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 واحدهای نیروگاهی احتراق و سوخت یهاسامانه ءارتقاامکانسنجی  :پروژه عنوان

 سوخت و احتراق های سامانه طرح عنوان طرح:

 های گازیتوربینتوسعه فناوری مرکز  واحد اجرایی:

 ماه 16  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ریح پروژهین و تشیتب

هاای اتراراو و ااوبت بار اااات راکرورهاای کااه         این پروژه، برای اولویت بندی نیروگاههای کشور برای ارتقاا ااانان    هدف: •

 شود. در عمل، نرنااب باا نیاههاای نخار رز اه   پذیری اوبت و ارزای  عمر تجهیزات تعریف نیآالیندگی، ارزای  راندنان، انعطاف
-رده ندیریت نیهای همتواط دیگر پروژه واع  دان  طراتی و اابتبر تبا تمرکز گردند ک  هایی تعیین نیاین پروژه، بوش  پروژه

ها بر ااات ایاارهای کشور و وهارت نیرو در راارای نخائل هیخت نحیطی، اقرصادی و اننیت تولیاد بارو   شوند. تعیین این ریزپروژه
 نوجود در تال تاضر یا نورد اارفاده در آینده نزدیک بواهد بود. هایکشور برای اانان 

ب  دلیل نیاه ب  اننیت اطالعات و اعرماد ب  نرایج بررایها و بصوصیات تاکمیری، این پروژه تواط یک ارگان، نهاد  انجام دهندگان: •

نیرو و ااهنان تفاظات نحایط هیخات انجاا       یا شرکت دولری نعرمد همچون پژوهشگاه نیرو یا شرکرها و آهنایشگاههای انین وهارت
گیری در این نورد با پیشنهاد کمیر  راهبری طرح و با تایید وهارت نیرو یا شرکت نادر ت صصای تولیاد بارو ترارتای     شود. تصمیمنی

 بواهد بود. 

 40بارداری نرناوا اه تادود    بهره برداری دقیق در هنانهای ن رلف اال و شرایطاین پروژه با انجا  نطالعات نیدانی و نمون  رویکرد: •

شود. بودجا  ایان پاروژه صارف تاانین ناالی انجاا         نیروگاه کشور ک  نطابق با اطالعات نوجود، بیشررین نیاه ب  ارتقا دارند انجا  نی
، باا تاییاد و نشااوره اااهنانهای     آهنایشها، هزین  افر، تجهیز آهنایشگاههای نرتبط بواهد شد. اپس بار اااات اطالعاات تحلیلای    

بندی شده و برای پیگیری بررای رناوریهای نورد نیاه و اجرای ریزپروژه ها ب  پروژه های نرتبط و باالداری، نیروگاههای هدف اولویت
  گردند.اصلی طرح ارجاا نی

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
 شکل عمونی عبارتند اه: پارانررهای تاثیرگذار در این تحلیلها ب 

 نطالعات نیدانی 

 نمون  برداری 

 آنالیز اوبت و نحصوالت اترراو 

 تش یص رناوری نورد اارفاده 

  های وابخر  ب  آن رناوری در نیروگاه(عمر تجهیزات و عمر ت مینی باقیمانده )یا عمر نورد نیاه نرنااب با نجموع 

 انعطاف نورد نیاه برای اوبت 

  اوبتهای انرقال هزین 

 )نحل نیروگاه )دابل شهر، بیرون شهر، بصوصیات جغراریایی 

 )نوا نالکیت )دولری، بصوصی 
 نرایج نورد انرظار و داراوردهای این پروژه ب  شکل نش ص عبارتند اه:

  دان  بنیان شدن ب   های اصلی و تخات اقرصادیو  تواع  تکنولوژیاولویت بندی 

  پوش  اارانداردارزایو  اتصاء توانمندی های رناوران   

 شفاف ااهی و تجمیع تقاضا 

 ایجاد بانک اطالعاتی ظرریت های دابلی 

 ندل ارنای  گذاری تخب نوضوا 

 تداکثر بکارگیری ننابع انخانی نر صص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دان  ت صصی و نهارت نیروی انخانی 

  کر  نیاه پروژه و اجرای آنها اه دابل کشورانرقال تکنولوژی ب  شرکت های دابلی و تداکثر تانین نواد ن 


