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RFP13-1 

 از راه دور راتیو تعم یکشور با هدف نگهدار یها روگاهین در کیالکترون طراحی الگوی نقشه راه نت :پروژه عنوان

 برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهیهای نوین بهرهرصد فناوری عنوان طرح:

 (O&M)  برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهیفناوری، بهرهمرکز توسعه  واحد اجرایی:

 ماه 5 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

 قیها از طرکسب و کار شرکت یندهایو فرآ یاتیعمل یهاتیآن بر فعال ریتاث لیحوزه به دل نیا شاغلینو  کارشناسانبا توجه به نظر اکثر  راتیو تعم یعملکرد نگهدار
مرسوم )به  راتیو تعم ینگهدار یهاستمیبا وجود س است. رگذاریتاث ستمیدر طول چرخه عمر س یاتیعمل یهانهیاعتماد و کاهش هز تیو قابل یمنیاز ا نانیحصول اطم

 التیو تما کیکسب و کار الکترون یکاربرد یهابرنامه نیب یکپارچگیاز  یدیجد شکلک یدهنده نشان کیالکترون راتیو تعم ی(، نگهداریریشگیو پ یعنوان مثال اصالح
 .است راتیو تعم ینگهدار ندیفرآ یو اثربخش ییبهبود کارا یبرا راتیو تعم ینگهدار دیجد

جریان کاری مربوط به نگهداری و تعمیرات روز به روز بر های الکترونیکی برای افزایش کارایی، سرعت و عملکرد نگهداری و تعمیرات و بهینه کردن استفاده از تکنولوژی

ها ایفا کند، به نحوی که بتوان تصمیم درست تواند نقشی حیاتی در پشتیبانی چالشافزاید. نگهداری و تعمیرات الکترونیکی مینگهداری و تعمیرات الکترونیکی میاهمیت 

سیم، کاهش هزینه )عدم نیاز تکنولوژی بی بهینه کردن تجهیزات اصلی و عملکردهای محصول انتخاب کرد. نگهداری و تعمیرات را در زمان درست و مکان درست، برای

انتقال داده از راه دور، پایش و کنترل از طریق شبکه و با استفاده از  .پذیری در طرح چیدمان تولید و دسترسی به اطالعات را به ارمغان می آوردکشی(، انعطافبه سیم

( را تسهیل خواهد کرد. این موضوع Broad-band communicationهای کامپیوتری، سنجش از راه دور و ارتباطات باند پهن )های بدون افسار، پردازش دادهتکنولوژی

در واقع  .سازدپذیر میه در جهان امکانهای فایل ها را به اشتراک بگذارد و حتی عملیات از راه دور تجهیزات را از هر نقطسازد تا دادهتجهیزات کارخانه شما را قادر می

دهد، در نظر سازی تولید و کسب کار الکترونیکی را مورد پشتیبانی قرار میتوان به عنوان یک ستون اصلی که موفقیت یکپارچهنگهداری و تعمیرات الکترونیکی را می

 .گرفت

و  نخست مطالعه و جمع آوری اطالعات کامل نگهداری و تعمیرات الکترونیکی و استفاده از تجربیات جهانی بدست آمده برای پیاده سازی نگهداری هدف ما در این پژوهش

ری به منظور پیاده زاتعمیرات الکترونیکی در صنایع و زمینه های مختلف می باشد و سپس امکان سنجی و پایش شرایط نیروگاهی کشور از لحاظ سخت افزاری و نرم اف

ده از نت الکترونیک در سازی نگهداری و تعمیرات الکترونیک برای تجهیزات نیروگاهی است و در پایان قصد داریم با تنظیم یک مدل به عنوان نقشه راه شرایط استفا

 .نیروگاه های کشور را در قالب یک سند علمی مستند سازیم

 زیر است:مراحل کلی برای انجام این پروژه به شرح 
برای تشریح کامل ISO 17359  و ISO 14224 از جمله اری نت الکترونیکالزم در زمینه نگهد استانداردهایبررسی  علمی، مقاالت ای،کتابخانه مطالعات .1

 های کشورسازی در نیروگاهمسئله و پیاده

 تی در خارج از کشورهای مختلف صنعی و تعمیرات الکترونیکی در زمینهسازی نگهداربررسی تجارب پیاده .2

افزاری افزاری و سختبه منظور بررسی پتانسیل نرمهای کشور در نیروگاه تعمیرات الکترونیک سازی نگهداری وپیاده با در رابطه سنجیامکان میدانی مطالعات  .3
 یی با نیازهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات نیروگاهی.مساله و آشنا سازییکپارچه و سازیشفاف جهت طرح این سازمان مدیران و نفعانذی با ها و مصاحبهآن

  Best Practice ساییو شنا ABB و Siemens ، Mitsubishiهمچون خارجی تجهیزات نیروگاهی کننده تولید مشابه صنایع با تطبیقی مطالعات .4

 
 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 عبارتند از:از آن وجی مورد انتظار در هر مرحله با توجه به اهداف ذکر شده برای این پروژه خر
  مبانی و مفاهیم کلی نت الکترونیکمستندات علمی از 
 سازی نت الکترونیکی در جهانهای پیادهنیک و آشنایی با موانع و محدودیتسازی نت الکتروهای پیادهمستندات بررسی گزارش 

 سازی نت الکترونیکهای کشور برای پیادهباره پتانسیل نیروگاهارشناسان درهای میدانی و مصاحبه با کمستندات بررسی 

 سازی نت الکترونیک در کشورنقشه راه پیاده طراحی شده الگوی 

 

 


