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 :پروژه عنوان
 یکشور، استانداردساز یحرارت یهاروگاهیدر ن یراندمان و مصرف داخل ت،یظرف یریگاندازه یهادستورنامه هیته

 منتخب یهاروگاهیاز ن یتعداد یعملکرد بررو شیپا یسامانه یریها و بکارگدستورنامه

 های حرارتی کشوری راه افزایش راندمان نیروگاهسند راهبردی و نقشه عنوان طرح:

 های حرارتی کشوری راه افزایش راندمان نیروگاهسند راهبردی و نقشه واحد اجرایی:

 ماه 18 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی
عملکرد انجمن  نییتع یهاروش از نظر دستور نامه نیکه ا ردیپذیانجام م یخروج-یبر روش ورود یکشور بصورت روزانه مبتن یهاروگاهیبازده ن ایو  ینرخ حرارت نییم اکنون تعه

. لذا الزم است با ستیمعتبر ن یهادستورنامه یو خروج یودور شبطور معمول سازگار با رو زین یرگیروش اندازه نیا یحت ست،یبرخوردار ن یاز دقت کاف  کیمهندسان مکان

 یکنون تیراستا الزم است ابتدا وضع نیشود. در ا شناسائی هادستورنامه نیبه لحاظ اعمال ا رویوزارت ن رپوششیز یحرارت یهاروگاهین هیکل یهاتیو قابل هاتیجامع محدود یامطالعه
 شیو پا یریگاندازه نهیدر زم ایروز دن ی. سپس فناورردیانجام پذ یکنون تی( شناخته شود و نقد کامل وضعیراندمان، توان و مصارف داخل) آنعملکرد  نییبه لحاظ تع هاروگاهین

و  هاتیبه محدود تیه با عناشرفتیپ ی( سازگار با کشورهایبیو ترک یگاز ،ی)بخار یحرارت یهاروگاهیعملکرد ن نییتع یهاشود. سپس دستورنامه هیارا یروگاهین یعملکرد واحدها
( نشان داده یبیو ترک یگاز ،یمنتخب )بخار روگاهین یتعداد یبر روها نامهدستور نیا یریکارگآنها با توسعه و به یاجرا یریشده و امکان پذ نیکشور تدو یهاروگاهین یهاتیقابل

برخط  یسپس برنامه محاسبات گردد،یم هیته یدستورنامه واحد و اجرائ کیپروژه  نیا یاست با اجرا یهیبد .وندش شنهادیپ یو اقتصاد یآن هم به لحاظ فن یاجرائ یشود و راهکارها
 سائلشدن با م ریخواهد شد تا کاربر آن بدون درگ هی( ارایبیو ترک یگاز ،ی)بخار یحرارت یهاروگاهیهر گونه از ن یبرا یو خروج یشبکه توسعه داده شده و اطالعات ورود هیبر پا

 مند شود.برنامه بهره نیا یخروج یهااز گزارش یقادر به ورود اطالعات باشد، و به راحت یفن
 باشد:بندهای این پروژه شامل مراحل زیر می

 ها،دستورنامه ریآن با سا سهیو اطالعات موجود و مقا جینتا هیها بر پاآزمون نیا تیقطع زانیم نییو تع یعملکرد جار نییتع یهاها و روشنقد دستورنامه -1

 کشور، یبرا نیگزیدستورنامه جا شنهادیو.... و پ نیو د زویا کا،یآمر کیشامل انجمن مهندسان مکان ایعملکرد معتبر دن نییتع یهادستورنامه یانتقاد یبررس -2

 ،یبیوترک یبخار، گاز یهاروگاهین یبرا یریگاندازه یهاترساخیسن و شرکت سازنده و ز ،ی( به لحاظ فناوریخانواده )غربالگرهم یهاروگاهین یبندگروه شیرایاصالح و و -3

 یبرا یشنهادیپ یهادستورنامه هیعملکرد برپا نییتع یهاانجام آزمون یریپذامکان یاز هر گروه به منظور بررس یبیو ترک یبخار، گاز یهاروگاهین ینیگزانتخاب و نمونه -4
 ،یراندمان و مصرف داخل ت،یظرف یریگاندازه

 یروگاههاین یهاتیو محدود هاییبا توجه به توانا یبیو ترک یبخار، گاز یهاروگاهین یعملکرد بر رو نییتع یهاانجام آزمون یبرا دیجد یهادستورنامه شنهادیو پ نیتدو -5
 موثر، زاتیو تجه لیوسا تیو عدم قطع ونیبراسیکال  یهاکشور شامل دستور نامه

 یشبکه برا هیبر پا یمحاسبات یبرنامه هیکل نیشامل تدو یشنهادیپ یهابر دستورنامه یعملکرد مبتن نییتع یهاانجام آزمون یسازبستر یاقدامات الزم برا هیانجام کل -6
 ها،آزمون جینتا تیعدم قطع زانیم نییو تع جیآسان به نتا یابیدست

ها شامل اقدامات انجام آزمون یبرا یضرور یهاگام هیکل یانتقاد یابیمنتخب، و ارز یهاروگاهین یبر رو یشنهادیعملکرد بر اساس دستورنامه پ نییتع یهاانجام آزمون -7
 ازیتعداد افراد مورد ن نیو... و تخم یافزارو نرم یافزارسخت یازهایدر هنگام آزمون و ن یبرداربهره یهاتیمحدود ،یریگاندازه لیوسا ونیبراسیکال ایو  ضیتعو یالزم برا

 یعملکرد حداقل بررو نییتع یهاانجام آزمون ج،ینتا تیقطع زانیم نییتع تیو در نها یورود اطالعات به برنامه محاسبات نیعملکرد و همچن نییتع یاهانجام آزمون یبرا
 ،یبردارهرکدام در سه بار بهره ،یبیترک هچرخ روگاهیگاز و سه ن روگاهیبخار، سه ن روگاهیسه ن

 یهادستورنامه هادیها و تهدنقاط ضعف و قوت، فرصت سهیمقا ،یبدست آمده جار جیبا نتا سهیعملکرد و مقا نییتع دیجد یهاورنامهبدست آمده از اعمال دست جینتا یبررس -8
 عملکرد، نییتع یو جار یکنون یهاها و دستورنامهعملکرد با روش شیپا نیگزیجا

 هیعملکرد بر پا نییتع یهاو انجام آزمون ،یینها نیگزیدستورنامه جا نیتدو یعملکرد برا نییتع یادوره یشنهادیپ یهادستورنامه یبررو ازیمورد ن یهاهیاصالح هیارا -9
و هم  یفن دگاهیهم از د 7-2انجام شده در بند  یهاج آزمونیها با نتاآزمون نیبدست آمده از ا جینتا سهیمنتخب و مقا یهاروگاهین یبر رو افتهیتوسعه  نیگزیجادستورنامه

 ،یهم سازمان و یاقتصاد

 شبکه، هیبرپا یشنهادیپ یهابر دستورنامه یعملکرد مبتن نییتع یو اصالح برنامه محاسبات ینیبازب -10

 آنها، یآموزش یازهاین یزیرعملکرد و برنامه نییتع یهاآزمون یورود اطالعات به برنامه محاسبات یبرا ازیو افراد مورد ن شگریتعداد گروه آزما یینها نییتع -11

 لیاطالعات و تحل ینسبت به حالت ورود دست هاتیو محدود هاتیمز لیو تحل هاروگاهیبرخط عملکرد ن شیو پا یریگاندازه یاجرا یهانهیهز نیوتخم یریپذمکانمطالعه ا -12
 ،هااز روش کیهر  یو اقتصاد یفن

،  یاستانداردساز یکشور و انجام اقدامات الزم برا یحرارت یهاروگاهیدر ن یخلراندمان و مصرف دا ت،یظرف یریگاندازه یهاآزمون یهادستورنامه یینها سینوشیپ هیته -13
 کشور، یهاروگاهیانواع ن نی)روزانه( و برخط ب  یادوره یاسهیعملکرد مقا نییها شامل تعدستورنامه نیا

 شنهادیپ ایو  یاساس ایو  یادوره راتیو پس از تعم شیها پعملکرد واحد نییتع یعملکرد برا نیی)روزانه( تع یادوره یاسهیمقا یهاامکان استفاده از دستورنامه یفن یبررس -14
 عملکرد ساالنه، نییتع یهاانجام آزمون یبرا یگرید یهادستور نامه

از  کیهر  تیعدم قطع زانیم سهیقادو دستورنامه و م نیحاصل از ا جینتا سهیباال و مقا یدو دستورنامه نامبرده شده در بند ها شنهادیپ لیدال یو اقتصاد یفن سهیمقا -15
 ها.دستورنامه



 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی
 یهاروگاهین یعملکرد تیبه وضع تی( با عنایبیو ترک یگاز ،ی)بخار یحرارت یهاروگاهین یعملکرد بر رو نییتع یهادستورنامه سیشنویپ 

 در حال کار در کشور،

 هم به لحاظ  یانتخاب یهادستورنامه یریپذمنتخب به منظور نشان دادن امکان یهاروگاهیاز ن یتعداد یر روب یشنهادیپ یاعمال دستورنامه

 ها،روگاهین یافزارو هم سخت یافزارنرم طیشرا

 یهاروگاهیو بازده در ن تیظرف نییمعمول تع یهابا روش سهیعملکرد در مقا شیپا دیجد یهادستورنامه یو اقتصاد یفن یهایبرتر هیارا 

 کشور،

 یو اقتصاد یفن یهاتیبه محدود تیبا عنا ییعملکرد نها نییتع یهادستورنامه هیارا. 

 


