
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP13‐9 
 گازي و سيكل تركيبي نيروگاه واحد يك اصلي اجزاي تعميرات، نگهداري و برداريبهره فرآيندسازي بهينه :پروژهعنوان

  نگهداري و تعميرات برداري هاي بهرهحوزهارتقاي سطح عملكرد واحدهاي نيروگاهي در   عنوان طرح:
  نيروگاهي يواحدها تعميرات و نگهداري برداري،بهره فناوري، توسعه مركز  واحد اجرايي:

  ماه 18  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

 حفظ براي تركيبي سيكل و گازي نيروگاه واحد يك اصلي اجزاي تعميرات و نگهداري بهره برداري، ، سازي استاندارد و ساماندهي
دستورالعملهاي  اجراي دارايي هاي فيزيكي شركت مادر تخصصي نيروي برق حرارتي از جمله سرفصلهاي مورد توجه مي باشد. با

 كشورهاي وصنعتي علمي مجامع سوي از شده تأييد علمي روشهاي آخرين اساس برنگهداري و تعميرات  برداري،بهرهيكپارچه 
قابل  مزاياي قطعاً عملي نظارت با مذكور روش هاي طبق پروژه، اين اجراي فرايند اين حوزه، متخصصان تجربي يافته هاي و پيشرفته

اساسي اجزاي اصلي  فرآيند تعميرات سازي بهينهبا  انجام فاز اول اين پروژه به موضوع  .داشت خواهد بر نيروگاها در توجهي براي
پيش گفته توسعه مطالعات به بهره برداري، نگهداري و تعميرات از بخاري پرداخته شد. در تداوم فعاليتهاي  نيروگاه واحد يك

بررسي ادبيات يك طرف و توسعه نوع نيروگاهها به واحدهاي گازي و سيكل تركيبي از طرف ديگر در دستور كار قرار گرفت. در 
در هاي پيش گفته ي فرآيندبررسي و ارزيابي، شكل گير بهره برداري، نگهداري و تعميرات وموضوع يكپارچگي و همگون سازي 

در ايران و انجام مطالعات هاي مورد اشاره با هدف بهبود فرايندهاي مذكور بخش توليد صنعت برق و چگونگي تعامل ذينفعان حوزه 
ي، بهره بردارارايه تصويري از اقدامات الزم و ضروري براي ارتقا سطح  قرار خواهد گرفت.ررسي مورد ب تطبيقي صورت گرفته در جهان

سيكل تركيبي انتخاب يك نيروگاه در ادامه به بر اساس مطالعات صورت گرفته از جمله انتظارات اين حوزه است. نگهداري و تعميرات 
در آن نيروگاه براساس بررسي مستندات، مصاحبه با خبرگان حوزه هاي هاي پيش گفته پايلوت و تبيين موارد قوت و ضعف فرآيند

به همراه تجهيزات بررسي مستندات يك نيروگاه سيكل تركيبي  .پرداخته مي شود مورد اشاره و ساير اركان صاحب نظر در آن حوزه
روگاه از جمله موارد مورد بررسي است. آن نيبهره برداري، نگهداري و تعميرات هاي اصلي واحد نيروگاهي منتخب و چگونگي فرآيند

 گيرد. ميقرار نيز مورد توجه پايلوت در واحد نيروگاه هاي مورد اشاره عالوه بر اين ارزيابي   مستندات، قوانين، ضوابط اجرايي فرآيند
به آن براساس يابي تعميرات اساسي و نگهداري واحدهاي نيروگاه منتخب و چگونگي دستبهره برداري، تعيين وضعيت مطلوب 

هاي موجود به همراه تدوين استانداردها و معيارهاي بهبود فرآيند تعميرات اساسي و نگهداري واحدهاي نيروگاه ها و محدوديتقابليت
پايلوت براساس نتايج بدست آمده نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت. تعامل با ذينفعان حوزه نگهداري در خصوص مالحظات اجرايي 

  دستورالعمل مناسب نيز از جمله موارد مورد بررسي است. دهاي تهيه شده و ارايه استاندار

  :كالن دستاوردهاي
 كشور برق صنعتبخش توليد  در ظرفيت و اطمينان قابليت افزايش  
 هاگذاري سرمايه جذب منظور به برق صنعت در گذاري سرمايه وريبهره افزايش  
 برق صنعت كاركنان ايمني ضريب افزايش  
 پايدار توسعه براي المللي بين و ملي استانداردهاي اساس بر زيست محيط حفظ  
 بهينه و استاندارد حد تا سرمايه روز ارزش به نسبت نگهداشت هاي هزينه كاهش  
 وكار كسب و نگهداشت كالن هايشاخص بهبود  

  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
 برداري، نگهداري و تعميرات بخش توليد سازي قوانين و ضوابط اجرايي براي بهرهنهسازي، تدوين و بهييكپارچه مستندات تهيه

 صنعت برق

 ايجاد استاندارد بهره برداي، نگهداري و تعميرات واحدهاي گازي و سيكل تركيبي  
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 الزامات شركت در فراخوان:

 ها و موسسات تكميل فرم ارائه سوابق علمي و اجرايي شركت(TDF04‐1)  
 ها پيشنهاد پروژه واگذاري شركت تكميل فرم(TDF09‐2) 

 ها تكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه واگذاري شركت(TDF10‐1) 

 

  اطالعات تماس:
  :4401داخلي  88079400تلفن 

  :88578376تلفن مستقيم 

  :آدرس پست الكترونيكيOMCenter@nri.ac.ir  
  

 


