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سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
پيشگفتار

مروري بر ادبيات موضوع چگونگي برخورد با پديده پيري واحدهاي نيروگاهي حاكي از آن است كه تا دهه  1980فرض بر اين
بوده است كه واحدهاي نيروگاهي پير بايد بازنشسته شوند اما طي دهههاي اخير اين نظريه افول نموده و نظريه توسعه عمر
واحدهاي نيروگاهي در قالب برنامههاي مديريت عمر نيروگاهها مورد توجه قرار گرفته است .به عبارت ديگر اين ذهنيت كه
براي مقابله با مشكالت پيري نيروگاههاي قديمي تنها راه ممكن بازنشسته كردن تجهيزات قديمي و احداث نيروگاههاي جديد
است ،رو به افول گذاشته و راه حلهاي ديگري جهت احيا نيروگاههاي قديمي و فايق آمدن بر مشكالت پيري نيروگاهها مطرح و
توسعه داده شدهاند .بديهي است كه احياء نيروگاههاي قديمي در مقايسه با احداث نيروگاههاي جديد داراي مزاياي قابل توجهي
است .از جمله مزاياي اين رويكرد ميتوان به در دسترس بودن محل نيروگاه موجود و وجود زيرساختهاي الزم و از همه مهمتر،
هزينه كمتر يا تعويق هزينه ها اشاره كرد.
با توجه به پيري گسترده واحدهاي نيروگاهي در كشور موضوع "تدوين نقشه راه توسعه فن آوريهاي افزايش عمر واحدهاي
نيروگاهي" به عنوان يكي از اولويتهاي حوزه توليد مطرح گرديده است .تجارب كشورهاي پيشرفته در زمينه مورد اشاره از يك
طرف و گستردگي مشكالت ناشي از فرسودگي واحدهاي نيروگاهي از طرف ديگر باعث شده است كه اين موضوع در قالب يك
طرح كالن و راهبردي مطرح گردد .بديهي است كه اين موضوع از جنبههاي گوناگون بايد مورد توجه قرار گيرد كه در طرح
حاضر به آن پرداخته خواهد شد.
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فصل اول
تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
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فاز : 1تدوين مباني سند

 -1-1مقدمه
يكي از مشكالت اغلب كشورها مواجهه با صنايع و تأسیساتي است كه به پايان عمر طراحي خود رسیدهاند .سرمايهگذاريهاي
سنگین انجام شده براي اين صنايع ،شرايط اقتصادي ،زمان الزم براي احداث تأسیسات جديد ،محدوديتهاي اجتماعي و زيست
محیطي و  ...باعث شده است كه صاحبان اين صنايع جهت استفاده بهینه از امكانات موجود و افزايش طول عمر بهره برداري از
آنها تحقیق و سرمايهگذاري نمايند [.]1
واحدهاي نیروگاهي با عمر باالي  25سال با مشكالت بسیاري به لحاظ عمر باقیمانده مواجه ميشوند .حتي در صورت
بهرهبرداري و تعمیرات مناسب نیز ،پیري 1اين واحدها به واسطه كاهش راندمان و توان خروجي و نیز كاهش قابلیت دسترسي
واحد ،به دلیل افزايش تعداد و مدت زمان خروجهاي اجباري واحدها ،منجر به افزايش چشمگیر هزينههاي تولید ميگردد[.]2
تغییرات نرخ خرابي واحدهاي تولید برق در طي دوران كاركرد آنها از الگوي عمومي رفتاري تجهیزات بزرگ مكانیكي تبعیت
مينمايد(شكل ( .))1-1اين الگو داراي سه دوره مشخص ميباشد كه عبارتند از :دوره آببندي ،دوره عملكرد عادي و دوره
فرسودگي [.]3

شكل ( -)1-1منحني تئوري نرخ خروج اجباري بدون انجام اقدامات اساسي []3

در دوره آببندي ،بهرهبرداران و كاركنان نگهداري كار با سیستم جديد را ميآموزند و مسائل جزئي واحد برطرف ميگردند.
تغییرات نرخ خرابي در اين دوره روند كاهشي شديدي دارند .در دوره عملكرد عادي ،نرخ خرابي در سطح پائین باقي ميماند كه

Aging
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معموالً مشكل كوتاهي طول اين دوره در سیستمهاي مكانیكي با اقدامات دورهاي نگهداري و تعمیرات اساسي تا حد قابل
توجهي بر طرف ميگردد .در اين دوره قابلیت دسترسي بیشترين مقدار و هزينههاي بهره برداري و نگهداري كمترين مقدار خود
را دارند .در دوره فرسودگي ،تغییرات نرخ خرابي روند افزايشي پیدا ميكند ،قابلیت دسترسي و راندمان كاهش و هزينههاي
بهرهبرداري و نگهداري و آلودگيهاي زيست محیطي افزايش مييابند كه بسته به مشخصات طرح و شرايط بهرهبرداري و
نگهداري از واحد مدت اين دوره  25تا  30سال بطول ميانجامد .با توجه به ورود بخش قابل توجهي از نیروگاههاي ايران به
دوره فرسودگي بررسي موضوع افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي اهمیت مييابد كه در اين فصل به موضوع ضرورت
توسعه و داليل توجیه پذيري طرح افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي پرداخته ميشود.

 -2-1تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
 -1-2-1هدف اصلي مطالعه
پیري و از كارافتادگي واحدهاي نیروگاهي يكي از مهمترين مشكالت روز صنعت برق كشور ميباشد .با توجه به نیاز فزاينده
كشور به تولید برق ،تبیین راه حلي براي مقابله با روند رو به رشد زوال نیروگاهها از اهمیت بااليي برخوردار است .افزايش سن
نیروگاهها سبب ايجاد مشكالت فراواني ميگردد كه اهم آنها عبارتند از:
 كاهش میزان تولید و بازده نیروگاه
 افزايش میزان نشر آاليندهها
 كاهش قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسي واحد
هدف اصلي اين مطالعه بررسي روشهاي موجود و ارائه نقشه راهي براي افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي ميباشد .به
منظور رسیدن به اين چشمانداز برنامهاي در افق زماني مورد بررسي تهیه و ارائه خواهد گرديد.
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 -2-2-1تبیین سطح تحلیل
نیروگاههاي كشور شامل گازي ،بخاري ،تركیبي ،برقابي ،خورشیدي ،بادي ،زمینگرمايي ،زباله سوز و نیروگاههاي هستهاي
ميباشند .از آنجايي كه بخش مهمي از نیروگاههاي بخاري و گازي كشور عمر مفید خود را سپري كردهاند لذا بررسي اين
واحدها از جهت روشهاي افزايش عمر در اولويت قرار دارند .اما قديميترين چرخههاي تركیبي ايران مربوط به دو نیروگاه
گیالن و قم است كه در سال  1376راهاندازي شدهاند و در حال حاضر تنها  17سال از عمرشان سپري شده است .بدين ترتیب
نیروگاه هاي سیكل تركیبي در اين طرح بررسي نخواهند شد .البته الزم به توضیح است توربینهاي گازي اين واحدها غالباً
چندين سال پیش از بخش بخار آنها راهاندازي شدهاند و سن بیشتري دارند لذا در صورت نیاز تنها واحدهاي گازي آنها در اين
طرح مد نظر قرار خواهد گرفت.
از آنجايي كه عمر اقتصادي نیروگاههاي آبي بین  80تا  100سال ميباشد و سن قديميترين نیروگاههاي آبي ايران حدود 50
سال ميباشد ،بنابراين اين نیروگاهها در محدوده مطالعه طرح قرار داده نشدهاند .از طرفي با توجه به اين كه سهم كل
نیروگاههاي برقابي ايران از تولید برق تنها حدود  5درصد است و از طرفي به دلیل اين كه بهبود عملكرد اين واحدها تاثیري در
كاهش مصرف سوخت نیز نخواهد داشت ،اين موضوع در كمیته راهبري نیز مطرح گرديد و به تائید كلیه اعضاي حاضر در
جلسه مورخ  93/9/19نیز رسید.
ساير نیروگاههاي تجديدپذير كشور نیز بسیار جوان بوده و در حوزه اين بحث قرار ندارند.
نیروگاههاي هسته اي نیز عالوه بر جوان بودن چون تحت پوشش سازمان انرژي اتمي قرار دارند از محدوده اين طرح خارج
ميباشند.
بدين ترتیب از نظر مرزبندي فني-توصیفي اين سند از میان انواع نیروگاههاي موجود در كشور تنها به نیروگاههاي بخاري و
گازي قديمي خواهد پرداخت و نیروگاههاي تركیبي ،بادي ،آبي ،خورشیدي ،هستهاي و ساير موارد در حوزه بررسي اين سند قرار
نگرفتهاند.
از نظر سطح تحلیل ،اسناد راهبردي ميتواند در سطوح ملي ،بخشي و فناورانه تدوين گردد .تدوين راهبرد در سطح ملي موجب
جهتدهي فعالیتها در چندين وزارتخانه و سازمان دولتي ميگردد ،سطح بخشي به تعیین سیاست و تدوين راهبرد در حوزه
يك صنعت خاص (مشتمل بر فناوريهاي آن) ميپردازد )مانند صنعت برق) .سطح فناورانه نیز يك فناوري خاص (مانند
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سلول خورشیدي) را هدف مطالعه قرار ميدهد كه امكان استفاده از آن فناوري در چندين بخش يا صنعت مختلف نیز وجود
دارد .پیش از شروع هر گام ديگر در تدوين اسناد ملي ،الزم است تا وضعیت سطح تحلیل مشخص گردد.
با توجه به توضیحات فوق مي توان نتیجه گرفت كه اين سند ملي نیست زيرا در صورت ملي بودن آن بايد در مورد تجهیزات
ساير نهادهاي ذيربط از جمله وزارت نفت نیز تصمیمگیري شود كه در محدوده اين طرح قرار ندارد .از سوي ديگر چون سند
مربوط به يك نیروگاه نیز نیست ،پس بنگاهي نیز نميباشد .بدين ترتیب چون سند در سطح وزارت نیرو تعريف شده است از
نوع بخشي ميباشد.

 -3-2-1تبیین افق زماني تحلیل
دلیل برنامهريزي آينده و افقهاي برنامهريزي بلند مدت در اسناد راهبردي ،در نظر گرفتن روندهاي آتي ،اتفاقات ممكن و
تغییرات محتملي است كه بر فرآيند تصمیمگیري اثرگذار است .افق برنامهريزي ميتواند بلند مدت( 25 -15ساله) ،میان
مدت( 15 -5ساله) و كوتاه مدت( 5-1ساله) باشد.
با توجه به اينكه در حال حاضر حدود  9000مگاوات از واحدهاي گازي و بخاري كشور به پايان عمر طراحي خود رسیدهاند و
اين روند به سرعت رو به افزايش است ،بهتر است افق زماني چشمانداز ترسیمي براي اين واحدها 10سال در نظر گرفته شود .از
طرفي در نظر گرفتن افق زماني  10ساله به دلیل هم زمان بودن با افق زماني سند چشمانداز  20ساله كشور كامال مناسب به
نظر ميرسد .ساير داليل انتخاب زمان  10سال عبارتند از:
 فراهم شدن امكان تعبیه برنامه افزايش عمر در برنامههاي توسعه كشور فرصت كافي براي پیادهسازي برنامههاي راهبردي(كافي نبودن افق  5ساله) -امكان پايش و نظارت بر برنامههاي راهبردي(طوالني بودن افق  20ساله)
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 -3-1ضرورت توسعه طرح
واحدهاي نیروگاهي با عمر باالي  25سال با مشكالت بسیاري به لحاظ عمر باقیمانده مواجه ميشوند .توانبخشي 1واحدهاي
بخاري روشي با صرفه به لحاظ اقتصادي براي كاستن از هزينههاي تولید برق در نیروگاههاي قديمي و افزايش توان آنها براي
رقابت در بازار برق است .مزاياي يك توانبخشي مناسب بر روي يك نیروگاه قديمي بخار عبارت است از كاهش قیمت تولید
برق به دلیل افزايش توان خروجي نیروگاه ،بهبود راندمان تولید ،بهبود قابلیت دسترسي و تولید برق پايدار و در عین حال
افزايش طول عمر در عین رعايت استانداردهاي جديد و سختگیرانهتر زيست محیطي[.]2
توانبخشي به معني يك راه حل فني براي افزايش راندمان و قابلیت دسترس واحدهاي نیروگاهي قديمي است به نحوي كه
ضمن افزايش عمر تجهیزات ،استانداردهاي زيست محیطي نیروگاه نیز مطابق با استانداردهاي روز رعايت گردد .توانبخشي
نیروگاه معموالً شامل ترمیم و اصالح تجهیزات و يا تعمیرات اساسي اجزاي مختلف است .با توجه به مطالب پیش گفته،
توانبخشي نیروگاه يك راه حل عملي و با صرفه اقتصادي براي واحدهاي با كاركرد بیش از  200000ساعت ميباشد .توانبخشي
نیروگاه موجب ميگردد تا ضمن اينكه بخش عمدهاي از توان قابل تولید نیروگاه به چرخه تولید باز ميگردد ،آمادگي واحد نیز به
سطح مناسبي ميرسد؛ ضمن اينكه به لحاظ زيست محیطي و با توجه به وضع قوانین سختگیرانهتر در سالهاي اخیر ،میزان
آاليندگي نیروگاه نیز در سطح استاندارد نگه داشته ميشود .از ديگر مزاياي طرحهاي توانبخشي ميتوان به اين نكته نیز اشاره
كرد كه اجراي اين طرحها توان رقابتي شركتهاي تولید برق را ،بدون صرف هزينه زياد نسبت به احداث واحدهاي جديد ،در بازار
برق افزايش ميدهد.
در كشور ما با توجه به ضرورت برنامهريزي بلند مدت افزايش ظرفیت تولید برق در چشم انداز كشور ،اهمیت مسئله افزايش
عمر نیروگاهها بر كسي پوشیده نیست .در شكل ( ،)2-1ظرفیت نامي نیروگاهها به تفكیك نوع و سن مورد بررسي قرار گرفته
است .اين نمودار بر اساس اطالعات برگرفته از آخرين آمار شركت توانیر در زمان تهیه گزارش رسم شده است[ .]4همان طور
كه مشاهده ميشود نیروگاههاي برقابي ،گازي و سیكل تركیبي ،بیشتر نیروگاههاي با عمر زير  10سال كشور را تشكیل
مي دهند .همچنین با توجه به اين نمودار ،اغلب واحدهاي بخاري كشور عمر بااليي دارند و در سالهاي اخیر با توجه به اهمیت
بیش از پیش افزايش راندمان نیروگاهها و لزوم پاسخگويي مناسب و سريع به رشد شتابان مصرف برق ،توسعه بخش تولید

Rehabilitation

1
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صنعت برق بیشتر به سمت ساخت نیروگاههاي سیكل تركیبي و گازي قابل توسعه به سیكل تركیبي معطوف گرديده است و لذا
توسعه نیروگاههاي بخاري در سالهاي اخیر و به خصوص در  10سال گذشته با شیب كندي ادامه پیدا كرده و همانطور كه
مشاهده ميشود ،بخش اعظم ظرفیت نیروگاههاي بخاري داراي عمر بیش از  15سال است .همچنین با توجه به اين نمودار
مشاهده ميگردد كه  %30ظرفیت نیروگاهي كشور ،عمري بیش از  20سال دارند كه لزوم بررسي بیش از پیش در رابطه با
بحث راندمان و مالحظات اقتصادي مربوط به بكارگیري اين واحدها و بازنشستگي يا تغییر الگوي بهره برداري در اين
نیروگاهها را نشان ميدهد.

شكل ( -)2-1ظرفیت نامي نیروگاهها به تفكیك نوع و سن در سال 1392

بدين ترتیب با توجه به نیاز كشور به افزايش توان تولیدي ضرورت توسعه طرح افزايش عمر نیروگاههاي قديمي آشكار ميگردد.
بنابراين هدف نهايي طرح تنها باال بردن عمر واحدها ميباشد و راهبردها و سیاستهاي اجرايي بايد در اين راستا قرار گیرند.
براي رسیدن به اين هدف بايد از فناوريهاي موجود افزايش عمر استفاده نمود و در اين راستا ميتوان از تواناييهاي بومي و يا
وارداتي استفاده كرد.
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 -1-3-1بررسي وضعیت بازنشستگي نیروگاههاي كشور
يكي از نكات مهمي كه بايد مورد توجه برنامه ريزان توسعه بخش تولید صنعت برق قرار گیرد ،وضعیت واحدهاي نیروگاهي
موجود در افق مورد مطالعه است .لذا لزوم اطالع از وضعیت واحدهاي نیروگاهي به تفكیك نوع و ارائه پیشبیني و تخمیني از
ظرفیت نیروگاهي بازنشسته و نیازمند بازنگري اساسي بیش از پیش نمايان ميشود .در اين راستا ،در اين قسمت با معرفي
شاخصي از عمر مفید باقیمانده واحدهاي نیروگاهي و با فرضیات منطقي ،الگويي براي بازنشستگي واحدهاي نیروگاهي استخراج
ميگردد.
شاخص عمر باقیمانده مورد استفاده در اين بررسي ،با در نظر گرفتن كاركرد نیروگاه بر حسب سال و با لحاظ كردن ضريب بهره
برداري 1به صورت رابطه ( )1تعريف گرديده است [.]5
𝑥𝐻𝑌−𝑌𝑥 𝐻−
+
𝑌
𝐻

() 1

2

=𝐼

در رابطه فوق Y ،و  Hبه ترتیب بیانگر سال كاركرد و ساعت كاركرد مرجع براي هر نوع نیروگااه و  Yxو  Hxساال كااركرد و
ساعت كاركرد واحد نیروگاهي مورد مطالعه است .بر اين اساس ،در صورتیكه میزان اين شاخص براي واحد نیروگاهي كاوچكتر
از صفر باشد ،اين نیروگاه باز نشسته شده و نیازمند بازنگري اساسي است .مفروضات در نظر گرفته شده در بررسي هار ياك از
انواع نیروگاهها براي سال و ساعت كاركرد مرجع ،به شرح جدول ( )1-1ميباشد .همچنین در بررسي وضاعیت عمار باقیماناده
واحدهاي نیروگاهي ،فرض بر اين است كه واحدهاي موجود مطابق الگوي بهرهبرداري (ضريب بهره برداري) واحاد در  5سااله
اخیر به كار خود ادامه دهد .همچنین در مورد واحدهاي جديد و در دست اقدام تا پايان سال  ،1393ضريب بهرهبرداري میانگین
واحدهاي موجود مشابه به عنوان ضريب بهره برداري اين واحدها فرض شده است .بر اين اسااس و باا توجاه باه توضایحات و
مفروضات پیش گفته نمودارهاي ( )3-1و ( )4-1براي واحدهاي نیروگاهي كشور استخراج گرديده است.
جدول ( -)1-1مفروضات در نظر گرفته شده براي محاسبه شاخص عمر باقیمانده واحدهاي نیروگاهي []6

نوع نیروگاه
بخاري
گازي
سیكل تركیبي

سال كاركرد مرجع ()Y
30
20
25

ساعت كاركرد مرجع ()H
200000
160000
200000

Operating Factor

1
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بررسي نمودارها نشان ميدهد كه تا پايان سال  1420حدود  39000مگاوات از واحدهاي نیروگاهي به پايان عمر خود ميرسند.
اين رقم براي سال  1404كه پايان زمان سند چشمانداز بیست ساله كشور است ،حدود  16000مگاوات ميباشد .از اين مقدار
بیش از  11000مگاوات مربوط به نیروگاههاي بخاري ،حدود  2800مگاوات واحدهاي گازي و  2000مگاوات مربوط به
سیكلهاي تركیبي است.
بخاري

گازي

سیكل تركیبي

45000
40000
35000
30000
20000
15000
10000
5000
0
1420

1415

1410

1405

1400

1395

1390

سال
شكل ( -)3-1ظرفیت تجمعي نیروگاهي بازنشسته شده به تفكیك نوع نیروگاه

مگاوات

25000
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سیكل تركیبي

گازي

بخاري

2500
2000
1500

مگاوات

1000
500
0
1420

1418

1416

1414

1412

1410

1408

1406

1404

1402

1400

1398

1396

1394

1392

1390

سال
شكل ( -)4-1ظرفیت نیروگاهي بازنشسته در هر سال به تفكیك نوع نیروگاه

 -2-3-1داليل توجیه پذيري طرح
نكته قابل توجهي كه در مراحل تدوين سند بايد مورد توجه قرار گیرد ،داليل توجیهي براي توسعه سند ميباشد .اجراي هر طرح
و توسعه فناوريهاي مرتبط با آن ضمن فوايد فراواني كه ميتواند داشته باشد ،با پرداخت هزينههايي نیز همراه ميباشد .بدين
ترتیب با مقايسه بین مزايا و هزينههاي موجود ميتوان دلیلي موجه براي تدوين سند و يا گسترش فناوريهاي مرتبط پیدا كرد.
همان طور كه قبالً بیان گرديد با توجه به نیاز روزافزون كشور به تولید برق و افزايش ساالنه میزان مصرف ،از آنجايي كه مقدار
قابل توجهي از واحدهاي نیروگاهي كشور به دلیل عمر باال دچار فرسودگي و در نتیجه كاهش توان ،بازده ،قابلیت دسترسي و
قابلیت اطمینان شدهاند ،الزم است تا در مورد وضعیت اين واحدهاي فرسوده تصمیمگیري شود.
اجراي روشهاي افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي عالوه بر باال بردن عمر مفید واحدها غالباً شامل مزاياي ديگري نیز ميباشد:
 افزايش توان و بازده واحد
 افزايش قابلیت دسترسي و قابلیت اطمینان واحد كه منجر به كاهش زمان بین تعمیرات و كاهش زمان خروجهاي
اجباري واحد ميگردد.
 كاهش میزان نشر آاليندههاي مختلف
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افزايش طول عمري بین  15تا  20سال براي واحدهايي كه حتي بیش از  150000ساعت كار كردهاند ،مقدور ميباشد .هزينه
مورد نیاز براي اين نوسازي بین  30تا  %40هزينه ساخت يك واحد جديد ميباشد[ .]7بنا بر گزارشي از نوسازيهاي انجام
گرفته توسط شركت آلستوم قابلیت دسترسي نیروگاه را ميتوان به كمك نوسازي از  %60-50به  %85افزايش داد .همچنین
عمر يك نیروگاه كه حدود  25سال ميباشد را ميتوان با نوسازي به  40سال رساند .زمان مورد نیاز براي نوسازي يك نیروگاه
ميتواند بین  1تا  2سال باشد كه در مقايسه با زمان احداث يك واحد جديد كه بین  3تا  4سال ميباشد بسیار كمتر است[.]3
نمونههايي از اجراي نوسازي در هند وجود دارد كه عملیات نوسازي طي  3الي  4سال در زمانهاي تعمیرات ساالنه انجام گرفته
است و بدين ترتیب براي انجام پروژه نوسازي خروج از مدار اضافي صورت نگرفته است.
يكي از روشهاي اصلي افزايش عمر واحدهاي بخاري روش بازتواني ميباشد .جدول ( )2-1مزاياي انواع روشهاي بازتواني را
نشان ميدهد.
جدول ( -)2-1مقايسه انواع روشهاي بازتواني در مقايسه با احداث واحدهاي جديد []8

روش بازتواني

افزايش توان%

افزايش بازده%

سرمايه گذاري اولیه%

(1

زمان خروج واحد(ماه)

سیكل تركیبي

200

12

70 -85

12 -18

جعبه هواي داغ

15 -30

3 -6

20 -30

8

گرمايش آب تغذيه

10 -30

2 -5

15 -20

2

( 1نسبت به سرمايه گذاري اولیه براي ساخت يك نیروگاه سیكل تركیبي جديد

با توجه به بررسي هايي كه قبالً براي سه نیروگاه كشور (رامین ،بندرعباس و بعثت ) جهت بازتواني اين واحدها صورت گرفته
است[ ،]9بازتواني كامل(سیكل تركیبي) براي دو نیروگاه بعثت و بندرعباس ،هم از جهت فني و هم از جهت اقتصادي برترين
گزينه بازتواني مي باشند (در نیروگاه رامین به دلیل فوق بحراني بودن اين نیروگاه بازتواني گزينه مناسبي نیست) .با توجه به
الگوي توسعه يافته در پروژه فوق ميتوان نیروگاههايي كه مستعد بازتواني هستند را شناسايي نمود.
بیش از  4000مگاوات از واحدهاي در حال كار كشور كه تا سال  1404عمر مفید خود را سپري خواهند كرد ،مستعد اجراي
طرح بازتواني ميباشند .با توجه به جدول ( )2-1چنانچه بازتواني كامل براي اين  4000مگاوات صورت پذيرد ،به طور متوسط
 %12به بازده اين واحدها اضافه خواهد شد .متوسط بازده نیروگاههاي بخاري در سال  1392حدود  %37بوده است و بنابراين با
اجراي طرح بازتواني كامل ،بازده واحدهاي بازتواني شده به  %49خواهد رسید .با فرض اين كه سوخت مصرفي آنها گاز طبیعي
باشد ،اين میزان افزايش بازده باعث كاهش مصرف سوختي معادل  2میلیارد متر مكعب خواهد شد .ارزش ريالي اين صرفه
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جويي برابر با  1600میلیارد ريال ميباشد .بعالوه با انجام بازتواني اين  4000مگاوات واحد بخاري حدود  8000مگاوات نیز به
توان تولیدي آنها افزوده خواهد شد (به دلیل افزودن واحد گازي به آنها) كه سرمايهگذاري مورد نیاز براي اين كار بین  70تا
 %85سرمايهگذاري الزم براي احداث  8000مگاوات واحد جديد سیكل تركیبي ميباشد .از طرفي با افزايش  %12به بازده
 4000مگاوات از واحدهاي بخاري گام بزرگي در جهت اجراي "نظامنامه افزايش راندمان و تولید نیروگاههاي كشور" مصوب
 1388شركت توانیر ،برداشته خواهد شد.
همچنین از نظر زيست محیطي نیز اعمال طرح بازتواني باعث كاهش نرخ انتشار آاليندهها ميگردد .پس از انجام بازتواني به
علت تبديل نیروگاه بخار به سیكل تركیبي و افزايش بازده ،میزان آاليندگي بر واحد كیلووات ساعت تولیدي كاهش مييابد ،از
طرفي با جايگزيني بويلر مازوت سوز با مولد بخار بازياب حرارت و تغییر سوخت نیروگاه از مازوت به گاز میزان كل آاليندگي بر
واحد كیلووات تولیدي كاهش مييابد.
پروژه  savexيكى از اقدامات و تصمیمگیرىهاى مهم در صنعت نفت به منظور عملى شدن بهینهسازى مصرف انرژى در
كشور و صرفهجويى انرژى در بخشهاى صنعتى نفت و گاز شامل پااليشگاهها ،نیروگاهها ،خطوط انتقال و ايستگاههاي تقويت
فشار گاز به شمار مي رود .اين پروژه كه وزارت نفت آن را مطرح كرده است و به جلوگیري از اتالف انرژي در بخش صنعتي و
ذخیره آن جهت صادرات ميپردازد ،با همكاري نزديك وزارت نفت و نیرو اجرا ميشود.
طبق بررسىهاى به عمل آمده از سوى كارشناسان در پروژه  ، savexتنها يك درصد افزايش بازده در بخش نیروگاهى
روزانه  8میلیون مترمكعب صرفهجويى گاز را به دنبال خواهد داشت كه اگر بهاى  8دالر را براى هر میلیون "بي تي يو" در
نظر بگیريم ،صرفهجويى به عمل آمده ،معادل  800میلیون دالر در سال خواهد بود كه اين رقم البته تنها با يك درصد افزايش
بازده است كه در بخش نیروگاهى به دست مىآيد[.]10
در سیكلهاي توربین گاز با اجراي طرح بازسازي ميتوان بازده واحدهاي قديمي را به بازده طراحي آنها رساند .با توجه به اين كه
بازده اين واحدها در حال حاضر به شدت افت كرده است (بین  2تا  8درصد)[ ،]11و با در نظر گرفتن مطالعات انجام گرفته در
پروژه  ،savexبا اجراي طرحهاي نوسازي و افزايش عمر در نیروگاههاي گازي رقم قابل توجهي صرفهجويي در مصرف
سوخت به عمل خواهد آمد.
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در پايان ميتوان نتیجهگیري نمود كه با توجه به اينكه گزينه افزايش عمر نیروگاههاي قديمي نیاز به زمان كمتري دارد،
مباحثي مانند امنیت عرضه و تراز تجاري انرژي كشور كمتر به خطر افتاده و از سوي ديگر با توجه به نیازهاي سرمايهاي كمتر
گزينه افزايش عمر ،بهاي برق تولیدي نیز به طور مناسب تري مديريت ميشود.
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فصل دوم
بررسي اسناد باالدستي
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 -1-2مقدمه
از جمله سرفصلهاي مهم در پروژه حاضر بررسي اسناد مرتبط با موضوع افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي مايباشاد .در
اين راستا مستندات و مدارك تهیه شده در اين زمینه مورد بررسي قرار گرفته است .در اسناد مرتبط با صنعت برق كشاور بطاور
خاص به موضوع افزايش عمر واحدهاي قديمي اشاره نشده است ولي كلیه اسنادي كه در اين بخش به آنهاا اشااره مايگاردد
مي تواند در بررسي تدوين سند افزايش عمر واحدهاي قديمي نیروگاهي تأثیر داشته باشد .اساناد ماورد بررساي در ايان بخاش
شامل موارد زير ميباشند:
 -1گزارش " برنامه وزارت نیرو در دولت دهم (كتاب اول) با شعار كاهش هزينهها ،سرعت در اجرا ،شفاف سازي و بهاره
وري ،تهیه شده توسط معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نیرو ،تیر ماه "1389
 -2سند مسیر راه فناوري صنعت برق ايران-خرداد ماه 1392
 -3قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 88/10/23
 -4نظامنامه افزايش راندمان و تولید نیروگاههاي كشور مصوب 88/3/4
 -5ماده  133قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
 -6قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 89/12/11
 -7استاندارد معیار بازده خالص نیروگاههاي حرارتي به شماره  13375انتشار 1391/2/1

 -2-2بررسي گزارش " برنامه وزارت نیرو در دولت دهم (كتاب اول) با شعار كاهش هزينهها ،سررعت
در اجرا ،شفاف سازي و بهره وري ،تهیه شده توسط معاونت برنامه ريزي و امور اقتصرادي وزارت نیررو،
تیر ماه "1389
اين مدرك با هدف ارايه برنامه وزارت نیرو در دولت دهم تهیه شده اسات .سرفصالهاي اصالي اراياه شاده شاامل ماموريات،
چشمانداز و ارزشهاي وز ارت نیرو در بخشهاي آب و آبفا ،برق و انرژي ،تحقیقات و منابع انساني ،پشتیباني صنعت آب و برق و
ساير حوزهها ميباشد كه بخشي از مطالب آن الهام گرفته از نتايج پروژهاي تحت عنوان "طرح پژوهشي تدوين سند چشماناداز
و برنامه راهبردي وزارت نیرو اهداف استراتژيك و استراتژيهاي وزارت نیرو در بخش برق و انرژي كشور" مايباشاد .بخاش
تولید به عنوان يكي از زير مجموعههاي بخش برق و انرژي معرفي و ماموريت ،چشمانداز و رئوس برنامههااي بخاش ماذكور
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مورد توجه قرار گرفته است ] .[12به اعتقاد مديريت ارشد وقت وزارت نیرو ،مجموعه مذكور منشور و نقشه راهي است كه براي
وزارت نیرو ترسیم شده است.
مطابق مطالب مندرج در مستند مذكور وزارت نیرو به منظور تحقق چشمانداز بیست ساله جمهوري اسالمياياران ،از ياك ساو
تدوين سند چشم انداز و برنامه راهبردي بلندمدت خود را در دست اقدام داشته و از سوي ديگر برنامههاي میانمادت توساعه را
متناسب با اهداف عالي سند چشمانداز ترسیم نموده است.
براين اساس سند چشمانداز وزارت نیرو عالي ترين سند پوياي اين وزارتخانه شناخته ميشود كاه تصاويري از اهاداف مطلاوب
صنعت آب و برق را در افق بلند مدت نمايان ميساازد .ايان ساند در رتس تمااميسیاساتها و برناماههااي وزارتخاناه و كلیاه
شركت هاي تابعه و ساير اجزاء مجموعه صنعت آب و برق قرار گرفتاه و ضامن تبیاین تصاوير آيناده مطلاوب وزارت نیارو در
چشمانداز نظام ،دورنماي پیشرفت وزارت نیرو و هر يك از بخشهاي زير مجموعه را مشخص ميسازد.
سند مذكور با عنوان برنامه وزارت نیرو در دولت دهم به ارائه بیانیههاي ماموريت ،چشمانداز و ارزشهاي وزارت نیرو و هر يك از
بخشهاي مرتبط پرداخته و رئوس برخي سیاستها و فعالیتهاي محوري وزارت نیرو در دولت دهم را بیان ميكند.
با توجه به چشمانداز وزارت نیرو ،رئوس برنامههاي بخش برق و انرژي از ديدگاه دولت دهم مشخص شده است كه از بین
برنامههاي مشخص شده موارد زير ميتواند در تهیه سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي مؤثر
باشد:
 -1افزايش بازده نیروگاههاي حرارتي حداقل به میزان سالیانه يك درصد و رساندن به بازده  41درصد
 -2كاهش خروج اضطراري واحدهاي تولید برق
يكي از علل پرداختن به موضوع افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي افزايش نرخ خروج اضطراري آنها به دلیل فرساودگي
تجهیزات ميباشد .همان طور كه مالحظه مي گردد كاهش خروج اضطراري واحدها يكي از رئوس برناماههااي بخاش بارق و
انرژي وزارت نیرو است كه بدين ترتیب اهمیت تدوين سند افزايش عمر نیروگاه را بیش از پیش مشخص ميكند.
مهمترين راهبردهاي بخش برق و انرژي وزارت كشور و راهبردهاي بخش پشتیباني صانعت آب و بارق باا توجاه باه رئاوس
برنامه هاي بخش برق و انرژي تهیه شده است .بخشي از اين راهبردها كه در تهیه سند افزايش عمر نیروگاهها بايد به آن توجه
داشت عبارتند از [:]13
الف -توسعه ظرفیت هاي تولید ،انتقال و توزيع برق متناسب با نیازهاي مصرف مديريت شده و نوسازي و بهینهسازي آنها
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ب -افزايش بهرهوري تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها:
 توسعة كاربرد نیروگاههاي با بازده باالتر و اعمال هزينههاي واقعي سوخت و هزينههاي زيستمحیطي درمناسبات مالي تولید و عرضة برق
 استقرار سازوكار اقتصادي -تجاري در بهینهسازي نیروگاهها-

استفاده از فناوري نوين و تجهیزات با راندمان باال

ج -ارتقاي سطح استانداردهاي فني تولید برق و نوسازي تجهیزات صنعت برق

 -3-2بررسي سند مسیر راه فناوري صنعت برق ايران-خرداد ماه 1392
برق به عنوان يك صنعت مادر ،نقش عمدهاي در توسعه اقتصادي و اجتماعي بر عهده دارد .با افزايش تقاضاي برق از يك
طرف و رشد اقتصادي كشور از سوي ديگر و با در نظر گرفتن اين امر كه انرژي الكتريكي يك كاالي قابل ذخیرهسازي نبوده
و تقريباً تولید و مصرف آن هم زمان صورت ميگیرد ،سرمايهگذاري جديد در صنعت برق اجتناب ناپذير است .ولي محدوديت
سرمايه در كشور و سرمايهبر بودن تولید ،احداث و توسعه شبكههاي انتقال و توزيع نیرو ،يكي از موانع بزرگ اين صنعت
محسوب ميشود.
با توجه به مجموعه عوامل فوق ،تبیین مسیر راه توسعه فناوريهاي صنعت برق در ايران در كنار تصويري كه از مسیر رشد و
تكامل فناوريها در اين صنعت در جهان وجود دارد از اهمیت ويژهاي برخوردار است .لذا دفتر برنامهريزي كالن برق و انرژي
اين پروژه را تبیین نمود .بر اساس مقاصد تعیین شده ،و پس از انجام مطالعات تطبیقي و اخذ نظرات خبرگان ،اهداف فناورانه
صنعت برق ايران تبیین شد .اهداف فناورانه اهدافي است كه در راستاي دستیابي به فناوري و يا اجزاي آن مورد توجه قرار
گیرد .بدين ترتیب پنج هدف فناورانه نشان داده شده در شكل( )1-2براي صنعت برق ايران تدوين گرديد.
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شكل ( -)1-2اهداف فناورانه صنعت برق ايران

در گام بعد ،اهداف فناورانه با نظر خبرگان كلیدي و رؤساي كارگروههاي طرح ،اولويتبندي شده و دو هدف "مديريت بهینه
تقاضا" و "افزايش امنیت انرژي" به عنوان اولويت اول انتخاب شدند .لذا در ادامه كار اين دو هدف مبناي شناسايي
چالشهاي فناورانه كلیدي صنعت برق قرار گرفتند .نهايتاً با عنايت به اهمیت برخي از اين چالشها و فرابخشي بودن آنها،
تعداد  10چالش در اين میان انتخاب شدند.
در گام بعدي كمیتههاي تخصصي براي هر يك از چالشهاي فوق تشكیل گرديد كه اعضاي آن با نظر رؤساي كارگروههاي
چهارگانه به نمايندگي از معاونت برق تعیین شدند .وظیفه اين كمیتهها تعیین شكافهاي توانمندي كلیدي در هر چالش و ارائه
راهكارهاي فناورانه در افق چشم انداز  1404جهت پرنمودن شكافهاي توانمندي بود .سپس نقشه راههاي فناوري براي 10
چالش فناورانه كلیدي ترسیم شد كه نتايج آن به عنوان خروجي اين طرح كالن صنعت برق محسوب ميگردد.
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در بین چالشهاي منتخب ،چالش "الگوي جامع توسعه نیروگاهي و تنوع در فناوريهاي تولید برق و سوخت مصرفي" مرتبط
با موضوع افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي ميباشد .از مهمترين موضوعات مطرح در اين نقشه راه كه در شكل ()2-2
نشان داده شده است ،تدوين برنامهريزي جامع انرژي براي كشور ميباشد كه در آن برنامهريزي براي توسعه ظرفیت تولید برق
قرار گرفته است و لذا در تدوين سند افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي بايد به آن توجه داشت .البته سند توسعه انرژي كشور تا
كنون تهیه نشده است و طبق نقشه راه شكل ( )2-2بايد تا پايان سال  1404تهیه گردد.
يكي از مراحل اين نقشه راه "ايجاد الگوي مناسب براي جمعآوري اطالعات كافي از نیاز مصرف برق و طول عمر تأسیسات
تولید برق" ميباشد كه بايد تا سال  1398عملي گردد .تعیین طول عمر تأسیسات تولید برق يكي از موضوعات مهم در تدوين
سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي قديمي نیروگاهي نیز ميباشد[.]14

شكل ( -)2-2نقشه راه چالش "الگوي جامع توسعه نیروگاهي و تنوع در فناوريهاي تولید برق و سوخت مصرفي"

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
20
فاز : 1تدوين مباني سند

ويرايش اول،فروردين 1394

 -4-2قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 88/10/23
مطابق بند (ج) ماده يك اين قانون ،دولت مكلف است تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور ،هر ساله حداقل يك درصاد باازده
نیروگاههاي كشور را افزايش دهد به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون بازده نیروگاههاي كشور به  %45برسد.
البته الزم به توضیح است كه با توجه به پايان رسیدن زمان برنامه پنجم هنوز اين امر محقق نشده است.
 -5-2نظامنامه افزايش راندمان و تولید نیروگاههاي كشور مصوب 88/3/4
اين نظامنامه در تاريخ  88/3/4توسط هئیت مديره شركت توانیر در  6ماده تصويب گرديد .مطابق بند ( )5-4اين نظامنامه ،بر
اجراي طرح هاي افزايش راندمان و تولید در واحدهاي نیروگاهي تأكید شده است .بصورتي كه در پايان برنامه پنجم توسعه
كشور ،راندمان كلي نیروگاههاي حرارتي كشور به  41درصد برسد.
 -6-2ماده  133قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور ،بهینهسازي تولید و افزايش راندمان نیروگاهها ،كاهش اتالف و توسعه تولید همزمان
برق و حرارت ،شركت توانیر و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند اقدامات الزم را به عمل آورند[.]15
 -7-2قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 89/12/11
مطابق ماده ( )50اين قانون ،قیمت فروش سوخت به نیروگاههاي با بازده متوسط ساالنه برق و حرارت  %30و كمتر ،با %20
افزايش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندكردن يارانهها و قیمت فروش سوخت به نیروگاههاي با بازده متوسط
ساالنه تولید برق و حرارت  %70و بیشتر با  %20تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندكردن يارانهها تعیین
ميگردد.
 -8-2استاندارد معیار بازده خالص نیروگاههاي حرارتي به شماره  13375انتشار 1391/2/1
استاندارد "معیار بازده خالص در واحدهاي تبديل كننده سوخت هاي فسیلي به انرژي الكتريكي (نیروگاههاي حرارتي سوخت
فسیلي) و به انرژي الكتريكي و انرژي حرارتي به طور همزمان ) (CHPكه به وسیله وزارت نیرو ،معاونت امور برق و انرژي-
دفتر بهینه سازي مصرف انرژي تهیه و تدوين شده ،در تاريخ  1391/2/1به صورت رسمي از سوي سازمان ملي استاندارد ايران

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
21
فاز : 1تدوين مباني سند

ويرايش اول،فروردين 1394

منتشر گرديد .اين استاندارد براي تعیین بازده خالص حرارتي كلیه نیروگاههاي حرارتي سوخت فسیلي (نیروگاههاي بخاري،
گازي و سیكل تركیبي) و واحدهاي تبديل كننده سوخت فسیلي به انرژي الكتريكي و حرارتي به طور همزمان ( ،)CHPبراي
واحدهاي در حال بهرهبرداري و واحدهايي كه در آينده مورد بهرهبرداري قرار خواهند گرفت ،كاربرد دارد.
در اين استاندارد نیروگاههاي حرارتي براساس معیار بازده خالص حرارتي مطابق جدول زير به  7گروه دستهبندي ميگردند.
براساس اين استاندارد ،هیچ واحدي با بازده حرارتي كمتر از  %25مجاز به بهرهبرداري نميباشد .همچنین كلیه واحدهايي كه از
تاريخ اعالم اجراي اجباري اين استاندارد مجوز احداث كسب مينمايند بايد بازده حرارتي آنها در رتبه  Dو يا بیشتر قرار
گیرد[.]16
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 -1-3جمعبندي و نتیجهگیري
هدف اصلي اين مطالعه بررسي روشهاي موجود و ارائه نقشه راهي براي افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي ميباشد .به
منظور رسیدن به اين چشم انداز برنامهاي در افق زماني مورد بررسي تهیه و ارائه خواهد گرديد.
سطح تحلیل اين سند محدود به نیروگاههاي بخاري و گازي قديمي ميباشد .نیروگاههاي سیكل تركیبي ،بادي ،آبي ،خورشیدي
و هستهاي در حوزه بررسي اين طرح قرار نگرفتهاند .همچنین اين سند در حوزه وزارت نیرو تعريف شده است و بنابراين از نوع
بخشي ميباشد.
افق زماني تحلیل نیز افق میان مدت  10ساله تا پايان سال (1404منطبق بر سند چشمانداز  20ساله) در نظر گرفته شده است
تا ضمن فراهم شدن امكان تعبیه برنامه افزايش عمر در برنامههاي توسعه كشور و ايجاد فرصت كافي براي پیادهسازي
برنامههاي راهبردي ،امكان پايش و نظارت بر برنامههاي راهبردي نیز (كه در برنامههاي بلند مدت امكانپذير نیست) فراهم
گردد.
اهمیت پرداختن به موضوع افزايش عمر واحدهاي نیروگاهي قديمي با توجه به اين كه در پايان سال  1392حدود  %30ظرفیت
نیروگاهي كشور عمري باالي  20سال دارند ،بیش از پیش مشخص ميشود .داليل اصلي افزايش عمر واحدهاي قديمي
عبارتند از:
 افزايش توان و بازده واحدهاي نیروگاهي افزايش قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسي كاهش هزينههاي تعمیرات و نگهداري كاهش انتشار مواد آاليندهدر اين گزارش كلیه اسناد باالدستي كه به نوعي به مسئله افزايش عمر نیروگاهها مربوط ميشود نیز مورد بررسي قرار گرفت.
جدول  1-3اسناد مورد بررسي در اين گزارش و خالصهاي از شرح آنها را نشان ميدهد .در اسناد مطرح شده در رديف  2به
موضوع نوسازي و بهینهسازي نیروگاهها اشاره شده است كه در واقع شامل افزايش عمر نیروگاهها نیز ميباشد .اما در ساير اسناد
ارائه شده (رديفهاي  1و  3الي  )7به طور ويژه به موضوع افزايش بازده نیروگاهها پرداخته شده است .از آنجايي كه يكي از
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مزاياي افزايش عمر نیروگاهها باال رفتن بازده آنها خواهد بود ،بنابراين توجه به اين گونه اسناد نیز در تدوين نقشه راه افزايش
عمر واحدهاي نیروگاهي اهمیت مييابد.

جدول ( -)1-3اسناد باالدستي مورد بررسي در سند افزايش عمر نیروگاههاي قديمي

رديف
1
2
3
4
5

نام سند
گزارش برنامه وزارت نیرو در دولت دهم
(كتاب اول) ،تیر ماه 1389
سند مسیر راه فناوري صنعت برق ايران -
خرداد ماه 1392
قانون هدفمندكردن يارانهها مصوب
88/10/23
نظامنامه افزايش راندمان و تولید
نیروگاههاي كشور مصوب 88/3/4
ماده  133قانون برنامه پنج ساله پنجم
توسعه

6

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب
89/12/11

7

استاندارد معیار بازده خالص نیروگاههاي
حرارتي 1391/2/1

شرح سند
افزايش بازده نیروگاههاي حرارتي و كاهش خروج اضطراري واحدهاي
تولید برق به عنوان رئوس برنامههاي بخش برق و انرژي
"ايجاد الگوي مناسب براي جمع آوري اطالعات كافي از نیاز مصرف
برق و طول عمر تأسیسات تولید برق" به عنوان يكي از مراحل نقشه راه
ارائه شده در سند
افزايش حداقل يك درصد به بازده نیروگاههاي كشور
رسیدن به راندمان  %41براي نیروگاههاي حرارتي تا پايان برنامه پنجم
انجام اقدامات الزم براي ايجاد تنوع در عرضه انرژي كشور ،بهینه سازي
تولید و افزايش راندمان نیروگاهها ،كاهش اتالف و توسعه تولید
 %20افزايش قیمت سوخت به نیروگاههاي با بازده برق و حرارت كمتر از
 %30و  %20كاهش قیمت سوخت براي نیروگاههاي با بازده برق و
حرارت بیشتر از  %70نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند كردن
يارانهها
عدم مجوز بهرهبرداري به نیروگاههاي موجود با بازده كمتر از  %25و
حداقل بازده نیروگاههاي جديد برابر با %40
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 -1-1مقدمه
به منظور تدوين اركان جهتساز (مشتمل بر چشمانداز ،اهداف كالن ،راهبردها و سياستها) الزم است تا در ابتدا كاربردها ،اجزا و
زيرسيستمهاي تشکيل دهنده اين فناوريها مشخص شوند .در روش پيشنهادي ،از عبارت حوزههاي فناورانه براي استناد به اين
اجزا استفاده ميشود .حوزههاي فناورانه در برگيرنده دو مفهوم اصلي است :زيرفناوريها ،كاربردها و يا هر دو.

ترسيم نگاشت ،يك راه ايدهآل براي نمايش گرافيکي يا متني از اجزاء ،پيکربندي و ارتباطات بين اجزاء دانش مورد نظر بوده و
موجب فهم دقيقي از موضوع ،حتي براي افراد نا آشنا ،ميشود .نگاشت فناوري 1معموالً در سطح ملي و براي يك بخش يا حوزه
فناوري يا صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

در يك تعريف ساده عموماً يك نگاشت ،شامل تعدادي گره 2و خط 3ميباشد .هر گره ميتواند بيانگر يك موضوع ،مفهوم،
فناوري ،كاربرد يا هرگونه اطالعات ديگر بوده و خطوط بين گرهها ،ارتباط بين آنها را نشان ميدهد .يکي از مهمترين
كاربردهاي نگاشت فناوري براي مديران ،برنامهريزان و مديران تحقيق و توسعه ،امکان شناسايي و تحليل و تصميمگيري بر
روي فناوري مرتبط با فعاليتها يا فرايندهاي بنگاه ميباشد .از اين روش ميتوان براي شناسايي حوزههاي فناورانه در هر دو
حالت زيرفناوري و كاربرد نيز استفاده نمود.

 ترسيم درخت فناوري بر مبناي حوزههاي كاربرد يا بازار:ابتدا ،درخت كاربردهاي 4فناوري مورد نظر حداكثر در دو سطح ترسيم خواهد گشت .اين كاربردها شامل نيازها ،درخواستها يا
مقاصد عملي هستند كه يك يا گروهي از فناوريها يا محصوالت آن نياز را پاسخ ميگويند يا در آن كاربرد قرار ميگيرند.

 ترسيم درخت فناوري بر مبناي محصوالت /خروجيها /خدمات /سيستمهادر ذيل هر كاربرد از درخت ،خروجيهاي فناورانهاي هستند كه بايستي حداكثر در  2يا  3سطح تنظيم گردند .اين خروجيها شامل
محصوالت ،خدمات و فرآيندهايي هستند كه ذيل هر كاربرد قرار ميگيرند.

 -ترسيم درخت فناوري بر مبناي انواع فناوريها يا زيرسيستمهاي فناورانه
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در ذيل هر يك از محصوالت ،خدمات و يا فرآيندهاي فوق ،ميبايست زيرسيستمها يا اجزاي فناورانه را ترسيم نمود .معموالً
اجزاي اين درخت شامل دانش فني مورد نياز براي طراحي ،توليد و يا تست محصولي فناورانه ميشود .اين موضوع بسته به
موضوع فناورانه متفاوت است كه بايد دقت الزم در ترسيم درخت فناوري را به خرج داد.

 -2-1درخت فناوري افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
با توجه به آن چه در گزارش مرحله اول بيان گرديد ،در پروژه" تدوين سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي
نيروگاهي قديمي" تنها واحدهاي بخاري و گازي قديمي مورد بررسي قرار خواهند گرفت .در مورد واحدهاي تركيبي نيز چون
بخش گازي آنها با چند سال فاصله نسبت به بخش بخار راهاندازي شده است ،لذا در واحدهاي تركيبي مواردي كه عمر بخش
گازي آنها به پايان رسيده باشد ،در اين بررسي در نظر گرفته خواهند شد .بدين ترتيب درخت افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي
به صورت شکل ( )1-1ترسيم گرديده است .بخشهاي نوسازي و بازسازي نيز شامل فناوريهايي ميشوند كه به صورت
تفصيلي در اين درخت نمايش داده نشدهاند كه در قسمتهاي بعدي شرح داده ميشوند.

شكل( -)1 -1درخت فناوري افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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 -3 -1بهينه سازي ،نوسازي و بازسازي
در حالت كلي فعاليت هاي مربوط به افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي را بسته به اين كه ماهيت واحد را تغيير دهند يا خير مي
توان به دو گروه بازتواني و بهينهسازي تقسيم كرد .بازتواني 1فعاليت افزايش عمر است كه ماهيت واحد را از حالت بخاري به
سيکل تركيبي تغيير ميدهد و تنها در مورد واحدهاي بخاري قابل اجرا است .بهينه سازي 2شامل فعاليت هاي بازسازي 3و
نوسازي 4است و طي آن ماهيت واحد تغيير نميكند و تنها با انجام فعاليتهايي عملکرد آن بهينه ميشود .اين گروه از فعاليتها
كل واحدهاي نيروگاهي اعم از گازي يا بخاري را شامل ميشود.
بازسازي به معناي تعمير و يا تعويض تجهيزات موجود است تا كمبودهاي طراحي و نقاط ضعف آن اصالح شوند و كل مجموعه
عملکرد بهتري پيدا كند .امروزه توربينهاي صنعتي به نحوي طراحي ميشوند كه بازدهي ،قابليت اطمينان و نيز عمر بيشتري
داشته باشند .از سوي ديگر هنوز مدت زيادي از عمر بسياري از مدلهاي نصب شده باقي مانده است .بنابراين جايگزيني اين
توربينها با انواع مدرنتر مستلزم پرداخت مبالغ هنگفتي است در حالي كه از رده خارج نمودن آنها نيز اقتصادي نميباشد .در
چنين مواردي بازسازي ارزش خود را نمايان ميسازد .حذف مشکالت طراحي ،كاهش دفعات خروجيهاي اضطراري اجباري،
كاهش خطر شکست و افزايش كارايي سيکل از عمده اهدافي است كه بواسطه بازسازي پيگيري ميشود .عالوه بر اين ،افزايش
طول عمر ،محافظت و جلوگيري از فرسايش و كاهش تعميرات نيز از ديگر دستاوردهاي بازسازي ميباشند.
نوسازي به معناي جايگزيني اجزاء يا مجموعههاي قديمي با سيستمهاي مدرن با فنآوري روز است تا كارايي واحد بهبود يابد.
نوسازي زماني در دستور كار قرار ميگيرد كه عمر واحد به طور كامل سپري شده باشد و خرابيها به حدي باشد كه بازسازي
واحد كارساز نبوده و جايگزيني آن با انواع مدرنتر توجيه اقتصادي پيدا كند .همانطور كه اشاره شد در اين روش به جايگزيني و
مدرنيزه كردن قطعات موجود پرداخته ميشود .معموالً اين جايگزينيها پس از بازبيني و ارزيابيهاي صورت گرفته براساس
جدول زمانبندي انجام ميشود .در اين ميان از انواع تستهاي غيرمخرب بهره كافي برده ميشود .روتور و پرههاي توربينها و
كمپرسورها ،سيمپيچيهاي ژنراتور ،نازلهاي سوخت ،محفظه احتراق ،سيستمهاي كنترل نيروگاه و ...از جمله مواردي هستند كه
با توجه به تالش مداوم سازندگان جهت بهبود كيفيت و كارايي ميتوانند از انتخابهاي نوسازي باشند.
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آناليز دقيقتر واحدهاي بخاري نشان ميدهد كه فعاليتهاي بازسازي روي تجهيزات اصلي آن ميتواند به صورتهاي زير
انجام پذيرد:
 تعمير و رفع خوردگي و سوختگي سطوح حرارتي و رسوبگيري داخل لوله ها در بويلر
 تعميرات آببند و كنترل لقي ،بازسازي روتور ،بازسازي پوسته و بازسازي پره ها در توربين
 تعمير و رفع خوردگي و نشتي لوله ها و رسوبگيري داخل لوله ها در كندانسور
 تغيير مکان پمپ هاي جکينگ داخل كوپه ژنراتور به بيرون از كوپه ،تعميرات آببند روغن ياتاقانها و اصالح آرايش و مسير
لوله ها و انشعابات شيلنگي مربوط به آببند ياتاقانها در ژنراتور
 تنظيم نسبت سوخت به هوا ،تعمير و تنظيم سيستم هاي اندازه گيري ،تعمير سيستم هاي حفاظت در سيستم هاي كنترلي و
حفاظتي
هم چنين فعاليت هاي نوسازي روي تجهيزات اصلي واحدهاي بخاري عبارتند از:
 ارتقاء جنس سطوح حرارتي ،جايگزيني سراسري مسيرهاي بخار و بکارگيري سيستم هاي تميزكاري و رسوب گيري پيشرفته
(مانند استفاده از اكسيژن براي شستشوي لولهها) در بويلر
 ارتقاء جنس و پوشش پره ها ،بکارگيري سيل هاي پيشرفته ،جايگزيني بيرينگ هاي ژورنال ،بکارگيري روتور با تکنولوژي
ساخت پيشرفته ،دستگاه چرخش روتور اتوماتيك و پره هاي طراحي شده بصورت سه بعدي با تلفات ثانويه كاهش يافته در
توربين
 نوسازي و جايگزيني لوله ها براي بهينه كردن كارايي در كندانسور
 استفاده از سيستمهاي تميزكاري لولهها مانند تپروژ

1

 بکارگيري سيلهاي روغن كارآمد و پيشرفته در ياتاقانهاي ژنراتور
 سيستم پيشرفته كنترل نسبت سوخت به هوا ،بکارگيري سيستمهاي پيشرفته اندازهگيري ،بکارگيري سيستمهاي پيشرفته
حفاظت و بهينهسازي حدود عملکرد سيستمهاي كنترلي و حفاظتي
بررسيهاي صورت گرفته بر روي تجهيزات اصلي واحدهاي گازي نيز نشان ميدهد كه فعاليتهاي بازسازي قابل اجرا بر روي
آن ها به صورتهاي زير ميباشند:
Taprogge

1
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 سيستم ورودي هوا و كمپرسور
 سيستم سوخت رساني و محفظه احتراق
 تعميرات سيلينگ و كنترل لقي ،بازسازي روتور ،بازسازي پوسته و بازسازي پرهها در توربين
 تعميرات سيلينگ روغن ياتاقانها و اصالح آرايش و مسير لولهها و انشعابات شيلنگي مربوط به سيلينگ ياتاقانها در ژنراتور
 تنظيم نسبت سوخت به هوا ،تعمير و تنظيم سيستمهاي اندازهگيري ،تعمير سيستمهاي حفاظت و بهينهسازي حدود عملکرد
در سيستم هاي كنترلي و حفاظتي
هم چنين فعاليتهاي نوسازي روي تجهيزات اصلي واحدهاي گازي عبارتند از:
 ارتقاء سيستم فيلتراسيون هواي ورودي و كمپرسور
 ارتقاي مشعل و به روزرساني سيستم سوخت رساني در سيستم سوخت و محفظه احتراق
 ارتقاء جنس و پوشش پرهها ،بکارگيري سيلهاي پيشرفته و بکارگيري روتور با تکنولوژي ساخت پيشرفته در توربين
 بکارگيري سيلهاي روغن كارآمد و پيشرفته در ياتاقانهاي ژنراتور
 سيستم مونيتورينگ از راه دور ،سيستم پيشرفته كنترل نسبت سوخت به هوا ،بکارگيري سيستم هاي پيشرفته اندازهگيرري و
بکارگيري سيستمهاي پيشرفته حفاظت در سيستمهاي كنترلي و حفاظتي
با توجه به گسترده بودن روشها و تکنيكهاي نوسازي و بازسازي ،شناسايي و انتخاب تکنيكها با اولويت روشهاي داراي
اهميت بيشتر و نيز روشهاي برآمده از نظر خبرگان صورت مي پذيرد .شکلهاي ( )2-1تا ( )5-1زيرشاخههاي درخت فناوري در
بخش نوسازي و بازسازي واحدهاي گازي و بخاري را نشان ميدهند.
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شكل( -)2 -1فناوريهاي بازسازي واحدهاي گازي

شكل( -)3 -1فناوريهاي نوسازي واحدهاي گازي
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شكل( -)4 -1فناوريهاي بازسازي واحدهاي بخاري
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شكل( -)5 -1فناوريهاي نوسازي واحدهاي بخاري

 -1-3-1بازتواني
يکي از شيوههاي ارتقاء سيکل واحدهاي بخار كه در سالهاي اخير متداول شده به نام بازتواني نيروگاه معروف گرديده است .در
بازتواني نيروگاه بخار ،توربين گاز جديدي به نيروگاه افزوده ميشود تا از حرارت گاز خروجي توربين گاز براي بهبود راندمان
نيروگاه بخار موجود بهرهبرداري شود.
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در بازتواني اهداف كلي زير پيگيري ميشوند:
 افزايش قدرت خروجي افزايش راندمان افزايش طول عمر استفاده مناسبتر از تجهيزات قبلي قابليت انعطاف عملياتي بيشتر افزايش قابليت اطمينان و قابليت دسترسي كاهش هزينههاي تعمير و نگهداري كاهش انتشار آلودگيهر چند ظاهراً تفاوت چنداني بين برخي از اهداف بازتواني و نوسازي به نظر نميرسد ،ليکن ميزان و نحوه دستيابي به اين
مقاصد در هر طرح كامالً متف اوت است .از سوي ديگر در بازتواني قسمت عمدة تجهيزات قبلي حفظ شده و نوع چرخه نيز تا
حدي تغيير ميكند .بنابراين ميتوان بطور كلي نوسازي را مختص نيروگاههاي بسيار قديميدانست كه توجيه اقتصادي جهت
ادامة كار ندارند ،در حاليکه برنامة بازتواني در بسياري از نيروگاههاي بخار (صرفنظر از فرسودگي آنها) قابل بررسي ميباشد.
جهت بازتواني عمدتاً نياز به شرايطي است كه در امکان پذير بودن اين طرح نقش مهميرا ايفا ميكنند .يکي از اين شرايط
وجود فضاي كافي در سايت براي نصب تجهيزات جديد ميباشد .از سوي ديگر تقاضا نيز تعيين كننده است چرا كه در صورت
عدم نياز به افزايش ظرفيت و تنها براي بهبود كارايي گزينه بهسازي مناسبتر به نظر ميرسد .در بازتواني اضافه نمودن توربين
گاز عالوه بر افزايش احتمالي خروجي واحد بخار به معناي اضافه شدن خروجي توربين گاز به توان توليدي نيروگاه نيز ميباشد.
ي کي از مهمترين پارامترهاي تعيين كننده در انجام بازتواني ،شرايط مناسب تجهيزات موجود نيروگاه و امکان استفاده از آنها
است.
همانطور كه اشاره گرديد در طرح بازتواني ،واحد گازي به نيروگاه بخاري فعلي افزوده ميشود تا از حرارت دود خروجي از توربين
گاز به منظور گرمايش در چرخة بخار بهرهگيري شود .با توجه به دماي باالي گاز خروجي از توربين ميتوان ادعا نمود كه
منبعي با قابليت كاردهي باال در واحدهاي گازي بدون استفاده به محيط تخليه ميشود .از اينرو جهت بازتواني يك نيروگاه
بخار ،از همين گاز داغ خروجي استفاده ميشود تا بتوان از اين منبع با قابليت كاردهي باال ،نهايت بهره را برد .فعاليتهاي
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مختلفي در اين زمينه انجام گرديده است و طرحهاي متفاوتي ارائه و اجرا گرديده كه اختالف بين آنها عمدتاً در نحوة استفاده از
حرارت موجود در گاز دودكش توربين گاز ميباشد .بازتواني واحدهاي نيروگاهي ،به چهار زيرشاخه بازتواني كامل ،بازتواني
هيبريد ،بازتواني جعبه هواي داغ و بازتواني گرمايش آب تغذيه تقسيم ميگردد.
 -1-1-3-1بازتواني كامل يا سيكل تركيبي
در بازتواني كامل 1گاز خروجي از توربين گاز به درون يك مولد بخار بازياب حرارت )HRSG( 2جهت توليد بخار (براي واحد
بخار) هدايت ميگردد .اين مولد بخار بازياب حرارت عمالً جايگزين بويلر واحد بخار ميگردد .بدين ترتيب از انرژي دروني دود
خروجي توربين گاز جهت توليد بخار براي چرخة بخار استفاده ميگردد .همانند نيروگاههايي كه از ابتدا بصورت سيکل تركيبي
ساخته ميشوند ،توان خروجي واحد گازي ميبايست در حدود  2برابر توان خروجي واحد بخار باشد تا حرارت گاز خروجي از
واحد گازي توانايي تأمين انرژي مورد نياز سيکل بخاري را داشته باشد [ .]1كل توان خروجي نيروگاه پس از اعمال اين نوع
بازتواني حدود  3برابر خواهد شد.
از آنجا كه در نيرو گاههاي بخار ،عمر بويلر كمتر از عمر توربين بخار است و در طرحهاي بازتواني كامل جايگزيني بويلر مورد
نظر است ،بازتواني كامل عموماً هنگاميمناسبتر است كه عمر مفيد بويلر رو به اتمام باشد .اين نوع بازتواني توان را حدود
 %150-200افزايش داده و نرخ حرارتي 3را  %30-40كاهش ميدهد ،ضمن اينکه انتشار  NOxرا نيز كم ميكند[ .]2البته به
منظور ايجاد قابليت رقابت با نيروگاههاي جديد ،در صورت نياز ميبايست به بهسازي قسمتهاي مختلف نيروگاه قديمي(بخار)
نيز پرداخت.
 -2-1-3-1بازتواني هيبريد

4

براي درك مفهوم كلي بازتواني هيبريد توجه به شکل ( )6-1الزم است .در اين روش نيروگاه بخاري موجود با افزودن اجزاي
زير گسترش مييابد:
 -1يك يا چند توربين گاز با بازده باال .اندازه توربينهاي گاز با توجه به اندازه توربين بخار موجود تعيين ميشود.

1

Full repowering
Heat recovery steam generator
3
Heat rate
4
Hybrid Repowering
2
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 -2يك بويلر بازياب حرارت يك يا دو فشاري كه با توجه به بخار مورد استفاده در توربين بخار موجود طراحي ميشوند.
 -3يك سيستم كنترل و ايمني مدرن براي توربين گاز و بويلر بازياب حرارت شامل يك سيستم كنترل بار.
 -4اتصاالت لولهكشي بين بويلر بازياب حرارت جديد و سيکل آب موجود.
براي باال بردن بازده سيکل بهتر است آب تغذيه در اكونومايزر بويلر بازياب پيش گرم شود .در واحدهاي داراي بازگرمايش
بهترين انتخاب استفاده از يك بويلر بازياب حرارت داراي بازگرمايش ميباشد .در اين صورت نسبت دبي بخار اصلي و بخار
بازگرمايش در بويلر موجود ثابت ميماند و ديگر نيازي به ايجاد تغييرات در بويلر نيست.
روش بازتواني هيبريد عالوه بر مزاياي يك بازتواني كامل مزاياي ديگري نيز دارد:
 افزايش انعطاف پذيري اجرايي سيستم -افزايش انعطاف پذيري در انتخاب سوخت

شكل( -)6-1شماتيك بازتواني هيبريد

 -3-1-3-1بازتواني گرمكن آب تغذيه

1

واضح است كه بکارگيري گرمكنهاي آب تغذيه در چرخههاي بخار موجب بهبود راندمان واحد ميشود .در اين حالت ،درصدي
از بخار داغ از قسمتهايي از توربين بخار استخراج شده و در گرمكنهاي آب تغذيه ،آب چگاليده شده خروجي از كندانسور را
پيش از رسيدن به بويلر گرم ميكند .هر چند در اين وضعيت مقداري از كار توربين كاسته ميشود ولي در مجموع راندمان واحد
افزايش مييابد .در طرح بازتواني گرمكن آب تغذيه ،اين وظيفه بر عهده گاز خروجي توربين گاز گذارده شده است .به عبارت
)Feed Water Heater Repowering(FWHR

1
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ديگر ،بجاي استخراج بخشي از بخار توربين بخار كه قابليت كاردهي بااليي دارد ،گرمايش آب تغذيه توسط گاز خروجي از
توربين گاز صورت ميپذيرد .در يك نيروگاه بخار فسيلي نمونه معموالً تا  %20-30جريان بخار را جهت گرمايش آب تغذيه
بکار ميبرند كه كور نمودن اين جريانات استخراجي از توربين ،ميتواند كار خروجي توربين بخار را به مقدار قابل توجهي
افزايش دهد [ .]3در عمل چنين اتفاقي بندرت ميتواند روي دهد چرا كه ساختار واحد بخار ،محدوديتهايي را اعمال ميكند كه
نميتوان اين مقدار بخار اضافي را به درون توربين بخار هدايت نمود .حداكثر بار و دبي قابل تحمل توربين بخار و مقدار دفع
حرارت كندانسور (يا برج خنككن) از اين محدوديتها ميباشد .در گزينهاي ديگر ميتوان گرمکنهاي آب تغذيه را حفظ نمود و
از گاز داغ خروجي توربين گازي در يك يا چند گرمکن آب تغذيه ديگر بصورت موازي بهره برد.
در اين طرح اغلب به افزايش راندماني در حدود  %2-3ميتوان دست يافت [ .]4با اين حال به دليل هزينة اوليه پايين ،اين طرح
ميتواند قابل توجه باشد .زمان مورد نياز جهت از شبکه خارج شدن نيروگاه نيز در حدود  1ماه خواهد بود [.]2
 -4-1-3-1بازتواني جعبه هواي داغ

1

گاز خروجي از توربين گاز داراي دماي نسبتاً باال و سرعت زيادي است .واحدهاي گازي به دليل محدوديت در حداكثر دماي
قابل تحمل توربين ،از نسبت هوا به سوخت بااليي در محفظه احتراق بهره ميبرند تا عالوه بر دستيابي به گذر حجمي باال،
دماي محصوالت احتراق ورودي به توربين گاز نيز بيش از اندازه نشود .در نتيجه گاز خروجي از توربين گاز حاوي مقدار زيادي
اكسيژن با دماي باال ميباشد .اين خصوصيات امکان استفاده از گاز خروجي واحد گازي را به عنوان هواي ورودي به بويلر واحد
بخار فراهم مينمايد .در واقع واحد توربين گاز به عنوان پيش گرمكن هواي ورودي به بويلر عمل ميكند .عالوه براين ،توربين
گاز تا حدي به فن اجباري 2جهت راندن هوا به داخل بويلر نيز كمك خواهد كرد .اين طرح عالوه بر حذف پيش گرمكن ،بعلت
افزايش راندمان ،مصرف سوخت در سيکل بخار را نيز كاهش خواهد داد.
بطور كلي در بازتواني جعبه هواي داغ نيازي به حذف بويلر نميباشد ،از اينرو براي واحدهاي بخاري جديدتر توصيه ميشود .با
اين حال در اين طرح نياز به اصالحاتي در بويلر ،مشعلها ،بدنه و ...ميباشد.
اين نوع بازتواني از لحاظ تکنيکي بسيار پيچيده و به سرمايهگذاري زيادي احتياج دارد .دراين طرح ميتوان با توجه به نياز،
اصالحاتي را اعمال نمود كه تعدادي از آنها عبارتند از :مشعلهاي كوره با توجه به كاهش ميزان اكسيژن ،تغييرات احتمالي در
)Hot WindBox Repowering(HWBR
)Forced Draft Fan (FDF

1
2
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سطوح بويلر بدليل كاهش اكسيژن ،اصالح كانالكشيها ،احتمال نياز به كانالهاي كنارگذر براي رساندن بخشي از گاز به
اكونومايزر ،احتمال نياز به يك فن القايي ،1يك دودكش كنارگذر براي توربين گاز به هنگام شروع بکار.
در طرح بازتواني جعبه هواي داغ نياز به توربين گاز به مراتب كوچکتري نسبت به طرح بازتواني كامل ميباشد و عمالً واحد
گازي سهم عمدهاي در توليد توان كلي ندارد .در كل ،اين گزينه براي واحدهاي بخاري جديدتر و با راندمان نسبتاً باال پيشنهاد
ميشود [ .]2دراين طرح ،افزايش راندماني در حد  6-3درصد را ميتوان انتظار داشت.

)Induced Draft Fan (IDF

1
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فصل دوم
آيندهپژوهي فناوري
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 -1-2مقدمه
در مطالعات آيندهپژوهي ،در مورد حوزههاي فناورانه شناسايي شده با نگاهي به آينده صحبت ميشود .در اين مؤلفه به تحليل
سناريوهاي پيش رو در توسعه فناوري ،روندهاي ظهور و گسترش فناوريهاي جديد و جايگزين ،و ساير فعاليتهاي مرتبط با
جايگاه فناوري در آينده پرداخته ميشود .آيندهپژوهي به كاسته شدن از عدم قطعيت پيش روي توسعه در آينده كمك كرده و
تصميمات پاياتري را براي سياستگذاران به ارمغان ميآورد.
امروزه تغييرات فناورانه با نرخ سريعتري از گذشته به وقوع ميپيوندند .تغييرات فناوري و به دنبال آن تغيير در ديگر جنبههاي
زندگي از طريق:
 افزايش روز افزون وابستگي متقابل كشورها و ملل، تمركززدايي جوامع و نهادهاي موجود كه به دليل گسترش فناوري اطالعات ،شتاب بيشتري يافته است، تمايل روزافزون به جهاني شدن به همراه حفظ ويژگيهاي ملي ،قومي و فرهنگيلزوم درك بهتر از "تغييرات" و "آينده" را براي دولت ها ،كسب وكارها ،سازمانها و مردم ايجاب ميكند .آينده اساساً قرين به
عدم قطعيت است .با اين همه ،آثار و رگههايي از اطالعات و واقعيات كه ريشه در گذشته و حال دارند ،ميتوانند رهنمونهايي
براي فهم نسبت به آينده باشند .عدم قطعيت نهفته در آينده براي بعضي ،توجيهكننده عدم دورانديشي آنان است و براي عدهاي
ديگر منبعي گرانبها از فرصتها .در اينجاست كه نقش مطالعات پيرامون آينده يا همان آيندهپژوهي بيش از هر چيز احساس
ميشود.

آيندهپژوهي دانش و معرفتي است كه منجر به باز شدن ديد سياستگذاران نسبت به رويدادها ،فرصتها و چالشهاي احتمالي آينده
شده و از طريق كاهش ابهامها و ترديدهاي فرساينده ،توانايي انتخابهاي هوشمندانه را افزايش ميدهد .دانش حاصل از
آيندهپژوهي اين اجازه را به سياستگذار ميدهد تا بدانند كه به كجاها ميتوانند بروند (آيندههاي اكتشافي) و به كجاها بايد
بروند(آيندههاي هنجاري) .آيندهپژوهي مشتمل بر مجموعه تالشهايي است كه با استفاده از تجزيه و تحليل منابع ،الگوها و
عوامل تغيير و يا ثبات ،به تجسم آيندههاي بالقوه و برنامهريزي براي آنها ميپردازد .به عبارت ديگر ،آيندهپژوهي منعکس
ميكند كه چگونه از دل تغييرات امروز ،واقعيت فردا تولد مييابد.
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يکي از پيشفرضهاي آيندهپژوهي اذعان به وجود گزينههاي متعدد آينده است .در مباحث آيندهپژوهي ،منظور از آينده در
نظرگيري سه حالت آيندههاي ممکن ،محتمل و مطلوب است .آينده ممکن هر چيزي اعم از خوب يا بد ،محتمل يا بعيد است،
كه ميتواند در آينده روي دهد .آينده محتمل ،آينده ممکني است كه به احتمال زياد در آينده به وقوع خواهد پيوست .آينده
مطلوب نيز ،آينده محتملي است كه مطلوب و مرجح باشد.

در ادبيات آيندهپژوهي ،وجود چهار عنصر رويدادها ،روندها ،تصويرها ،و اقدامها منجر به پيدايش آيندههاي مختلف ميشود.
رويدادها تمام وقايعي هستند كه احتمال وقوع دارند .در واقع آن دسته از مسايلي هستند كه باعث شك و ترديد بسياري از مردم
در مورد كارايي تفکر درباره آينده ميشوند .وقايعي كه رويدادشان محتمل به نظر ميرسد ،اما آنچه كه قرار است در آينده اتفاق
بيفتد كامالً ناشناخته ميماند .از طرف ديگر ،بسياري از طراحان به عکس اين موضوع عقيده دارند كه تشخيص حيطه اصلي
آينده و برنامهريزي براي آن تا حدودي امکانپذير است و اين باعث تمركز بر گرايشهاي آينده ميشود تا آنچه قرار است در
آينده پيش آيد تا حدي شناخته شود و براي وقوع آن آمادگي حاصل شود .در اينجاست كه مفهوم روندها پديد ميآيد .روندها،
وقايعي هستند كه در گذشته و حال اتفاق افتاده و در آينده نيز اتفاق خواهند افتاد؛ وقايعي كه تحت شرا يط خاص در آينده
احتمال وقوع پيدا ميكنند؛ و يا وقايع نوظهوري هستند كه پيامد مستقيم و يا غيرمستقيم فناوريهاي جديد هستند .با اين
تعريف ،سه نوع نگاه به روندها شکل ميگيرد:


روندهايي كه ادامه زمان گذشته و حال هستند .براي درك اين روندها بايد اتفاقات گذشته و حال را فهميد.

 روندهاي ادواري كه در زمان حاضر احساس نشدهاند و مربوط به بعضي اتفاقات در گذشتههاي دورتر ميشوند .اين
روندها ممکن است در آينده هم پيش بيايند.

 مسايل جديدي كه در گذشته و حال وجود نداشته و ممکن است در آينده اتفاق بيافتد .اين روندها را بهتر است مسائل
نوظهور ناميد ،اگر چه احتمال بروز آنها در آينده وجود دارد و در حال حاضر هم به سختي قابل تشخيص هستند.
بسياري از آيندهپژوهان معتقدند كه مهمترين روندهاي آينده همين مسائل نوظهور هستند كه عمدتاً پيامد مستقيم و يا
غيرمستقيم فناوريهاي جديد ميباشد و اين قدرت را به همراه ميآورد تا كارهايي كه در گذشته قادر به انجام نبود را
انجام دهد.

سومين و چهارمين عامل تاثيرگذار بر آينده ،شامل تصاويري از آينده است كه مردم از آينده در ذهن خود ميپرورانند و اقدامهايي
كه براساس آن تصاوير ذهني انجام ميدهند .بعضي از اين اقدامها ،صرفاً براي تأثير بر آينده انتخاب شدهاند ،اما باقي اقدامها به
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طور محض به اين منظور نيستند .يکي از كارهايي نيز كه آيندهپژوهي قصد دارد انجام دهد كمك به مردم براي روشن كردن و
بررسي تصاوير خويش از آينده ،عقايد ،اميدها ،و نگرانيها نسبت به آينده است تا شايد از اين طريق ،كيفيت تصميمات مؤثر بر
آينده را افزايش دهند .مسئله ديگري كه آيندهپژوهي سعي در انجام آن دارد كمك به مردم براي تغيير تصاوير و اعمالشان فراي
تالشي منفعل جهت پيشبيني آينده است و بعد از آن بر اساس پيشبينيها ،طرحهاي عملياتي خود را اجرا كنند و به پيش برند.

 -2-2آيندهپژوهي فناوري افزايش عمر نيروگاهها
مبحث افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي از دهه  1980مطرح شده است .تا قبل از آن فرض بر اين بود كه واحدهاي
قديمي بايد با زنشسته شده و واحدهاي جديد جايگزين آنها شوند .اما با افزايش سن تعداد قابل توجهي از واحدهاي نيروگاهي در
آن سالها مسأله افزايش عمر واحدهاي قديمي مطرح گرديد .با اين كار ضمن باال بردن كارايي و قابليت اطمينان واحد تا
ميزان قابل قبولي ،سرمايهگذاري براي احداث واحدهاي جديد نيز به تعويق ميافتاد.
در مورد بازتواني واحدهاي بخاري نيز ايده بازتواني به بيش از  45سال قبل بازميگردد و احتماالً مربوط به نيروگاه مگنوكس
بريتانيا ميباشد .در اين نيروگاه به علت مسائل متالورژيکي دماي بخار حدود  50درجه سانتيگراد تنزل يافته بود كه با افزودن
يك توربين گاز و استفاده از گازهاي خروجي از توربين گاز به منظور باال بردن دماي بخار ،بهبود حاصل شد .بررسي بر روي
بازتواني نيروگاههاي بخار توسط اشخاص و شركتهاي مختلفي ادامه يافت .بطور مثال يك محقق دانماركي به نام Elkraft

تحقيقاتي در زمينه بازتواني گرمكن آب تغذيه انجام داد تا به تركيب مناسبي دست يابد .سابقه اجراي بازتواني نيروگاههاي
بخاري نيز قابل توجه است .در سنگاپور طرح تبديل سه واحد  120مگاواتي يك نيروگاه بخار با عمر  25سال به سه واحد
سيکل تركيبي هر يك با ظرفيت  360مگاوات اجرا شد كه موجب افزايش راندمان از  %38به  %56گرديد [ .]1مثالهايي از
روش هاي گوناگون بازتواني در كشورهاي مختلفي مانند ايتاليا ،كانادا ،ژاپن ،تايلند و مکزيك وجود دارد كه نشانگر تمايل
نيروگاهها به افزايش ظرفيت و راندمان ميباشد.
در ايران هنوز تجربه عملي براي اجراي طرحهاي بازتواني وجود نداشته است و تنها مطالعات اوليه براي برخي نيروگاهها از
جمله نيروگاه بندرعباس ،لوشان ،بعثت ،شهيد منتظري و مشهد انجام گرفته است.
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با توجه به باال رفتن عمر تعداد زيادي از نيروگاههاي بخار كشور و تمايل مالکين آنها به افزايش عمر و بازدهي آنها ،به نظر
مي رسد در سالهاي آتي بازتواني به دليل افزايش قابل توجه در بازده و عمر و همچنين هزينه كمتر آن نسبت به احداث
واحدهاي جديد ،با روند رو به رشدي در كشور مواجه خواهد شد.
استفاده از فناوريهاي نوين در طرحهاي نوسازي نيروگاهها يکي از موضوعات قابل بحث ميباشد كه در اين بخش به شرح
چند نمونه پرداخته ميشود.
 -1-2-2پوشش هاي پيشرفته توربين گاز
پوشش هاي قطعات داغ توربين گاز ،همزمان با تقاضاي روزافزون توليد برق ،پيشرفت بسياري كردهاند .عمالً پاسخگويي مناسب
به تقاضا براي راندمان باالتر توليد برق ،مستلزم استفاده از مواد پيشرفته تر ميباشد .براي قطعاتي از توربين كه در دماي باال
كار ميكنند ،استفاده از مواد پيشرفته داراي اثرگذاري محسوستري بوده است .پوششهاي دما باال براي محدود كردن آسيب
هاي سطحي و نيز عايق نمودن سطح در مقابل محيط داغ بکار ميروند .از آنجايي كه عمر قطعات بر اساس وضعيت سطح آنها
بطور مداوم كنترل ميگردد ،استفاده از پوششهاي پيشرفته ميتواند موجب بهبود كارايي واحد توليد برق گردد [.]5
در حال حاضر پژوهش در زمينه بکارگيري مواد و پوششهاي نوين براي بهبود عمر واحدهاي گازي و باال بردن توان خروجي و
راندمان اين واحدها ادامه دارد كه از جمله آن ميتوان به پوششهاي نانوساختار نظير پوششهاي نانوساختار مقاوم در برابر حرارت
و سايش [ ،]6و پوشش هاي نانوساختار نظير سراميکي– بين فلزي [ ،]7اشاره نمود.
همچنين پوششهاي  TBC1داراي پتانسيل زيادي براي بهبود شرايط كاري و افزايش عمر توربينهاي گازي ميباشند .اين
نوع پوشش ها از يك طرف مقاومت به خوردگي و اكسايش را براي سطح قطعات مسير داغ ايجاد مينمايند و از طرف ديگر
اجازه افزايش دماي ورودي به توربين و در نتيجه افزايش راندمان و توان توربين را فراهم ميآورند كه اين امر از طريق كاهش
مقدار گرماي انتقال يافته به سطح فلز پره ممکن ميگردد .كاهش دماي فلز هنگام استفاده از پوشش هاي  TBCبستگي
فراواني به نوع و ضخامت اليه سراميکي اعمالي روي سطح آن داشته و هر چه ضخامت اين اليه سراميکي افزايش يابد،
كاهش دماي فلز بيشتر خواهد شد.

Thermal Barrier Coating

1
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پوششهاي  TBCدر حقيقت پوششهاي دو اليه ميباشند كه اليه بااليي 1يك اليه سراميکي (عايق حرارتي) ميباشد كه بر
روي يك پوشش فلزي مقاوم در برابر اكسايش 2اعمال شده است [ .]8مهمترين مشخصات اين نوع پوششها هدايت حرارتي
كم ،تفاوت كم ضريب حرارتي آنها با سوپرآلياژ مورد نظر و مقاومت كافي در برابر عوامل تخريب محيطي (به خصوص
اكسيداسيون) ميباشد .عموماً ضخامت پوششهاي پيوندي درحدود 100 mو ضخامت پوششهاي سراميکي فوقاني درحدود
 100-250 mميباشد [ .]8استفاده فراوان از پوششهاي  TBCبراي پوشش دهي پرههاي گردان توربينهاي گازي مسائل
خاصي را به دنبال داشته است و بجز در سالهاي اخير كه استفاده از اين روش به عنوان يك مزيت بسيار مناسب در طراحي و
ساخت توربين هاي جديد مطرح گشته است .محدوديت هايي نظير پوسته پوسته شدن 3اين پوششها حين سرويس در اثر
تنشهاي حرارتي وارد شده به آنها و نيز اكسيداسيون جزء پيوندي اين پوششها ،در گذشته مانع از كاربرد وسيع آنها در پوشش
دهي پرههاي توربين گشته بود.
با توجه به كليه محاسن اين پوششهاي  ،TBCامروزه اين نوع پوششها كاربرد بسيار زيادي در توربينهاي جديد و پيشرفته
يافتهاند و اكثر سازندگان اصلي توربينهاي گازي ( زيمنس -وستينگهاوس ،ميتسوبيشي GE ، ABB ،و … ) از اين تکنولوژي
بسيار پيشرفته جهت بهبود كارايي پرههاي توربينهاي جديد خود بهره ميبرند ،ضمن آنکه استفاده از اين پوششها در
توربينهاي قديمي ميتواند منجر به بهبود عمر پرههاي آنها گردد[ .]8عالوه بر اين ،توسعه پوششهاي جديد و پروسه
پوششدهي نوين از زمينههاي فعال تحقيقات در اين زمينه ميباشد .به عنوان مثال ميتوان به روش افشانه پالسما اشاره نمود
كه براي پوششدهي  TBCبا كمترين ميزان انتقال گرما و قابليت تحمل بار حرارتي سيکلي بکار مي رود.
همچنين تحقيق و توسعه بر روي مواد و پوششهاي ساير قسمتهاي توربين گاز نظير كمپرسور و عموماً با هدف كاهش اثر
عمر قطعات بر توان خروجي و راندمان واحد در دستور كار سازندگان توربينهاي گازي قرار دارد [.]9

1

Top coat
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 -2-2-2فناوري  Oxy Fuelدر نيروگاهها
بررسي فناوريهاي افزايش عمر نيروگاههاي موجود ،مستلزم در نظر گرفتن روند تغييرات قوانين زيست محيطي ميباشد ،به
نحوي كه كاركرد نيروگاه با رعايت اين استانداردها را در بازه زماني آينده تضمين كند .توليد انرژي از سوختهاي فسيلي منجر
به انتشار گازهاي گلخانهاي شده است .يکي از اصلي ترين اين گازها  CO2و يکي از صنايع اصلي توليد كنندهدي اكسيد كربن
نيروگاههاي توليد برق ميباشند .در اين ميان ،توجه به فناوريهاي كاهش انتشار از نيروگاهها ،با توجه به سهم عظيم اين
صنعت در ميزان انتشار گازهاي آالينده حائز اهميت است.
در فناوري  ،oxy fuelاكسيژن از هوا جدا شده و با كسري از جريان دود خروجي از بويلر مخلوط ميشود .سوخت با جريان گاز
ايجاد شده محترق ميشود و كسري از دود مجدداً به چرخه بازگردانده ميشود .بخار آب چگاليده ميشود و از جريان دود حذف
ميشود تا گاز  CO2با غلظت باال ايجاد شود.
 -1-2-2-2بكارگيري احتراق سوخت اكسيژن در نيروگاه هاي بر پايه سيكل رانكين
نيروگاههاي حرارتي مجهز به فناوري جداسازي گاز دي اكسيد كربن در آينده توليد صنعت برق در دنيا نقش مهمي خواهند
داشت .با توجه به الزامات كنترل ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي از نيروگاهها ،نوسازي نيروگاههاي موجود با فناوريهاي
كاهش انتشار ،ميتواند به عنوان يکي از راهکارهاي توسعه عمر بهرهبرداري اين واحدها بکار گرفته شود .در اين ميان ،فناوري
 Oxy fuelمي تواند ،هم براي طراحي و توسعه واحدهاي جديد و هم براي نوسازي واحدهاي موجود بکار گرفته شود چرا كه
سيکل بخار نيروگاه را تحت تأثير قرار نخواهد داد .همچنين با طراحي مناسب ميتوان تغييرات الزم در بويلر و تجهيزات كمکي
را به حداقل رساند [.]10
در سالهاي اخير ،بيشترين حجم فعاليت تحقيق و توسعه مربوط به فناوري  Oxy fuelمربوط به بکارگيري اين فناوري در
نيروگاههاي زغالسوز ميباشد .هر چند تحقيقاتي نيز بر روي نوسازي مشعلهاي سوخت مايع يا گاز با فناوري سوخت اكسيژن
صورت گرفته است [11و.]12
در روش  Oxy fuelبجاي احتراق سوخت و هوا ،سوخت با اكسيژن و نسبتي از جريان دود برگشتي ميسوزد .در نتيجه دود
حاصل عمدتاً شامل بخار آب و دي اكسيد كربن است كه جداسازي و ذخيره سازي  CO2براي مصارف بعدي از اين جريان
بسيار آسان تر از روش هاي معمول ميباشد .در اين روش  CO2توليدي را ميتوان تا  % 100جمع آوري و ذخيره كرد و با
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حذف نيتروژن از احتراق در اين روش ،توليد  NOxبه ميزان قابل توجهي كاهش مييابد .به دليل تغيير خصوصيات گازهاي
شركت كننده دراحتراق ،فرايند مذكور نسبت به احتراق در سيستمهاي هوا سوز رفتار متفاوتي دارد كه در بکارگيري اين
فنآوري در نيروگاهها بايد مورد توجه قرار گيرد [.]13
در فناوري  Oxy fuelانباشت گاز دي اكسيد كربن در دود از  %17جرمي به  %70جرمي افزايش مييابد .دي اكسيد كربن
پس از سرد كردن و فشرده سازي به منظور ذخيره و انتقال ،آماده استفاده يا دفن در زير زمين ميشود .در احتراق Oxy fuel

اصالحات و اضافاتي در فناوري سوخت زغال سنگ پودري نسبت به حالت مرسوم انجام ميگيرد كه شامل اضافه نمودن واحد
جداسازي هوا براي تهيه اكسيژن ،سيستم برگشت دود به سيکل ،واحد فشرده سازي  ،CO2انتقال و ذخيرهسازي ميباشد.
بهرهبرداري از اين تجهيزات اضافه ممکن است باعث كاهش كارآيي سيکل شود .به عالوه هزينه سرمايه گذاري و بهره برداري
را نيز افزايش ميدهد [.]14
فناوري  Oxy fuelنخستين بار توسط آبراهام در سال  1982براي توليد گاز با خلوص باالي دي اكسيد كربن جهت تزريق در
چاههاي نفت ارائه گرديد [ .]15پس از آن تحقيقات مربوطه عمدتاً با همين هدف ادامه پيدا كرد و مطالعات فني اقتصادي و
ساخت پايلوتهاي مختلفي از اين فناوري صورت گرفت.

شكل ( -)1-2سيكل  Oxy fuelنيروگاه []10

در بکارگيري اين فناوري در واحدهاي موجود ميبايست در نظر داشت كه ويژگيهاي احتراق با مخلوط اكسيژن و دود برگشتي
داراي تفاوتهايي با احتراق با هوا ميباشد .در بخش تشعشعي بويلر ،كسر حجمي زياد آب و  CO2در گازهاي درون بويلر منجر
به تشعشع حرارتي بيشتر گاز ميشود ،بنابراين انتقال حرارتي تشعشعي در بويلري كه براي استفاده در فناوري  Oxy-fuelآماده
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شده است ،بيشتر خواهد بود .بنابراين با كسر حجمي اكسيژن كمتر از  %30در اين فناوري ميتوان به انتقال حرارتي مشابه با
سيستمهاي معمول دست يافت .همچنين ،حجم گازهاي عبوري از كوره در فناوري  Oxy-fuelنسبت به سيستم رايج مقدار
كمي كاسته ميشود و حجم دودهاي عبوري از دودكش (پس از بازيافت كسري از دود) حدود  %80كاهش مي يابد .در اين
فناوري با سيستم جمع آوري  CO2كسر قابل توجهي از انرژي توليدي ،در بخش هاي مختلف جداسازي و انباشت  CO2مانند
بخش فشردهسازي گاز مصرف ميشود .اين مصرف انرژي در نيروگاههاي مرسوم بدون سيستم جمعآوري دود وجود ندارد ،از
اين رو نيروگاههاي  Oxy fuelبازده كمتري در توليد توان دارند .اگر چه بازدهي بيشتري نسبت به نيروگاههاي معمولي با
سيستم جمعآوري  CO2كه در آنها انرژي زيادي صرف جداسازي  CO2از يك جريان رقيق ميشوند ،خواهند داشت [.]16
همان طور كه پيشتر اشاره گرديد ،بيشتر تحقيقات صورت گرفته در سالهاي اخير در مورد نوسازي واحدهاي موجود با فناوري
 ، Oxy fuelبه واحدهاي زغالسوز اختصاص داشته است .با اين وجود با توجه به تشابه ميان اين واحدها و واحدهاي بخاري با
سوخت مايع و گاز در موارد متعدد ،ميتوان انتظار داشت كه اين تحقيقات قابل توسعه بر روي واحدهاي مذكور ميباشد.
 -2-2-2-2بكارگيري احتراق سوخت اكسيژن در نيروگاههاي بر پايه سيكل برايتون
همان طور كه در ابتدا اشاره گرديد ،فناوري  Oxy fuelبا سيکلهاي تواني متعددي توسعه يافته است كه هر يك داراي شرايط
كاركردي ،اجزا و طراحيهاي مختلف ترموديناميکي ميباشند .در ادامه ،مروري بر سيکلهاي تواني بر پايه سيکل برايتون صورت
ميگيرد و در مورد طراحي ترموديناميکي هر يك از اين سيکلها بحث خواهد شد.
 سيکل پيشرفته نيروگاه بدون انتشار آالينده ) ،1(AZEPيك سيکل  Oxy fuelبر پايه سوخت متان يا گاز طبيعي
است كه در آن سيستم احتراق موجود ،با راكتورهاي غشاي انتقال يون) 2(ITMبوده و در نتيجه ميزان كاهش راندمان
نيروگاه به واسطه سيستم جداسازي اكسيژن ،كمتر خواهد بود .بطور خاص ،استفاده از اين فناوري موجب كاهش 5
درصدي در راندمان يك نيروگاه  500مگاواتي ميگردد كه در مقايسه با افت  9درصدي راندمان با استفاده از سيستم
جذب دياكسيد كربن به روش پسا احتراق ميزان كمتري خواهد بود .راندمانهاي حرارتي كه براي اين سيستم
گزارش شده است ،براي سيستمهاي ساده و بدون در نظر گرفتن بهينه سازي ،بين  50تا  52.5درصد است .مفهوم
 AZEPشامل تركيب يك سيکل برايتون و يك سيکل بخار پايين دستي ميباشد كه ميتوان به آن يك توربين
Advanced Zero Emission Power Plant
)ion-transport membrane (ITM
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بخار/دياكسيدكربن و يا يك بويلر بازياب براي استفاده از حرارت موجود در محصوالت خروجي از  ITMاضافه نمود.
در اين سيکل ،هواي فشرده و گاز طبيعي بطور جداگانه وارد  ITMميگردند .همچنين براي كنترل دماي راكتور،
بخشي از دود خروجي از توربين نيز وارد راكتور ميشود .سپس اكسيژن توسط غشا جدا گرديده و سوخت اكسيد
ميگردد كه موجب توليد دود با درصد باالي دياكسيد كربن ميشود .اين دود سپس بسته به طراحي ،وارد بويلر
بازياب ميگردد يا وارد توربيني شبيه به توربين بخار ميشود كه مي تواند با چنين مخلوط گازي با درصد باالي
دياكسيد كربن توليد برق كند .عالوه بر اين ،با توجه به اين كه ميزان انتقال حرارت بين مخلوط سوخت اكسيد شده
و هواي با غلظت پايين اكسيژن زياد ميباشد و اين هوا داراي محتواي باالي انرژي خواهد بود ،يك توربين گازي
براي توليد كار از اين جريان تعبيه گرديده است .سپس بخار آب موجود در اين جريان تقطير و جدا ميگردد و CO2

باقيمانده نيز براي استحصال فرآوري ميشود .يکي از مهمترين مزاياي سيکل  ،AZEPامکان استفاده از تجهيزات
متداول نيروگاهي براي توربين و كمپرسور است كه موجب كمتر بودن هزينه جذب دي اكسيد كربن در اين واحدها
نسبت به واحدهاي سيکل تركيبي تا  50درصد ميباشد[.]17

شكل ( -)2-2شماتيك ساده شده سيكل ]17[ AZEP

 سيکل  ،Graz1كه در دانشگاه  Grazتوسعه داده شده است ،داراي راندمان باال و بدون انتشار آالينده ،با امکان
استفاده از سوختهاي گاز طبيعي ،سوخت سنتزي و نيز زغالسنگ است .سيکل  Grazاز تلفيق يك سيکل برايتون دما
باال و يك سيکل رانکين دما پايين تشکيل گرديده است .همان طور كه در شکل( )3-2ديده ميشود ،اكسيژن فشار
باال كه توسط واحد جداسازي هواي كرايوجنيك تأمين ميگردد ،به همراه سوخت در فشار  40بار وارد محفظه احتراق
ميشود .دماي محفظه احتراق در حدود  1400درجه است و براي كاهش دماي محفظه ،بخشي از دي اكسيد كربن و
Graz and water cycle
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بخار آب خروجي به محفظه احتراق بازگردانده ميشود .سپس محصوالت احتراق كه نسبت به  CO2و  H2Oغني
ميباشند در يك توربين منبسط ميگردد .در نهايت بخار آب موجود در دود تقطير گرديده و  CO2موجود در دود جدا
ميشود .آب جدا شده مجدداً وارد سيکل ميگردد[.]17

شكل ( -)3-2شماتيك ساده شده سيكل ]17[ Graz

 سيکلهاي فوق بحراني  CO2ماتيانت و فهر 1اين سيکل ،يك سيکل  Oxy fuelاست كه از يك سيکل فوق بحراني
شبه رانکين  CO2تشکيل شده است كه سيکل پايين دست شبه برايتون را تغذيه ميكند .سيال عامل اين سيکل بطور
عمده  CO2و سوخت مصرفي آن گاز طبيعي است .اكسيژن تقريباً خالص مصرفي اين سيکل نيز توسط سيستم
جداسازي هواي كرايوجنيك تأمين ميگردد .جداسازي دي اكسيد كربن با تزريق گاز دي اكسيد كربن با فشار فوق
بحراني در اعماق زمين صورت ميگيرد[.]17

 طرح زيمنس -چيدمان رايج فناوري  oxy fuelبرگشت كسري از دود به بويلر به منظور كنترل دما و جبران كسر
حجمي  N2حذف شده از جريان ميباشد .همان طور كه پيشتر توضيح داده شد ،اين تركيب در نمونههاي آزمايشي
زيادي مورد ارزيابي قرار گرفته است .اخيراً شركت زيمنس طرح جديدي براي استفاده از اين فناوري ارائه داده است.
هرچند اين طرح در مرحله امکان سنجي قرار داشته و چالش هاي زيادي را از لحاظ فناوري ساخت در برابر خود دارد.

Matiant and Feher supercritical CO2 cycles
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در روش ارائه شده سوخت با توجه به منبع در دسترس ميتواند متفاوت باشد .در صورت استفاده از گاز طبيعي فرآيند
خاصي مورد نياز نميباشد و تنها يك كمپرسور براي تأمين فشار گاز مطابق با فشار محفظه احتراق كافي ميباشد .در
صورت استفاده از سوختهاي جامد (زغال سنگ ،كك ،زيست توده) يك واحد گازي سازي فشار باال با دمنده اكسيژن
سوخت را تبديل به گاز ميكند .گاز خام توليدي پس از تصفيه و سولفور زدايي توسط كمپرسور به محفظه احتراق
فرستاده ميشود .در اين روش سوخت و اكسيژن در محفظه احتراق سوزانده ميشوند .فشار محفظه احتراق در حدود
 50الي  100بار مي باشد .با سوختن سوخت با اكسيژن خالص دماي بسيار بااليي ايجاد ميشود ،براي كاهش دما از
تزريق آب يا بخار آب استفاده ميشود .در اتاقك اول محفظه احتراق با تزريق آب يا بخار دما را تا حد -1650
 1750°Cكاهش مي دهند و در اتاقك آخر با تزريق آب يا بخار مخلوط  CO2را رقيق كرده و دما را تا 700°C-600
پايين ميآورند .تركيب سيال عامل كه مخلوطي از  H2Oو  CO2ميباشد بسته به دماي احتراق متفاوت است اما
تقريباً در حدود  H2O %80و  CO2 %20ميباشد .سيال عامل به سمت توربين فشار باال فرستاده ميشود .دما و فشار
گاز در ورود به توربين  760°Cو  110بار ميباشد .اين توربين مشابه يك توربين بخار فشار باال با نسبت فشار 5
ميباشد .گاز خروجي به يك محفظه احتراق فرستاده ميشود تا با احتراق سوخت و اكسيژن اضافه شده دماي آن باال
رود .پس از آن به يك توربين فشار متوسط فرستاده ميشود .دما و فشار گاز در اين مرحله  1760°Cو  43بار
ميباشد .اين توربين مشابه يك توربين گاز با نسبت فشار  20عمل ميكند .گاز حاصل يا مستقيماً به يك توربين فشار
پايين فرستاده شده يا پس از عبور از يك بويلر بازياب و توليد بخار به كندانسور فرستاده ميشود و بخار حاصله به
توربين فشار پايين فرستاده ميشود .پس از حذف بخار  CO2نسبتاً خالص توليد ميشود .بخار چگاليده شده مجدداً به
محفظه احتراق فرستاده ميشود .بازده اين سيکل با سوخت زغال سنگ و در نظر گرفتن واحد گازي سازي و مايع ساز
 %40-36 CO2و درصد خلوص  %99 CO2تخمين زده شده است .هرچند محدوديت هاي زيادي براي استفاده از اين
سيستم در حال حاضر وجود دارد اما بازده و عملکرد مناسب آن جذابيتهاي زيادي ايجاد كرده است .زيمنس برنامهاي

تا سال  2020براي عملي كردن اين سيستم تدوين نموده است [18و.]19
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Steam+CO2

شكل ( -)4-2شماتيك فناوري  oxy fuelپيشنهادي توسط زيمنس (با و بدون بويلر بازياب)

 -3-2-2فناوري نانو
امروزه از طرفي به دليل كاهش يافتن منابع اوليه انرژيهاي فسيلي در دنيا و از طرف ديگر به دليل ايجاد آلودگيهاي شديد
زيست محيطي در اثر افزايش مصرف اين منابع ،توجه خاصي به منابع جديد تأمين انرژي مانند انرژيهاي خورشيدي ،بادي و
غيره ميشود .اما استفاده از اين منابع مستلزم دستيابي به تکنولوژي تبديل كننده اين پتانسيلها به انرژيهاي الکتريکي،
مکانيکي و غيره است( .مثل پيلهاي سوختي ،سلول هاي خورشيدي و غيره).
از سوي ديگر ،نانو تکنولوژي ،به سبب بهبود كيفي ابزارها ،مصرف كمتر مواد اوليه ،مصرف كمتر انرژي ،كاهش توليد مواد زائد
و افزايش سرعت توليد ،در كشورهاي پيشرفته به عنوان مهمترين روش توليد و ساخت اين ابزارها ،مطرح اسرت .همچنرين بره
كمك اين فناوري گامهاي مؤثري در جهت كاهش آلودگي زيست محيطي حاصل از سوختهاي فسيلي ،برداشرته شرده اسرت.
بنابراين از مهمترين بسترهاي بکارگيري نانوتکنولوژي ساخت و توليد مبدلهاي انرژيهراي نرو (مثرل سرلولهراي خورشريدي و
پيلهاي سوختي) ،كاهش آاليندههاي زيست محيطي نيروگاههاي گازسوز (با استفاده از كاتاليستهاي احتراق) و افزايش راندمان
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اين نيروگاهها (با بکارگيري نانوپوششها و نانومگنتها) را ميتوان نام برد .فناوري نرانو ،قابليتهرا و امکانرات بيشرماري را وارد
عرصههاي مختلف خواهد كرد كه پارهاي از زمينههايي كه ميتواند در اولويت كار قرار گيرند عبارتند از:
 بررسي سيستمهاي احتراقي پيشرفته به كمك فناوري نانو به منظور افزايش راندمان نيروگاهها و كاهش هزينههراي توليرد
برق
 توليد نانو كامپوزيتها براي استفاده در قطعات مختلف عايقي و نيمه هادي مورد استفاده در صنعت برق
 توليد تجهيزات مورد نياز به كمك فناوري نانو براي داشتن عمر و دوام بيشتر و كاهش هزينههاي نگهداري
 بررسي امکان توليد انواع هاديها با استفاده از فناوري نانو با هدف كاهش تلفات شبکه
 توليد امولوسيونهاي آب – مازوت براي سوخت نيروگاهها با هدف افزايش راندمان و كاهش آاليندهها
 استفاده از نانو مواد افزودني براي روغنهاي ترانس
 استفاده از نانوسيالهاي خنك كننده در نيروگاهها
 -4-2-2تكنولوژي نيروگاههاي بخار دما باال ()700 °C
بازده پيشرفتهترين واحدهاي نيروگاهي سوخت فسيلي اسکانديناويايي ،با شرايط بخار فوق بحراني 1و ماوراي بحراني ،2با
واحدهاي زيربحراني 3نسبتاً جديد انگلستان و هنگكنگ در شکل ( )5-2با يکديگر مقايسه شدهاند .اختالف در بازده واحدهاي
 Avodøre 2و  ،Nordjyllandsværket 3با وجود دو مرحله بازگرمايش در نيروگاه دوم و اختالف ناچيز در فشار بخار اصلي
آنها ،حائز اهميت است .افزايش بيشتر شرايط بخار تا فشار  38/3 MPaو دماي  ،702/720/720°Cمطابق پروژهاي با نام
 ،Thermie 700رسيدن به بازده خالص نزديك به  %55را ممکن خواهد ساخت[.]20

1

supercritical
)Ultra supercritical(USC
3
subcritical
2
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شكل ( -)5-2پيشرفت در راندمان خالص براي واحدهاي توربين بخار سوخت فسيلي

بهبودهاي نرخ حرارتي در گذشته ،حال و آينده نزديك براي نيروگاههاي سوخت فسيلي ،به منظور باال رفتن شرايط بخارشان
جهت بکارگيري در بازارهاي توسعه يافته به لحاظ تکنولوژيکي و نيز اقتصاد محور و محيط زيست محور ،در شکل()6-2
نمايش داده شده است .مطابق نظر شركت آلستوم ،فوالدهاي مناسب براي يك فرايند فوق بحراني با فشار بخار حداكثر MPa

 27و دماهاي بخار اصلي و ري هيت به ترتيب  580و  650درجه سانتيگراد ،در حال حاضر بصورت موفقيت آميز در تعداد
زيادي نيروگاه بکار گرفته ميشوند و بطور كامل انتظارات را برآورده نمودهاند .افزايش بيشتر دماي بخار به فوالدهاي با مقاومت
خزشي بلند مدت 1باالتر نياز دارد .انواع مختلف فوالد با مقاومت خزشي بلند مدت باال در دماهاي فرايندي باال توسعه يافته و
تست شده است[.]20
نمودار بعدي در شکل( ) 7-2اثرات كليدي پيشرفت هاي اتفاق افتاده در مواد مقاوم در برابر دماهاي باال و بهينره سرازي اجرزاء
روي بازده خالص نيروگاه را بصورت كاربردي براي يك واحد نيروگاهي  700 MWفرضي نمايش ميدهرد .مطرابق زيمرنس،
فوالد كروم  ،P91استفاده از شرايط بخار تا حد  27 MPaو  580/600 °Cرا مجاز نموده است ،در حالي كه گذار بعدي به فوالد
آلياژ ولفريم  NF12بايستي پارامترهاي بخار  30 MPaو  625/640 °Cرا امکان پذير نمايد .فعاليتهاي تحقيق و توسرعه بره

Long-term creep strength

1
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منظور واجد شرايط نمودن آلياژهاي با پايه نيکل براي داغترين اجزاي طراحي ،كره افرزايش دمراي بخرار را ترا 700/720 °C
امکانپذير ميسازد ،آغاز شده است .سمت راست نمودار ،پتانسيل توسعه اجزا در بهينهسازي چرخه حرارتي را نشان ميدهد .برا
تمام اين اقدامات به نظر ميرسد بازده خالص  50درصد براي نيروگاه كامالً قابل دستيابي باشد[.]20

شكل( -)6-2پيشرفت تدريجي مواد براي نيروگاههاي بخار و تأثير آن روي بازده توليد توان

شكل( -)7-2افزايش بازده بالقوه براي نيروگاههاي زغال سوز
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 -5-2-2روش نوين كنترل آالينده هاي خروجي نيروگاه ها
با در نظر گرفتن اثرات زيانبار و خساراتي كه آاليندههاي هوا از قبيل  CO ،SOX ،NOXو هيدروكربنها ،روشهاي علمي
مختلفي در جهت كاهش يا حذف آاليندههاي هوا در سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفتهاند كه يکي از اين روشها فناوري نانو
است .در واقع نانو پديدههايي همچون نانولولهها ،نانوحسگرها ،نانوكامپوزيتها در محيط زيست ،با توانايي حذف يا كاهش
آاليندههاي هوا در دهههاي اخير در كشورهاي مختلف به كار گرفته شده است .برخي از مهمترين كاربردهاي علمي شناخته
شده فناوري نانو در زمينه محيط زيست نانوحسگرها ،نانو فيلترها و كاتاليزورهاي زيست محيطي هستند .در همين راستا با
استفاده از نانوفناوري ميتوان سنسورهاي گازي بسيار دقيقتر و با قابليت پاسخ سريع توليد كرد .با استفاده از ذرات نانومتري در
سنسورهاي بخش نيروگاهي و به طور كلي با نانو ساختار كردن اين سنسورها ميتوان به كنترل دقيقتر جنبههاي مختلف
نيروگاه دست يافت[21] .

 -1-5-2-2نانو فيلتراسيون گازهاي آالينده خروجي نيروگاه
يکي از معضالت هميشگي نيروگاههاي سوخت فسيلي مسئله آلودگي هوا ميباشد .به همين دليل اين نوع نيروگاهها محيط
زيست اطراف را به شدت تحت تأثير قرار ميدهند .همچنين اين آلودگي با جريان باد جابجا شده و باعث بارانهاي اسيدي
ميشود .بنابراين كنترل احتراق در درجه اول و پس از آن تصفيه دود خروجي از ملزومات يك نيروگاه مدرن در جهت حفظ
محيط زيست است .با استفاده از نانو فيلترها ميتوان دود را تصفيه كرد و دود با آلودگي كمتري را وارد هوا كرد .همچنين
ميتوان با استفاده از نانو ذراتي كه خاصيت كاتاليستي دارند مواد مضر دود را به مواد بيخطر تبديل كرد و عالوه بر اين ميتوان
هواي ورودي به توربين را نيز فيلتر كرد .در سيستم هاي تصفيه هوا از ذرات نانومتري فوتوكاتاليست استفاده ميگردد .اين
سيستمها داراي مواد چند منظورهاي هستند كه باعث تصفيه هوا شده و براي حذف آاليندههايي چون منوكسيدكربن ،بنزول،
ميکروبها ،غبار و ...مفيد هستند .در نيروگاههاي فسيلي آنچه كه بايد صورت گيرد ،احتراق است .احتراق مخلوط شدن ماده
سوختني و اكسيژن هواست كه بايد به نسبت معين صورت گيرد و سپس واكنش سوختن رخ دهد ]22[ .چنانچه اختالط سوخت
و هوا به هر دليلي از حالت استاندارد خارج شود ،سوخت ناقص ميسوزد و باعث مصرف بيشتر سوخت و كاهش انرژي توليدي
ميشود .راه كنترل و اطالع از نحوه سوختن ،آزمايش و آناليز گازهاي خروجي احتراق است .با اندازهگيري گازهاي مختلف در
گاز خروجي ميتوان به شرايط احتراق پيبرد و تمهيدات الزم براي احتراق كامل را تدارك ديد .كنترل گازهاي خروجي توسط
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سنسورها صورت ميگيرد .هر چه سنسور دقيقتر باشد و بتواند به صورت دائم اطالعات كافي و دقيق و البته واقعي در اختيار
اپراتور قرار دهد نظارت و تصميمگيري اپراتور صحيحتر بوده و باعث افزايش راندمان ميشود .عالوه بر هوا و دود ،كنترل آب و
ديگر مواد سيال موجود در نيروگاه ،فشار مخازن تحت فشار ،نيروي اعمالي به قطعات حساس تحت تنش نيز به كنترل هر چه
بيشتر جنبههاي مختلف نيروگاه و كاهش خسارات احتمالي كمك ميكند .براي نيل به اين هدف بايد از نانوسنسورهاي حساس
استفاده كرد .با استفاده از نانوفناوري ميتوان سنسورهاي گازي بسيار دقيقتر و با قابليت پاسخ سريع توليد كرد .با استفاده از
ذرات نانومتري در سنسورهاي بخش نيروگاهي و به طور كلي با نانو ساختار كردن اين سنسورها ميتوان به كنترل دقيقتر
جنبههاي مختلف نيروگاه دست يافت .مثال با استفاده از نانو سنسورهاي تنش بر روي قطعات حساس ميتوان از بروز حوادث
جلوگيري كرده و قبل از شکست يك قطعه از وضعيت تنشي آن مطلع شد .مزاياي اين سنسورهاي گاز ،دقت فوقالعاده به دليل
استفاده از مواد نانومتري ،مقاومت به سايش ،عمر طوالني ،واقعي بودن مقادير نشان داده شده و قيمت كم است]23[ .
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فصل سوم
جمعبندي و نتيجهگيري
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فاز : 2هوشمندي فناوري

 -1-3جمعبندي و نتيجهگيري
در اين گزارش در بخش هوشمندي فناوري ،فناوريهاي افزايش عمر واحدهاي بخار نيروگراهي بره دو بخرش بهينرهسرازي و
بازتواني تقسيم شد .كه بخش بهينه سازي خود شامل نوسازي و بازسازي بوده و بازتواني نيز به چهار زير شاخه بازتواني كامرل،
هيبريد ،جعبه هواي داغ و گرمايش آب تغذيه تقسيم ميگردد.
در مورد نيروگاههاي گازي فناوريها را مي توان به دو دسته بازسازي و نوسازي تقسيم نمود كه در شکل ( )1-3درخت فناوري
افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي نمايش داده شده است .هر يك از شاخه هاي اصلي بازسازي و نوسازي نيز شامل فناوريهاي
بسياري مي باشد كه برخي از مهمترين آنها در گزارش آورده شده است .آنچه كه در قدم بعدي داراي اهميت فراواني مريباشرد
تعيين فناوريهاي اولويت دار از بين فناوريهاي موجود مي باشد تا در ادامه مسير تدوين سرند راهبرردي افرزايش عمرر مرورد
بررسي قرار گيرند .براي تعيين فناوريهاي اولويتدار ابتدا معيارهاي الزم براي ارزيابي جذابيت فناوريهرا تعيرين مريگرردد و
براساس معيارهاي انتخاب شده اولويتبندي انجام ميگيرد.

شكل ( -)1 -3درخت فناوري افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي

از ديگر موضوعاتي كه در اين گزارش به آن پرداخته شده است آيندهپژوهي و فناوريهاي نوين مطرح در زمينه افرزايش عمرر
واحدهاي قديمي ميباشد .با توجه به مطالعات انجام گرفته از جمله فناوريهاي نوين افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي ميتوان
به موارد زير اشاره نمود:
 -1استفاده از پوششهاي پيشرفته در توربين گاز
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 -2فناوري  Oxy Fuelدر نيروگاهها
 -3استفاده از فناوريهاي نانو از جمله:
 سيستمهاي احتراقي پيشرفته به كمك فناوري نانو به منظور افزايش راندمان نيروگاهها و كاهش هزينه هاي توليرد
برق
 توليد نانو كامپوزيتها براي استفاده در قطعات مختلف عايقي و نيمه هادي مورد استفاده در صنعت برق
 توليد تجهيزات مورد نياز به كمك فناوري نانو براي داشتن عمر و دوام بيشتر و كاهش هزينههاي نگهداري
 بررسي امکان توليد انواع هاديها با استفاده از فناوري نانو با هدف كاهش تلفات شبکه
 توليد امولوسيونهاي آب – مازوت براي سوخت نيروگاهها با هدف افزايش راندمان و كاهش آاليندهها
 استفاده از نانو مواد افزودني براي روغنهاي ترانس
 استفاده از نانوسيالهاي خنك كننده در نيروگاهها
 -4تکنولوژي نيروگاههاي بخار دما باال
 -5روشهاي نوين كنترل آاليندههاي خروجي نيروگاهها
استفاده از اين فناوريهاي نوين جهت نوسازي واحدهاي فرسوده سبب ميشود كه ضمن افزايش عمرر واحردها ،عملکررد
آنها نيز بهبود يافته و در دروه عمر افزوده شده با شرايط بهتري به كار خود ادامه دهند.
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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 افزایش عمر واحدهای نیروگاههای قدیمی 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
بیان 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] .
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 مدل پاتریک لوئیس
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
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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
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
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 جمعآوری ورودیهای اولیه ترسیم چشمانداز
جمعآوری ورودیهای الزم برای ترسیم چشمانداز از راههای زیر صورت میپذیرد:
 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.
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 چشمانداز باید در رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روی قوتها و منابعی
که باید توسعه بیابند تمرکز کند.
 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

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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ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریف شده در این بخش بدون
دریافت بازخورد از سایر گامها میتواند 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] .

 -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)
Issue-based

1
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 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)
 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)
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 پیشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان) ][5

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
 و محدود به زمان بودن[2 ] .
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شکل  -2-1ویژگیهای اهداف کالن

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
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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
 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

 -4-1فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی کشور
فرآیند تدوین چشمانداز 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 افزایش عمر واحدهای
نیروگاهی قدیمی ذیل ابعاد
شناسایی شده

تدوین چشم انداز با
استفاده از خبرگان

شکل  -4-1فرآیند کلی تدوین بیانیه چشمانداز افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی
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مطابق با مراحل پیش گفته در فصل اول ،ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز با توجه به ویژگیهای افزایش عمر واحدهای نیروگاهی
قدیمی به طور اجمالی شامل افق زمانی چشمانداز ،اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی ،حوزه کاربرد ،نتایج کلی سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصله و حوزه فعالیت میباشند .گزینههای قابل طرح در هر یک از ابعاد مرتبط با
چشمانداز در این حوزه در قالب جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -1-1جمعبندی ابعاد و گزینههای پیشنهادی در تدوین بیانیه چشمانداز افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی

ابعاد مندرج در چشمانداز
افق برنامهریزی

گزینههای پیشنهادی
1404 


توسعه ظرفیتهای تولید و نوسازی و بهینهسازی آنها
تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور ،راندمان کلی نیروگاههای حرارتی کشور
به  41درصد (نظامنامه افزایش راندمان و تولید نیروگاههای کشور)
کاهش خروج اضطراری واحدهای تولید برق
استقرار سازوکار اقتصادی -تجاری در بهینهسازی نیروگاهها
ارتقای سطح استانداردهای فنی تولید برق و نوسازی تجهیزات صنعت برق



کاهش بهای تمام شده برق (تولید اقتصادی برق)
کاهش آالیندههای زیست محیطی ناشی از مصرف بهینه سوخت
اثر مثبت بر تراز تجاری انرژی
تامین مطمئن انرژی الکتریکی
افزایش قابلیت اطمینان و پایداری
افزایش راندمان و توان



ذکر اهداف 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)



 طبق محدوده طرح :نیروگاههای حرارتی قدیمی (واحدهای گازی و
بخاری)
 بومیسازی در حوزههای امکانپذیر
 به کار گیری فناوریهای اولویتدار

ابعاد چشم انداز 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 نهایی چشم انداز تدوین گردید .این بیانیه عبارتست از:

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
14
ويرايش اول خرداد 1395

فاز : 3تدوين ارکان جهت ساز

" در راستای تحقق اهداف راهبردی وزارت نیرو در افق  ،1404تامین مطمئن و اقتصادی انرژی الکتریکی ،افزایش قابلیت
اطمینان ،توان و راندمان؛ جمهوری اسالمی ایران توانمند در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای مناسب به جهت افزایش عمر
نیروگاههای حرارتی قدیمی کشور ،فراخور پتانسیل هر یک از این نیروگاهها ،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
دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مهندس محمد علی شکراللهی
مهندس محمود اخیانی
مهندس پرویز فردنیا
مهندس مصطفی قلمچی
مهندس خسرو روشندل

شکل  5-1اجزا مختلف بیانیه چشمانداز را به تصویر میکشد.
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شکل  -5-1نمایش ابعاد مختلف چشمانداز افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی

 -5-1فرآیند تدوین اهداف کالن افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی
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
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
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مهمترین اهدافی که نیازمند نظرخواهی از خبرگان میباشند ناظر بر تبیین رویکردهایی جهت تحقق افزایش عمر واحدهای
قدیمی 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 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.
جهت تدوین اهداف کالن ،طی جلسهای با استفاده از نظرات خبرگان ،اهداف کالن در راستای چشمانداز
افزایش عمر واحدهای قدیمی در افق زمانی  ،1404به صورت زیر تعریف شدهاند:
جدول  -3-1اهداف کالن افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی

ابعاد

اهداف کالن

موقعیت

 افزایش عمر نیروگاههای بخاری قدیمی مبتنی بر پتانسیل هر کدام

عملکردی

 افزایش عمر نیروگاههای گازی قدیمی مبتنی بر پتانسیل هر کدام
 سرمایه گذاری و تعامل موثر با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

ظرفیتسازی

 افزایش همکاری های تکنولوژیک بینالمللی
 سرمایهگذاری در  R&Dو جذب نیروی نخبه

مسئولیت
اجتماعی

 نقش حوزه افزایش عمر نیروگاههای حرارتی در زمینه مسائل زیست محیطی
 ایفای نقش حوزه افزایش عمر نیروگاههای حرارتی در زمینه رفاه اجتماعی و
رشد اقتصادی

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.
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 -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 افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی کشور تدوین و بیان گردید و 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 افزایش عمر واحدهای
نیروگاهی قدیمی ،تشریح شده و اولویتهای فناوری مشخص خواهند شد .پس از آن روش اکتساب فناوریهای منتخب تشریح
خواهند گردید.

 -2-2مرور ادبیات
 -1-2-2مفاهیم 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؟
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 براساس معیارهای انتخاب شده ،فناوریهای اولویتدار برای توسعه و سرمایهگذاری کدامند؟
از آنجا که هدف راهبرد پورتفولیو اولویتبندی حوزههای 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

Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability

1
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 ایجاد بازار برای مواد خام
 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.
Use

1
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 سطح ( :3درحال ترقی دادن )1شرکتهای 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
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)

Advancing

1
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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.

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.
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 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.
 -2-2-2مفاهیم 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.

1

Acquisition
Educational Acquisition
3
Merger
4
Licensing
2
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 مشارکت با سهام :1در این روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای فناوری یا شایستگی فناورانه بوده میخرد
ولی بر آن کنترل مدیریتی ندارد.
 سرمایهگذاری مشترك :2شرکتها از طریق سهام ،سرمایهگذاری مشترك رسمی صورت داده و شرکت سومی به وجود
میآید و هدف مشخص نوآوری فناوری دنبال میشود.
 تحقیق و توسعه مشترك :3یک 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 :4شرکت میپذیرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و یا شرکتهای نوآور کوچک در زمینه
فناوری مشخص تحقیق نموده و هزینههای آنرا بپردازد.
 سرمایهگذاری در تحقیقات :5شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه یا شرکتهای
کوچک نوآور سرمایهگذاری نموده و فرصتها و ایدهها را دنبال مینماید.
 اتحاد :6شرکت منابع فناورانه را با شرکتهای دیگر به اشتراك گذاشته و نیل به هدف کلی نوآوری فناورانه را تعقیب
میکند.
 کنسرسیوم :7چندین مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش میکنند به هدف کلی نوآوری فناورانه نایل شوند.
 ایجاد شبکه :8شرکت شبکهای از روابط را برقرار میسازد تا در همراهی با شتاب نوآوری فناورانه قرار داشته و
فرصتها و روندهای تکاملی را دنبال نماید.

1

Minority Equity
Joint Venture
3
Joint R&D
4
R&D Contract
5
Research Funding
6
Alliance
7
Consortium
8
Networking
2
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 برونسپاری :1بنگاه 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 سبکهای 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.
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 . ...

 -3-2متدولوژی انجام مطالعات
 -1-3-2مقدمه
به منظور تدوین راهبردهای توسعه فناوری ،در گام نخست میبایست متدولوژی و مسیر انجام مطالعات تبیین گردد تا بر اساس
آن گامهای بعدی انجام شود .اگر تعمیرات و نگهداری نیروگاههای حرارتی را به عنوان یک طرح کالن و راهبردی در نظر
بگیرید ،این طرح ،خود به سه زیر طرح اصلی دیگر قابل تقسیم میباشد .این طرحها عبارتند از:
 oطرح افزایش راندمان
 oطرح قابلیت اطمینان
 oطرح افزایش عمر نیروگاهها

Outsourcing

1
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شکل  4-2طرح های کالن و راهبردی تعمیرات و نگهداری

تدوین سند راهبردی طرح افزایش راندمان در پژوهشگاه نیرو با عنوان "تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای نوین
افزایش راندمان نیروگاههای کشور" انجام شده است .همچنین سند راهبردی طرح قابلیت اطمینان در همین پژوهشگاه با
عنوان "تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات نیروگاههای کشور" تدوین شده
است .این مطالعات نیز در راستای تدوین سند راهبردی طرح سوم یعنی طرح افزایش عمر نیروگاهها در حال انجام میباشد.
از طرف دیگر ،بدلیل اشتراکات فراوان این سه طرح ،ممکن است برخی از راهبردها یا اقدامات مورد نیاز در یک طرح ،در
مطالعات انجام شده در طرحهای دیگر اشاره شده باشد.
 -2-3-2فرایند انجام مطالعات
در ادامه مسیر کالن پیش رو جهت تدوین سند راهبردی طرح افزایش عمر تشریح میگردد و بخشهای مشترك در دیگر
طرحها مشخص شده و در این مطالعات یا به صورت کلی به آنها اشاره شده و یا دیگر به آنها اشاره نخواهد شد.
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شکل  5-2فرایند اولویت بندی نیروگاه ها

 -4-2شناسایی و اولویتبندی واحدهای واحدهای نیروگاهی قدیمی در جهت اجرای
طرحهای افزایش عمر
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شکل  6-2اولویت بندی نیروگاه ها

 -1-4-2فرایند شناسایی واحدهای نیروگاهی قدیمی
به منظور شناسایی فناوریهای اولویتدار این حوزه در گام نخست میبایست نوع نیازهای فناورانه مشخص گردد و بر اساس
آن فناویهای اولویتدار این حوزه شناسایی گردند .به منظور شناسایی نیازهای فناورانه ابتدا میبایست مشخص گردد که بحث
افزایش عمر نیروگاهی برای چه نوع نیروگاههایی میبایست انجام شود و سپس بر اساس آن ،نوع نیازهای فناورانه متناسب با
نوع نیروگاهها تعیین گردد .شکل ذیل فرایند شناسایی فناوریهای اولویتدار را نشان میدهد .در ادامه این مراحل تشریح
میگردد.
الزم به ذکر است که به منظور اولویتبندی واحدهای نیروگاهی قدیمی ،دیگر بحث انتخاب از طریق سنجش جذابیت-
توانمندی مطرح نمیباشد ،بلکه برای نیل به هدف ،میبایست اولویتبندی تیپ نیروگاهها انجام شود .این بدان معناست که
میبایست در گام نخست نیروگاه هایی که عمر آن از مرز بازنشستگی گذشته است شناسایی شوند و در ادامه از میان
نیروگاههای شناسایی شده ،نیروگاههایی که دارای بیشترین فراوانی هستند ،و یا حجم مگاوات نصب شده آنها در کشور بیشتر
میباشد ،به عنوان نیروگاههای اولویتدار انتخاب شوند.
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شکل  -7-2فرایند شناسایی فناوریهای اولویتدار

 -2-4-2شناسایی واحدهای نیروگاهی قدیمی
 2.4.2.1شناسایی واحدهای گازی قدیمی
نصب واحدهای گازی در کشور از دهه پنجاه شمسی آغاز گردید .با توجه به رشد باالی مصرف برق و با توجه به زمان نصب
کوتاه این واحدها ،واحدهای مختلفی از واحدهای گازی در کشور نصب شد .در دهه های بعدی و طی قراردادهای مختلف تیپ
های مختلفی از این واحدها در کشور نصب و راهاندازی گردید .با گسترش مصرف برق و با پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری
این نیروگاهها و ساخت واحدهای با توان و راندمان باالتر ،کشور ما نیز در زمینه واحدهای  V94.2از طریق انتقال دانش فنی،
حرکت جدیدی را آغاز نمود و رشد سریعی در خصوص ساخت این واحدها صورت گرفت.
اکنون با گذشت چندین سال از عمر این واحدها و نزدیکی تعداد قابل توجهی از واحدهای گازی به پایان عمر اسمی ،می
بایست تصویری از وضعیت موجود این واحدها ارائه گردد تا بر اساس اولویتبندی ،بررسیهای مرتبط با افزایش عمر در کشور
صورت پذیرد .وضعیت نیروگاههای گازی کشور در قالب جدول ذیل ارائه شده است.
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جدول  -1-2ظرفیت نامی نیروگاههای گازی کشور بر حسب مگاوات به تفکیك تیپ

ظرفیت کل
تعداد کل

F9

V94.2

F5

V94.3

Mitsubishi

4140
34

21120
133

1500
60

789
3

1026
9

سایر
2259
177

جمع
30823
416

 2.4.2.2شناسایی واحدهای بخاری قدیمی
واحدهای بخاری از جمله اولین واحدهای نصب شده در کشور هستند .با توجه به آمار تفصیلی توانیر در سال  1392نیروگاههای
بخاری کشور ،مجموع نیروگاههای دولتی و خصوصی 20 ،عدد و شامل  73واحد نیروگاهی میباشند.
به منظور انجام بررسی در این زمینه ،جدول تعداد واحدها و ظرفیت هر یک از نیروگاهها در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول  -2-2تعداد و ظرفیت واحدهای بخاری کشور

ردیف

نام نیروگاه

تعداد واحد

ظرفیت هر واحد ()MW

1

فیروزی (طرشت)

4

12/5

2

بعثت

3

82/5

2

37/5

3

اسالم آباد (اصفهان)

1

120

2

320

4

منتظر قائم

4

156/47

5

بهشتی (لوشان)

2

120

6

زرند

2

30

7

مشهد

2

60

1

12

8

سلیمی (نکا)

4

440

9

رامین

6

315
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ردیف

نام نیروگاه

تعداد واحد

ظرفیت هر واحد ()MW

10

بندرعباس

4

320

11

منتظری

8

200

12

توس

4

150

13

تبریز

2

368

14

رجایی

4

250

15

بیستون

2

320

16

مفتح (غرب)

4

250

17

ایرانشهر

4

64

18

شازند

4

325

19

سهند

2

325

20

زرگان

2

145

 2.4.2.3اولویتبندی واحدهای گازی قدیمی
همانطور که در شکل ذیل نشان داده شده است 9 ،درصد از واحدهای گازی دارای عمر باالتر از  20سال می باشند که عمدتاً
شامل واحدهای کوچک و متوسط با راندمان و ضریب بهرهبرداری پایین می باشند .گروه بعدی واحدهای موجود با فراوانی 23
درصدی ،مربوط به واحدهای با عمر  10تا  20سال می باشند .این واحدها بیشتر شامل واحدهای  GE-F9می باشند که با
توجه به بکارگیری در سیکل ترکیبی ،دارای اهمیت زیادی در بررسی راهکارهای افزایش عمر می باشند .در نهایت نیز همانطور
که مالحظه می شود ،بیشتر واحدهای گازی موجود ،در حدود  68درصد ،زیر  10سال عمر دارند که بیشتر شامل واحدهای
 V94.2ساخت داخل می باشد.
جدول  -3-2ظرفیت نیروگاههای گازی بر حسب مگاوات به تفکیك سن واحد

ظرفیت نیروگاههای گازی

 0تا  10سال
20،911

 10تا  20سال
7،184

باالی  20سال
2،637
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باالی 20
سال

 10تا 20

%9

سال
%23

 0تا 10
سال
%68
شکل  -8-2توزیع سنی ظرفیت نیروگاههای گازی کشور

برای بررسی دقیقتر وضعیت موجود واحدهای گازی ،ضروری است تا ظرفیت نامی و میزان انرژی تولیدی این واحدها بر اساس
آمار تفصیلی برق در سال  1392مورد ارزیابی قرار گیرد .بر این اساس و با توجه به فراوانی و سهم تولید برق انواع مختلف این
واحدها از کل تولید برق واحدهای گازی ،تیپهای  V94.3 ،F5 ،V94.2 ،F9و واحدهای ساخت میتسوبیشی مورد بررسی قرار
گرفت .همانطور که در شکل  2مشاهده می گردد ،به لحاظ ظرفیت نصب شده ،واحدهای  V94.2با  69درصد دارای باالترین
سهم از کل ظرفیت نامی نصب شده واحدهای گازی می باشد .واحدهای  F9نیز با اختصاص  13درصد ظرفیت در بین
واحدهای مورد بررسی ،حائز اهمیت میباشد .همچنین واحدهای  V94.3 ،F9و واحدهای ساخت میتسوبیشی به ترتیب  3 ،5و
 3درصد از ظرفیت نصب شده واحدهای گازی را در اختیار دارند .سایر نیروگاهها نیز مجموعاً  7درصد از توان نامی واحدهای
گازی را شامل می شوند.
جدول  -4-2ظرفیت نامی نیروگاههای گازی کشور بر حسب مگاوات به تفکیك تیپ

ظرفیت کل
تعداد کل
ظرفیت وزارت نیرو
تعداد وزارت نیرو

F9

V94.2

F5

V94.3

Mitsubishi

4140
34
984
8

21120
133
6192
39

1500
60
1075
43

789
3
0
0

1026
9
255
3

سایر
2259
177
-

جمع
30823
416
-
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ظرفیت بخش خصوصی
تعداد خصوصی
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F9

V94.2

F5

V94.3

Mitsubishi

3156
26

14928
94

425
17

789
3

771
6

سایر
%7
F9
13%

سایر
-

جمع
-

Mitsubishi
3%
V94.3
3%
F5
5%

V94.2
69%

شکل  -9-2توزیع ظرفیت نامی نیروگاههای کشور بر اساس تیپ واحد

می بایست در نظر داشت که ظرفیت واحدها ،به تنهایی نمی تواند اهمیت واحدها را در بخش تولید نشان دهد .چرا که همانطور
که پیشتر اشاره گردید ،بخشی از ظرفیت نصب شده واحدهای گازی ،مربوط به واحدهای کوچک و متوسط با عمر باالست که
در سالهای اخیر ضریب بهرهبرداری پایینتری داشته و تنها در ساعات پیک مورد بهرهبرداری قرار می گیرند .لذا بررسی انرژی
تولیدی تیپ های مختلف می تواند دید بهتری در این رابطه ارائه کند .چنانچه در جدول و شکل  3مالحظه می گردد ،واحدهای
 V94.2دارای بیشترین سهم از تولید واحدهای گازی هستند ( 62درصد) .همچنین واحدهای  18 ،F9درصد از تولید واحدهای
گازی در سال  1392را به خود اختصاص دادهاند .این در حالی است که سهم این واحدها از ظرفیت کل 13 ،درصد بوده است.
در این میان سهم واحدهای ساخت میتسوبیشی نیز  4درصد از تولید واحدهای گازی را به خود اختصاص داده است.
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جدول  -5-2انرژی تولیدی ناویژه واحدهای گازی بر حسب هزار کیلووات ساعت به تفکیك تیپ واحد

انرژی تولیدی
کل

F9

V94.2

F5

V94.3

Mitsubishi

سایر

جمع

21،757،296

74،921،292

2،893،161

4،002،049

5،164،412

12،790،814

121،529،025

34

133

60

3

9

177

416

5،042،537

22،997،278

2،244،149

0

491،351

-

-

8

39

43

0

3

-

-

16،714،759

51،924،014

649،012

4،002،049

4،673،061

-

-

26

94

17

3

6

-

-

تعداد کل
انرژی تولیدی
وزارت نیرو
تعداد وزارت
نیرو
انرژی تولیدی
بخش خصوصی
تعداد خصوصی

سایر
F9
18%

%11
Mitsubishi
4% V94.3
3%

F5
2%

V94.2
62%

شکل  -10-2توزیع تولید ناویژه واحدهای گازی بر اساس تیپ واحد

با توجه به مطالب ارائه شده در مورد سن واحدهای مورد بررسی و نیز ظرفیت تولید این واحدها و نیز نظرات اعضای کمیته
راهبری ارائه راهکارهای افزایش عمر برای واحدهای  F9و  V94.2در افق چشمانداز ،به نظر میرسد با انتخاب این دو نوع
نیروگاه در کشور میتوان به حدود  80درصد نیازهای این حوزه پاسخ داد و در نتیجه ،این دو نوع نیروگاه اولویت کشور در بحث
افزایش عمر میباشند.
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 2.4.2.4اولویتبندی واحدهای بخاری قدیمی
با توجه به نیاز به بررسی وضعیت موجود واحدها برای تدوین برنامه توسعه عمر ،نخستین گام بررسی عمر واحدها است .جدول
ذیل نشان دهنده ظرفیت نیروگاههای بخاری کشور به تفکیک سن واحد است .همانطور که در شکل ذیل مشاهده می گردد،
بیش از نیمی از ظرفیت موجود واحدهای بخاری دارای عمر باالتر از  20سال و حدود  37درصد از آنها عمر بین  10تا 20
سال دارند .لذا در افق زمانی پیشبینی شده ،واحدهای بخاری موجود از اهمیت بسزایی در بررسی راهکارهای افزایش عمر
برخوردارند.
جدول  -6-2ظرفیت نیروگاههای بخاری بر حسب مگاوات به تفکیك سن واحد

زیر  10سال

 10تا  15سال

 15تا  20سال

باالی  20سال

726

2794

2898

8774

ظرفیت نیروگاههای بخاری

 10تا  15سال

زیر  10سال

%18

%5

باالی 20
 15تا  20سال
%19

سال
%58

شکل  -11-2توزیع سنی ظرفیت نیروگاههای بخاری کشور

بنابراین نیروگاههای بخاری با عمر باالی  20سال کشور (نیروگاههای مد نظر برای بحث افزایش عمر) انتخاب میشوند که
عبارتند از:
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جدول  -7-2نیروگاههای بخاری با عمر باالی  20سال کشور

ردیف

نام نیروگاه

تعداد واحد

ظرفیت هر واحد ()MW

1

فیروزی (طرشت)

4

12.5

2

بعثت

3

82.5

2

37.5

3

اسالم آباد (اصفهان)

1

120

2

320

4

منتظر قائم

4

156.5

5

بهشتی (لوشان)

2

120

6

زرند

2

30

7

مشهد

2

60

1

12

8

سلیمی (نکا)

4

440

9

رامین

2

315

10

بندرعباس

4

320

11

منتظری

4

200

12

توس

4

150

13

تبریز

2

368

14

رجایی

2

250

15

زرگان

2

145

به منظور بررسی دقیقتر وضعیت نیروگاههای نیازمند افزایش عمر ،این نیروگاهها بر اساس ظرفیت به چهار دسته ذیل تقسیم
شده اند و نحوه توزیع ظرفیت آنها در قالب جدول ذیل نشان داده شده است.
 گروه اول ( :)Iنیروگاههای کوچکتر و مساوی  100مگاوات
 گروه دوم ( :)IIنیروگاههای بزرگتر از  100مگاوات و کوچکتر از  200مگاوات
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 گروه سوم ( :)IIIنیروگاههای بزرگتر یا مساوی  200مگاوات و کوچکتر از  300مگاوات
 گروه چهارم ( :)IVنیروگاههای بزرگتر از  300مگاوات
جدول  -8-2توزیع ظرفیت نیروگاههای بخاری بر اساس دستهبندی سن و توان تولیدی

دسته

زیر  10سال

I

76
0
0
650
726

II
III
IV

جمع

 10تا 15

 15تا 20

باالی 20

سال

سال

سال

64
0
800
1930
2794

128
0
1500
1270
2898

552.5
1875.94
1300
5046
8774.44

جمع
820.5
1875.94
3600
8896
15192.44

همانطور که در این جدول مالحظه می گردد ،بیشترین فراوانی در میان واحدهای بخاری مربوط به نیروگاههای با ظرفیت باالتر
از  300مگاوات و پس از آن واحدهای با ظرفیت بین  200تا  300مگاوات می باشد .از سوی دیگر ،در میان واحدهای با عمر
باالتر از  20سال ،بیشترین فراوانی مربوط به واحدهای باالی  300مگاوات و پس از آن مربوط به واحدهای بین  100تا 200
مگاوات است .همچنین بیش از نیمی از ظرفیت واحدهای با عمر بین  15تا  20سال مربوط به واحدهای با ظرفیت بین  200تا
 300مگاوات و بخش عمده دیگر شامل واحدهای باالی  300مگاوات است .عالوه بر این ،واحدهای با ظرفیت باالتر از 300
مگاوات بخش عمده ای از واحدهای با عمر بین  10تا  15سال و نیز واحدهای با عمر زیر  10سال را به خود اختصاص داده
است .شکل  2نشاندهنده توزیع ظرفیت واحدهای بخاری کشور به تفکیک سن و توان تولیدی است.
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جدول  -9-2توزیع ظرفیت نیروگاههای بخاری
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زیر 100
مگاوات
%10

زیر 100
مگاوات
%2

باالتر از
300
مگاوات
%90

الف -واحدهای با عمر زیر  10سال

زیر 100
مگاوات
%4

 200تا 300
مگاوات
%52

 200تا
300
مگاوات
%29

باالتر از
300
مگاوات
%69

ب -واحدهای با عمر  10تا  15سال

زیر 100
مگاوات
%6

 100تا 200
مگاوات
%21

باالتر از 300
مگاوات
%44

ج -واحدهای با عمر  15تا  20سال

 200تا 300
مگاوات
%15

باالتر از 300
مگاوات
%58

د -واحدهای با عمر باالی  20سال

شکل  -12-2توزیع ظرفیت واحدهای بخاری کشور
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نکته قابل استنباط دیگر از جداول قبل ،توزیع ظرفیت نیروگاههای بخاری کشور بر اساس توان تولیدی است .همانطور که
مالحظه می گردد ،فارغ از توزیع سنی ،حدود  60درصد از ظرفیت واحدهای بخاری به واحدهای با ظرفیت باالتر از 300
مگاوات اختصاص دارد .از سوی دیگر واحدهای با ظرفیت بزرگتر و مساوی  200و کوچکتر از  300مگاوات ،حدود یک چهارم
ظرفیت واحدهای بخاری را به خود اختصاص دادهاند .همچنین ،همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،سهم واحدهای
 100تا  200مگاواتی و نیز واحدهای زیر  100مگاوات ،به ترتیب برابر  12و  5درصد از ظرفیت واحدهای بخاری می باشد.
 100تا 200

زیر  100مگاوات

مگاوات

%5

%12

 200تا 300
مگاوات
%24

باالتر از 300
مگاوات
%59

شکل  -13-2توزیع ظرفیت واحدهای بخاری بر اساس توان تولیدی

بنابراین با توجه به اطالعات ارائه شده و نظرات اعضای محترم کمیته راهبری ،واحدهای بزرگتر و مساوی  200مگاوات (گروه
 IIIو  )IVبرای بررسی طرحهای افزایش عمر دارای اولویت هستند.
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 -3-4-2شناسایی فناوریهای اولویتدار
پس از مشخص شدن واحدهای نیروگاهی اولویتدار ،حال نیاز است بر این اساس نیازهای فناورانه مورد نیاز جهت تحقق
طرحهای افزایش عمر این حوزه شناسایی و معرفی شوند .همانطور که پیشتر نشان داده شد بحث توسعه فناوری در دو حوزه
توربینهای گازی و توربینهای بخاری مطرح میباشد.

شکل  14-2شناسایی نیازهای فناورانه موردنیاز

بحث توسعه فناوری توربینهای گازی در گزارش فاز سوم پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای نوین افزایش
راندمان نیروگاههای کشور به صورت کامل تشریح گردیده است .الزم به ذکر است ،همانطور که در بخش اولویتبندی
مشخص گردید ،نیروگاههای اولویتدار این حوزه ،دو تیپ نیروگاه  V.94-2و  F5میباشند .در مورد فناوری تیپ نیروگاهی
 V.94-2هماکنون این فناوری در کشور وجود دارد .همچنین فناوری ارتقاء آن نیز در کشور توسعه یافته است .در فناوری
افزایش عمر توربینهای  F5در کشور نیز میتوان گفت ،این فناوری در کشور وجود دارد و در حال حاضر بر روی این تیپ
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توربین در حال انجام است ،اما در مورد بحث ارتقاء این نوع توربینها ظرفیت بالفعلی در کشور وجود ندارد .شرح اقدامات مورد
نیاز در این حوزه در سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای نوین افزایش راندمان نیروگاههای کشور به صورت کامل آمده است.
همچنین در بخش سبک اکتساب این گزارش نیز به آن پرداخته شده است.
همچنین بحث توسعه فناوری توربینهای بخار در دو حوزه "ارزیابی عمر باقیمانده نیروگاهها" و "اجرای طرحهای افزایش
عمر" در گزارش فاز سوم پروژه "تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای نوین بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور" به صورت کامل آمده است که در ادامه خالصه نتایج آن ارائه شده است.

 oفناوریهای اولویتدار در حوزه ارزیابی عمر باقیمانده و اجرای طرحهای افزایش عمر
در پروژه مذکور به منظور شناسایی نیازهای فناورانه این حوزه ،تیم پروژه اقدام به طراحی پرسشنامهای با عنوان "پرسشنامه
شناسایی فناوریهای کلیدی" نمود .و بر اساس نتایج این پرسشنامه  30نیاز فناورانه این حوزه شناسایی گردید .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  -10-2لیست نهایی نیازهای فناورانه

لیست نیازهای فناورانه

ردیف
1

پایش عملکرد و 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,
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لیست نیازهای فناورانه
)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

استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها

19

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

20

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

21

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

22

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

23

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

24

کالیبراسیون و بازرسی فنی

25

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

 oاولویتبندی فناوریهای اولویتدار در حوزه ارزیابی عمر باقیمانده و اجرای طرحهای افزایش
عمر
پس از شناسایی نیازهای فناورانه 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 ..این معیارها در قالب جدول ذیل قابل مشاهده است.
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جدول  -11-2معیارهای سنجش جذابیت و اولویتبندی نیازهای فناورانه

معیار
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

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  -12-2لیست نهایی نیازهای فناورانه

ردیف

لیست نیازهای فناورانه

امتیاز

1

استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها

7.62

2

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

7.36

3

پایش عملکرد و عیبیابی

7.34

4

آنالیز ارتعاشات و عیبیابی

7.28

5

کالیبراسیون و بازرسی فنی

7.08

6

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

6.91

7

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

6.80

8

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

6.68

9

ترمو گرافی و عیبیابی

6.35

10

آنالیز روغن و عیبیابی

5.89

11

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

5.87

12

تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی

5.716

13

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

5.69

14

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ

5.58
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ردیف

لیست نیازهای فناورانه

امتیاز

15

تخمین عمر بر اساس تحلیل

5.35

16

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون

5.32

17

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی

5.26

18

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

21

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی

4.91

22

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

4.85

23

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی

4.76

24

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش

4.64

25

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی

4.42

19
20

5.10

 -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 مرور
ادبیات تشریح شدند .این که یک فناوری براساس کدام یک از سبکهای فوق تامین شود ،بستگی به معیارهایی چرخه عمر
فناوری ،میزان به کارگیری (حجم بازار) و شکاف فناوری دارد.
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
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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 افزایش عمر ،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 خبرگان تعیین نموده است .در ادامه سبک اکتساب در واحدهای گازی و بخاری به تفکیک مورد
بررسی قرار می گیرد.
 -1-5-2سبك اکتساب واحدهای گازی
همانطور که در بخش های قبل تشریح گردید ،در هر یک از واحدهای اولویت بندی شده ،یکی از سه سبک تحقیق و توسعه
داخلی ،همکاری فناورانه و خرید فناورانه برای توسعه میتواند انتخاب شود .همچنین انتخاب هر یک از سبکهای مذکور متاثر از
وضعیت فناوری از جهت معیارهایی چون چرخه عمر فناوری ،حجم بازار پیش رو و شکاف فناورانه می باشد.

الف -سبك اکتساب واحدهای V94,2

در حال حاضر این فناوری در داخل کشور بومیسازی شده است و طرحهای توسعهای این توربین توسط شرکت
مپنا در حال انجام است .همچنین طرحهای افزایش عمر و ارتقاء این توربین هم توسط شرکت مپناو هم توسط
شرکت تعمیرات نیروگاهی در داخل کشور به صورت کامال بومی انجام میشود.
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ب -سبك اکتساب واحدهای F9

همانطور که قبال نیز اشاره شد ،به منظور افزایش عمر نیروگاه دو روش افزایش طول عمر ( )LTEو ارتقا وجود دارد .با توجه به
نتایج مصاحبه با خبرگان ،انجام مصاحبه و بازدید ازدو شرکت مپنا و تعمیرات نیروگاهی ایران ،و نیز تجربیات قبلی تیم پروژه در
این حوزه میتوان گفت که شکاف فناورانه در این حوزه بسیار باالست .بنابراین به منظور ارتقای واحدهای  F9با توجه به بلوغ
چرخه عمر فناوری ،حجم زیاد بازار و شکاف تکنولوژیکی باال ،نیاز به همکاری فناورانه با کشورهای پیشرو وجود دارد که در
ادامه فرایند سبک اکتساب نمایش داده شده است .الزم به ذکر است که در حوزه افزایش طول عمر ( )LTEشرکت های مپنا و
تعمیرات نیروگاهی قابلیت افزایش عمر  4واحد در سال را دارند.

شکل  15-2فرایند تبیین سبك اکتساب افزایش عمر واحدهای F5
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 -2-5-2سبك اکتساب واحدهای بخاری
الف -سبك اکتساب فناوریهای ارزیابی عمر باقیمانده و فناوریهای حوزه اجرای طرحهای افزایش عمر
همانطور که پیشتر اشاره شد ،سبک اکتساب فناوریهای مربوط به ارزیابی عمر باقیمانده و فناوریهای حوزه اجرای طرحهای
افزایش عمر در گزارش فاز سوم پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوریهای نوین بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
نیروگاههای کشور اشاره شده است .نتایج حاصل در این مطالعات در قالب جداول ذیل نشان داده شده است.
جدول  -13-2ارزیابی وضعیت نیازهای فناورانه اولویتدار 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 اتبدای بلوغ

زیاد

2

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

3

پایش عملکرد و عیبیابی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

4

آنالیز ارتعاشات و عیبیابی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

کم

5

کالیبراسیون و بازرسی فنی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

6

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

7

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

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

8

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

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

9

ترمو گرافی و عیبیابی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

10

آنالیز روغن و عیبیابی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

کم

11

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

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

12

تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

کم

13

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

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

زیاد

14

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

15

تخمین عمر بر اساس تحلیل

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

کم

16

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

17

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

18

تخمین عمر بر اساس شبیهسازی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط
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حجم

شکاف

بازار

فناورانه
زیاد

ردیف

لیست نیازهای فناورانه

چرخه عمر فناوری

19

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

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

20

آنالیز صوت و عیبیابی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

21

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

22

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

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

زیاد

23

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

24

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

متوسط

25

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی

اواخر رشد و اتبدای بلوغ

زیاد

زیاد

جدول  -14-2سبك اکتساب پیشنهادی برای هر یك از نیازهای فناورانه اولویتدار

ردیف

لیست نیازهای فناورانه

سبك اکتساب پیشنهادی

1

استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها

همکاری فناورانه

2

استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها

همکاری فناورانه

3

پایش عملکرد و عیبیابی

همکاری فناورانه

4

آنالیز ارتعاشات و عیبیابی

تحقیق و توسعه درونزا

5

کالیبراسیون و بازرسی فنی

همکاری فناورانه

6

توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی

همکاری فناورانه

7

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

همکاری فناورانه

8

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

همکاری فناورانه

9

ترمو گرافی و عیبیابی

همکاری فناورانه

10

آنالیز روغن و عیبیابی

تحقیق و توسعه درونزا

11

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

همکاری فناورانه

12

تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی

تحقیق و توسعه درونزا

13

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

سبك اکتساب پیشنهادی

14

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ

همکاری فناورانه

15

تخمین عمر بر اساس تحلیل

تحقیق و توسعه درونزا

16

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون

همکاری فناورانه

17

ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی

همکاری فناورانه

18

تخمین عمر بر اساس شبیهسازی

همکاری فناورانه

19

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

انتقال دانش و در ادامه
بومیسازی

20

آنالیز صوت و عیبیابی

همکاری فناورانه

21

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

23

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی

همکاری فناورانه

24

تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش

همکاری فناورانه

25

تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای عددی

انتقال دانش و در ادامه
بومیسازی

22

Importance Sampling

ب -سبك اکتساب فناوری های بازتوانی در واحدهای بخاری
با توجه به تنوع زیاد واحدهای بخاری و متفاوت بودن این واحدها با یکدیگر ،نمی توان برای همه واحدها سبک اکتساب
واحدی را تبیین نمود .همانطور که در بخش اولویتبندی نیروگاهها نشان داده شد ،در بین انواع مختلف واحدهای بخاری،
واحدهای  FT325تواتر بیشتری دارند .با توجه به بالغ بودن فناوری افزایش عمر واحدهای  FT325و شکاف باالی فناوری و
حجم باالی این واحدها ،منطقی به نظر میرسد که نیاز کشور به این فناوری از طریق سبک خرید تأمین نگردد و می بایست از
سبک اکتساب همکاری فناوری استفاده می شود .در ادامه میتوان با استفاده از دانش بدست امده در طی همکاری فناورانه با
کشورهای پیشرو ،برای توسعه انواع دیگر واحدهای بخاری استفاده نمود .الزم به ذکر است که وضعیت شاخص شکاف فناورانه،
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ب ا توجه به نتایج مصاحبه با خبرگان ،انجام مصاحبه و بازدید از دو شرکت مپنا و تعمیرات نیروگاهی ایران ،و نیز تجربیات قبلی
تیم پروژه در این حوزه تعیین شده است.

شکل  16-2فرایند تبیین سبك اکتساب افزایش عمر واحدهای FT325

 -6-2جمع بندی
در این فصل پس از بررسی ادبیات و مفاهیم راهبرد فناوری ،راهبرد فناوری حوزه افزایش عمر شامل نیازهای فناورانه اولویتدار
چشمانداز و اهداف کالن ،با استفاده از نظرات خبرگان  25نیاز فناورانه

و سبک اکتساب تشریح گردید .در این جهت در راستای
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 افزایش عمر معرفی گردید.
بیانیه چشمانداز نهایی این حوزه عبارتست از:
" در راستای تحقق اهداف راهبردی وزارت نیرو در افق  ،1404تامین مطمئن و اقتصادی انرژی الکتریکی ،افزایش قابلیت
اطمینان ،توان و راندمان؛ جمهوری اسالمی ایران توانمند در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای مناسب به جهت افزایش عمر
نیروگاههای حرارتی قدیمی کشور ،فراخور پتانسیل هر یک از این نیروگاهها ،خواهد بود".

همچنین اهداف کالن پیشنهادی در جهت دستیابی به چشمانداز این حوزه عبارتند از:
جدول  1-3اهداف کالن

ابعاد

اهداف کالن

موقعیت

 افزایش عمر نیروگاههای بخاری قدیمی مبتنی بر پتانسیل هر کدام

عملکردی

 افزایش عمر نیروگاههای گازی قدیمی مبتنی بر پتانسیل هر کدام
 سرمایه گذاری و تعامل موثر با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

ظرفیتسازی

 افزایش همکاری های تکنولوژیک بینالمللی
 سرمایهگذاری در  R&Dو جذب نیروی نخبه

مسئولیت
اجتماعی

 نقش حوزه افزایش عمر نیروگاههای حرارتی در زمینه مسائل زیست
محیطی
 ایفای نقش حوزه افزایش عمر نیروگاههای حرارتی در زمینه رفاه
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اهداف کالن

ابعاد

اجتماعی و رشد اقتصادی

در ادامه و بر اساس بررسیهای انجام شده  25نیاز فناورانه اولویتدار این حوزه شناسایی گردید که عبارتند از:
 .1استفاده از فناوریهای  CBMدر نگهداشت نیروگاهها
 .2استفاده از فناوریهای  CMMSدر بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهها
 .3پایش عملکرد و عیبیابی
 .4آنالیز ارتعاشات و عیبیابی
 .5کالیبراسیون و بازرسی فنی
 .6توسعه فناوریهای نوین اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در واحدهای نیروگاهی
 .7اجرای آموزش های تخصصی و تربیت نفرات عیب یاب ( )Fact Finderاز بین نفرات تعمیراتی
 .8توسعه فناوریهای مرتبط با تهیه نرمافزارهای کاربردی در بخش بهرهبرداری ،نگهداری ،و تعمیرات
 .9ترمو گرافی و عیبیابی
 .10آنالیز روغن و عیبیابی
 .11توسعه فناوریهای مرتبط با آزمایشگاههای حوزه بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات بخش تولید
 .12تخمین عمر مبتنی بر آزمونهای تجربی
 .13توسعه فناوری Terotechnologyو  eMaintenanceو بکارگیری آنها در بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات
نیروگاهها
 .14تحلیل علل از کار افتادگی به کمک مانیتورینگ
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 .15تخمین عمر بر اساس تحلیل
 .16تحلیل علل از کار افتادگی به کمک آزمون
 .17ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای آزمونهای تجربی
 .18تخمین عمر بر اساس شبیهسازی
 .19ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای تحلیل

( FTA, FMEA, FORM, SORM,

(Decomposition

 .20آنالیز صوت و عیبیابی
 .21تحلیل علل از کار افتادگی به کمک روشهای تحلیلی
 .22ارزیابی احتمال از کار افتادگی تجهیزات بر مبنای شبیهسازی مونتکارلو و Importance Sampling

 .23تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خستگی مکانیکی و حرارتی
 .24تحلیل علل از کار افتادگی ناشی از خزش
 .25تحلیل 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 این حوزه 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.
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فصل  -1مرور ادبیات
 -1-1مقدمه
در این بخش تعاریف و مفاهیم سیاستگذاری و نیز ادبیات مربوط به نظامهای نوآوری فناورانه مرور میگردد.

 -2-1تعاریف و مفاهیم سیاستگذاری و تدوین سیاستها و اقدامات
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:
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
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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 میپیوندد .سیاست صنعتی با تعابیر و معانی متفاوتی در ادبیات موجود به کار رفته است .زمانی که
جهتگیری "بازاری" صنایع (جهت گیری 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-
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.

Mowery
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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 ،به یکپارچگی و رفع تناقضات راهبردها در مسیر دستیابی
به اهداف کمک میکند ،مسیر اجرای راهبردها را تسهیل میکند و 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 اقدامات و سیاستهای اجرایی در آن زمان اجرا گردند .در این راه مسائلی مانند حساسیتهای سیاسی،
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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 میشود 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.
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 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 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 برنامه-
ها 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.
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 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 در شرایطی که زیرساختهایی 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 نمیتواند 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 قسمت قبل میپردازد .از آنجا که نظرات خبرگان (مشتمل بر سیاستگذاران) در اتخاذ سیاستهای
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  1-1چارچوب 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 سیاست گذاری 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:
 تکنوکراتها شامل دانشمندان ،دانشگاهیان ،و سایر متخصصانی که برای تشخیص میزان و ماهیت مسئله ،همچنین
تحلیل فنی علل و راهحلها اطالعات ارائه میکنند.
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 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.
 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 می-
شوند.
 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.
 -1-1-4-1فرآیند 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.

Interactive analysis

1
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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
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.

 -5-1مفاهیم ساختار کنشگران در توسعه فناوری
کنشگران یکی از سه مؤلفهی ساختاری در توسعه فناوری میباشد که با انجام فعالیت ،بر فرآیند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از
نوآوری اثر میگذارد .در توسعه فناوری ،کنشگر را میتوان مترادف با ذینفع در برنامهریزی راهبرد سازمانی قلمداد نمود .بر این
اساس ،کنشگر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا بروندادهای یک سیستم تأثیر
بگذارد و یا از خروجیها و بروندادهای آن (خدمات ،محصوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .کنشگران یک سیستم به دو دسته
کلی کنشگران داخلی و کنشگران خارجی تقسیم میشوند.
هر کنشگر موجود در نظام توسعه فناوری بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهای پیرامون ،و با صرف منابع الزم ،به انجام
فعالیتهای نوآورانه میپردازد] .[4با بهانجام رسیدن فعالیتها ،کارکردهای مختلفی برآورده میگردد .مجموع کارکردهای
برآورده شده توسط فعالیتهای کنشگران مختلف ،عملکرد نهایی سیستم را تعِیین خواهد نمود .بنابراین با شناسایی و تحلیل
توسعه فناوری از زاویه کنشگران میتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلی که هر کنشگر در برآوردن کارکردها و تامین
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عملکرد سیستم مشخص نمود و در درجه دوم نیز آلترناتیوهای ساختاری که منجر به ایجاد عملکرد باال در سیستم میشود را
شناساِیی کرد.
برای شناساِیی کنشگران ،روشهای مختلفی 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 یک واحد تحلیل از روی ارتباطات با سایر کنشگران) توصیه شده است].[5
در اين گزارش کنشگران به چهار دسته اصلي تقسيم ميشوند.
الف) سیاست گذار

2

یک سیاستگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسب و کارها و غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای
واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور
کل ،سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای ،تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه
(مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی .لذا به نظر میرسد بررسی ویژگیهای فرآیند سیاستگذاری مناسب ،مفید واقع
شود .در ادامه ،ده ویژگی برای فرآیند مذکور آورده شده است:
 نگاه رو به جلو :3واضح است که فرآیند سیاستگذاری ،پیامدهایی که سیاست برای دستیابی به آن طراحی شده است را
تعریف میکند .لذا به طور معمول ،در این فرآیند باید نگاهی بلند مدت (حداقل پنج ساله) بر اساس روندهای آماری و
پیش بینی های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی وجود داشته باشد .نکات زیر رویکرد نگاه رو به جلو را واضحتر
میسازد:
 بیان پیامدهای مطلوب در مراحل اولیه
 طراحی سناریو یا پیشامدهای احتمالی
 لحاظ کردن استراتژی بلند مدت اجرایی
1

-Snowball method
- policy-maker
3
- looking forward
2
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 استفاده از برنامه آیندهنگاری 1و یا دیگر روشهای پیشبینی
 نگاه بیرونگرا :2فرآیند سیاستگذاری تاثیر عوامل را در سطوح منطقهای ،ملی و بینالمللی در نظر میگیرد و از تجارب
دیگر مناطق یا کشورها استفاده میکند .نکات زیر رویکرد بیرونگرایی را نشان میدهد:
 استفاده از مکانیسمهای  EU ،OECDو غیره
 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 میباشد و ایدههای نوین را تشویق میکند.
ریسکها شناسایی میشوند و به طور فعال مدیریت میشوند .نکات زیر یک رویکرد خالق ،نوآور و منعطف را نشان
میدهد:
 استفاده از جایگزینها برای روشهای معمولی کاری (مانند جلسات طوفان فکری)
 تعریف موفقیت بر حسب پیامدهای شناسایی شده
 ارزشیابی و مدیریت هوشیارانه ریسک
 حرکت به سمت ایجاد ساختارهای مدیریتی که ایدههای جدید و کارهای گروهی را ارتقا میدهند
 مبتنی بر شواهد :3توصیهها و تصمیمات سیاستگذاران بر اساس بهترین شواهد موجود و حوزه وسیعی از منابع میباشد
که تمامی ذینفعان کلیدی در مراحل اولیه دخالت داده میشوند .نکات کلیدی رویکرد مبتنی بر شواهد در سیاستگذاری
شامل:
 مرور تحقیقات موجود
 انجام تحقیقات جدید

1

- foresight program
- outward looking
3
- evidence-based
2
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 مشاوره با متخصصین مربوطه و /یا استفاده از مشاورین داخلی و خارجی
 لحاظ کردن دامنه وسیعی از گزینههای ارزیابی شده و مناسب
 فراگیر :1فرآیند سیاستگذاری ،میزان اثرگذاری سیاست و سهم آن در برآوردهسازی نیازهای مردم به طور مستقیم و یا
غیر مستقیم را در نظر میگیرد .یک رویکرد فراگیر ،ممکن است شامل جنبههای زیر باشد:
 رایزنی با مسئولین پیاده ساز  /ارائهکننده خدمت
 رایزنی با موجودیتهای تأثیرپذیر از سیاست
 انجام ارزشیابی اثر
 گرفتن بازخورد از دریافتکنندگان یا ارائهدهندگان
 پیوسته و کل نگر :2فرآیند ،نگاهی جامع دارد و فراتر از مرزهای سازمانی حرکت میکند .از اینرو ،اهداف استراتژیک اداری
را در نظر میگیرد .در کل میتوان بیان کرد که هدف عمده ،ایجاد پایهای اخالقی و قانونی برای سیاست میباشد و
مالحظات ساختارهای سازمانی و مدیریت صحیح در نظر گرفته میشود .نکات زیر ،رویکرد کل نگر و پیوسته را نشان
میدهند:
 تعریف اهداف افقی 3در مراحل اولیه
 تعریف واضح از تنظیمات کاری مشترک با دیگر بخشها
 شناسایی دقیق موانع این رویکرد به انضمام استراتژیهای غلبه بر آن
 یادگیری از تجربیات :4به معنای کسب تجربه از روشهایی است که کارآمد شناخته شدهاند و یا عدم کاراییشان به اثبات
رسیده است .رویکرد یادگیری برای بهبود سیاست شامل جنبههای زیر میباشد:
 جمعآوری اطالعات درباره نمونههای عملی منتشر شده
1

- inclusive
- joined-up
3
- cross-cutting objectives
4
- learn lessons
2
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 تمیز دادن میان شکست سیاست برای اثرگذاری بر مشکالت و شکست عملیاتی  /مدیریتی پیادهسازی
سیاست
 ارتباطات :فرآیند سیاستگذاری ،چگونگی ارتباط سیاست با مردم را در نظر میگیرد .موارد زیر در ایجاد ارتباط مؤثر
سیاست سهم قابل توجهی دارند:
 آمادهسازی و پیادهسازی استراتژی ارتباطات  /ارائه
 ارائه خدمات اطالعاتی اجرایی از مراحل اولیه
 ارزیابی :ارزیابی سیستماتیک اثربخشی سیاست در فرآیند سیاستگذاری وجود دارد .رویکردهای سیاستگذاری که تعهد
به ارزیابی را نشان میدهند ،شامل:
 تعریفی واضح از هدف ارزیابی مجموعه
 تعریف معیارهای موفقیت
 تعیین ابزارهای ارزیابی از مراحل اولیه
 استفاده از آزمایشات 1به منظور اثرگذاری بر پیامد نهایی
 بازنگری :2سیاستهای موجود باید به طور مستمر بازنگری شوند چرا که سیاستهای طراحی شده برای حل مشکالت،
باید کارایی خود را در طول زمان حفظ کنند .جنبههای رویکرد بازنگری برای سیاستگذاری شامل:
 برنامه بازنگری مستمر با شاخصهای عملکرد متنوع و معنادار
 مکانیسمهایی برای فراهم کردن بازخورد از سیاستهای تنظیم شده
 دور انداختن سیاستهای شکست خورده!
ب) تنظیمکننده

1

- pilots
- review

1
2
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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 یک از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهای صنعتی
 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 :2تنظیم دستور و کنترل نوعاً وضع /تحمیل استانداردهای حمایت شده توسط مصوبات قانونی است،
هرگاه استانداردها سازگار نباشند .بنابراین ،قانون به عنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها
میتواند از طریق قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت دارند ،تنظیم
شود .نقاط قوت چنین رویکرد مستقیمی در تنظیم این است که اغلب به طور سریع پیادهسازی میشوند،
محدودیتهای تعریف شده به طور واضح تنظیم میشود ،و نشان میدهد که تنظیمکننده یا دولت قاطعانه عمل
میکند .از سویی دیگر ،این رویکرد میتواند برای فعالیتهای تنظیمی پیچیده باشد .مشکالتی که ممکن است به
واسطه این رویکرد رخ بدهد ،در دستههای زیر قرار میگیرند:
 تسخیر شدن در فرآیند تنظیم :3رویکرد مذکور نیازمند این است که تنظیمکننده و تنظیمشونده ،4به ویژه
برای تضمین در فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز تنظیمکننده ،با یکدیگر مشارکت داشته باشند .این
ارتباط نزدیک ممکن است به تسخیر شدن تنظیمکننده توسط تنظیم شونده منتهی شود و در نتیجه آن
قوانینی که به نفع یک مجموعه خاص است در نظر گرفته شود نه قوانینی که رفاه عمومی را در بر گیرد.

1

-regulator
command and control
3
-regulatory capture
4
-regulatee
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 افراط در قانون :1این رویکرد اغلب به صورت پیچیده ،غیر منعطف و مداخلهگر به تصویر کشیده شده
است .تدبیر در قوانین دقیق ،به ویژه زمانیکه یک اقتصاد در حال تغییر است ،میتواند مشکل باشد .به
عالوه ،درگیری مستقیم سیاستگذاران میتواند به معنی ایجاد قوانینی در پاسخ به موقعیتها یا
زمینههای خاص باشد که اغلب در مقیاسهای زمانی کوتاه در نظر گرفته میشود .لذا میتوان بیان نمود
که رویکرد مذکور همواره مؤثر و جلوتر از زمان نمیباشد.
 تنظیم کردن استانداردها :گاهی اوقات تنظیم یک استاندارد مناسب ،به عنوان مثال تعین یک سطح معین
از آلودگی یا کارایی واقعی اهداف برای سیستمهای توزیع و انتقال ،پیچیده است.
 تنفیذ :پیچیدگی قوانین و این امکان که طراحی انجام شده ممکن است تمامی فعالیتها را در بر نگیرد،
تنفیذ را برای تنظیمکننده مشکل میکند.
 خود -تنظیمی :2این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی 3رویکرد دستور و کنترل تلقی شود .در این
مورد ،اغلب انجمنهای تجاری یا کسب و کار تشکیل شده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به
عنوان یک قانون ،خود تنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب و کار دیده میشود که اقدام انحصاری به منظور
جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شامل سطح باالی تعهد کسب و کارها و ماهیت جامع
قوانین تنظیم شده میباشد .به عالوه ،این رویکرد منعطفتر از رویکرد دستور و کنترل بوده چرا که به قانونگذاری
نیازی ندارد .از سویی دیگر ،خود تنظیمی میتواند به صورت یک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به بررسی دقیق
بیرونی و در معرض سوءاستفاده توسط کسانیکه با اهداف مختلف قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین
سطح ،خود تنظیمی همواره در معرض چالشهای منتج شده از عالقههای بیرونی کسانیکه فکر میکنند استانداردها و
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.

1

-legalism
-self-regulation
3
-do-it-yourself
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 تنظیم مبتنی بر تشویق :1یک 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 میباشد .از یک سو،
می توان گفت که تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چرا که تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای رفتارهای
"بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشویق سعی 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 کمکهای مالی محدود یا متوقف کند .برای به کارگیری این رویکرد،
گامهای اصلی شامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین خط مبنا ،انتخاب اهداف برای بهبود و /یا نگهداری و سپس
اجرای تشویقها و جریمهها میباشد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد )PBR(2است که
تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .به عالوه PBR ،بیشتر
به استانداردهای عملکرد خارجی متکی 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 پایایی سیستم کمک
میکند .طرح تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل
امکان تسخیر در فرآیند تنظیم را کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری شرکت ،که آیا
از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد ،را فراهم میکند .اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد
قوانین بسیار پیچیده و غیر منعطف که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این
رویکرد ،عقالنیت اقتصادی است که لزوماً در همه موارد یافت نمیشود.همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع
رویکرد مشکل است .به عنوان مثال ،رفتار "بد"  ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح
تنظیم نشده باشند.

-incentive-based regulation
-Performance-based regulation

1
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 مکانیسمهای مبتنی بر بازار :1حوزه وسیعی از مکانیسمهای مبتنی بر بازار وجود دارند که میتوانند برای تنظیم فعالیتها
مورد استفاده قرار بگیرد .تنظیمات مبتنی بر بازار میتواند اثربخشی هزینهای را ثابت کند و مداخالت تنظیمی در
عملیات روزانه شرکتها را کمینه کند .انواع مکانیسمهای معمول مبتنی بر بازار در زیر بررسی میشوند.
 قوانین رقابتی :2قوانینی هستند که برای کنترل رفتار شرکتها ایجاد میشوند تا تضمین کند بازار،
خدمات را با محدود کردن فعالیتهای غیر مطلوب مانند قیمتگذاری تهاجمی ،کمک مالی ،3تحویل
میدهد .قانون رقابتی میتواند به تنظیم از طریق دستور و کنترل ترجیح داده شود چرا که کمتر در امور
شرکتها مداخله میکند ،برای سرمایهگذاری عمومی ارزانتر است.
 تنظیم به واسطه قرارداد :4دولت میتواند از قدرت خرید خود برای تعیین شرایط قراردادها با کسب و
کارهای خارجی استفاده کند .شرایط قراردادی برای هدایت اهداف اجتماعی مطلوب ،مانند نسبت معینی
از انرژی تجدیدپذیر در تولید کاالها ،میتواند استفاده شود .این رویکرد ،گاهی به عنوان راه حل
کوتاهمدت ،در نظر گرفته میشود و زمانی ارزشمند است که هدف افزایش سریع استواری فرآیند تنظیم و
در زمان کوتاه است .اگرچه ترجیحاً باید تقویت شود و در نهایت با شاخصهای تنظیمی پایدارتری
جایگزین شود .افزایش تنظیم به واسطه قرارداد ،نباید به عنوان یک جایگزین برای عاملهای تنظیمی
موجود لحاظ شود  ،بلکه باید به عنوان یک روش متمم با بهبود در اثربخشی و اعتبار تنظیمکننده در نظر
گرفته شود .تحت رژیم تنظیم به واسطه قارداد ،یک تنظیم کننده به طور بالقوه باید در مذاکرات مجدد
قرارداد درگیر شود و از این رو ،نقش تنظیمکننده به طور فزایندهای یک کارگزار امین یا یک بازیگر بی
طرف میشود که بر روی ایجاد راه حلها و ایجاد اجماع میان تأمینکنندگان خدمات ،سرمایهگذاران و
دولت متمرکز میشود.
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- market-based regulation
-competitive laws
3
-cross-subsidization
4
-regulation by contract
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 مجوزهای قابل فروش :1این رویکرد در محدود کردن انتشار دیاکسیدکربن بسیار مهم است .سطح
معینی از انتشار قابل قبول توسط دولت تعیین شده ،و به صاحبان بنگاههای اقتصادی فوقالعادههایی 2تا
حد مجاز واگذار میشود .در مقابل صاحبان بنگاههای اقتصادی میتوانند سطح انتشار را از حد تخصیص
داده شده پایینتر قرار دهند و فوقالعادههای اضافی را مبادله کنند و یا حاضر به پرداخت جریمه شوند .از
لحاظ سیاسی ،این رویکرد یک مکانیسم جذاب است چرا که شرکتها را در تصمیمگیری آزاد میگذارد.
اگرچه ،موفقیت این طرح به حدودی که دولت تعیین میکند بستگی دارد.
 تنظیم بر اساس افشاگری :3این رویکرد نیازمند این است که تولیدکنندگان ،منابع یا گنجایش
محصوالتشان را بیان میکنند .به عالوه ،این مکانیسم به مشتریان اجازه میدهد تا منبع مقدم را انتخاب
کنند .اگرچه ،در این روش فرض بر این است که مشتریان برای رسیدن به هدف مطلوب ،میتوانند
انتخاب صحیح را انجام بدهند.
ج) تسهیلکننده
سازمانهای محلی یا بینالمللی هستند که معموالً توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات
میباشد .یک تسهیلکننده ،تأمینکنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید ،ارتقاء تجارب مفید و ایجاد
ظرفیت حمایت میکند .به عالوه ،تسهیلکننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع کوچک درباره مزایای خدمات
یا فراهم کردن محرکهایی برای امتحان آنها نیز متمرکز شود .کارکردهای دیگر یک تسهیلکننده شامل ارزیابی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد .عمل تسهیل ،کارکردی است که به طور
معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل سازمانهای غیر دولتی ،انجمنهای صنعتی و کارفرمایان و
عاملهای دولتی باشد.
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-tradable permits
-allowance
3
-disclosure regulation
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در این راستا ،ذکر نکتهای الزم به نظر میرسد که تفکیک نقشهای تسهیلکنندگان و ارائهکنندگان برای خدمات توسعه کسب
و کار1ضروری است .در بسیاری از برنامههای توسعهای ،یک سازمان نقش تأمینکننده (ارائه مستقیم خدمات به بنگاههای
اقتصادی) و نقش تسهیلکننده (تشویق دیگر شرکتها برای عرضه خدمات به بنگاههای اقتصادی) را توأماً ایفا میکند .این
مسئله اغلب تناقضی برای تأمینکنندگان رقابتی به وجود میآورد ،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 دولتی سرمایهگذاری شده باشند ،هنگامی که بازار توسعه پیدا میکند و
تأمین کنندگان و دیگر بازیگران دائمی بازار بر کارکردهای خود مسلط شدند ،باید از صحنه بازیگران بازار حذف شود .تنها حالت
استثنایی زمانی است که تسهیلکننده فعالیتهای خود را از طریق فروش خدمات به تأمینکنندگان از نظر مالی تأمین کند و در
نتیجه به یک بازیگر دائمی و پایدار در بازار تبدیل شود.
د)ارائه دهنده کاال و خدمات
این دسته از بازیگران در دو حوزه خدمات آموزشی-پژوهشی و صنعتی قابل تقسیمبندی هستند:
 ارائهکننده خدمات آمورشي و پژوهشي
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند که در زمینه آموزش و پژوهش در
حوزه فناوریهای مربوطه فعالیت میکنند .این نهادها در زمینه فعالیتهای تحقیق و توسعه نقش مهمی را میتوانند ایفا نموده
و اغلب نمونههای اولیه مورد نیاز صنایع از این نهادها به صنعت منتقل میگردد.
 ارائهکننده خدمات صنعتي (صنعتگران)
شامل بازیگرانی میشود که در زمینههای صنعتی و تولیدی مرتبط با حوزه فناوری مربوطه فعالیت میکنند .این کنشگران
ممکن است ترکیبی از عملیات طراحی ،ساخت و مونتاژ در حوزه فناوریهای مربوطه را انجام دهند و یا ارائه کننده محصول یا
خدمتی به سازندگان این تجهیزات باشند.

- business development services
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 -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
4

رویکردهای نظام ملی نوآوری )Freeman, 1988; Nelson, 1988( 3و 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
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 ،7برقراری 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.

1

)Technological innovation systems (TIS
Development blocks
3
)National innovation systems (NIS
4
)Sectoral innovation systems (SIS
5
Specific technology
6
Generic technology
7
Systemic failures
2
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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 1یاد 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 نظام های 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
 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
 1این 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.
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 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
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.

 -7-1شناخت 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،

1 Bounded rationality
2 Competemnce block
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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, 2009

فعالیتهای کارآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی 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 کارآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

ایجاد مشروعیت

)(van Alphen et al., 2009a

فعالیتهای کارآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

ایجاد بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

;(Bergek et al., 2008b

آزمایشهای کارآفرینی

توسعه و انتشار دانش

تاثیرگذاری بر جهتدهی

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

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

تصمیمات
فعالیتهای کارآفرینی

توسعه دانش

;Hekkert and Negro, 2009

انتشار دانش از طریق

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

شبکهها

Hekkert et al., 2007a; Negro et

ایجاد مشروعیت/غلبه
بر مقاومت در برابر
تغییر

)al., 2008

فعالیتهای کارآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش از طریق

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

حمایت از سوی

)(Negro et al., 2007

شبکهها
تحقیق و توسعه

شبکهسازی

گروهای پشتیبان
تامین حداقلهای کیفی

شکلدهی بازار

تامین مالی فرایند نوآوری

مزیت سازی

ایجاد و تغییر ساختار صنعتی

محصول جدید

فعالیتهای حمایتی

فراهم کردن خدمات

ایجاد و تغییر قواعد

)(Edquist, 2005

مشاورهای

توسعه اثرات جانبی مثبت
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هدایت فرایند جستجو

ایجاد دانش جدید
)(Jacobsson and Bergek, 2004
)(Liu and White, 2001

هموار کردن شکل-

هموار کردن ایجاد اثرات

تامین منابع

گیری بازار
اجرا

تحقیق

ارتباط

ایجاد و انشار محصول

انجام تحقیقات بازار

افزایش شبکهسازی

هدایت تکنولوژی

جدید

جانبی مثبت

مصرف نهایی

آموزش

ایحاد بازار و انتشار

ایجاد نیروی انسانی

مشروعیتبخشی

دانش بازار

حمایت

فناوری و بنگاه

)(Rickne, 2000b

)(Johnson, 1998

ایجاد و انتشار فرصت

هموارسازی تامین مالی

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

شناسایی پتانسیلهای توسعه

تامین منابع

غلبه بر مقاومت در
برابر تغییر

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
26
فاز : 4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

ويرايش اول خرداد 1395

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 .مجموعه
کارکردهای ذکر شده بههمراه شاخصهایی برای سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ذیل ارائه شده است.
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آنها برگرفته از ( Bergek et al., 2008; Hekkert and Negro, 2009; Suurs
جدول  1کارکردهای پیشنهادی و شاخصهای 

)et al., 2010
شاخص

توصیف

کارکرد

فعالیتهای کارآفرینی

شامل ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری خاص به زبان موقعیتهای

تعداد و کیفیت پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی ،حجم

کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی و یا انجام فعالیتهایی با هدف اثبات مفید

سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده ،تعداد نمایشگاههای فناوری

بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .

برگزار شده ،تعداد پروژههای نمایشی انجام شده

دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و به-

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده ،تعداد حق اختراعات ثبت شده به

میزان کمتر ،بر بازار ،شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری،

صورت بینالمللی در زمینه فناوری ،تعداد مطالعات علمی و فنی

به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و یادگیری درحین انجام کار

صورت گرفته از فناوری ،تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با

خلق دانش

از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند.
انتشار دانش

جهتدهی به سیستم

مطالعهی بازار ،تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
1

2

دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکندهسازی و بهاشتراکگذاری دانش و

تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در رابطه با فناوری،

اطالعات انجام میشوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری

تعداد و اندازه شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام

تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی از بازیگران از پیشنیازهای

فناورانه ،میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی با

این کارکرد بهشمار میرود.

محوریت فناوری

اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای

تعداد و اثربخشی قوانین مربوط به فناوری ،استانداردهای تدوین

بازیگران موجود در نظام فناوری میگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در

شده ،میزان شکلگیری انتظاراتی دربارهی ایندهی فناوری

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

تعداد و حجم  ،niche markesتعداد و تنوع کاربران موجود

امتیازاتی منجر به ایجاد تقاضا برای فناوری میگردد.

برای فناوری ،تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای شکلدهی به
بازار ،میزان عدمقطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایه-
گذاران ،مرحلهی بلوغ (دورهی عمر) بازار

تأمین منابع

مشروعیتبخشی

شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری

حجم کمکهای بالعوض دولتی (یارانه) و سرمایهگذاریهای

است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری ،مانند

بخش دولتی و خصوصی ،میزان دسترسی به نیروی انسانی فنی،

سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار می-

میزان دسترسی به مواد اولیه ،میزان توسعه زیرساختهای مورد نیاز

گیرد.

فناوری و محصوالت و خدمات مکمل

دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای

میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام نوآوری فناورانه در حال

کنونی از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات

توسعه ،میزان مشروعیت سرمایهگذاری در توسعهی فناوری و

مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.

محصوالت مربوط به آن ،میزان رایزنیهای سیاسی بین گروههای
درگیر برای حمایت از فناوری ،میزان حمایت از فناوری در رسانهها

1 Dissemination
2 Sharing
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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 .1بنابراین 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
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
1

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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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
 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:
o

مطالعات کتابخانهای

o

طرحهای پایلوت
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توسعهی 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.

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
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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.
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
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 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.
این کارکرد میتواند 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)
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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)
 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 .بهطور خالصه ،کلیه
زیرکارکردها را میتوان در قالب جدول صفحه بعد بهنمایش گذاشت:
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جدول  -2کارکردهای نظام نوآوری و شاخصهای مربوطه
عامل

زیرعامل

فعالیتهای

ایجاد فرصتهای جدید

شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی
تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی
تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی فناوری

کارآفرینانه

ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری
حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده

توسعهی دانش

نمایش فرصتهای

برگزاری نمایشگاه تکنولوژی

جدید

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

تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
انتشار دانش

تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذیرفته

فنی

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 تکنولوژیک
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام تکنولوژیک
میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژی
تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعهی بازار

غیرفنی

تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
جهتدهی به

قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی

رسمی (وضع نهادها)

استانداردهای تدوین شده

سیستم
غیررسمی (شکلگیری

وضع چشماندازهای جدید برای توسعهی

انتظارات)

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

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
35
فاز : 4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

عامل

زیرعامل

ويرايش اول خرداد 1395

شاخصهای کیفی

شاخصهای کمّی

سیستم (مانند تغییرات آب و هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی ایندهی
تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار

شکلگیری بازار

میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
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
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

مشروعیتبخشی

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 تکنولوژی در
بخشهای مختلف دولت و صنعت
میزان حمایت از تکنولوژی موردنظر در
رسانهها
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فصل  -2شناسایی چالش ها و موانع پیش روی توسعه حوزه افزایش عمر
 -1-2مقدمه
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..

 -2-2شناسایی موانع و چالشها
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.
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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  -1-2طبقهبندی 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 حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی
شناسائی شدند .لیست خبرگان مورد مصاحبه قرار گرفته در جدول ذیل قابل مشاهده است.

جدول  -3لیست خبرگان
اعضای کمیته راهبری
دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مهندس محمد علی شکراللهی
مهندس محمود اخیانی
مهندس پرویز فردنیا
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اعضای کمیته راهبری
مهندس مصطفی قلمچی
مهندس خسرو روشندل
مهندس محمد زمانی
مهندس علی محرمی

همانطور که ذکر شد ایشان پانزده چالش را به عنوان چالشهای اصلی پیش روی حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی
قدیمی شناسائی کردند .مشروح این چالشها در جدول ذیل قابل مشاهده است.

جدول  -4لیست موانع و چالشهای اصلی حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی
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 نیروگاهها و شرکت های تعمیراتی

3

ناکارآمدی نظام احراز صالحیت حرفه ای افراد و شرکت های ارائه خدمات افزایش عمر

4

کمبود منابع و مشوقهای مالی

5

عدم وجود زیرساختها و ثبات کافی در تامین خدمات مورد نیاز حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی

6

عدم هماهنگی بازیگران حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی 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
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ردیف

لیست موانع و چالشهای اصلی

12

عدم رعایت نقش دولت و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر

13

عدم دنبال کردن فعالیتها بر اساس یک نقشه راه کارآمد

14

عدم حمایت ساختار یافته از بخش خصوصی در توسعه تکنولوژی فناوری های حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی
قدیمی

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 حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی ،در جدول  6قابل مشاهده
است.
جدول  -5طبقهبندی چالشهای پیش روی توسعه حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی
چالشهای اصلی توسعه حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی

طبقهبندی

عدم هماهنگی بازیگران حوزه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی 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 افزایش عمر
واحدهای نیروگاهی قدیمی

زیرساخت فناوری

کمبود آموزشهای تخصصی

انتشار دانش

همانطور که در گزارش های قبل نیز اشاره شد ،توسعه فناوری های افزایش عمر در نیروگاه های گازی و بخاری در اولویت قرار
می گیرد .در ادامه وضعیت نیروگاه های گازی و بخاری در کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
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فصل  -3تدوین اقدامات و سیاستهای پشتیبان
 -1-3مقدمه
برنامه اقدامات را می توان به دو دسته اقدامات فنی و اقدامات سیاستی تقسیم نمود .بر این اساس اقدامات فنی متناظر با پروژه-
های توسعهایدر نظر گرفته شده و اقدامات سیاستی متناظر با بحث برطرفسازی چالشهای نظام نوآوری است.

 -2-3اقدامات سیاستی
براساس چالشها و موانع پیش روی مطرح شده در بخش قبل ،الزم است مجموعهای از سیاستها و اقدامات متناظر با آنها،
تدوین شوند .به عبارت دیگر بسترسازی مناسب برای پیادهسازی راهبرد فناوری و جهتدهی مناسب انگیزهها ،ساختار ،منابع،
قوانین ،بازیگران و روابط بین آنها ضرورتی انکارناپذیر برای تسهیل اجرای راهبردها و در نهایت تحقق اهداف میباشد.
سیاستهای مورد نیاز به منظور بسترسازی مناسب جهت رفع چالشهای پیش روی این حوزه که با استفاده از نظرات خبرگان
ذکر شده در بخش قبل پیشنهاد گردیدهاند به شرح جدول ذیل میباشند.

جدول  -6سیاستهای پیشنهادی جهت مقابله با چالشهای اصلی حوزه افزایش عمر
چالشهای اصلی

هدف خرد

سیاستهای پیشنهادی

 ایجاد یک مدیریت مستقل افزایش عمر واحدهای
نیروگاهی قدیمی در سطح وزارت نیرو جهت راهبری
عدم هماهنگی بازیگران حوزه
ایجاد متولی
طرحهای افزایش عمر با هماهنگی شرکتهای توانیر،
افزایش عمر واحدهای
مشخص و
مدیریت شبکه ،سازمان توسعه برق ،انجمن صنفی
نیروگاهی قدیمی و تحلیل
هماهنگی بین
نیروگاههای ایران (اصنا) و پژوهشگاه نیرو
رفتن متولی این حوزه در
بخشهای مختلف
 ایجاد ساختاری برای پایش مستمر و سنجش عمر
توانیر
باقیمانده نیروگاهها و تعیین یک متولی مشخص
کمبود منابع و مشوقهای

رفع موانع مالی

 جهتدهی منابع و اعتبارات پژوهشی وزارت نیرو در
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چالشهای اصلی
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هدف خرد

مالی

کمبود قوانین ،مقررات و
استانداردها

سیاستهای پیشنهادی
جهت اجرای طرحهای توسعهای حوزه افزایش عمر
 تعریف مشوقهایی برای نیروگاههای موجود به منظور
پیادهسازی طرحهای افزایش عمر ،شامل اعطای وامهای
کم بهره ،مشوقهای مالیاتی
 اعطای تسهیالت و کاهش ریسک سرمایهگذاری در
اجرای طرحهای جدید افزایش عمر برای بخش
خصوصی و شرکتهای دانشبنیان
 جبران بخشی ازضررهای مالی ناشی از عدم تولید در
حین اجرای طرحهای افزایش عمر

ایجاد قوانین و
مقررات الزم

 پیادهسازی استانداردهای مصوب راندمان نیروگاهها
 شناسایی پروژههای افزایش عمری که با اجرا و توسعه
قوانین زیست محیطی الزام آور میشوند و ایجاد سازو
کار حمایتی الزم
 لزوم صدور مجوز مشروط بهرهبرداری به نیروگاههای با
عمر باال  ،در صورت تعهد این نیروگاهها به اجرای
طرحهای افزایش عمر مورد نظر در یک بازه زمانی
مشخص

عدم توجه کافی به مقوله
افزایش عمر

 برخورد با موضوع افزایش عمر تولید به طور یکسان و
همتراز با موضوعاتی چون انرژیهای تجدیدپذیر و
مدیریت مصرف برای حمایت مالی
 اطالع رسانی عمومی در مورد اینکه افزایش عمر
نیروگاههای فسیلی از نظر کاهش آالیندهها همتراز با
ترویج اهمیت
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.
مقوله افزایش عمر
 ارائه پیامهای روشن و اجرایی از سوی دولت به سرمایه
گذاران و صاحبان نیروگاهها در زمینه افزایش عمر از
جمله تدوین و ابالغ سند افزایش عمر و اهمیت نقش
افزایش عمر نیروگاهها در کاهش مصرف سوخت کشور و
بهبود شرایط زیستمحیطی

کمبود آموزشهای تخصصی

 تعیین الزامات حرفهای برای پرسنل بهرهبرداری
توسعه آموزشهای
نیروگاهها
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هدف خرد

سیاستهای پیشنهادی

تخصصی

 برگزاری دورههای آموزشی افزایش عمر در مراکز
تخصصی فعال در این حوزه
 به اشتراک گذاری بهترین تجربیات و الگوهای عملکردی
بین مدیران نیروگاهها

 -3-3اقدامات فنی
 -1-3-3اقدامات فنی افزایش عمر نیروگاه های گازی

شکل  1-3فرایند اولویت بندی نیروگاه های گازی

با توجه به مطالب ارائه شده در مورد سن واحدهای گازی و نیز ظرفیت تولید این واحدها در فاز سوم این پروژه ،مشخص گردید
که واحدهای گازی  V94.2و  F9در اولویت طرحهای افزایش عمر قرار دارند.
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سایر
%11
Mitsubishi
4% V94.3

F9
18%

3%

F5
2%

V94.2
62%

شکل  2-3توزیع تولید ناویژه واحدهای گازی بر اساس تیپ واحد در سال 1392

جدول زیر تعداد واحدهای  V94.2و  F9و سال بازنشستگی هرواحد در کشور را طی ده سال اینده نشان می دهد.

جدول  7تعداد کل واحدهای بازنشسته
نیروگاه

واحد

توان

نوع توربین

سال بازنشتگی

سلیمی

11

137.5

V94.2

سلیمی

12

137.5

V94.2

چرخهترکیبیگیالن

2

143.2

V94.2

چرخهترکیبیمنتظرقائم

1

116.3

F9

چرخهترکیبیگیالن

3

143.2

V94.2

چرخهترکیبیمنتظرقائم

2

116.3

F9

بازنشتگی در

چرخهترکیبیگیالن

4

143.2

V94.2

زمان صفر

چرخهترکیبیگیالن

5

143.2

V94.2

چرخهترکیبیمنتظرقائم

3

116.3

F9

چرخهترکیبیگیالن

6

143.2

V94.2

چرخهترکیبیمنتظرقائم

4

116.3

F9

چرخهترکیبیمنتظرقائم

5

116.3

F9

چرخهترکیبیمنتظرقائم

6

116.3

F9

چرخهترکیبی رجائی

1

123.8

F9

(تعداد)

13

(تعداد)

7
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سال بازنشتگی

1394

1395

1396

1397

1399

1400.00

1401

ويرايش اول خرداد 1395

نیروگاه

واحد

توان

نوع توربین

چرخهترکیبی رجائی

2

123.8

F9

چرخه ترکیبی رجائی

3

123.8

F9

چرخه ترکیبی رجائی

4

123.8

F9

چرخه ترکیبی رجائی

5

123.8

F9

چرخه ترکیبی شریعتی

7

123.4

F9

چرخه ترکیبی شریعتی

8

123.4

F9

چرخهترکیبیفارس

1

123.4

F9

چرخهترکیبیفارس

2

123.4

F9

چرخهترکیبیرجائی

6

123.8

F9

چرخهترکیبیفارس

3

123.4

F9

چرخهترکیبیفارس

4

123.4

F9

چرخهترکیبیفارس

5

123.4

F9

چرخهترکیبینیشابور

1

123.4

F9

چرخهترکیبینیشابور

2

123.4

F9

چرخهترکیبینیشابور

3

123.4

F9

چرخهترکیبینیشابور

4

123.4

F9

چرخه ترکیبی خوی

1

123.4

F9

شیراز

6

123.4

F9

خوی

2

123.4

F9

چرخهترکیبی نیشابور

6

123.4

F9

چرخهترکیبی نیشابور

5

123.4

F9

چرخه ترکیبی یزد

3

123.4

F9

چرخه ترکیبی یزد

4

123.4

F9

کرمان

1

159.0

V94.2

کرمان

2

159.0

V94.2

کرمان

3

159.0

V94.2

کرمان

4

159.0

V94.2

کرمان

5

159.0

V94.2

کرمان

16

159.0

V94.2

کازرون

13

159.0

V94.2

کازرون

14

159.0

V94.2

کرمان

17

159.0

V94.2

کرمان

18

159.0

V94.2

(تعداد)

6

4

3

(تعداد)

0

0

0

2

0

2

0

0

2

5

5
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سال بازنشتگی

1402

1403

1404
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نیروگاه

واحد

توان

نوع توربین

آبادان

11

123.4

F9

آبادان

12

123.4

F9

آبادان

13

123.4

F9

کازرون

15

159.0

V94.2

آبادان

14

123.4

F9

کازرون

16

159.0

V94.2

دماوند

16

159.0

V94.2

دماوند

15

159.0

V94.2

دماوند

14

159.0

V94.2

دماوند

13

159.0

V94.2

دماوند

12

159.0

V94.2

دماوند

11

159.0

V94.2

دماوند

17

159.0

V94.2

دماوند

18

159.0

V94.2

دماوند

19

159.0

V94.2

دماوند

20

159.0

V94.2

دماوند

21

159.0

V94.2

دماوند

22

160.0

V94.2

جنوب اصفهان

11

159.0

V94.2

جنوب اصفهان

12

159.0

V94.2

سنندج

11

159.0

V94.2

جنوب اصفهان

13

159.0

V94.2

جنوب اصفهان

14

159.0

V94.2

سنندج

12

159.0

V94.2

شیروان

11

159.0

V94.2

جنوب اصفهان

15

159.0

V94.2

(تعداد)

2

0

0

(تعداد)

5

7

10

در ادامه بر اساس وضعیت نیروگاه های گازی در کشور ،اقدامات فنی در راستای افزایش عمر واحدهای  F9و واحدهای
 V94.2آورده شده است.
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با توجه به بررسیهای انجام شده از طریق مصاحبه با خبرگان (مصاحبه با خبرگان و مدیران شرکت مپنا و شرکت تعمیرات
نیروگاهی ایران) مشخص گردید که توان کشور در افزایش عمر واحدهای  F9تعداد  7واحد در سال و واحدهای  V94.2تعداد
 11واحد در سال است ،بر این اساس پروژه های مورد نیاز به صورت جدول ذیل تعریف می گردد.

جدول  -8اقدامات فنی و پروژه های مورد نیاز جهت افزایش عمر نیروگاه های گازی

ردیف

اقدامات فنی

1

افزایش عمر واحدهای V94.2

2

افزایش عمر واحدهای F9

پروژه ها
 سال 0











 7 oواحد V94.2
سال 1
 oصفر
سال 2
 oصفر
سال 3
 oصفر
سال 4
 oصفر
سال 5
 oصفر
سال 6
 5 oواحد V94.2
سال 7
 5 oواحد V94.2
سال 8
 5 oواحد V94.2
سال 9
 7 oواحد V94.2
سال 10
 10 oواحد V94.2

 سال 0
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ردیف
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اقدامات فنی











پروژه ها
 7 oواحد F9
سال 1
 7 oواحد F9
سال 2
 7 oواحد F9
سال 3
 7 oواحد F9
سال 4
 oصفر
سال 5
 2 oواحد F9
سال 6
 oصفر
سال 7
 2 oواحد F9
سال 8
 2 oواحد F9
سال 9
 oصفر
سال 10
 oصفر
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 -2-3-3فرایند افزایش عمر نیروگاه های بخاری

شکل  3-3فرایند اولویت بندی نیروگاه های بخاری

همانطور که در گزارش فاز سوم این پروژه تشریح گردید ،واحدهای بخاری از جمله اولین واحدهای نصب شده در کشور
هستند .با توجه به آمار تفصیلی توانیر در سال  1392نیروگاههای بخار و اولویتبندیهای انجام شده در آن فاز مشخص گردید
که خالصه نتایج آن در ادامه اشاره شده است.
جدول  9توزیع ظرفیت نیروگاههای بخاری باالی  20سال
نام نیروگاه
نیروگاههای کوچکتر و مساوی  100مگاوات
نیروگاههای بزرگتر از  100مگاوات و کوچکتر از 200
مگاوات
نیروگاههای بزرگتر یا مساوی  200مگاوات و کوچکتر
از  300مگاوات

طرشت ( 4واحد) ،بعثت ( 3واحد) ،اسالم آباد ( ،)2*37.5زرند (2
واحد) ،مشهد ( 2واحد)
منتظر قائم ( 4واحد) ،لوشان ( 2واحد) ،اصفهان ( ،)1*120زرگان ( 2
واحد) ،توس ( 4واحد)

مجموع
ظرفیت
552.5
1875.94

منتظری ( 4واحد) ،رجائی ( 2واحد)

1300

نیروگاههای بزرگتر از  300مگاوات

رامین (  ،)2*315نکا ( 4واحد) ،بندرعباس ( 4واحد) ،اصفهان
( ،)2*320تبریز ( 2واحد)

5046

جمع

-

8774.44
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همانطور که در این جدول مالحظه می گردد ،بیشترین فراوانی در میان واحدهای بخاری با عمر باالی  20سال مربوط به
نیروگاههای با ظرفیت باالتر از  300مگاوات و پس از آن واحدهای با ظرفیت بین  100تا  200مگاوات می باشد .همچنین
دیده می شود که سهم واحدهای زیر  100مگاوات در حدود  6درصد از ظرفیت واحدهای مذکور می باشد که می توان
واحدهای مذکور را از اولویت مطالعه خارج نمود .شکل ذیل توزیع ظرفیت واحدهای بخاری با عمر باالتر از  20سال را نشان
میدهد.

زیر  100مگاوات
%6
 100تا 200
مگاوات
%21

باالتر از 300
مگاوات
%58
 200تا 300
مگاوات
%15

شکل  4-3توزیع ظرفیت واحدهای بخاری با عمر باالتر

با توجه به گستردگي و تنوع باالي واحدهاي بخاري ،وابستگي زمان و هزينه افزايش عمر نيروگاه به تاريخچه
تعميرات و نگهداري و نتايج آزمونهاي عمر سنجي اجزاء و قطعات نيروگاه و  ...نميتوان براي واحدهاي بخار
همانند واحدهاي گازي برنامه زماني اجراي طرحهاي افزايش عمر ارائه نمود .زيرا همانطور که گفته شد ،نتايج
آزمون هاي عمر سنجي نه تنها نيروگاه به نيروگاه متفاوت است ،بلکه قطعه به قطعه درون يک نيروگاه نيز ممکن
است متفاوت باشد و اساسا اين نيروگاهها مانند نيروگاههاي گازي تيپيک و مشخص نميباشند .بنابراين در اين
بخش سعي ميشود فرايندي استاندارد براي مراحل مختلف افزايش عمر واحدهاي بخاري از طرح ريزي تا اجراي
افزايش عمر معرفي گردد .اين فرايند بر اساس فرايند ارائه شده در يکي از گزارشات مؤسسه  EPRIاستخراج
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گرديده است .فرایند افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری در قالب شکل ذیل
نمایش داده شده است.
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شکل  5-3فرایند افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی
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همانگونه که در شکل مربوط به اين فرايند مشاهده مي گردد ،اين فرايند مدلي ساختار يافته را در چند سطح ارائه
مي نمايد .تمام ابعاد و پارامترهاي دخيل در افزايش عمر و روابط حاکم بين آنها در اين فرايند در نظر گرفته شده
است .هر يک از بخش هاي اين فرايند (بخش هاي  Iتا  )XVIداراي زير بخش هاي متعددي مي باشند .همانگونه
که مشاهده مي شود اين فرايند  4سطح (يا بخش) تفکيک شده را ارائه مي دهد که از "موضوعات و مسائل برنامه
ريزي شرکت و سيستم" تا "مسايل و موضوعات نوسازي و پسا نوسازي" را در بر مي گيرد .پرداختن به مسائل و
موضوعات نوسازي و پسا نوسازي در محدوده کاري مطالعه حاضر قرار نمي گيرد و بر همين اساس پروژه حاضر
سطوح "موضوعات و مسائل برنامه ريزي شرکت و سيستم"" ،برنامه ريزي تخمين عمر" و " اجراي افزيش عمر" را
مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
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فاز : 4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

فصل  -4جمعبندی و نتیجهگیری کلی گزارش
در این گزارش به عنوان فاز چهارم از پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای
قدیمی کشور ،به موضوعات تدوين سیاستها و اقدامات فنی این حوزه ،پرداخته شد .در این راستا عالوه بر بررسی مختصر
ادبیات موضوع ،مطالب مربوط به چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور شناسایی
گردید و راهکارهایی در قالب اقدامات سیاستی برای برطرف نمودن چالشهای شناسایی شده ارائه گردید .در ادامه لیست
اقدامات فنی مرتبط با بحث توسعه فناوری با همکاری صنعت تهیه و طی جلساتی مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری
کمیته

راهبری

قرار

گرفت.
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 -1مرور ادبیات :مفاهیم نقشه راه
 -1-1مقدمه
رهنگاشت برنامهای راهبردی است که به توصیف گامهای مورد نیاز یک سازمان برای دستیابی به اهداف و خروجیهای بیان
شده ،میپردازد .این ابزار به وضوح روابطی میان فعالیتها و اولویتها تصویر میکند تا در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
پیادهسازی شوند .به عالوه یک رهنگاشت اثربخش شامل سنجهها 1و نقاط عطف 2میباشد به طوری که امکان پایش منظم
پیشرفت به سوی اهداف غایی رهنگاشت ،به وجود آید.
نگاشتها انواع گوناگونی دارند .رهنگاشتهای مختص فناوری مقصودشان حمایت از توسعه یک نوع خاصی از فناوری

ره
میباشد .افرادی که به طور معمول در این فرآیند همکاری میکنند ،شامل کارشناسان فنی ،سیاستگذاران ،تحلیلگران انرژی و

پژوهشگران دانشگاهی میباشند که گرد هم میآیند تا به طراحی اهداف عملکردی ،مسیرهای کاری ،3اولویتها و
چارچوبهای زمانی برای تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازی 4یک فناوری ،بپردازند.
تعریف آژانس بینالمللی انرژی از رهنگاشت فناوری عبارت است از یک مجموعه پویا از نیازمندیهای فنی ،سیاستی ،قانونی،
مالی ،بازاری و سازمانی شناسایی شده توسط کلیه ذینفعان درگیر در تدوین رهنگاشت .تالشها بایست معطوف به تسهیم بهتر
کلیه اطالعات مرتبط با تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازیِ یک فناوری بین شرکتکنندگان باشد)4(.
در ادامه تعاریف برخی از عبارات ارائه شده است:
 رهنگاشت :نوعی خاص از برنامهریزی راهبردی ناظر بر طرحریزی مجموعه فعالیتهایی است که یک سازمان میتواند
طی چارچوبهای زمانی خاص ،برای دستیابی به اهداف و خروجیهای بیان شده تعهد کند.
 رهنگاری :فرآیند تکاملی که طی آن یک رهنگاشت خلق ،اجرا ،پایش و در صورت لزوم بهروزرسانی میشود.

1

metrics
milestones
3
pathways
4
)research, development, demonstration and deployment (RDD&D
2
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 ذینفعان :افراد مناسبی که در تحقق توسعه و پیادهسازی رهنگاشت ذینفعاند ،مانند نمایندگان دولت ،صنعت ،دانشگاه و
سازمانهای مردمنهاد.
 اجرا :فرآیند عملیاتی کردن رهنگاشت به واسطه انجام پروژهها و اقدامات معطوف به خرده فعالیتها و اولویتها و
همچنین به واسطه پایش پیشرفت با استفاده از یک سامانه ردگیری.
مخاطبان رهنگاشت بسته به نوع سندی که تدوین میشود تغییر میکنند .برای رهنگاشتهای فناوری انرژی در سطح ملی،
مخاطبان ممکن است شامل موارد زیر باشند:
 تصمیمسازان دولتی و ملی در وزارتخانههای انرژی ،محیط زیست ،صنعت ،منابع طبیعی و امور زیربنایی
 تصمیمسازان دولتی و ملی در وزارتخانههای دارایی یا امور اقتصادی
 سیاستگذاران ایالتی/استانی و محلی و تنظیمگران ملی
 تصمیمسازان بخش انرژی ،به ویژه از صنایعی که مقادیر زیادی از انرژی را تولید یا مصرف میکنند (مانند صنعت برق،
حوزههای منابع طبیعی و کشاورزی ،و صنایع انرژی بر)
 کارشناسان پیشروی علمی ،مهندسی ،سیاستگذاری ،علوم اجتماعی و کسب و کار که مشغول در پژوهش روی
فناوریهای خاص انرژی و سیاستهای پشتیبان و مکانیسمهای مالی مورد نیاز برای تسریع تجاریسازی میباشند
 سازمانهای مردمنهاد درگیر در پژوهش و حمایت از انرژی پاک()1

 -2-1تدوین نقشه راه
در این قسمت باید به معرفی (گامهای) روشی برای تدوین برنامه عملیاتی 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؛ سؤاالتی نظیر:
 برنامهها برای پاسخگویی به کدام اهداف تدوین و اجرا میشود؟
 برنامهها چگونه اولویتها و مالحظات تعریف شده در راهبردها ،سیاستها و اقدامات را عملیاتی میسازند؟
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 گروهها یا نهادهای اصلی هدف (یعنی هویتهایی که این قصد تأثیرگذاری بر رفتار آنها را دارد) کدامند؟
 مجری یا مجریان این برنامه کدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زمانی اجرای برنامه چقدر است؟
 منابع موردنیاز و نتایج مورد انتظار از اجرای این برنامهها کدامند؟
بر مبنای رویکرد چارچوب منطقی و روش تدوین برنامه عملیاتی فناوری از یک طرف ،و نیز ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و
سیاستهای تدوین شده ،در این قسمت الزم است تا روش پیشنهادی تدوین برنامه عملیاتی ارائه شود .این روش پیشنهادی
متشکل از گامهای زیر خواهد بود:
 درنظرگیری ارتباط برنامه عملیاتی با ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها :هر برنامه عملیاتی در ارتباط با یک و
چند هدف باالدستی نوشته میشود .بهعبارت دیگر ،هدف اولیه یک سند توسعه فناوری در ابتدا برآورده ساختن ارکان
جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها تعریف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقی که در فصول پیشین به-
عنوان فرآیند تدوین اسناد ملی راهبردی بیان شد ،تدوین برنامههای عملیاتی 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 قبلی باشد.
در مرحله دوم ،برنامههای عملیاتی تدوین شده باید با راهبردها ،اقدامات و سیاستهای تدوین شده همخوان باشد .این
کار را میتوان با تحلیل موانع شناسایی شده در مرحله برنامه اقدامات و سیاستها به انجام رساند .با درنظر داشتن
موانع به شکل مشکالتی که باید برای آنها راهحل ارائه گردد ،یک مشکل پیچیده به شکل آسانی حل خواهد شد ،اگر
علت و اثرات آن بهطور کامل مورد تحلیل قرار گرفته باشد.
 تعیین پروژهها :در این گام پروژههای ضروری بهمنظور برآورده کردن اهداف کالن و خرد و نیز محقق نمودن راهبردها،
اقدامات و سیاستها تعیین میشود .این پروژهها ،فعالیتهایی هستند که توسط کنشگران توسعه فناوری و در راستای
راهبردهای کالن و سیاستهای نوآوری تعریف میشود .اگر پروژهها بهطور صحیحی برنامهریزی شوند ،نتایج
موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در نتیجه ،اهداف میانمدت و بلندمدت نیز محقق میگردد .پروژهها در فرآیندی
توافقی و تعاملی و براساس نظر ذینفعان استخراج میگردد .اقداماتی تدوین شده در مراحل قبل هم راهنمای مناسبی
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برای طراحی پروژهها هستند .بهعبارت دیگر ،برای تحقق هر اقدام یا سیاست اجرایی ،وجود مجموعهای از پروژهها
ضروری است.
 تعریف دورههای زمانی :هرچند پایداری و قابل پیشبینی بودن گاه بهعنوان نکات مثبت در بعضی از انواع برنامههای
حمایتی برشمرده میشود ،اما در عمل و بهدالیل مختلف بهتر است این برنامهها برای دورههای زمانی مشخص و
محدود طراحی و اجرا شوند .از مهمترین مزایای محدود بودن زمان برنامهها ،میتوان به روشن و محدود بودن بودجه
موردنیاز ،فراهم شدن امکانات ارزیابی بهتر نتایج و دستاوردها و امکان اصالح ،بازنگری و ایجاد تطابق بیشتر در برنامه-
ها با شرایط زمان اشاره کرد .بر این اساس ،الزم است تا دوره زمانی اجرایی هر برنامه را در این گام مشخص نمود.
 برنامهریزی منابع :برنامهریزی منابع با هدف اجرایی نمودن اقدامات تعریف شده صورت میپذیرد .این برنامهریزی را باید
قبل از اجرایی کردن اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنیاز در این گام دانش فنی ،ابزارآالت و تجهیزات و
منابع مالی است .در صورت وجود منابع موردنیاز ،برنامهریزی منابع بیانگر چگونگی و اولویتبندی استفاده از آنهاست.
اما در شرایطی که منابع موجود نباشد ،برنامهریزی بهمعنی چگونگی دستیابی به منابع از طریق خرید ،همکاری و یا
تولید منابع موردنیاز است.
 ترسیم رهنگاشت برنامه عملیاتی :پس از تعریف پروژهها و برنامههای عملیاتی ،برنامهریزی منابع و تعیین مجریان ،در گام
آخر برنامه عملیاتی الزم است تا ارتباط میان آنها مشخص شده و خالصه نتایج آن در قالب رهنگاشت برنامه عملیاتی
ارائه شود.
 مرور ادبیات :مفاهیم نقشه راه
 مرور ادبیات :مفاهیم نقشه راه
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 -2تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور
 -1-2مقدمه
همانطور که در گزارش فاز چهارم این پروژه تشریح گردید ،لیست اقدامات فنی و پروژه ها جهت افزایش عمر نیروگاه های
گازی و بخاری مشخص گردید .حال میبایست پس از مشخص شدن اقدامات فنی ،زمان ،هزینه و مجریان پیشنهادی هر یک
از پروژه ها را مشخص نمود .در ادامه هر یک از این مباحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 -2-2تعیین زمان و هزینه اجرای اقدامات فنی نیروگاه های گازی
جدول ذیل زمان و بودجه مورد نیاز پروژههای افزایش عمر در نیروگاه های گازی شامل واحدهای  V94,2و واحدهای  F9را
بیان میکند.
الزم به ذکر است بودجه مورد نیاز برای هر واحد توربین  V94-2برابر  10.5میلیون دالر و برای هر واحد توربین  F9برابر 6
میلیون دالر میباشد .این هزینه پروژه ها بر اساس قیمتهای اعالمی دو شرکت مپنا و تعمیرات نیروگاهی ایران و تأیید
اعضای محترم کمیته راهبری بدست آمده است.

جدول  1مدت زمان و بودجه مورد نیاز پروژه های افزایش عمر نیروگاه های گازی

ردیف

اقدامات فنی

1

افزایش عمر واحدهای
V94.2

پروژه ها

o




سال 94
 7واحد V94.2
سال 95
 oصفر
سال 96
 oصفر
سال 97
 oصفر

بودجه (میلیون دالر)
409.5
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ردیف

اقدامات فنی

2

افزایش عمر واحدهای F9

ويرايش اول خرداد 1395

پروژه ها
 سال 98
 oصفر
 سال 99
 oصفر
 سال 00
 5 oواحد V94.2
 سال 01
 5 oواحد V94.2
 سال 02
 5 oواحد V94.2
 سال 03
 7 oواحد V94.2
 سال 04
 10 oواحد V94.2










سال 94
 7 oواحد F9
سال 95
 7 oواحد F9
سال 96
 7 oواحد F9
سال 97
 7 oواحد F9
سال 98
 oصفر
سال 99
 2 oواحد F9
سال 00
 oصفر
سال 01
 2 oواحد F9
سال 02

بودجه (میلیون دالر)

204
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ردیف

ويرايش اول خرداد 1395

پروژه ها
 2 oواحد F9
 سال 03
 oصفر
 سال 04
 oصفر

اقدامات فنی

بودجه (میلیون دالر)

 -3-2تعیین زمان و هزینه اجرای اقدامات فنی نیروگاه های بخاری
جدول ذیل زمان و بودجه مورد نیاز جهت فرايند مراحل مختلف افزايش عمر واحدهاي بخاري از طرح ريزي تا اجراي
افزايش عمر را بیان میکند .با توجه به اینکه واحدهای نیروگاه های بخاری تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند ،نمی توان
زمان مشخصی برای فرایند افزایش عمر که قابل استفاده برای تمامی واحدها باشد ،مشخص نمود و هر واحد بسته به تاریخچه
بهرهبرداری ،نوع اجزا ،مکانیزمهای شکست و یا خرابی ،درجه خرابی فعلی ،نرخ افزایش خرابی و  ...زمان متفاوتی برای افزایش
عمر نیاز دارد .همچنین بودجه تخمینی موردنیاز برای هریک از پروژه ها بر اساس تجربیات قبلی تیم پروژه ،نظرات اعضای
محترم کمیته راهبری و نظرات شرکت های مپنا و تعمیرات نیروگاهی در زمینه افزایش عمر نیروگاه های بخاری براورد شده
است .همچنین تقدم و تأخر اجرای طرحها ،به ترتیبی که در جداول ذیل شمارهگذاری و ارائه شده است میباشد.

طرح  :1بررسی موضوعات و مسائل برنامه ريزي

جدول  2مدت زمان و بودجه مورد نیاز پروژه های افزایش عمر نیروگاه های بخاری

پروژه

پروژه :1-1استخراج و تحلیل مسایل و موضوعات سیستم (بخش i

بودجه موردنیاز
)میلیون ریال(

1000
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بودجه موردنیاز

پروژه

)میلیون ریال(

فلوچارت ،شکل )2-1
 .1فرموله کردن (یا تایید کردن) اینکه کدام گروهها یا پارامترها در سودمندی
فعالیتهای افزایش طول عمر نقش ایفا میکنند.
 .2انجام دادن (یا مرور کردن) اهداف یکپارچهسازی برای افزایش عمر.
 1-2تعیین عوامل افزایش طول عمر
2
 2-2انتخاب زمانبندی برنامه افزایش طول عمر ،به عنوان برنامه نهایی و یا
3
مرحلهای
 3-2درنظر گرفتن اینکه آیا ارتقا 4تجهیزات میتواند بخشی از پروسه افزایش عمر
باشد یا خیر.
 4-2تعیین اینکه چه مقداری ازاهداف برنامه افزایش عمر باید بر روی ویژگیهای
اصلی کارایی سیستم تمرکز کند؛ شامل دسترسی ،نرخ حرارت ،قابلیت اطمینان و
سیکل.
 5-2بررسی اینکه چطور برنامههای افزایش عمر با طرح تولید برق سیستم به طور
یکپارچه عمل نمایند.
6
 6-2تعیین الویتها 5برای عمر مورد نظر تجهیزات نوسازی شده
 7-2در نظر گرفتن هزینه تمامی اجزا به عنوان بخشی از برنامه افزایش طول عمر
 8-2تعیین تمامی اهداف محیط زیستی 7که باید در برنامه افزایش عمر لحاظ گردد.
 9-2لحاظ کردن سایر اهداف با توجه به نیازهای خاص سودآوری
 .3انتخاب ضوابط برای رتبهبندی واحدها و تعیین واحدهای مطلوب برای مالحظات
افزایش طول عمر
 .4مرور برنامههای قبلی افزایش طول عمر و بررسی دقیق موفقیتها و قابلیتهای
اجرایی آنها
 .5پیادهسازی اهداف ،زمانبندی و منابع قابل دسترسی برای مطالعه طرح اولیه و
اصالح طرح برنامه
 .6مرور سیستمهای اطالعاتی و برنامههای اولیه برای حصول اطمینان از اینکه
1

1

Individuals
Front-end
3
Phased Approached
4
Uprating
5
Preferences
6
Refurbished
7
Environmental
2
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پروژه

بودجه موردنیاز
)میلیون ریال(

سیستمهای کافی برای اجرای برنامههای آتی افزایش عمر در دسترس میباشد.
 .7مشخص کردن گزینههای کنترل زیست محیطی
 .8فاکتورهای آنالین به عنوان بخشی از مطالعه طرح اولیه و یا مرور برنامه باید
لحاظ گردد.
پروژه  :2-1گردآوری اطالعات سیستم (بخش  iiفلوچارت ،شکل -1
)2
 .9جمعآوری اطالعات بازدهی و هزینه از واحدهای تولید برق موجود
 .10گردآوری اطالعات هزینهها ،موجودی سیستم ،نیازها و بازدهی
 .11یکپارچهسازی دادههای قبلی و اطالعات موجود برای دستیابی به آگاهی از
افزایش عمر و پیشبینی سیستم آینده و فعالیتهای مورد نیاز
پروژه  :3-1مزایای افزایش عمر (بخش  iiiفلوچارت ،شکل )2-1
 .12تعیین مزایای افزایش طول عمر برای یک سیستم و یا یک نیروگاه مشخص،
مربوط به اهداف برنامه افزایش طول عمر

500

250

پروژه  :4-1هزینههای افزایش عمر ( باکس  ivفلوچارت ،شکل -1
)2
 .13تعیین کردن اطالعات مربوط به مقدار هزینهها که برای مطالعات طراحی اولیه
مورد نیاز خواهد بود .همچنین تعیین کلیه هزینههای برنامه افزایش طول عمر.

250

پروژه  :5-1طرح ریزی برنامه افزایش طول عمر (بخش  vفلوچارت،
شکل )2-1
 .14آمادهسازی مطالعات طرحریزی اولیه یا مرور طرح برنامه ،شامل رتبهبندی
واحدها ،تخمین هزینه و برنامه.
پروژه  :6-1ریسکها و سایر مالحظات
 .15محاسبه ریسکها و عوامل عدم قطعیت برنامه افزایش عمر
 .16لیست کردن اقدامات الزم برای مرور اولیه برنامه بعدی

250

250

طرح  :2برنامه ريزي تخمين عمر
پروژه  :1-2گردآوری داده های نیروگاه (بخش  viiفلوچارت ،شکل )3-1

1000

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
10
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول خرداد 1395

1

 .17لیست کردن تمامی سیستمهای اصلی در نیروگاه و تقسیم آنها به اجزا
 .18محاسبه شرایط قبلی و فعلی واحد و اجزای کلیدی آن ،و نیز بررسی ویژگیهای عملیاتی
فعلی با استفاده از دادههای نیروگاه
پروژه  :2-2سایر منابه اطالعات تجهیزات (بخش  viiiفلوچارت ،شکل )3-1
 .19بررسی سایر منابع اطالعات تجهیزات با رکوردهای ثبت شده در هنگام نیاز

250

پروژه  :3-2رویه رتبهبندی تجهیزات (بخش  ixفلوچارت ،شکل )3-1
 .20انتخاب یک رویه رتبهبندی تجهیزات

250

پروژه  :4-2اولویت تجهیزات (بخش  xفلوچارت ،شکل )3-1
 .21تدوین اولویت اولیه تجهیزات

250

پروژه  :5-2برنامه زمانی و هزینه اولیه نیروگاه (بخش  xiفلوچارت ،شکل )3-1
 .22تدوین برنامه اولیه و هزینههای پروژه برای افزایش طول عمر واحد و استفاده از اطالعات
برای اصالح برنامه یکپارچهسازی تا حد نیاز.

500

طرح  :3اجراي افزيش عمر
پروژه  :1-3تعیین عوامل موردنیاز برای روند ارزیابی تخمین عمر نیروگاه
 .23تعیین نوع اجزا
 .24تعیین مواد به کار رفته در تجهیزات
 .25تعیین رژیمهای عملیاتی
 .26تعیین مکانیزمهای شکست و یا خرابی
 .27استخراج سابقه خرابی
 .28مشخص نمودن زمانهای تعمیر
 . .29مشخص نمودن هزینههای نوسازی
 .30تعیین درجه خرابی فعلی در اجزا
 .31تعیین نرخ افزایش خرابی
 .32تعیین درجه خرابی الزم برای شکست
 .33استخراج مکانیزم های خرابی اجزا و تحلیل تفاوت های احتمالی با جدول زیر:

1000

خرابی میتواند بر اثر عواملی نظیر فرسایش ، 1خوردگی ،2خستگی ،3خزش ،4ساییدگی 5و شکست دی
الکتریک 6اتفاق بیافتد .مکانیزم شکست بر اثر تاثیر عوامل مختلف بر روی اجزا در جدول زیر آورده شده

Components

1
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است.
مکانیزم خرابی
ساییدگی

شکست دی

خوردگی

اجزا
فرسایش

خستگی

خزش

الکتریک
ژنراتور بخار




درام ها







هدر های سوپرهیت



هدر های گرمایش مجدد









هدرهای واتروال





هدر داخلی اقتصادی





لولههای انتقال گاز کوره بلند





پایپینگ اصلی





پایپینگ گرمایش مجدد









لوله گذاری سوپرهیت









لولهگذاری گرمایش مجدد











داکت





تسریع کننده

لوله گذاری واتروال
7

توربین











روتور





پوسته





محفظه بخار





کیسینگ



8

پره ها
ژنراتور









روتور



سیم پیچ های استاتور
عایق
رینگ ضامن
باالنس نیروگاه







اجزای ورود و تخلیه
ساختارهای فوالدی



خطوط ذخیره



ترانسفومرهای اصلی ساکنس

9

Erosion
Corrosion
Fatigue
Creep
Wear
Dielectric Breakdown
Precipitator
Steam Chest
Stack Liners

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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کندانسور





هیترهای فیدواتر





دستگاه ها و کنترل ها





چرخ دنده کمکی

 -4-2رهنگاشت توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور
همانطور که ذکر شد رهنگاشت فناوری نمایی تصویری از زمانبندی و بودجهبندی طرحهای توسعه فناوری است به طوری که
در بازه زمانی مشخص به اهداف طراحی شده دست یابیم .بنابراین با توجه به نظرات اعضای محترم کمیته راهبری ،نقشه راه
افزایش عمر نیروگاه های گازی در واحدهای  F9 ،V94.2و نیروگاههای بخاری تهیه گردید که در ادامه اورده شده است.
الزم به ذکر است ،همانطور که پیشتر تشریح گردید ،با توجه به اینکه واحدهای نیروگاه های بخاری تفاوت های زیادی با
یکدیگر دارند ،نمی توان زمان مشخصی برای فرایند افزایش عمر که قابل استفاده برای تمامی واحدها باشد ،مشخص نمود و
هر واحد بسته به تاریخچه بهرهبرداری ،نوع اجزا ،مکانیزمهای شکست و یا خرابی ،درجه خرابی فعلی ،نرخ افزایش خرابی و ...
زمان متفاوتی برای افزایش عمر نیاز دارد .بنابراین در ترسیم نقشه راه افزایش عمر نیروگاههای بخاری ،زمانبندی ارائه نشده
است.
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 -5-2نحوه تقسیم کار ملی
پس از شناسایی پروژهها ،ارائه زمانبندی طرحهای توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور ،هزینههای
اجرایی و تحقیق و توسعه و مهندسی هر یک ،و تعیین نهادهای مجری طرحها ،الزم است ساختار اجرایی کار با عنایت به
سیاستهای اصالح ساختاری که در فصل پیشین ارائه شدند ،از حیث نوع روابط بین نهادهای پیشنهادی ارائه شود .شکل زیر
نمایی از تقسیم کار ملی توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور را نشان میدهد.

شکل  3ساختار اجرایی در سطح ملی

روابط بین نهادها به شرح زیر میباشد:
 در بخش سیاستگذاری و تسهیل و تنظیمگری:
 مدیریت طرحهای توسعه حوزه افزایش عمر نیروگاه ها در وزارت نیرو (پیشنهاد شده):
 کمیته راهبری (متشکل از سازمان مرکزی وزارت نیرو ،بخش تولید شرکت توانیر ،شرکتهای
برق منطقهای ،دانشگاههای فعال در حوزه افزایش عمر نیروگاه ها ،و ...
 مرکز مدیریت و توسعه فناوری افزایش عمر نیروگاه ها
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 در بخش پژوهش و فناوری:
 پژوهشگاه نیرو
 شرکت مپنا
 شرکت تعمیرات نیروگاهی
 دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
 در بخش اجرایی و صنعتی:
 شرکت توانیر
 شرکتهای پیمانکاری
 شرکتهای تولید برق/نیروگاهها

 -6-2تعیین نهادهای مجری طرحها
در جداول زیر نهادهای مجری هریک از طرح ها در جهت توسعه فناوری ارائه گردیده است.

جدول  3نهادهای مجری طرحهای افزایش عمر واحدهای گازی

ردیف

اقدامات فنی

1

افزایش عمر واحدهای
V94.2

پروژه ها
 سال 94
 7 oواحد V94.2
 سال 95
 oصفر

مجری
مرکز مدیریت و توسعه فناوری
افزایش عمر نیروگاه ها

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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ردیف

اقدامات فنی

2

افزایش عمر واحدهای
F9
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پروژه ها
سال 96
 oصفر
سال 97
 oصفر
سال 98
 oصفر
سال 99
 oصفر
سال 00
 5 oواحد V94.2
سال 01
 5 oواحد V94.2
سال 02
 5 oواحد V94.2
سال 03
 7 oواحد V94.2
سال 04
 10 oواحد V94.2

مجری

 سال 94
 7 oواحد F9

 سال 95
 7 oواحد F9

 سال 96
 7 oواحد F9

 سال 97
 7 oواحد F9

 سال 98
 oصفر
 سال 99

مرکز مدیریت و توسعه فناوری
افزایش عمر نیروگاه ها

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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ردیف
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اقدامات فنی






مجری

پروژه ها
 2 oواحد F9
سال 00
 oصفر
سال 01
 2 oواحد F9
سال 02
 2 oواحد F9
سال 03
 oصفر
سال 04
 oصفر

جدول  4نهادهای مجری طرحهای افزایش عمر واحدهای بخاری

ردیف

اقدامات فنی

1

بررسی موضوعات و
مسائل برنامه ريزي

2

برنامه ريزي تخمين عمر

مجری

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

پروژه ها
استخراج و تحلیل مسایل و
موضوعات سیستم
گردآوری اطالعات سیستم
مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری،
مزایای افزایش عمر
نگهداری و تعمیرات پژوهشگاه نیرو
هزینههای افزایش عمر
طرح ریزی برنامه افزایش
طول عمر ریسکها و سایر
مالحظات
گردآوری داده های نیروگاه
سایر منابع اطالعات تجهیزات
مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری،
رویه رتبهبندی تجهیزات
نگهداری و تعمیرات پژوهشگاه نیرو
اولویت تجهیزات
برنامه زمانی و هزینه اولیه
نیروگاه

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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اقدامات فنی

3

اجراي افزيش عمر

ويرايش اول خرداد 1395

پروژه ها
 oتعیین عوامل موردنیاز برای
روند ارزیابی تخمین عمر
نیروگاه

مجری
مرکز توسعه فناوری بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات پژوهشگاه نیرو

 -7-2شناسنامه طرحهای افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی
 -1-7-2شناسنامه طرح افزایش عمر واحدهای گازی
 oشناسنامه طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی V.94.2
عنوان طرح  :افزايش عمر واحدهاي نيروگاهی V.94.2

معرفی طرح:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي واحدهاي نيروگاهی  V.94-2موجود که عمر
آنها به پايان رسيده است پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی :
نیروگاههای دولتی
 .1برگزاري مناقصات عمومی ميان پيمانکاران داخلی
 .2انتخاب پيمانکاران اصلی متناسب با نوع نيروگاهها
 .3اجراي طرحهاي افزايش عمر در افق زمانی
نیروگاههای خصوصی
 .1تنظيم مشوقهاي الزم جهت ترغيب بخش خصوصی به اجراي طرحهاي افزايش عمر
 .2تنظيم جداول و بازه زمانی خروج نيروگاهها براي اجراي طرحهاي افزايش عمر

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
سیاستگذار :معاونت برق و انرژي وزارت نيرو /مديريت طرحهاي افزايش عمر نيروگاههاي حرارتی
کارفرما

مشاور

پیمانکاران

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

زمان  10 :سال

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات نيروگاهی و )...

هزینه 409،500،000 :دالر

عنوان پروژه :افزايش عمر  2واحد توربين  V.94.2نيروگاه سليمی
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  2واحد توربين  V.94-2نيروگاه سليمی
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 21،000،000 :دالر

زمان  65 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  5واحد توربين  V.94.2نيروگاه سيکل ترکيبی گيالن
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  5واحد توربين  V.94-2نيروگاه سيکل
ترکيبی گيالن پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 52،500،000 :دالر

زمان  65 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  8واحد توربين  V.94.2نيروگاه کرمان
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  8واحد توربين  V.94-2نيروگاه کرمان
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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نيروگاهی و )...

هزینه 84،000،000 :دالر

زمان  65 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  4واحد توربين  V.94.2نيروگاه کازرون
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  4واحد توربين  V.94-2نيروگاه کازرون
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 42،000،000 :دالر

زمان  65 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  12واحد توربين  V.94.2نيروگاه دماوند
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  12واحد توربين  V.94-2نيروگاه دماوند
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

زمان  65 :روز (به ازاي هر واحد)

هزینه 126،000،000 :دالر

عنوان پروژه :افزايش عمر  5واحد توربين  V.94.2نيروگاه جنوب اصفهان
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  5واحد توربين  V.94-2نيروگاه جنوب
اصفهان پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران
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شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

زمان  65 :روز (به ازاي هر واحد)

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 52،500،000 :دالر

عنوان پروژه :افزايش عمر  2واحد توربين  V.94.2نيروگاه سنندج
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  2واحد توربين  V.94-2سنندج پيادهسازي
میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 21،000،000 :دالر

زمان  65 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  1واحد توربين  V.94.2نيروگاه شيروان
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  1واحد توربين  V.94-2شيروان
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

زمان  65 :روز (به ازاي هر واحد)

هزینه 10،500،000 :دالر

 oشناسنامه طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی F9
عنوان طرح  :افزايش عمر واحدهاي نيروگاهی F9

معرفی طرح:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي واحدهاي نيروگاهی  F9موجود که عمر
آنها به پايان رسيده است پيادهسازي میشود.
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عنوان طرح  :افزايش عمر واحدهاي نيروگاهی F9
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی :
نیروگاههای دولتی
 .1برگزاري مناقصات عمومی ميان پيمانکاران داخلی
 .2انتخاب پيمانکاران اصلی متناسب با نوع نيروگاهها
 .3اجراي طرحهاي افزايش عمر در افق زمانی
نیروگاههای خصوصی
 .1تنظيم مشوقهاي الزم جهت ترغيب بخش خصوصی به اجراي طرحهاي افزايش عمر
 .2تنظيم جداول و بازه زمانی خروج نيروگاهها براي اجراي طرحهاي افزايش عمر

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
سیاستگذار :معاونت برق و انرژي وزارت نيرو /مديريت طرحهاي افزايش عمر نيروگاههاي حرارتی
کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 204،000،000 :دالر

زمان  10 :سال

عنوان پروژه :افزايش عمر  6واحد توربين  F9نيروگاه سيکل ترکيبی منتظر قائم
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  6واحد توربين  F9سيکل ترکيبی منتظر
قائم پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

زمان  75 :روز (به ازاي هر واحد)

هزینه 36،000،000 :دالر
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عنوان پروژه :افزايش عمر  6واحد توربين  F9نيروگاه سيکل ترکيبی شهيد رجايی
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  6واحد توربين  F9سيکل ترکيبی شهيد
رجايی پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 36،000،000 :دالر

زمان  75 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  2واحد توربين  F9نيروگاه سيکل ترکيبی شريعتی
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  2واحد توربين  F9سيکل ترکيبی شريعتی
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 12،000،000 :دالر

زمان  75 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  6واحد توربين  F9نيروگاه سيکل ترکيبی فارس
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  6واحد توربين  F9سيکل ترکيبی فارس
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

زمان  75 :روز (به ازاي هر واحد)

هزینه 30،000،000 :دالر
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عنوان پروژه :افزايش عمر  6واحد توربين  F9نيروگاه سيکل ترکيبی نيشابور
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  6واحد توربين  F9سيکل ترکيبی نيشابور
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 36،000،000 :دالر

زمان  75 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  2واحد توربين  F9نيروگاه سيکل ترکيبی خوي
معرفی پروژه:
در ا ين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  2واحد توربين  F9سيکل ترکيبی منتظر
قائمخوي پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

هزینه 12،000،000 :دالر

زمان  75 :روز (به ازاي هر واحد)

عنوان پروژه :افزايش عمر  2واحد توربين  F9نيروگاه سيکل ترکيبی يزد
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  2واحد توربين  F9سيکل ترکيبی يزد
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

زمان  75 :روز (به ازاي هر واحد)

هزینه 12،000،000 :دالر

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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عنوان پروژه :افزايش عمر  4واحد توربين  F9نيروگاه آبادان
معرفی پروژه:
در اين طرح با استفاده از ظرفيت پيمانکاري داخلی ،طرح افزايش عمر براي  4واحد توربين  F9نيروگاه آبادان
پيادهسازي میشود.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

شرکت توليد برق حرارتی

شرکتهاي ذيصالح مهندسی مشاور

شرکتهاي خصوصی (مپنا ،تعميرات
نيروگاهی و )...

زمان  75 :روز (به ازاي هر واحد)

هزینه 24،000،000 :دالر

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
27
ويرايش اول خرداد 1395

فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

 -2-7-2شناسنامه طرح افزایش عمر واحدهای بخاری
عنوان طرح کالن :افزايش عمر واحدهاي نيروگاهی بخاري قديمی
معرفی طرح:
در اين طرح ،تمامی نيروگاه هاي بخاري قديمی کشور بر اساس فرايندي مشخص که در بخشهاي قبلی اين گزارش به
آن اشاره شده است ،مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفته و عمر باقيمانده نيروگاه و قطعات آن احصاء شده و متناسب با
وضعيت نيروگاه ،اقدامات مقتضی انجام خواهد گرديد.
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی

هزینه (میلیون ریال)

بررسی موضوعات و مسائل برنامه ريزي

2500

برنامه ريزي تخمين عمر

2250

اجراي افزيش عمر

1000

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 5750 :ميليون ريال

 oشناسنامه اقدامات زير طرح بررسی موضوعات و مسائل برنامهریزی

عنوان زیر طرح  :بررسی موضوعات و مسائل برنامه ريزي
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
o
o
o
o
o

استخراج و تحليل مسايل و موضوعات سيستم
گردآوري اطالعات سيستم
مزاياي افزايش عمر
هزينههاي افزايش عمر
طرح ريزي برنامه افزايش طول عمر ريسکها و ساير مالحظات

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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عنوان زیر طرح  :بررسی موضوعات و مسائل برنامه ريزي
معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 2500 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :استخراج و تحلیل مسایل و موضوعات سیستم
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

فرموله کردن (يا تاييد کردن) اينکه کدام گروهها يا پارامترها در سودمندي فعاليتهاي افزايش طول عمر
نقش ايفا میکنند.
انجام دادن (يا مرور کردن) اهداف يکپارچهسازي براي افزايش عمر.
تعيين عوامل افزايش طول عمر
انتخاب زمانبندي برنامه افزايش طول عمر ،به عنوان برنامه نهايی و يا مرحلهاي
درنظر گرفتن اينکه آيا ارتقا تجهيزات میتواند بخشی از پروسه افزايش عمر باشد يا خير.
تعيين اينکه چه مقداري ازاهداف برنامه افزايش عمر بايد بر روي ويژگیهاي اصلی کارايی سيستم تمرکز کند؛
شامل دسترسی ،نرخ حرارت ،قابليت اطمينان و سيکل.
بررسی اينکه چطور برنامههاي افزايش عمر با طرح توليد برق سيستم به طور يکپارچه عمل نمايند.
تعيين الويتها براي عمر مورد نظر تجهيزات نوسازي شده
در نظر گرفتن هزينه تمامی اجزا به عنوان بخشی از برنامه افزايش طول عمر
تعيين تمامی اهداف محيط زيستی که بايد در برنامه افزايش عمر لحاظ گردد.
لحاظ کردن ساير اهداف با توجه به نيازهاي خاص سودآوري
انتخاب ضوابط براي رتبهبندي واحدها و تعيين واحدهاي مطلوب براي مالحظات افزايش طول عمر
مرور برنامههاي قبلی افزايش طول عمر و بررسی دقيق موفقيتها و قابليتهاي اجرايی آنها
پيادهسازي اهداف ،زمانبندي و منابع قابل دسترسی براي مطالعه طرح اوليه و اصالح طرح برنامه
مرور سيستمهاي اطالعاتی و برنامههاي اوليه براي حصول اطمينان از اينکه سيستمهاي کافی براي اجراي
برنامههاي آتی افزايش عمر در دسترس میباشد.
مشخص کردن گزينههاي کنترل زيست محيطی

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
29
ويرايش اول خرداد 1395

فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه رهنگاشت

عنوان پروژه  :استخراج و تحلیل مسایل و موضوعات سیستم
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 1000 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :گردآوری اطالعات سیستم (بخش  iiفلوچارت ،شکل )2-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oجمعآوري اطالعات بازدهی و هزينه از واحدهاي توليد برق موجود
 oگردآوري اطالعات هزينهها ،موجودي سيستم ،نيازها و بازدهی
 oيکپارچهسازي داده هاي قبلی و اطالعات موجود براي دستيابی به آگاهی از افزايش عمر و پيشبينی سيستم
آينده و فعاليتهاي مورد نياز

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 500 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :مزایای افزایش عمر (بخش  iiفلوچارت ،شکل )2-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oتعيين مزاياي افزايش طول عمر براي يک سيستم و يا يک نيروگاه مشخص ،مربوط به اهداف برنامه افزايش
طول عمر

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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عنوان پروژه  :مزایای افزایش عمر (بخش  iiفلوچارت ،شکل )2-1
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 250 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :هزینههای افزایش عمر ( باکس  ivفلوچارت ،شکل )2-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oتعيين کردن اطالعات مربوط به مقدار هزينهها که براي مطالعات طراحی اوليه مورد نياز خواهد بود .همچنين
تعيين کليه هزينههاي برنامه افزايش طول عمر.

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 250 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :طرح ریزی برنامه افزایش طول عمر (بخش  vفلوچارت،شکل )2-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oآمادهسازي مطالعات طرحريزي اوليه يا مرور طرح برنامه ،شامل رتبهبندي واحدها ،تخمين هزينه و برنامه.

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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عنوان پروژه  :طرح ریزی برنامه افزایش طول عمر (بخش  vفلوچارت،شکل )2-1
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران
زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 250 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :ریسکها و سایر مالحظات
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oمحاسبه ريسکها و عوامل عدم قطعيت برنامه افزايش عمر
 oليست کردن اقدامات الزم براي مرور اوليه برنامه بعدي

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 250 :ميليون ريال

 oشناسنامه اقدامات زیر طرح برنامه ریزی تخمین عمر
عنوان زیر طرح  :برنامه ريزي تخمين عمر
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
o
o
o
o
o
o

گردآوري داده هاي نيروگاه
ساير منابع اطالعات تجهيزات
رويه رتبهبندي تجهيزات
اولويت تجهيزات
برنامه زمانی و هزينه اوليه نيروگاه
تعيين عوامل موردنياز براي روند ارزيابی تخمين عمر نيروگاه

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح

سند راهبردي و نقشه راه افزايش عمر واحدهاي نيروگاهي قديمي
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عنوان زیر طرح  :برنامه ريزي تخمين عمر
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 2250 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :گردآوری داده های نیروگاه (بخش  viiفلوچارت ،شکل )3-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oليست کردن تمامی سيستمهاي اصلی در نيروگاه و تقسيم آنها به اجزا1
 oمحاسبه شرايط قبلی و فعلی واحد و اجزاي کليدي آن ،و نيز بررسی ويژگیهاي عملياتی فعلی با استفاده از
دادههاي نيروگاه

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 1000 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :سایر منابع اطالعات تجهیزات (بخش  viiiفلوچارت،شکل )3-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oبررسی ساير منابع اطالعات تجهيزات با رکوردهاي ثبت شده در هنگام نياز

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح

Components

1
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عنوان پروژه  :سایر منابع اطالعات تجهیزات (بخش  viiiفلوچارت،شکل )3-1
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 250 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :رویه رتبهبندی تجهیزات (بخش  ixفلوچارت ،شکل )3-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oانتخاب يک رويه رتبهبندي تجهيزات

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 250 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :اولویت تجهیزات (بخش  xفلوچارت ،شکل )3-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oتدوين اولويت اوليه تجهيزات

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران
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عنوان پروژه  :اولویت تجهیزات (بخش  xفلوچارت ،شکل )3-1
زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 250 :ميليون ريال

عنوان پروژه  :برنامه زمانی و هزینه اولیه نیروگاه (بخش  xiفلوچارت ،شکل )3-1
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oتدوين برنامه اوليه و هزينههاي پروژه براي افزايش طول عمر واحد و استفاده از اطالعات براي اصالح برنامه
يکپارچهسازي تا حد نياز.

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 500 :ميليون ريال

 oشناسنامه اقدامات زير طرح اجراي افزايش عمر
عنوان زیر طرح  :اجراي افزايش عمر
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
 oتعيين عوامل موردنياز براي روند ارزيابی تخمين عمر نيروگاه

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 1000 :ميليون ريال
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عنوان پروژه  :تعیین عوامل موردنیاز برای روند ارزیابی تخمین عمر نیروگاه
سبک اکتساب :بهرهگيري از توانمندي داخلی

مراحل اصلی
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

تعيين نوع اجزا
تعيين مواد به کار رفته در تجهيزات
تعيين رژيمهاي عملياتی
تعيين مکانيزمهاي شکست و يا خرابی
استخراج سابقه خرابی
مشخص نمودن زمانهاي تعمير
مشخص نمودن هزينههاي نوسازي
تعيين درجه خرابی فعلی در اجزا
تعيين نرخ افزايش خرابی
تعيين درجه خرابی الزم براي شکست
استخراج مکانيزم هاي خرابی اجزا و تحليل تفاوت هاي احتمالی

معیار پذیرش  :تأييد خبرگان و تأييد ناظر طرح
مجری

ناظر

همکاران

شرکت توليد برق
حرارتی

کميته راهبري افزايش عمر
واحدهاي نيروگاهی قديمی

پژوهشگاه نيرو ،با همکاري شرکت توليد برق حرارتی ،
شرکتهاي برق منطقه اي و شرکتهاي مديريت توليد،
شرکتهاي تخصصی مانند مپنا و تعميرات نيروگاهی ايران

زمان  :با توجه به وضعيت نيروگاهها زمان متغير است.

هزینه 1 :ميليون ريال

 -3جمعبندی و نتیجهگیری کلی گزارش
در این گزارش به عنوان فاز پنجم ضمن بررسی مفاهیم مربوط به نقشه راه ،به شناسایی پروژههای الزم ،تعیین زمانبندی و
برآورد هزینههای طرحها پرداخته شد و در ادامه در قالب یک نقشه راه روند زمانی اجرایی طرحها مشخص گردید .در ادامه در
قالب شناسنامه اقدامات و پروژههای فنی ،طرحهای توسعه فناوری معرفی گردیده و بودجه و زمان مورد نیاز به همراه متولی هر
طرح ذکر گردید .در پایان نیز نحوه تعامالت بین نهادی در زمینه راهبری پیادهسازی طرحها در قالب ساختار اجرایی در سطح
ملی ارائه گردید .
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 -1مرور ادبیات :مفاهیم تدوین برنامه ارزیابی
 -1-1مقدمه
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده مؤلفههای یک سند ملی احصاء شوند .در این گام ،میبایست هم
شاخصهای مربوط به راستیآزمایی توسعه ساختار مربوط به ساختار پیشنهادی و هم شاخصهای مربوط به تحقیق و توسعه و
توسعه زیرساختهای ذکر شده در نقشه راه مورد توجه قرار گیرد .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.
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
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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
شاخصهای ارزیابی داللت بر شاخصهایی دارند که به منظور پایش و نظارت بر روند پیشرفت مطالعات و پروژههای تحقیق
وتوسعه مرتبط با فناوریهای حوزه توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور تعریف شدهاند .شاخص کلیدی
ارزیابی ،شاخص عمر مفید باقیمانده واحدهای نیروگاهی است که در فاز اول فرمول محاسبه ان با در نظر گرفتن کارکرد نیروگاه
بر حسب سال و با لحاظ کردن ضریب بهره برداری ارائه گردیده است.
همچنین با توجه به جنس پروژه های تعریف شده در این سند شاخص ارزیابی این است که ایا افزایش عمر در واحدهایی که در
نقشه راه مشخص گردیده اند انجام شده است یا خیر؟ بر اساس این شاخص هر سال باید میزان افزایش عمر واحدهای
نیروگاهی طبق نقشه راه تعیین شده ارزیابی گردد و در صورت نیاز نقشه راه مورد باز بینی و اصالح قرار گیرد.
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 -3برنامه بهروزرسانی و بازنگری طرح توسعه فناوریهای افزایش عمر
نیروگاههای قدیمی کشور
 -1-3مقدمه
پس از تعیین شاخص ارزیابی ساالنه  ،حال نوبت آن است تا مکانیزم ارزیابی و بروزرسانی سند مشخص شود .در ادامه این ساز
وکار تشریح میگردد.

 -2-3سازوکار ارزیابی
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 توسعه
فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور میباشد.
به عبارت دیگر میبایست پس از هر سال با توجه به اینکه افزایش عمر در واحدهای پیش بینی شده انجام شده است یا خیر ،در
زمانبندی کار بهروزرسانی صورت گیرد .به عالوه با پیشرفت برنامه و کسب بازخورهای حیطه اجرا میتوان در سیاستهای
تدوین شده به منظور تسهیل روند اجرایی و پیادهسازی پروژهها بازنگریهایی صورت گیرد.
برای نیل به این هدف ،یک کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ،صنعت و دانشگاهها توسط مرکز مدیریت و توسعه
فناوری افزایش عمر نیروگاه ها تشکیل خواهد شد .این مرکز به طور سالیانه فعالیتهای صورت گرفته را رصد نموده و
برنامه نقشه راه را ارزیابی نموده و بروزرسانی کند .اعضای پیشنهادی این کمیته عبارتند از نمایندگان پژوهشگاه نیرو،
نماینده وزارت نیرو ،توانیر ،شرکت مپنا و نمایندگانی از دانشگاههایی که در حوزه افزایش عمر نیروگاه ها به فعالیت و
تحقیق مشغول اند.
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 -3-3برنامه ارزیابی ساالنه
همان طور که در بخش قبل نیز بیان گردید شاخص مورد نیاز برای ارزیابی افزایش عمر نیروگاه ها ،تعداد نیروگاه هایی است
که در نقشه راه مشخص گردیده اند و باید فرایند افزایش عمر در ان ها صورت پذیرد .در نتیجه با توجه به توان و ظرفیت
کشور ،برنامه ارزیابی ساالنه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی به صورت زیر تعیین می گردد .به عنوان مثال در پایان سال صفر
(سال  )94باید  7واحد  V94,2و  7واحد  F9تعمیر گردند و چنانچه افزایش عمر در این واحدها صورت نگیرد ،برنامه مجددا
بازبینی و اصالح گردد.
جدول  -1برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال اول

عنوان شاخص

نوع شاخص
تأسیس نهادهای پیشنهادی:
ساختاری

 مدیریت راهبری افزایش عمر واحدهای نیروگاهی
 کمیته راهبری افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی
آغاز پروژه:

 افزایش عمر  7واحد V94.2
 افزایش عمر  7واحد F9
عملیاتی

پایان پروژه:

 افزایش عمر  7واحد V94.2
 افزایش عمر  7واحد F9
تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر

جدول  -2برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال دوم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:
 افزایش عمر  7واحد F9

عملیاتی

پایان پروژه:
 افزایش عمر  7واحد F9
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نوع شاخص
تحلیل وضعیت

عنوان شاخص
 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر

جدول  -3برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال سوم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:
 افزایش عمر  7واحد F9

عملیاتی

پایان پروژه:
 افزایش عمر  7واحد F9

تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر

جدول  -4برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال چهارم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:
 افزایش عمر  7واحد F9

عملیاتی

پایان پروژه:
 افزایش عمر  7واحد F9

تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر

جدول  -5برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال پنجم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:

- 
عملیاتی

پایان پروژه:

- 
تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر
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جدول  -6برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال ششم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:
 افزایش عمر  2واحد F9

عملیاتی

پایان پروژه:
 افزایش عمر  2واحد F9

تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر

جدول  -7برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال هفتم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:

 افزایش عمر  5واحد V94.2
عملیاتی

پایان پروژه:

 افزایش عمر  5واحد V94.2
تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر

جدول  -8برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال هشتم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:

 افزایش عمر  5واحد V94.2
 افزایش عمر  2واحد F9
عملیاتی

پایان پروژه:

 افزایش عمر  5واحد V94.2
 افزایش عمر  2واحد F9
تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر
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جدول  -9برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال نهم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:

 افزایش عمر  5واحد V94.2
 افزایش عمر  2واحد F9
عملیاتی

پایان پروژه:

 افزایش عمر  5واحد V94.2
 افزایش عمر  2واحد F9
تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر

جدول  -10برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال دهم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:

 افزایش عمر  7واحد V94.2
عملیاتی

پایان پروژه:

 افزایش عمر  7واحد V94.2
تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر

جدول  -11برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی در سال یازدهم

عنوان شاخص

نوع شاخص
آغاز پروژه:

 افزایش عمر  10واحد V94.2
عملیاتی

پایان پروژه:

 افزایش عمر  10واحد V94.2
تحلیل وضعیت

 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر
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 -4-3شاخصهای کلیدی (چشمانداز ،اهداف کالن ،تعیین وضعیت ،عملیاتی)
در بخش قبل شاخصهای ارزیابی وضعیت پیادهسازی سند ارائه شده است ،اما از میان شاخصهای ذکر شده برخی 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  -12شاخصهای کلیدی

نوع شاخص
چشم انداز و اهداف
تعیین وضعیت

عملیاتی

عنوان شاخص
 عمر باقیمانده واحدهای نیروگاهی کشور
 تعداد واحدهای نیازمند افزایش عمر
 تعداد پروژههای افزایش عمر اجرا شده

اندازه شاخص
بزرگتر از صفر
صفر
 در حوزه توربینهای
گازی حداقل  60توربین

 در حوزه بخار حداقل
 4000مگاوات
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 -4برنامه بهروزرسانی و بازنگری طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی
قدیمی
 -1-4مقدمه
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 براساس شاخص افزایش عمر تحقق یافته در سطح نیروگاههای کشور ،نیازمند نظارت و
کنترل سالیانه و بازنگریهای احتمالی جهت رفع موانع پیش روی افزایش عمر نیروگاهها 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
بازخورهای حیطه اجرا میتوان در سیاستهای تدوین شده به منظور تسهیل روند اجرایی و پیادهسازی پروژهها بازنگریهایی
صورت گیرد.

 -2-4سازوکار بازنگری طرح افزایش عمر
برای نیل به هدف فوقالذکر ،کارگروه سیاستگذاری و ترویح میبایست ساالنه با هماهنگی کارگروههای دیگر ،اقدام به
سیاستپژوهش و بازنگری سند طرح افزایش عمر 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.
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شکل  -1مکانیزم بروزرسانی و بازنگری طرح افزایش عمر
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش ضمن بیان مفاهیم مربوط به موضوع ارزیابی و پایش پیشرفت برنامه راهبردی ،به شناسایی شاخص مناسب
برای ارزیابی ،کنترل و نظارت بر روند پیشرفت برنامه راهبردی توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور
پرداخته شد.
در پایان برنامه ارزیابی سالیانه پروژه مشخص شده و بیان گردید کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ،صنعت و دانشگاه
توسط مرکز توسعه فناوریهای افزایش عمر نیروگاههای قدیمی کشور تشکیل میشود و میزان افزایش عمر واحدهای
نیروگاهی را مورد ارزیابی قرار داده و برنامهها را بروزرسانی میکنند .همچنین دورهی زمانی الزم برای بهروزرسانی زمانبندی
اجرای برنامه و بازبینی و در صورت لزوم بازنگری در محتوای برنامه راهبردی ،یک سال در نظر گرفته شد.
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 تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني: 6فاز
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