
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP13‐8 
بندي و ارايه راهكارهاي هاي كشور و طبقهبرداري، نگهداري و تعميرات نيروگاهبررسي جامع وضعيت بهره  :پروژه عنوان

 هاسازي آنبهينه

صنعت برق با هدف برداري، نگهداري و تعميرات در بخش توليد هاي نوين بهرهها و فناوريتوسعه زيرساخت  عنوان طرح:
  هاسازي آنبهينه

  نيروگاهي يواحدها تعميرات و نگهداري برداري،بهره فناوري، توسعه مركز  واحد اجرايي:
  ماه 24  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
ات واحدهاي نيروگاهي حركتي شتابان مي باشد. بخش توليد صنعت توسعه فناوري هاي نگهداري و تعميردر  پيشرفت، در دنياي امروز

برق نيز از اين موضوع مستثني نبوده و ايجاد شتاب در بهبود نظام و فناوري هاي مورد نياز بخش توليد در زمينه نگهداري و تعميرات 
شده به عنوان اولين پروژه هاي داراي الويت در قالب سندي تدوين و به اجرا گذاشته شد. از جمله مهمترين عناويني كه در سند ياد 

 راهكارهاي ارايه و بنديطبقه و كشور هاينيروگاه تعميرات و نگهداري برداري،بهره وضعيت جامع بررسي"مطرح شده است پروژه 
داري و تعميرات در برداري، نگههاي نوين بهرهها و فناوريتوسعه زيرساخت "بود. به موازات فعال سازي طرح  "هاآن سازيبهينه

 و توسعه طراحي، "و انعقاد قرارداد مشاركتي با شركت توربوتك در زمينه  "ها سازي آنبخش توليد صنعت برق با هدف بهينه
در دستور كار قرار  "هاآن عملكرد بهبود هدف اب  V94.2و  F9گازي  واحدهاي نگهداري و برداريبهره مديريت سامانه سازيپياده

  خش مهمي از فعاليتهاي مطرح شده در طرح حاضر در شرح خدمات آن پروژه گنجانده شد. گرفته و ب
در حال حاضر توسعه ناوگان مورد بررسي از  ،و شركت توربوتكنيرو ژوهشگاه پبا توجه به روشن شدن خروجي هاي پروژه مشاركتي 

وضعيت بهره برداري، نگهداري و تعميرات در كل  دقيقتربه نيروگاههاي كل كشور مستلزم شناخت   V94.2و  F9واحدهاي گازي 
ناوگان نيروگاههاي كشور مي باشد. عالوه بر اين بهينه سازي قوانين و ساختارهاي بهره برداري، نگهداري و تعميرات نيز مستلزم توجه 

و فناوري هاي مورد نياز با توجه به بهبود و ارتقاي فرايندها، ساختارها مورد اشاره مي باشد. به تبع موارد پيش گفته ويژه به موضوع 
  اين پروژه با اين هدف تعريف و به اجرا گذاشته خواهد شد.  داشته ها و خالهاي موجود امري الزم و ضروري است.

كشور از حيث بهره برداري و نگهداشت مورد هاي نيروگاهبر اساس بررسي هاي صورت گرفته در اين پروژه انواع واحدهاي ناوگان 
ي قرار گرفته و شاخص هاي ارزيابي عملكرد براي آنها تعريف و بر اساس آن راهكارهاي بهبود تعيين و اقدامات اجرايي براي نگاه ارزياب

برنامه ريزي و در قالب سامانه مديريت بهره برداري، نگهداري و تعميرات واحدهاي ناوگاني و از ديدگاههاي حاكميتي و بنگاه 
  مات به مديريت ارشد شركت توليد نيروي برق حراتي اقدام مي گردد. نيروگاهي نسبت به ارايه خد

در قالب قرارداد مشاركتي با شركت توربوتك تبيين شده است ولي چالش  V94.2و  F9اين اقدامات در مورد ناوگان نيروگاههاي گازي 
، اطالعاتي، قوانين و ضوابط اجرايي و توسعه آن به ساير واحدهاي برطرف سازي موانع فني ،جدي براي اجرايي كردن اين راهكارها

بديهي است كه راهكارهاي بهبود وضعيت واحدهاي ناوگان نيروگاههاي كشور مبتني بر قابليتها و   نيروگاهي ناوگان مي باشد.
هاي كشور اري، نگهداري و تعميرات نيروگاههاي چند معياره به تدوين و ارائه نقشه جامع بهره بردالگوريتممحدوديتهاي مذكور بوده و 

چگونگي تصميم گيري در در خصوص  (Decision Making)گيريدر قالب سامانه هاي نرم افزاري و پايش وضعيت به منظور تصميم
هاي كليدي و پرداخته خواهد شد. كليه فرآيندهاي استخراج شاخصمورد بهره برداري و نگهداشت و طرح هاي بهينه سازي 

وين شده و بر دهي دنبال و در چارچوب تنيروگاواحدهاي اجرايي به منظور اعمال بر روي هاي هاي مربوطه به صورت راهكارلگوريتما
، نسبت به گاه نيروپژوهشاساس دستاوردهاي پروژه هاي انجام شده در مركز توسعه فناوري هاي بهره برداري، نگهداري و تعميرات 

  و سخت افزاري مربوطه اقدام خواهد شد. تكميل امكانات نرم افزاري 
 دارايهاي نيروگاهي واحدراهكارهاي بهبود بهره برداري و نگهداشت  نيروگاهي، واحدهاي ارزيابي مطالعات و معيارها اساس بر چنانچه
  ه در قالب بسته هايي قابل ارايه خواهد بود. مربوط اقداماتباشد آنگاه  اقتصادي و فني توجيه
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  RFP13‐8 
بندي و ارايه راهكارهاي هاي كشور و طبقهبرداري، نگهداري و تعميرات نيروگاهبررسي جامع وضعيت بهره  :پروژه عنوان

 هاسازي آنبهينه

صنعت برق با هدف برداري، نگهداري و تعميرات در بخش توليد هاي نوين بهرهها و فناوريتوسعه زيرساخت  عنوان طرح:
  هاسازي آنبهينه

  نيروگاهي يواحدها تعميرات و نگهداري برداري،بهره فناوري، توسعه مركز  واحد اجرايي:
  :النك دستاوردهاي

  و برداريبهره مديريت سامانه سازيپياده و توسعه طراحي،"ايجاد اطالعات و زيرساختهاي اوليه براي توسعه خروجي پروژه 
نيروگاههاي  انواع ديگر واحدهاي نيروگاهي ناوگانبه  "هاآن عملكرد بهبود هدف با  V94.2و  F9گازي  واحدهاي نگهداري

 كشور

 بر اساس قابليتها و محدوديتهاي موجود كشور برق صنعتبخش توليد  در فيتظر و اطمينان قابليت افزايش  
 هاگذاري سرمايه جذب منظور به برق صنعت در گذاري سرمايه وريبهره افزايش   
 نيروگاههاي كشور پايدار توسعه براي المللي بين و ملي استانداردهاي اساس بر زيست محيط حفظ  
 بهينه و استاندارد حد تا سرمايه روز ارزش به نسبتوگاههاي كشور انواع نير نگهداشت هاي هزينه كاهش  
 وكار كسب و نگهداشت كالن هايشاخص بهبود  

  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
حاضر با اهداف  انجام شده ذيل طرح، پروژه هايطرح و پروژهاز  در راستاي هدف و دستاوردهاي مورد انتظار 

  ت:زير تعريف شده اس
  :پروژه اهداف
 توسعه مركز پايش وضعيت واحدهاي نيروگاهي كشور به انواع نيروگاههاي كشور 

 آن بنديهاي كشور و طبقهبرداري، نگهداري و تعميرات نيروگاهجامع وضعيت بهره مستندات تدوين 

  هانهاي كشور آبرداري، نگهداري و تعميرات نيروگاهوضعيت بهرهسازي ارايه راهكارهاي بهينه  
 توسعه ساختارها و ضوابط قانوني باهدف بهره برداري و نگهداشت بهينه ناوگان نيروگاههاي كشور  

  الزامات شركت در فراخوان:
 ها و موسسات شركت اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF04‐1) 

 ها شركت واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF09‐2) 
 هاشركتروژه واگذاري تكميل فرم پيشنهاد قيمت پ (TDF10‐1) 

  
 اطالعات تماس:

  :4401داخلي  88079400تلفن 

  :88578376تلفن مستقيم  
 :آدرس پست الكترونيكي OMCenter@nri.ac.ir  

  
 


