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 :پروژه عنوان
 با هدفکشور های بخاری و سیکل  نیروگاهصنعت های الکتروموتوری  سیستم تغییر یا اصالحدستورالعمل جامع برای تدوین 

 انرژی الکتریکی افزایش بهره وری

 (IE3و  IE2انتقال و توسعه دانش و فناوری موتورهای الکتریکی پربازده ) عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته واحد اجرایی:

 ماه 7  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

 یمصرف داخل ،رویطبق آمار وزارت نکه در سطح کشور فعالیت دارند  نیروگاهی سیکل ترکیبیواحد  21واحد نیروگاهی بخار و  20حدود در  در حال حاضر

. گرددعمدتاً توسط الکتروموتورها مصرف می [ که1]است  روگاهین دیتول درصد 2حدود در و نیروگاههای سیکل ترکیبی  درصد 8/6حدود در  یبخار روگاهین
ر از توجهی از سال در کمتبخش قابل مطابق آمار وزارت نیرو، و شوندمی یها به طور معمول باالتر از حداکثر بار الزم طراحو نیروگاه عیالکتروموتورها در صنا

 یبار ی. الزم به ذکر است که الکتروموتورها در ب( [1] ی، تولید دارندصد توان عملدر 5/91تا  50 نیب رانیا یی حرارتههانیروگا) فعالیت می نمایند یبار نام
با نابراین و ب مالحظه استقابل یکیالکترانرژی  مصرف زانی، مکم باری در  یکیکاهش بار مکان رغمیکنند و لذا علمصرف می یامالحظه قابل انیجر زین

 .کاهش داد می توانرا  روگاهین یکم بار طیالکتروموتورها در شرا یهای مختلف، توان مصرفاستفاده از روش

 یخروج یفن توسط دمپر و دب یخروج یاز موارد، دب یاریباشد. در حال حاضر در بسصورت فن و پمپ می به یروگاهیکاربرد الکتروموتورها در بخش ن نیترشیب
و طبق مطالعات صورت گرفته استفاده از سیستمهای کنترل دور و یا  ندارد یکیالکتر یدر کاهش مصرف انرژ یریشود که تأثکنترل می ریپمپ توسط ش

 . [3و2]د نجایگزینی موتورهای آنها با موتورهای پربازده می تواند سهم قابل توجهی در بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری سیستم داشته باش

صرف با اولویت کشورهای توسعه یافته برای کاهش مصنایع  ءطبق مطالعات صورت گرفته این صنعت جز و با توجه به اینکه توضیحات فوق الذکر بر اساس

اهش کشور برای کهای بخاری و سیکل ترکیبی  نیروگاهصنعت با توجه به پتانسیل باالی همچنین و [ 2انرژی الکتریکی سیستم های الکتروموتوری است ]
گیرد. ار روموتوری مورد واکاوی دقیق قرهای الکت از دیدگاه مصرف انرژی سیستم این صنعتمقرر شده  الکتروموتوری ،مصرف انرژی الکتریکی سیستم های 

انواع بررسی  پس از. استو جمع آوری اطالعات الزم از آنها در این خصوص  نیروگاههااز برخی  یتولید واحدهایمستلزم بازدیدهای دقیق از  امرانجام این 
های الکتروموتوری شامل مشخصه های فنی آنها و پروفایل بار، ساعت کارکرد و یا  ، اطالعات کامل سیستمههای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگا موجود

الزامات و یا  مورد تحلیل قرار گیرد. در ادامه الزم استراهکارههای بهینه سازی آنها به همراه محاسبات اقتصادی مشخصه های پر اهمیت دیگر استخراج و 
سیکل  بخاری و نیروگاههایواحدهای های عمده  توتفا مورد بررسی قرار گرفته و در ایران و دنیا واحدهابا این مرتبط حاکمیتی و یا شرکتی های  دستورالعمل

 راهکاریك  وموتوری بیان گردد. سپسهای الکتر کشورهای پیشرفته مشخص و روشهای بهینه سازی آنها با تمرکز بر روی سیستم مشابهواحدهای با  ترکیبی
 راه اندازی در حالواحدهای درحال کار و یا  یتولید واحدهایدر  های الکتروموتوری سیستم تغییر یا اصالحو دستورالعمل جهت بسته حمایتی  مشتمل برجامع 

  استخراج شود. انرژی الکتریکی وریبمنظور افزایش بهره

ست که   شکل از این پروژه تحت نظارت کمیته فنی الزم به ذکر ا ستگاه  مت سازمان انرژی نمایندگان د وری انرژی های تجدیدپذیر و بهرههای حاکمیتی نظیر 

صنعت، معدن و تجارت، دفتر مدیریت مصرف      صنایع برق و الکترونیك وزارت  شرکت توانی  شرکت توانیر ،  برق، دفتر  سعه فناوری  ، دفتر  ردفتر تحقیقات و تو

ستاندارد ایران     نظا سازمان ملی ا ستاندارد  ستگاه  ،رت بر اجرای ا صنفی ذیربط و همچنین تعدادی از  های غیرحاکمیتی نظیر نمایندگان د برگان خانجمن های 

حات ئه نموده و اصال پروژه در فواصل زمانی معین گزارش اقدامات انجام شده را برای اعضای محترم کمیته فنی ارا    لذا تیمشود و  انجام می صنعت و دانشگاه  

 مورد نظر کمیته را اعمال می نمایند.

 

 مراجع:

 1395 -توانیر–,” 1394آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه تولید برق در سال "گزارش [ 1]

 1396 -پژوهشگاه نیرو -"IE3و  IE2تدوین اسناد تفصیلی توسعه فناوری الکتروموتورهای پربازده  "[ گزارش 2]

 1396 -پژوهشگاه نیرو -"تدوین سند توسعه فن آوری درایوهای موتورهای صنعتی  "[ گزارش 3]



 

 :گزارش فنی بر اساس محورهاي شرح خدمات زیر  :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی
 

 آنها  يرالكتروموتوسیستم هاي  جامع وضعیت در دنیا و نیروگاههاي بخاري و سیكل ترکیبی تولید  واحدهايبررسی 
سی  - ضر  برر سیکل ترکیبی  واحدهای تولید  تکنولوژیهای حا شرفته    نیروگاههای بخاری و  صنعتی پی شورهای  س  ک ستمهای  با تمرکز بر روی  ی

 الکتروموتوری

 رفته در کشورهای پیش نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی استخراج راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای الکتروموتوری  -

ست      - سیا سی  شورهای مختلف در رابطه با  برر ستمهای الکتروموتوری )   های ک سی سوده و  تغییر در  نحوه خروج الکتروموتورهای قدیمی و فر
 (واحدهای نیروگاهیو استفاده درایو در  جایگزینی آن با الکتروموتورهای نو و بازده باال

سی روش  - شویقی های حمایتبرر س    ی و یا ت صرف انرژی  ستمهای الکتروموتوری  با هدف کاهش م سیکل ترکیبی  ی ر د نیروگاههای بخاری و 
 دنیا 

یروگاههای نبررسی انواع گزارشها و یا دستورالعملهای حاکمیتی، ملی و یا شرکتی در دنیا در مورد سیستمهای الکتروموتوری مورد استفاده در          -
 یستمهای مذکورو استخراج مطالب و معیارهای مهم آنها در مورد س بخاری و سیکل ترکیبی 

 

 آنها  يالكتروموتورسیستم هاي  جامع وضعیت کشور و نیروگاههاي بخاري و سیكل ترکیبی واحدهاي تولید بررسی 
ی آنها رالکتروموتوسیستم های آوری اطالعات جمعکشور و  نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی واحدهای تولید بازدید از تیپ های مختلف  -

سته  شده در      تحلیل و ،بندی، د ستفاده  سه آنها با تکنولوژیهای ا سیکل ترکیبی  واحدهای تولید مقای صنعتی  کش  نیروگاههای بخاری و  ورهای 
 پیشرفته

 سیستم های الکتروموتوری و تحلیل اقتصادی آنهامصرف انرژی در  راهکارهای بهینه سازیاستخراج  -

  تغییر در سیستم های الکتروموتوری انتخاب حداقل شرایط الزم و بهینه برای  -
سی   - ستورالعمل ها و  برر ست   د شرکتها های سیا ستم های الکتروموتوری    در رابطه با  فعلی  سی اری و نیروگاههای بخواحدهای تولید تغییر در 

ا گزینی آن بنحوه خروج الکتروموتورهای قدیمی و فرسييوده و جایکشييور و مقایسييه با معیارهای کشييورهای پیشييرفته )    سييیکل ترکیبی 
 (واحدهای نیروگاهیو استفاده درایو در  الکتروموتورهای نو و بازده باال

ستفاده          -  بررسی انواع گزارشها و یا دستورالعمل های حاکمیتی، ملی و یا شرکتی در کشور و در دنیا در مورد سیستم های الکتروموتوری مورد ا
 و معیارهای مهم آنها در مورد سیستمهای مذکور و استخراج مطالب نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی در 

استخراج معیارهای با اهمیت برای تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین سیستم های الکتروموتوری شامل موتور و درایو و پارامترهای اساسی         -
 و مانیتورینگ بازرسیشرایط حداقلی الکتروموتورها برای جایگزینی، در تصمیم گیری جهت تعمیر و نگهداری مناسب و یا 

 با توجه به معیارهای ارزیابی شدهدار ارائه لیست پیشنهادی از موارد اجرایی اولویت -
 

سته حمایتی و  تدوین  ستورالعمل اجرایی براي  ب صالح د ستم   تغییر یا ا خاري و نیروگاههاي بهاي الكتروموتوري  سی

 سیكل ترکیبی 

نها با روشهای  کشور و تطبیق آ  های بخاری و سیکل ترکیبی   نیروگاهاسناد باالدستی حمایت کننده از ارتقاء مصرف انرژی الکتریکی    بررسی   -
 ایسييیسييتم هوری افزایش بهره با هدفبمنظور تشييویق و حمایت این صيينعت  تدوین بسييته حمایتیو حمایتی کشييورهای توسييعه یافته 

  یالکتروموتور

 های بخاری و سیکل ترکیبی  نیروگاه صنعت های الکتروموتوری سیستم تغییر یا اصالحمل جامع برای دستورالعتدوین  -

 
        

صره:   شگاه       تب صنعت و دان ستگاه های حاکمیتی و غیر حاکمیتی و خبرگان  شکل از جمعی از نمایندگان د پروژه تحت نظارت کمیته فنی مت

اجرا گردیده و تیم پروژه موظف است گزارش اقدامات انجام شده را در جلسات کمیته فنی که در فواصل زمانی یك ماهه در محل پژوهشگاه      
 ئه نموده و اصالحات مورد نیاز در گزارشات مرحله ای و خروجی های پروژه را اعمال نماید.نیرو تشکیل می گردد ، ارا

 
 
 

 


