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 پيشگفتار

هاای  عالیتدیدی از فهای پژوهشگاه نیرو و واگذاری مأموریت مدیریت تحقیقات در صنعت برق، دور جبا توسعه مأموریت
شاور،  ک یو اجصماا   یددر رشد و توساعه اتصااا  ی انرژو صنعت برق  ییبنا رینقش زبا توجه به این سازمان آغاز گردید. 

صنعت  نیا یزهاایبه ن ترشیبهصر و ب ییگومنظور پاسخبه یاو توسعه ی، کاربردیادیبن یهابا انجام پروژه رویپژوهشگاه ن
هاا  راسصا با خواسصهد همخوی راهبردی هاپروژه برنامه فیاتدام به تعر ،نینو یهافناوریبه  یابیو رفع مشکالت آن و دسص

اناداز و  شام چ، تیمأمور یهاهیانیب نییپس از تب است. نموده توسعه کشور هایو برنامه رویوزارت ن یراهبردی هاو برنامه

 شاده اسات.   نیدوتا و اهداف پژوهشاگاه  ی، راهبردها المللنیب  رصهی در قیتطبمطالعات  نیچنهم و یسازمان یهاارزش
، 1394 در ساا   .سات اهماوار نماوده   را  شاده میانداز ترسبه چشم دنیراه رس ی،به اهداف کم یابیها و دسصبرنامه یاجرا

ساازی ززم جهات   پژوهشگاه نیرو ضمن بازتعریف ساخصار سازمان در راسصای ایفای نقش مدیریت تحقیقات، باه ررفیات  
 انجام ورایف به شرح ذیل اتدام نموده است:

پژوهای،  سات هاای مطالعااتی سیا  دهی تحقیقاات بلندمادت در تالاع فعالیات    های پژوهشی به منظور سامانهتوسعه گرو
 نگاری و آزمون ایدهپژوهی، آیندهآینده

 ی نوین با هدف اکصساب دانشهافناوریگسصرش مراکز توسعه فناوری به منظور دسصیابی به 
 از ایشان ها و پشصیبانی  لمی و فنیرفع نیازمندی ها با صنایع مرتبط به منظورتوسعه تعامالت پژوهشکده

خصلف پرداخصه شود. در واحدهای م 1394های پژوهشی انجام شده در سا  در این کارنامه سعی شده است به اهم فعالیت
ساصقرار  ادر کناار   وتفه نیروی انسانی نخباه پژوهشاگاه باوده کاه    بی تردید انجام این خدمات ارزشمند مرهون تالش بی

آوری . در جماع های کیفی توانسصه است نقش مهمی را در ارتقاء پاژوهش در صانعت بارق و انارژی ایفااء نمایاد      سیسصم
 اند.صههای پژوهشی و فناوری پژوهشگاه نقش داشمسصندات و تدوین این کارنامه، همکاران محصرم معاونت
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 معاونت فنـاوری

راهبردهاای فنااوری و    به منظور ایجاد تحو  اساسی در 1393عاونت فناوری در ارکان سازمانی پژوهشگاه نیرو در سا  م
معاونات   .دهای پیشرفصه در صانعت بارق تاسایس گردیا    و کمك به صنعت برق کشور برای دسصیابی به فناوریپژوهش 

نیل به سااخصار   وابسصه و فناوری به منظور ساماندهی، سازماندهی و اسصقرار نظام نوآوری، فناوری در صنعت برق و صنایع
یین اهداف، صگذاری، تعاجرایی در صنعت برق، نقش سیاسفناور محور از طریق پژوهش و در تعامل با واحدهای  ملیاتی و 

وژه ها رحها و پرهای کالن و موضو ی صنعت برق، محقق ساخصن اهداف و نیز اجرایی نمودن طراهبردها و تاویع طرح
ناه ساازی و   باا نهادی  و کنصر  آنها و در نهایت مدیریت بر تجاری سازی و اکصساب فناوری را بر  هاده دارد. ایان نقاش   

و  ماودن آنهاا  نهای فنااوری و اثاربخش   های تخاای مراکز جهت انجام بهینه فعالیتماهنگی شورای فناوری و شوراه
 .گرددارتباط با ذینفعان و بازیگران صنعت برق محقق می
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 برداری، نگهداری و تعميرات واحدهای نيروگاهيمرکز توسعه فناوری بهره

یروگاهها نوجهی از در بخش تولید صنعت برق و واگذاری تعداد تابل ت با توجه به این که فرایند خاوصی سازی
طرف و  ئن از یكبه بخش خاوصی در سالهای اخیر شصاب گرفصه است، در این راسصا نگرانی از تولید برق مطم
 موجود در فع موانعرضرورت پشصیبانی مناسع وزارت نیرو در ایجاد بسصر کسع و کار نیروگاههای واگذار شده و 
اری و برداری، نگهاد این مسیر به  نوان یك وریفه حاکمیصی از طرف دیگر، ضرورت توجه بیشصر به بخش بهره

عمیرات تهداری و برداری و هم در بخش نگتعمیرات نیروگاهها را مضا ف نموده است. امروزه هم در بخش بهره
طمائن و  ملید بارق  مخاطره افصادن تو صنعت برق زیرساخصهای مناسبی ایجاد شده است. اما تهدیدهایی نظیر به

عه و بهیناه  وضوع توسزیانهای ناشی از مغفو  افصادن ورایف حاکمیصی در پاره ای از موارد با ث می گردد که م
وجه به حجم تاشد. با برداری و نگهداری و تعمیرات همچنان از اهمیت زیادی برخوردار بسازی ارائه خدمات بهره
هاای ارزی، موجاع   جاویی و خارج از کشور، توسعه فناوری در این حاوزه ضامن صارفه   بازار این حوزه در داخل 

ها خواهد شد. روگاهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیهای صادرات خدمات بهرهسازی برای اسصفاده از فرصتزمینه
عالیصهاا  یان ف ده اهمچنین سهیم نمودن دانشگاهها و مراکز پژوهشی در ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات گساصر 

ایشاگاهی و  دمات آزمخافزارهای تجاری، تجهیز آزمایشگاه نگهداری و تعمیرات و ارائه ا م از تهیه و فروش نرم
باه   ی های ایان حاوزه  های کاری جدید را به وجود آورد.  الوه بر موارد فوق افزایش توانمندتواند فرصت... می

و کااهش   توتف تولیاد بارق ناشای از خرابای تجهیازات     منظور کاهش یا پیشگیری از خروج های اضطراری و 
ورت صا بق بارآورد  های مربوطه نیز به  نوان یکی از دزیل ضرورت انجام این طرح تابل بیان است. مطاهزینه

لیاد  ر بخاش تو برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای گازی، بخاری و سایکل ترکیبای د  های بهرهگرفصه هزینه
هاای ناشای از باه کاارگیری     گردد. اگر پصانسیل کاهش هزیناه یلیون دزر در سا  میم 736صنعت برق بالغ بر 

شاود، آنگااه میازان    درصاد تخماین زده    30تاا   15فناوری های نوین بهره برداری، نگهداری و تعمیرات باین  
کاه ایان    گردد. شایان ذکر استمیلیون دزر در سا  بالغ می 220تا  110جویی ناشی از این اصالحات به صرفه
باشاد.  ی مای برداری، نگهداری و تعمیرات واحادهای نیروگااه  های بهرهجویی فقط بخش مربوط به هزینهصرفه

، کااهش  های ماذکور مناافع ناشای از افازایش تابلیات اطمیناان دسصرسای باه واحادها          الوه برکاهش هزینه
اهش یشاصر از کا  توجهی باه مراتاع پ  باشد که منافع تابل های اضطراری از جمله تبعات این اتدامات میخروجی
ش ش هاای پای  های مذکور را نایع بخش تولید صنعت برق خواهد نمود. بر این اساس با هدف رفع چالهزینه

 ، رم آماوزش روی توسعه و کاربرد فن آوری بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، طارح حاضار باه شاورای محصا     
هاداری و  رداری، نگبا این راسصا نقشه راه توسعه نظاام بهاره   پژوهش و فن آوری وزارت نیرو پیشنهاد گردید. در 

دد تاا بار اسااس آن    ( تدوین گار 1404تعمیرات و فن آوری این حوزه برای افق زمانی ده ساله ) تا انصهای سا  
ردد. مصعاتباا و  مرتفع گ نیازمندی های این حوزه در تالبی نظام مند و با همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران

 وه و صانعت  از تایید پیشنهاد مطروحه کمیصه راهبری تدوین ساند مصشاکل از جمعای از خبرگاان دانشاگا     پس 
تعمیارات   گهداری ونمایندگان دسصگاه های ذیربط تشکیل گردید و سند توسعه نظام و فن آوری بهره برداری، ن

 .دوین گردیدبر اساس مصدولوژی تهیه شده و با مشارکت مصخااان و خبرگان صنعت و دانشگاه ت
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 گيری پيشرفته نيروگاهيهای اندازهمرکز توسعه فناوری سيستم

هاای  ه نیروگااه از توجه بالکصریکی در ساخصار زیر بنایی صنعت و اتصااد کشور، نیبا توجه به نقش بنیادین انرژی 
هاا از  ن نیروگااه ولیدی ایا کند.  موماً توان تای تولید این انرژی اهمیت بسیاری پیدا میبرق به  نوان منابع پایه

ااادی  شود تاا چرخاه اتص  طریق شبکه سراسری به شهرها و مراکز صنعصی، کشاورزی، تجاری و ... فرسصاده می
هوده اسات.  ت برق بیای به نام صنعها، سخن گفصن از مقولهکشور به حرکت در آید. در واتع بدون وجود نیروگاه

باشاد.  مای  برخاوردار  هاا، از اهمیات زیاادی   نگهداری و تعمیرات نیروگاهبرداری، اندازی، بهرهبنابراین ناع، راه
ر بسزائی در وده و اثهای نیروگاه ایفا نمنگهداشت درست و مناسع، نقش بسیار زیادی را در افزایش  مر دسصگاه

کارکرد،  وسصهتیق و پیبازبردن بهره اتصاادی آن دارد. همچنین داشصن آگاهی فراگیر از شیوه کارکرد و پایش د
با  .اهد آمددست نخو شود. یقیناً این اهداف بدون اسصفاده از ابزار دتیق بههای ملی میموجع نگهداشت سرمایه

، جمهوری اسالمی 1404یاری خداوند بزرگ و در راسصای افزایش توان تولید داخل، در یك بازه ده ساله تا افق 
 :ایران در حوزه ابزار دتیق نیروگاهی، کشوری است

 برخوردار از دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دتیق با اهمیت نیروگاهی 

 دارای سهم مناسع از بازارهای داخلی و جهانی 
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 مرکز توسعه فناوری خودرو برقي

ن موجاع  هاا و... درساطح جهاا   مارف بازی سوخت توسط وسایل نقلیه موتوری نظیرخودرو ها،موتورسایکلت 
ابع ون باه منا  شده و از طرف دیگر کاهش منابع سوخت فسیلی موجع توجه روزافز آزیندگی زیاد محیط زیست

کل رژی باه شا  انرژی تجدید پذیر و وسایل نقلیه جدید گشصه است.مطابق بررسی ها، چنانچه روناد ماارف انا   
 2005رساا   دباه دوبرابرمیازان آن   2050موجود ادامه پیدا کناد، میازان دی اکسایدکربن تولیاد شاده تاساا        

 .برسد 2005سا  به ناف میزان آن در 2050های جهانی، این مقدار بایسصی درسا  رسید. مطابق برنامهخواهد

ی کاه ازانارژی   یه موتورجهت دسصیابی به این هدف،درکناراسصفاده ازمنابع انرژی تجدیدپذیر،اسصفاده ازوسایل نقل
ای و ماارف  لخانهاهش تولید گازهای گهای اصلی در کبرند از الویتالکصریکیبه  نوان نیروی محرکه بهره می

 .باشدانرژی می

سایلی  وخصهای فهای انرژی و پایین بودن کیفیت خودروها،ازدزیل مارف زیااد سا  درکشورما،ارزان بودن حامل
ور است و محدودیت میلیون لیصر بنزین در کش 60است.آلودگی شدید هوا که بخشی از آن به دلیل مارف روزانه 

 .شودمی رف بنزینهای زیاد تولید بنزین درکنارکیفیت پایین خودروها، موجع افزایش مانهمنابع نفصی و هزی

ی برتای  خودروهاا  های جهانی درراسصای دسصیابی به فناوری و توسعهتمامی این دزیل برلزوم همگامی باتالش
ای وج فزایناده ما ی جهان، کشورهاتاکید دارند. امروزه انگیزه و نیاز به اسصفاده از خودروهای برتی در بسیاری از 

ع( و مزایاای  گاز مای چون موتورهای درون سوز سوخت فسیلی )بنزین، گازوییل، گاز ویافصه و با وجود رتبایی هم
 .ها و مردم ترار گرفصه استچنان مورد توجه دولتها، هممربوط به آن

ل اهمیات آن و  های برتای باه دلیا   دادن خودرو با توجه به این موارد و تاکید وزیر محصرم نیرو بردسصور کار ترار
ژی خیاره انار  همچنین اثاری که ورود خودرو های برتی بر شبکه تادرت و تولیادانرژی الکصریکای، ماارف و ذ    

بت به تدوین نقشه مرکز خودرو برتی موجودیت پیدا کرده و نس 1394الکصریکی می گذارند با ث شد تا در سا  
 .ماردو در ادامه تحقق اهداف نقشه راه و چشم انداز آن همت بگراه توسعه فناوری خودرو برتی 
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 های الكتریكي پيشرفتهمرکز توسعه فناوری موتور

حمل و نقل  ، د ، سیمانفوز ،نفت  ،موتورهای الکصریکی از جمله مهمصرین اجزاء خطوط تولید صنایع مخصلف )مانند نیرو 
ا آنها سار و  به روزانه ها و تجهیزات تجاری و خانگی کمهمی از سیسصم و ...( هسصند. از سویی موتورهای الکصریکی  ضو

حادوده تاوانی   ریکای) در م باشند . بر اساس برآوردهای بعمل آمده در کشور بیش از دو میلیون موتاور الکص می ،کار داریم 
م خاانگی  در لاواز  یکای یك کیلووات تا چند مگاوات( در خطوط تولید صنایع مخصلف و بیش از شات میلیون موتور الکصر

ماارف انارژی    درصاد از  40باشد که مارف انرژی الکصریکای آنهاا بایش از    موجود، در مناز  مسکونی درحا  کار می
ر دصروموتاور  گردد. همچنین براساس برآوردهای انجام شاده چارخش ماالی صانعت الک    الکصریکی کل کشور را شامل می

رهای الکصریکی یفیت موتوکشود که با توجه به اهمیت ارتقاء تخمین زده می داخل کشور در حدود پنجاه هزار میلیارد ریا 
وسعه تف تحقیق و های زیادی توسط کشورهای پیشرفصه صنعصی صرسازنه هزینه ،در افزایش بهره وری انرژی کشورها 

ون ردد و تااکن گا برای کسع فناوری های مربوطه با هدف کاهش مارف انرژی و افزایش کیفیت و دوام آنها صرف مای 
ضه گردیده است. جهانی  ر های مخصلفی از موتورهای الکصریکی با توجه به تنوع کاربردها، ابداع و به بازار مارففناوری

ساصفاده از آنهاا   ا اینکاه ا یهای جدید موتورهای الکصریکی بدزیل مخصلف کمصر به کشور ما راه یافصه و در این بین فناوری
 .نهادینه نشده است

ه( و ه )پرباازد آوری موتورهاای الکصریکای پیشارفص   های پیش روی توسعه و کااربرد فان  ین اساس با هدف رفع چالشبر ا
ف انارژی  ه وری ماار های اسصفاده و کاربرد گسصرده نسل جدید موتورهای الکصریکی و نهایصا افزایش بهرهمچنین چالش

ژوهش و پا  ،رم آماوزش  به شاورای محصا   ،زم خانگی و ... لوا ،الکصریکی در موتورهای الکصریکی مورد اسصفاده در صنعت 
 ( برای افق زمانی)پربازده آوری انواع موتورهای الکصریکی پیشرفصهآوری وزارت نیرو پیشنهاد گردید نقشه راه توسعه فنفن

د و البی نظام منا یاز در تنآوری موتورهای الکصریکی مورد ( تدوین گردد تا بر اساس آن فن1404ده ساله ) تا انصهای سا  
د پیشانهاد  س از تاییا با همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران، کسع شده و ماورد اساصفاده واتاع گاردد. مصعاتباا و پا      
دسصگاه هاای   ازخصیار مطروحه، کمیصه راهبری تدوین سند مصشکل از جمعی از خبرگان دانشگاه و صنعت و نمایندگان تام

انجمان  نارژی ایاران و  سازمان بهره وری ا ،راه و شهر سازی  ،معدن و تجارت  ،نعت ص ،ذیربط ) وزارت خانه های نفت 
اس مصادولوژی  ده( بر اسآوری موتورهای الکصریکی پیشرفصه )پربازسازندگان لوازم خانگی( تشکیل گردید و سند توسعه فن

شاگاه و  صانعت و دان  آوری ) صاف( و باا مشاارکت مصخاااان و خبرگاان     تحقیقات و فن ،ماوب شورای محصرم  لوم 
زار و سیااد  هسفند ماه اهمکاری جمعی از سازندگان موتورهای الکصریکی تدوین گردید. این سند نهایصا در تاریخ هفدهم 
ود و چهار مورد سیاد و ن وو نود و سه مورد تایید کمیصه محصرم راهبری تدوین سند و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه هزار 

رکزی با ند ماوب، مسآوری وزارت نیرو ترار گرفت. بر اساس مفاد مندرج در پژوهش و فن ،زش تایید شورای محصرم آمو
یاد تاا باا    انادازی گرد آوری موتورهای الکصریکی پیشرفصه )پرباازده( در محال پژوهشاگاه نیارو راه     نوان مرکز توسعه فن

یقااتی   لمی و تحق شهرك های ،دانشگاهی مراکز تحقیقاتی و  ،همراهی و همکاری دسصگاه ها و نهادهای دولصی ذیربط 
سایم  شام اناداز تر  چ ،های صنفی ذیربط و سازندگان موتورهای الکصریکی انجمن ،های دانش بنیان شرکت ،مراکز رشد  ،

 .شده برای صنعت موتورهای الکصریکی تحقق یابد
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 هوشمندمرکز توسعه فناوری شبكه 

ه نیرو با ر پژوهشگاانرژی یکی از مراکز توسعه فناوری است که دمرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند آب، برق و 
ند، بکه هوشام های مرتبط با شبکه هوشمند تأسیس گردیده است. با توجه به ماهیت شسازی فناوریهدف بومی

می ه در تماا کا های مارتبط اسات   ها و ارائه راه حلای از فناوریاین موضوع یك فناوری نیست، بلکه مجمو ه
تناوع   شمندسازی،تواند مطرح شود. تنوع تعاریف مطرح در زمینه هوکالن نظیر برق، آب و انرژی میموضو ات 

ده ت و پیچیا گذار و خاوصی در این رابطه، ایجاد همگرایای را در ایان حاوزه ساخ    های دولصی، سیاستسازمان
کشاور   نرژی درا، برق و های بزرگی نظیر آبسازد. این مرکز معصقد است که برای ایجاد هوشمندی در شبکهمی

ر آن ل مطارح د های پایلوت هدفدار بدست آید که هر یاك بخشای از مساائ   باید تجربیات زیادی در تالع پروژه
هاای   س پاایلوت های مرکز در بازه  مر یکساله آن بار اساا  حوزه را مشخص خواهند کرد. بر این اساس فعالیت

و در حا  های پژوهشگاه نیرین مرکز نیز بر اساس سیاستهدفدار تنظیم گردیده است هر چند که سایر ورایف ا
 .پیگیری است
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 نانومرکز توسعه فناوری 

ای تحات  ا انجام پاروژه در پژوهشگاه نیرو و ب 1382مبحث اسصفاده از فناوری نانو در حوزه برق و انرژی از سا  
ندین چ 1388تا  1382های سا  شروع شد. در "بررسی کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق و انرژی" نوان 

م شاد کاه از   گاه انجاا پروژه تحقیقاتی و ساخت در زمینه کاربردهای نانوفناوری در حوزه برق و انرژی در پژوهش
یسات و  بهای کلیدی ترن به  نوان یکی از فناوری« فناوری نانو»سنصز نانو "ها می توان به جمله مهمصرین آن

د آن های منحار به فار ی بزرگ دنیا را به خود جلع نموده است و ویژگیهایکم، توجه جدی کشورها و شرکت
وری فناا »ود. موجع شده تا طیف وسیعی از تحقیقات به سوی این فناوری جادویی ترن بیست و یکم رواناه شا  

بخشد. این فنااوری باه   ای میها است به نحوی که به آنها خواص و کارکرد ویژه، رویکرد نوین به فناوری«نانو
ن را در بهبود توان اثرات ویژه آهای مصداو  میگیری از آن در فناوریخودی خود کارکردی نداشصه، بلکه در بهره

هاای  نااوری فای خاود در آیناده دربرگیرناده هماه     رشصهخواص درك نمود. این فناوری همچنین با طبیعت بین
زه با توجه به امرو .آوردرشد آنها را فراهم می های موجود، موجباتامروزی خواهد بود و به جای رتابت با فناوری

نظاور  شور به مکهای نوین، صنعت برق یافصه به فناوریها و رویکرد کشورهای توسعهسر ت بازی رشد فناوری
ی دیگر ماندگی از سوهای موجود از یك سو و ارتقاء سطح  لمی و جلوگیری از  قعها و توانمندیحفظ ررفیت

زوی پژوهشی صنعت بر همین اساس پژوهشگاه نیرو که  مالً با .باشدهای نوین میبه فناوریناگزیر از گرایش 
گیاری از  بهاره  های مرتبط را بر هده دارد با هدف ترویجشود و ماموریت توسعه فناوریبرق کشور محسوب می

وزه برق و انو در حنری مرکز توسعه فناو»اندازی -فناوری نانو در حل معضالت صنعت برق و انرژی اتدام به راه
بنیان و هدایت کالن های دانشنموده است. این مرکز با حمایت از مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و شرکت« انرژی
وری و رهفزایش بها های مبصنی بر فناوری نانو به سمت نیازهای صنعت برق موجبات اها و پروژهمند طرحو نظام

حاوزت با ارزش تولید م اهم خواهد آورد و مصعاتباً دسصیابی به چشم اندازها را در صنعت برق فرتوسعه توانمندی
 .های دانش بنیان و مراکز پژوهشی محقق خواهد کردافزوده بازتر را برای شرکت
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 توربين گازیمرکز توسعه فناوری 

ی مربوطه و ناوری هافمرکز توربین گاز با هدف ایجاد مرکز هم اندیشی در ارتباط با دست یابی به اولویت های 
 ،داخلای  نمنادیهای ایجاد زیرساخت های ملی در این ارتباط تاسیس گردیده است. ایان مرکاز باا اساصفاده از توا    
ش خواهد ربوطه تالصاحع نظران دانشگاهی و صنعصی به منظور ارتقای توانمندیها و دست یابی به فناوریهای م

 .نمود
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 توربين بادیمرکز توسعه فناوری 

ا اث شاده ،   بید پاذیر  اسصفاده از انرژی باد با توجه به مزیصهای شناخصه شده آن نسبت به سایر انرژی های تجد
فت فناوری نها پیشرتکنولوژی ساخت توربین های بادی رشد بیشصری پیدا کند. بنحوی که در چند دهه اخیر نه ت

لکاه  بده اسات،  ای توربینهای بادی شنهبا ث بهبود چشمگیر کیفیت، تابلیت اطمینان، طو   مر و شاخص هزی
ه اسات.  بطور محسوس تر با ث افزایش ررفیت توربین های باادی و تجااری شادن ساایزهای باازتر گردیاد      

ت تقریبی بیش با ررفی همچنین توسعه احداث نیروگاههای بادی در کشور با توجه به پصانسیل بازی باد در ایران
راحی طاد دانش فنی توسعه کشور میباشد. با توجه به موارد فوق جهت ایجمگاوات جزو اهداف برنامه  15000از 

ادی در سا  ین های بتوربین های بادی و بومی سازی تولید این توربین ها در کشور، مرکز توسعه فن آوری تورب
 .در پژوهشگاه نیرو تاسیس گردید 1389
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 انتقال توان با ظرفيت باالمرکز توسعه فناوری 

ر باودن  مچنین دوهورهای پیشرفصه دنیا با ماارف بازی انرژی الکصریکی و وسعت بازی کشور و در تمامی کش
رفصه شده است. ش بکار گنسبی مراکز تولید برق از ماارف آن، فناوری انصقا  توان با ررفیت باز از چند دهه پی

نباا  آن  د ی و باه  و رفاه اجصمارشد سریع نیاز به انرژی الکصریکی به  نوان حامل اصلی انرژی در رشد صنعت 
اینك  الوه بار  ست. همیافصگی کشورها اهای مهم رشد و توسعهتولید و انصقا  توان در ررفیت باز، یکی از پایه

فیت باز باین  کی با ررکریدورهای انصقا  توان با ررفیت باز در داخل کشورها، کریدورهای تباد  انرژی الکصری
در ایان   .یاا دارد منطقه ایجاد شده که خود نقش بسزایی در توسعه تجارت برق در دنجوار و یا همکشورهای هم

همچناین   وو ماارف   میان به خاوص کشورهای نسبصاً پهناور، کشورهای با فاصله نسبصاً زیاد بین مراکز تولید
الً وابسصه به کام یگر،کشورهای دارای موتعیت ژئوپلیصیکی و راهبردی در تبادزت انرژی الکصریکی با کشورهای د
شده در بااز   ژگی گفصهفناوری انصقا  انرژی در ررفیت باز خواهند بود. ایران نیز کشوری است که از هر سه وی

جارای ایان   انه بارز برخوردار است. خاوصاً آنکه یکی از سیاسصهای راهبردی کشور، اتصااد مقاومصی است و نمو
رات و وساعه صااد  تباشد و از سوی دیگر، از ابزارهای ززم برای سیاست در صنعت برق، توسعه صادرات برق می

یل و با درك درست از به همین دل .باشدتجارت برق با کشورها، بکارگیری فناوری انصقا  توان با ررفیت باز می
 فناوری ه راه ایندی و نقشنیاز کشور به فناوری انصقا  توان با ررفیت باز، انجام طرح کالن و تهیه اسناد راهبر

گرفات. بار ایان     یرو ترارریزی وزارت نو به دنبا  آن، تاسیس مرکز فناوری انصقا  توان با ررفیت باز در برنامه
رو در ژوهشاگاه نیا  توساط پ “ های انصقا  توان با ررفیت بااز توسعه فناوری سیسصم”اساس پیشنهاد ایجاد مرکز 

شورای  الی آموزش،  در 1393این مرکز در اردیبهشت ماه به وزارت نیرو ارائه شد و سرانجام ایجاد  1392سا  
 .تحقیقات و فناوری وزارت نیرو به تاویع رسید
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 انرژی خورشيدیمرکز توسعه فناوری 

از دیار   ی است کهانرژی خورشید یکی از منابع تأمین انرژی رایگان، پاك و  اری از اثرات مخرب زیست محیط
های جهان را های اخیر، کشوراده بشر ترار گرفصه است. بحران انرژی در سا های گوناگون مورد اسصفباز به روش

های فسیلی رژیگزینی انبر آن داشصه که با مسائل مربوط به انرژی، برخوردی مصفاوت نمایند که در این میان جای
صار   ی، کننارژ جویی در مارف اهای تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفهبا انرژی

جه به پصانسیل ت. با تو رضه و تقاضای انرژی و کاهش انصشار گازهای آزینده با اسصقبا  فراوانی روبرو شده اس
اتصاادی  محیطی، امنیصی،های زیستبازی ایران بخاطر دریافت مناسع تابش خورشید، الزامات تانونی و مزیت

ی باشاد.  می حیاتی های خورشیدی در ایران امرناوری انرژیبرداری از انرژی خورشید، توسعه فبهره و اجصما ی
و و زارت نیار بر این اساس مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی با هدف مدیریت تحقیقات حاوزه خورشایدی و  

دهی و انصخاب هتهای تولید برق خورشیدی و همچنین جهای توسعه فناوریها و سیاستارائه راهکارها، برنامه
 .ردیدهای مخصلف خورشیدی، در پژوهشگاه نیرو تأسیس گع برای دسصیابی به تکنولوژیهای مناسروش

  



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

12 

گاه نيرو  ژپوهش

 در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات صنعت برق امنيتمرکز توسعه فناوری 

اطاات و  اخت ارتبهای تولید، انصقا  و توزیع برق باا اساصفاده از دو زیرسااخت شابکه الکصریکای و زیرسا      سیسصم
، ود دارناد رود و باه صاورت ماوازی وجا    خودکارسازی و کنصر  شبکه الکصریکی باه کاار مای    اطال ات که برای

زون در حا  اهمیت زیرساخت ارتباطات و اطال ات در  ملکرد سیسصم تدرت به صورت روزاف .شوندمشخص می
رد، بلکه از آن  هده دا افزایش است. زیرا این بخش نه تنها مسئولیت بازیابی اطال ات از تجهیزات میدانی را بر

و زیرسااخت  ای این دهای کنصرلی را نیز بر  هده دارد. یك مدیریت تابل اطمینان برتر وریفه ارسا  فرمانمهم
بال  ه طاور تا با های دساصی، ایان مادیریت    امری ضروری است و با ادامه یافصن اتوماسیون و جایگزینی  ملیات

بلیت اطمینان اً به تاو، تابلیت اطمینان سیسصم تدرت شدیدشود. از این رتوجهی به زیرساخت اطال ات وابسصه می
ت، باید یسصم تدرسکند. به منظور جلوگیری از هرگونه تطعی در زیرساخت ارتباطات و اطال ات بسصگی پیدا می

ر سطحی از ت باید ددر زیرساخت سیسصم تدرت، پایداری مورد تیاز تامین شود. پس زیرساخت ارتباطات و اطال ا
که زیرسااخت  به  لت آن .اطمینان مدیریت شود که بصواند پایداری مورد نیاز سیسصم تدرت را فراهم آورد تابلیت

ت حافظت اسمشود، این زیرساخت نیازمند ارتباطات و اطال ات سصون فقرات کنصر  سیسصم تدرت محسوب می
د. امنیات  بانی کنا ن سیساصم پشاصی  تا بصواند  ملکرد سیسصم تدرت را تضمین و از تابلیت اطمینان ماورد نیااز ایا   

ساایبری   ارتباطات و اطال ات اساس محافظت از زیرساخت اطال ات در مقابل حمالت  مادی و غیار  مادی   
 . های تدرت نیز در این خاوص در نظر گرفصه شودهای سیسصماست. البصه ززم است که ویژگی
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 مرکز آزمایشگاههای مرجع

ه ور، هرساال زیادی را در افزایش  مر دسصگاهانعت برق و انارژی کشا  نگهداشت درست و مناسع، نقش بسیار 
ت اصاو   نین ر ایا نیازمند سرمایه گذاریهای زیادی جهت توسعه و بازسازی به منظور تامین نیاز مارف و همچ

اری را در تابل انکباشد. کیفیت و تیمت تجهیزات بکار گرفصه شده در صنعت برق نقش غیراسصانداردهای فنی می
مناساع   ت و تیمات که بصوان از تجهیزات با کیفیا ئل مبصالبه این صنعت دارا بوده و طبیعی است در صورتیمسا

ز باا بهباود   صنعت نی یابد بلکه کیفیت بهره برداری از اینبهره برد نه تنها حجم سرمایه گذاری ززم کاهش می
ه ززماه آن احاداث   کبیشصر این انرژی  افزایش مارف انرژی برق و نیاز به تولید .بیشصری مواجه خواهد گردید

تجهیزات باه   ت و تهیههای جدید و توسعه شبکه انصقا  و توزیع نیرو می باشد نیاز این صنعت را به ساخنیروگاه
تجهیازات   صفاده ازوضوح نشان می دهد. لهذا برای تولید و انصقا  و توزیع مناسع انارژی بارق نیازمناد باه اسا     

ا بارای  معصبار ر  یم که این مهم نقش آزمایشگاههای مرجع منطبق با اساصانداردهای مرغوب و با کیفیت می باش
ر صانعت  صه شاده د کنصر  کیفیت تجهیزات مذکور نمایان می سازد. برای اطمینان از کیفیت تجهیزات بکار گرف
مونهاای  زانجاام آ  برق ززم است که این تجهیزات تبل از ناع در شبکه، تحت فرآیند کنصر  کیفیت و به ویژه

 ادم وجاود    در گاردد. ززم ترار گرفصه و در صورت موفقیت در این مورد، مجوز خرید و بهره برداری از آنها صاا 
هاای ساایر   زمایشگاهآهای مرجع معصبر تا چند سا  تبل در کشور سبع گردیده بود که این آزمونها در آزمایشگاه

رای ددی را با گرفصه که ایان مسااله مشاکالت مصعا    کشورها صورت پذیرفصه و یا مصاسفانه به طور کلی صورت ن
لاه  ت کاه مقو صنعت برق ایجاد نموده بود. باتوجه به اهمیت این موضوع برای صنعت برق ایاران ضاروری اسا   

از  .تدام نمایاد ازی آن اهای مرجع را در دسصورکار ترار داده و در جهت تکمیل، تجهیز و راه اندتوسعه آزمایشگاه
از  پشاصیبانی  وسازی ساز و کار کنصر  کیفیت تجهیازات ماورد اساصفاده در صانعت بارق      اینرو با هدف هدفمند 

گاههای آزمایش مرکز ،ها در شبکهمحققین و پژوهشگران و با هدف افزایش تامین برق پایدار و کاهش خاموشی
 .مرجع پژوهشگاه نیرو تشکیل گردید
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 معاونت پژوهشي

مدت ریزی بلندچنین برنامههای پژوهشی و همرش و تقویت فعالیتدهی، گسصمنظور سامانبه ،معاونت پژوهشی
های عاونتهمراه م در جهت تغییر و تحو  امور پژوهشی پژوهشگاه نیرو ایجاد گردیده است. معاونت پژوهشی به

 سات، بارای  دیگر، دومین سطح سازمانی در پژوهشگاه است. این معاونت کاه مصاولی امار تحقیاق و پاژوهش ا     
شاکیل  نّاوری تفهای موردنیاز در توسعه بسصه های  لمی و کاربردی و پاسخ بهتحقیقات و پژوهش دهیسازمان

 هاا و مسسساات  وتت پژوهشاگاه و یاا یکای از دانشاگاه    شده است. معاون پژوهشی از ا ضای هیئت  لمی تمام
 :آموزش  الی کشور است که ورایف ایشان به شرح زیر است

 های پژوهشی صنعت برق کشور؛و سرفال هاها، برنامهپیشنهاد سیاست 

 مبناای   رق کشاور بار  های پژوهشی مورد نیاز صنعت با ها و طرحراهبری و نظارت بر فرآیند تدوین و پیشنهاد برنامه
 های توسعه، ناقشه جامع  لمی کشور و اسناد راهبردی وزارت نیرو؛انداز، برنامهسند چشم

  بناای  مرق کشاور بار   های پژوهشی مورد نیاز صنعت با ها و طرحپیشنهاد برنامهراهبری و نظارت بر فرآیند تدوین و
 های توسعه، ناقشه جامع  لمی کشور و اسناد راهبردی وزارت نیرو؛انداز، برنامهسند چشم

 تاالش   ومدت و بلندمادت  مدت، میانتهیه و تدوین برنامه راهبردی حوزه معاونت پژوهشی پژوهشگاه در افق کوتاه
 تحقق مفاد برنامه مذکور؛ در جهت

 رت بار  برق و نظاا  نگاری  لم و فنّاوری در صنعتپژوهی و آیندههای پژوهشگاه نیرو در حوزه سیاستتبیین سیاست
 اجرایی شدن فرآیندهای مربوط به آن؛

 هاا و  گاهیز با دانشا های  لمی با صنعت برق کشور و نمنظور ارتقاء و توسعه همکاریگذاری بهریزی و سیاستبرنامه
 المللی؛پژوهشی ملی و بین -سایر مراکز  لمی 

 وری؛ارتباط و هماهنگی مسصمر با واحدهای مرتبط در وزارت نیرو و وزارت  لوم، تحقیقات و فنّا 

      صعدادها و طراحی و اسصقرار پورتا  پژوهشی و شبکه مصخااین صنعت برق کشاور و نظاام شناساایی و جاذب اسا
 ها؛توانمندی

 ریازی  رناماه بمنظور تسریع گردش کاار اماور پژوهشای و    های پژوهشی پژوهشگاه بهرت مسصمر گروهراهبری و نظا
 منظور ارتقاء کارایی آنها؛به

 مطاابق باا    پژوهشگاه، های اطال اتی و نشریاتها، بانكاداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، کصابخانه
 های مربوط؛نامهماوبات، مقررات و آیین

 ژوهشاگاه و  پگذاری بخشای در  منظور رسیدگی به امور سیاستشکیل و برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی بهت
 .ریزی و پیشبرد ورایف مربوطبرنامه
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 های پژوهشيگروه
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 های پژوهشيگروهمعرفي 

ژی ت برق و انار های تخاای مرتبط با صنعاصلی مدیریت پژوهش در حوزه انیمصولی پژوهشگاه نیرو، پژوهشی هاگروه
ه گارو  26 تعاداد  ی در ایان صانعت هساصند. در حاا  حاضار،     نگارندهیآپژوهی و ی، آیندهپژوهاستیسو مصولیان مطالعات 

گاه ژوهشی پژوهشا های پهای پژوهشی ا ضای گروهها و فعالیت.  مده پروژهکنندیم تیفعال روینی در پژوهشگاه پژوهش
 نیرو در تالع موارد ذیل است:

  ی مشا ساو و خاط و   ی از یاك فنّاوری و  لمهای یتفعالین بی ارتباط برترارهایی جهت پژوهی: پروژهیاستسپروژه
ان گاذاران و اندیشامند  ها، ارتباط باین سیاسات  گونه پروژهینایگر هسصند. دی سواز  کشوری انرژیِ صنعت برق و کل

 آورند.تسریع توسعه جامعه فراهم می لوم را جهت 

 انجاام   نّااوری اسات.  های ممکن در یك شاخه فها، شناسایی آیندهگونه پروژهیناپژوهی: محور اصلی در پروژه آینده
های ممکن در یك هگیرد. با واکاوی آیندهای  لمی موجود در جهان صورت میاین کار با بررسی و مطالعه پیشرفت

ت نیال باه   ریزی بهصری را جها توان برنامهناسایی نیازهای آتی در حوزه صنعت برق و انرژی، میزمینه فنّاوری و ش
نگااری  هاای آیناده  هها، اسنادِ پشاصیبان بارای پاروژ   گونه پروژههای صنعت برق و انرژی کشور انجام داد. اینارزش
 هسصند.

  ساوی آن  هام برداشصن با گینه فنّاوری، چگونگی زمینده ممکن و مورد انصظار در یك آنگاری: با شناسایی یندهآپروژه
شاده صاورت   رفصاه یپذنگااری، بار پایاه الگوهاای     یندهآهای . انجام پروژهشودمینگاری روشن یندهآدر تالع پروژه 

 ها، سند راهبردی چگونگی دسصیابی به فنّاوری در آینده است.این پروژه دادبرونپذیرد و می
  اناش  دا امکاان کساع   برطرف کردن یك چالش فنّاوری و ی منظوربهمدتی که  موماً کوتاهپروژه آزمون ایده: پروژه

جارا  ناه تعریاف و ا  یاد و نوآورا جدهای یدهای اثبات برادر یك حوزه تخاای و یا انجام مطالعات  فردمنحاربهفنی 
عه پاروژه توسا   خصراع وی، ثبت اصنعصهای طراحی و ساخت یك یا چند محاو  و از دسصاوردهای آن، پروژه شودمی

 .شودمیفنّاوری تعریف 

هاای تخااای   روهگا های پژوهشگاه نیرو و پر رنگ شدن وریفه مدیریت پژوهش، کارکرد با ایجاد تغییرات در مأموریت
ه فعالیات  با یت پاژوهش  هایی مصفاوت از تبل و ساز و کاری جدید مصناسع با چارچوب مادیر نیز تغییر کرده و با مأموریت

 های ذیل را بر هده دارند:های پژوهشی و رایف و مسئولیترداخت. در این راسصا، گروهخواهند پ

 خااای  هاای پژوهشای در حاوزه ت   شناخت فناوری موجود و رصد فناوری در حوزه تخاای مرتبط )مخصص گروه
 فناورانه(؛

       رت نیارو و ه وزاشناخت راهبردهای موجود و پیشنهاد راهبردهای ناوین و بلندمادت در حاوزه تخااای مارتبط با 
 های پژوهشی در حوزه تخاای راهبردی(؛)مخصص گروه های تابعهسازمان

 رتبط؛منگاری در حوزه تخاای پژوهی، آیندهپژوهی، آیندههای سیاستشناسایی روندها و انجام فعالیت 

  ی تدوین اسناد راهبردی سفارش شده از وزارت نیرو؛هاطرحی کالن و هاطرحمدیریت و انجام 
 های فناورانه مرتبط با حوزه تخاای؛زمون ایدهآ 

 روه، داد تخاای گا ها و مجالت معصبر، برونها، مقازت همایشانصشار دسصاوردهای پژوهشی گروه در تالع گزارش
 کصاب، اسناد راهبردی و غیره؛

 در تادوین   دادهای تخاای گروه در تالع سامینارها، ثبات و فاروش اخصاراع و داناش فنای، مشاارکت       ارائه برون
هاای  پروژه ده و نصایجسازی اسناد راهبردی تولید شالمللی و تالش در جهت تاویع و پیادهاسصانداردهای ملی و بین

 گیری کالن کشور؛پژوهی در تامیمسیاست
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 مرتبط؛ های اکصسابی در حوزه تخاایمنظور تجمیع و مدیریت دانشهمکاری مسصمر با معاونت پژوهشی به 

 معاونات   های موجود در سطح کشور در محورهای تخااای مارتبط و همکااری باا    ها و توانمندیشناسایی ررفیت
 های مرتبط؛پژوهشی در ایجاد شبکه مصخااان در حوزه

 ها در حوزه دانشگاه ی حمایصی مشصرك پژوهشگاه باهاطرحها و همکاری در مشارکت در امر توسعه تعامل با دانشگاه
هاا و باه کاارگیری    هاای تحاایالت تکمیلای دانشاگاه    سصاد، طرح حمایت از پروژهتخاای مرتبط از جمله طرح ا

 محققان پسا دکصری؛

 های رنامهشارکت در بمالمللی از جمله های پژوهشگاه در سطح بینمنظور پیشبرد برنامهتعامل با معاونت پژوهشی به
 تبط؛ه تخاای مرهای مشصرك در حوزپروژه المللی و انجامها و یا تراردادهای بیننامهبینی شده در تفاهمپیش

 رای آماوزش،  ی کالن باه شاو  هاطرحهایی از جنس طرح، پروژه و موضو ات پژوهشی با هدف تدوین پیشنهاد ایده
 تحقیقات و فناوری وزارت نیرو از طریق معاونت پژوهشی؛  

 های رشد در حوزه تخاای مرتبط.اسصعدادها و ایجاد فرصت کشف 

هاای  وهیاده در گار  انگااری و آزماون   پژوهی، آیندهپژوهی، آیندههای سیاستف برشمرده، مدیریت پروژهبا توجه به ورای
اای گاروه   هاای مارتبط باا موضاوع تخا    پژوهشی انجام شده و بدنه کارشناسی گروه مصادی انجام ورایف و پژوهش

رده و در کا وه همکااری  گروه با مدیر گار های جامع )بلندمدت( و سازنه مربوطه است. کارشناسان گروه در تدوین برنامه
ود را خهای تخاای گروه پژوهی، وریفه بررسی و رصد مسصمر روندهای فنی در حوزهپژوهی و آیندهفرآیندهای سیاست

 بر  هده دارند.
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 های پژوهشيفهرست گروه

فهرسات   کاه در اداماه   اناد های تخاای به هفت بخش تقسیم شاده های پژوهشی پژوهشگاه نیرو بر اساس حوزهگروه
 ده است.شزیر نشان داده های ی هر گروه در شکلتخاای محورهای هر حوزه تخاای، به همراه پژوهش هایگروه

 فای  باه معر  شاورای راهباری حاوزه تخااای صانعت بارق و انارژی،       در ادامه پس از ارائاه توضایحاتی در خااوص    

 .شودمیپرداخصه  های خاتمه یافتهپروژه 75
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 های تخصصي صنعت برق و انرژیشورای راهبری حوزه

 کاه گاه نیرو، پژوهشی پژوهش گروه فعالیت حوزه در منصخع مصخااین از است مصشکل شورای راهبری حوزه تخاای،
من اه باوده و ضا  های کالن پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی پژوهشگدار راهبری گروه پژوهشی در راسصای سیاست هده

د. ایان شاورا باا    کنا مای  را تعیاین  های گاروه فعالیت چارچوب پیشنهادی گروه، پژوهشی هایسرفال و هابرنامهبررسی 
بی نیاز ارزیاا   وهای صورت گرفصه تشکیل جلسات منظم و مداومِ خود، ضمن اجرای شرح ورایف ماوب، گزارش فعالیت

 د.دهای از طریق دبیر شورا در اخصیار معاون پژوهشی ترار میهای گروه را به صورت دورهفعالیت
 نفر بوده و مصشکل از افراد ذیل است: 7تعداد ا ضای شورای راهبری حوزه تخاای، 

 مدیر گروه پژوهشی؛ 

 یك نفر از کارشناسان مصخاص پژوهشگاه در حوزه تخاای گروه پژوهشی؛ 

 ها و مسسسات پژوهشی در حوزه تخاای گروه پژوهشی؛ئت  لمی دانشگاهسه نفر  ضو هی 

 .دو نفر از مصخااین صنعت در حوزه تخاای گروه پژوهشی 

  د. باه  یابا نفر از ا ضاای فاوق، رسامیت مای     5جلسات شورای راهبری حوزه تخاای، به شرط حضور حداتل
ه از  ضاو  نظر ا ضاای شاورا، اساصفاد    های مخصلف تخاای، باگیری مناسع در حوزهمنظور کمك به تامیم

 )ا ضای( مد و مصخاص )بدون حق رأی( در جلسات شورا بالمانع است.

 های تخاای صنعت برق به شرح زیر است:ها و حدود اخصیارات شورای راهبری حوزهورایف، مسئولیت

       نصار  هاای کاالن پژوهشای پژوهشاگاه و ک    هدایت و راهباری گاروه پژوهشای مرباوط در راساصای سیاسات 
 دادهای گروه؛برون

 ط؛تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی به منظور کاربردی شدن نصایج تحقیقات در حوزه تخاای مربو 

 حاوزه تخااای   ها به منظور تغذیه جریان پژوهشی دانشاگاهی کشاور در  پروژهنظارت بر فرآیند تدوین خوشه 
 مربوط؛

  وصای  هاای مخصلاف دولصای یاا خا    ی باا بخاش  ی پژوهشهاطرحتهیه پیشنهاد به منظور مشارکت در اجرای
 پژوهشی داخل و خارج از کشور جهت ارائه به شورای پژوهشی؛

  راهبری و نظارت گروه به منظور تدوین برنامه جامع پژوهشی؛ 

 نجاام  رت بر نحوه اپژوهی و آزمون ایده پیشنهادی گروه پژوهشی و نظانگاری، سیاستهای آیندهتاویع پروژه
 ها؛وژهو پیشرفت این پر

 دهد؛ارجاع می بررسی و ارهار نظر در مورد مسائلی که شورای پژوهشی یا معاون پژوهشی به شورای راهبری 

 ؛هاطرح تعیین هدف با هاایده و پژوهشی موضو ات ،هاطرح پیشنهاد هئارا و هاطرح اولیه نویسپیش بررسی 

  پژوهشاگاه  یالکصرونیکا  نشاریات  تالاع  در هاا آن باه  مرباوط  مطالع سایر و پژوهشی  ناوین انصشارپیشنهاد ،
 های آموزشی تخاای به معاونت پژوهشی.سمینارهای با فراخوان  مومی و کارگاه

 و اها سیاسات  اهاداف  حااو   بر نظارت جهت کالن یهاطرح راهبری کمیصه در حضور جهت نماینده معرفی 
 ؛کالن یهاطرح پژوهشی هایبرنامه

 نیاز صورت در سصاد وزارت نیرو در تخاای هایکارگروه در حضور جهت نماینده معرفی. 
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 94های خاتمه یافته در سال ليست پروژه

  



 

 Niroo Research Institute  4139كارنامه پژوهشي سال  

25 

گاه نيرو  ژپوهش

 عنوان پروژه: 

 پشتيباني توليد صنعتي ترمينال نشانگر خطا

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: الکصرونیك و کنصر  و ابزار دتیق گروه مجری:
 PCNPN14 كد پروژه: محمود تکابی مدیر پروژه:

 گرسعید گلخنی، حسن کوزه، سعید محمودی، مجصبی طباطبائیان همكاران:

 خالصه پروژه:
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 :نتایجچكيده 

 نهایی سازی مشخاات فنی و اسصانداردهای ززم دسصگاه 

  ماه  6رفع مشکالت  ملکردی دسصگاه طی مدت 

 اخذ تایید  ملکرد و تایید تایپ تسصهای دسصگاه 

 طراحی خط تولید و تهیه تجهیزات آن و راه اندازی خط تولید 

 تهیه دسصوالعملهای کیفی محاو  جهت الااق آرم پژوهشگاه نیرو 

 تهیه دسصورالعمل های کار و ناع و نگهداری و بروشور دسصگاه 

 ندات پروژه:تمس

 «بزار دتیقنصر  و اک ،ك، گروه الکصرونی«گزارش نهایی پروژه پشصیبانی تولید صنعصی ترمینا  نشانگر خطا، 
 94پژوهشگاه نیرو، شهریور ماه  ،پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه
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 عنوان پروژه:

 طراحي و ساخت رله مدیریت فيدر

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: ابزار دتیق گروه مجری:

 JCNPN22 كد پروژه: مهسا  الئی مدیر پروژه:

 یاسعد ناصر ،محمودیفرد، سعید الهیی پردیسان، بابك امینی، سید لی ملی،  لی فصحشرکت مهندس همكاران:

 خالصه پروژه:

و  یکلدر هر س ها یگناساز  یعسر یاربس یبرداراست که با نمونه یارله یکل یفدر تعر یدرف یریترله مد یسصمس
مصعدد،  یصحفار یاکشنههمزمان فان یاجرا یتدر کنار تابل یگنا ،و پردازش س یاضیر هاییكبا اسصفاده از تکن
 .سازدیم یررا امکان پذ یعو ثبت بالدرنگ وتا یریگاندازه یصورینگامکان کنصر ، مان

در را وصل فی طع ول ت ملیات کنصر  و مانیصورینگ وسای ی،الکصریک یهاسیسصم  الوه بر حفارت سیسصم این
فاق افصاده در ات یمهاآزر وو ثبت وتایع، حوادث  یالکصریک یپارامصرها یگیرامکان پذیر نموده و تابلیت اندازه

کاربران  سصفادها یبرا ووده ذخیره نم یتابل تبول یفیدر را داراست و نیز تادر است اطال ات فوق را با دتت زمان
ت را به اطال ا این اسصاندارد یهابا پروتکل ییا از طریق یك پورت ارتباط سیسصم، آنها را نمایش داده و

 دیگر منصقل نماید. یهاسیسصم
 33و 20وح پروژه، طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعصی یك سیسصم مدیریت فیدر برای سطاین از  هدف

 باشد.می کیلوولت، همراه با مشارکت شرکت پردیسان در تالع ترارداد مشارکت در تحقیقات
 

 مشخصات فني محصول نهایي:

 حفارتOver Current  

 حفارت Earth Fault 

  حفارتOver/Under Voltage 

   کنصرAuto Reclosing 

 کنصر  و نظارت Earth and Disconnect Switch 

 گیری کمیصی اندازه(POS، NEG، ZERO) Sequence 

 کنصر  و نظارت (Open & Close Position Status) CB State  

 گیری توان اکصیو اندازه(KW) راکصیو ،(KVAR)  و ضریع توان(Power Factor) 

 گیری فرکانساندازه 
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  ثبات وتایع(Event Recorder) 

 ثبات حوادث(Fault Recorder)  

   ملکرد Synchronization  جهت دریافت زمان ازGPS هانیو سنکرون شدن با زمان ج 

 دارای درگاهRS232، درگاهRS485  الکصریکی و نوری 

  پروتکلMODBUS 

 :نتایجچكيده 

 ساخت رله مدیریت فیدر برای اولین بار در کشور 

 سازی و امکان تولید داخلی مطابق با نیاز صنعتبومی 

 ستهای حفارصی و اتوماسیون پهای بزرگصر در زمینه طراحی و ساخت سیسصماجرای طرح 

  های دیگرهمکاری با بخش خاوصی در پروژهتوسعه 

 ندات پروژه:تمس

  «ونیك، شی الکصر، گروه پژوه«جلد او  –های تکمیلی رله مدیریت فیدر انجام مطالعات و بررسی
 کنصر  و ابزار دتیق، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو.

  «ونیك، شی الکصر، گروه پژوه«جلد دوم –های تکمیلی رله مدیریت فیدر انجام مطالعات و بررسی
 کنصر  و ابزار دتیق، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو.

  « وهشی ، گروه پژ« افزارطراحی پایه سخت :جلد او  -تحلیل و طراحی پایه رله مدیریت فیدر
 رو.یالکصرونیك، کنصر  و ابزار دتیق، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه ن

  « وهشی ، گروه پژ«افزار طراحی پایه نرم :جلد دوم -تحلیل و طراحی پایه رله مدیریت فیدر
 یرو.الکصرونیك، کنصر  و ابزار دتیق، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه ن

  « ژوهشی پ، گروه « افزارطراحی تفایلی سخت :جلد او  -طراحی تفایلی رله مدیریت فیدر
 یرو.الکصرونیك، کنصر  و ابزار دتیق، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه ن

  « ك، لکصرونیژوهشی اپ، گروه « افزارطراحی تفایلی نرم :جلد دوم -طراحی تفایلی رله مدیریت فیدر
 کنصر  و ابزار دتیق، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو.

 «ر دتیق،ابزا ، گروه پژوهشی الکصرونیك، کنصر  و«ونه نیمه صنعصی رله مدیریت فیدرساخت نم 
 پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو.

 «یق، بزار دت  و ا، گروه پژوهشی الکصرونیك، کنصر«انجام آزمونهای اسصاندارد رله مدیریت فیدر
 پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو.
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 نوان پروژه:ع

 هانيروگاهگيری پيشرفته در ی راه توسعه سيستم های اندازهتدوین سند راهبردی و نقشه

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: ابزار دتیق گروه مجری:
 PCPN23 كد پروژه: بابك امینی مدیر پروژه:

 مریم امیرآبادی ،یاطمه اشرفی، ندا یاوری، مهسا  الئسیده ف همكاران:

 پروژه: خالصه

گیاری و  نادازه ر لحظاه ا برداری و نگهداشت مناسع نیروگاه، نیاز است تا پارامصرهای فراوانی در هبه منظور بهره
در حاا    ر همزماان پایش شوند. به دیگر روی، در یك نیروگاه، در هر لحظه صدها فرایند به طور همزمان و غی

گیاری، و  نادازه ااز اسات تاا پارامصرهاای گونااگونی     اجرا هسصند و برای کنصر  دتیق این فرایندهای حسااس نیا  
تیاق صاورت   دهای ابزار ها در نیروگاه به کمك سامانهگیریها انجام شود. اندازهمحاسبات مورد نیاز بر روی آن

 گیرد.می
ست. در یروگاهی ار دتیق ندتیق( رویکردی فراگیر به حوزه ابزاها )ابزارگیری پیشرفصه در نیروگاهطرح کالن اندازه

ابصدا  "هاروگاهگیری پیشرفصه در نیهای اندازهتدوین نقشه راه و سند راهبردی سیسصم"همین راسصا در تالع پروژه 
هاای  یاق بخاش  برگزیده شد. سپس تجهیزات ابازار دت  های گازی، بخاری و سیکل ترکیبینیروگاهمحدوده کار 

تجهیاز باه دلیال     31تجهیز ابزار دتیاق نیروگااهی    105و در نهایت از بین گوناگون نیروگاهی شناسایی شدند 
اناداز، اهاداف کاالن و    بر پایه واکاوی اطال ات به دست آمده چشام  اهمیت بکارگیری در نیروگاه انصخاب شد و

های ماورد  یاسترویکرد دسصیابی به دانش فنی تجهیزات مشخص شده است. در گام پایانی نیز پس از تعیین س
ه داناش  ساصیابی با  طرح و مشخص نمودن ورایف بازیگران کلیدی، اتدامات ززم بارای د  نیاز برای انجام بهینه
ها مشاخص  پروژه های صنعصی و در نهایت تجاری سازی تجهیزات ابزار دتیق، در تالع انجامفنی، ساخت نمونه

 شده است.

 :نتایجچكيده 

  گیری پیشرفصه )ابزار دتیق( های اندازهسیسصم سند توسعه فناوریتدوین 

  تحقیقات و  موزش،گیری پیشرفصه )ابزار دتیق( در شورای آهای اندازهسیسصم سند توسعه فناوریتاویع
 فناوری وزارت نیرو

 برپایی مرکز ابزار دتیق پژوهشگاه نیرو برای اجرایی نمودن نصایج سند ماوب 

  



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

30 

گاه نيرو  ژپوهش

 دات پروژه:تنمس

 گروه « هاگاهنیرو گیری پیشرفصه درتدوین مبانی سند توسعه فناوری اندازه»م پروژه، گزارش مرحله یک ،
 1393پژوهشی ابزار دتیق، پژوهشگاه نیرو، 

  ،ار ژوهشی ابز، گروه پ« هانیروگاهگیری پیشرفصه در هوشمندی فناوری اندازه»گزارش مرحله دوم پروژه
 1393دتیق، پژوهشگاه نیرو، 

  گروه «هایروگاهنگیری پیشرفصه در توسعه فناوری اندازه ارکان جهت ساز نیتدو»پروژه، گزارش مرحله سوم ،
 1394پژوهشی ابزار دتیق، پژوهشگاه نیرو، 

  ،شگاه یق، پژوهار دت، گروه پژوهشی ابز«هاتدوین برنامه اتدامات و سیاست»گزارش مرحله چهارم پروژه
 1394نیرو، 

  ،ه ار دتیق، پژوهشگا، گروه پژوهشی ابز«نگاشت و برنامه  ملیاتی رهتدوین »گزارش مرحله پنجم پروژه
 1394نیرو، 

  ،گیری پیشرفصه در زهاندا برنامه ارزیابی و بروز رسانی سند توسعه فناوری نیتدو»گزارش مرحله ششم پروژه
 1394، گروه پژوهشی ابزار دتیق، پژوهشگاه نیرو، «هانیروگاه
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 عنوان پروژه: 

 های صنعت برقبردی و نقشه راه توسعه رباتتدوین سند راه

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: ابزار دتیق گروه مجری:
 PCNPN25 كد پروژه: مهسا  الئی مدیر پروژه:

 مهسا  الئی، بابك امینی، سیده فاطمه اشرفی، محمود تکابی همكاران:

 خالصه پروژه:

ها ربات رییرد بکارگموا یارینهاده است. در بس یشگوناگون رو افزا صنایع در هاربات یریبکارگ یامروزه تقاضا
ساالمت   افازایش ایمنای و   ینبهبود کیفیت کار، کاهش ماارف انارژی و همچنا    ید،سر ت تول یشموجع افزا
همیت اسات،  حائز ا بسیار یهر کشور یشود. از آنجا که تامین انرژی الکصریکی به صورت پایدار براکارکنان می
ای هاای دوره رسای کاربردهاا مانناد تعمیار و باز    یها در برخا تواند با بکارگیری مناسع رباتمی یزق نصنعت بر

مثبات   یرکای تااث  تامین انرژی الکصری یناناطم یتپایداری و تابل هایتجهیزات و اجزای شبکه تدرت بر شاخص
 باشد.
وردگای  رفای و پر ق جهاان در دوره مع مورد اسصفاده در صنعت بر یهای کنونربات یفناور یات،منظر چرخه ح از

محادود اسات.    بسایار  هاا آن یریو بکارگ یدتول یرو یگر. به داندیدهترار دارند و هنوز به مرحله رشد و بلوغ نرس
ان شاده  نیااز  ناو   به صنعت، بساصه باه   وابسصه یها و یا مراکز پژوهش موما توسط دانشگاه یازمورد ن هایربات

 اند. به صورت محاوزت تجاری به بازار  رضه شده یزی نطراحی و ساخصه و شمار اندک
های وسعه رباتشه راه تشرکت توانیر با همکاری پژوهشگاه نیرو اتدام به تدوین سند راهبردی و نق یهپا ینهم بر

رگاان  تید و خبدار صنعت برق کشاور باا نظار اساا    های اولویتراسصا ربات ینصنعت برق کشور نموده است. در ا
و  یلوژمصاد  یاك  یهمورد نظر بر پا اهبردیشدند. سند ر یدهبرگز یساز یبوم یدانشگاه شناسایی و براصنعت و 

باه داناش    دسصیابی ی اجرایی و ره نگاشتبرنامه ی،اصل هایگام یرندهشده و در برگ ینشده تدو یرفصهپذ یالگو
 .باشدمیهای مورد نظر فنی طراحی و ساخت ربات

 :نتایجچكيده 

  رباتیك صنعت برق توسعه فناوریسند تدوین 
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 ندات پروژه:تمس

  ،ار وهشی ابزروه پژگ، « های صنعت برقتدوین مبانی سند راهبردی توسعه ربات »گزارش مرحله یکم پروژه
 1394دتیق، پژوهشگاه نیرو، 

  ،ق، زار دتی، گروه پژوهشی اب« های صنعت برقهوشمندی فناوری ربات »گزارش مرحله دوم پروژه
 1394پژوهشگاه نیرو، 

  ،ی ابزار پژوهش ، گروه« های صنعت برقارکان جهت ساز توسعه ربات ینتدو »گزارش مرحله سوم پروژه
 1394دتیق، پژوهشگاه نیرو، 

  ،شگاهیق، پژوهار دت، گروه پژوهشی ابز«هاتدوین برنامه اتدامات و سیاست»گزارش مرحله چهارم پروژه 
 1394نیرو، 

  ،گاه نیرو، ق، پژوهشر دتی، گروه پژوهشی ابزا«نگاشت و برنامه  ملیاتیتدوین ره»گزارش مرحله پنجم پروژه
1395 

  ،های صنعت برقتبرنامه ارزیابی و به روز رسانی سند توسعه ربا ینتدو »گزارش مرحله ششم پروژه» ،
 1395گروه پژوهشی ابزار دتیق، پژوهشگاه نیرو، 
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 ان پروژه: عنو

 ارزیابي عملكرد سيستمهای فتوولتایيك نصب شده در سایتهای منتخب کشور

 شرکت توانیر كارفرما: انرژی های نو گروه مجری:

 یرطرح توسعه فناوریهای انرژیهای تجدید پذ كد پروژه:  لی هاشمی  مدیر پروژه:

 محمد زاغری، صابر طازری، پدیده سرافراز همكاران:

 خالصه پروژه:

برداری رهنظور بهم. به های فصوولصائیك مصال به شبکه در ایران در حا  گسصرش استمروزه اسصفاده از سیسصما
بایست ا میسصیم. لذای در محل ناع هها نیازمند ارزیابی و بازرسی دورهایمن، مطمئن و پایدار از این سیسصم

سصورالعمل . این دن شودلمللی و نیاز داخلی تدویادسصورالعمل جامع و مبسوطی با توجه به اسصانداردهای بین
باشد. یمر سایت بکه دهای فصوولصائیك مصال به شهای موردنیاز برای بررسی  ملکرد سیسصمشامل انواع آزمون

ل اطال ات یز تحلین و نشود که تجهیزات مورد نیاز آزموهای سیاری اسصفاده میدر بعضی کشورها از آزمایشگاه
یزات ین تجههای مخصلف اسصفاده کرد. همچنتابل حمل هسصند که بصوان از آن در سایتدر یك تریلر 

هسصند. برای  یك مفیدهای فصوولصائهای مورد نیاز ارزیابی سیسصمگیری پرتابل نیز برای هرکدام از آزموناندازه
ی گیری همهزهاندااند که تابلیت هایی تولید کردهها کیتکاهش حجم تجهیزات تابل حمل بعضی از شرکت
ر تالع گزارش ایشات دز آزمهای کار و نصایج بدست آمده امشخاات مورد نیاز را دارند. در نهایت با تکمیل برگه

ریزی رنامهوضعیت  ملکردی سیسصم مشخص شده و اتدامات ززم برای رفع مشکالت احصمالی و  یوب ب
 شود.می

انادمان  ز کااهش ر اهای فصوولصائیك در طو  زمان احصیاج به بازبینی و ارزیاابی دارناد. بارای جلاوگیری     سیسصم
گازارش   جام شود.بایست در محل سایت و با تجهیزات پرتابل اندهی این کار میسیسصم و تداوم  ملکرد و برق

چهاار   شابکه در  فصوولصائیك مصاال باه   هایحاضر با توجه به نیاز کشور برای ارزیابی در محل  ملکرد سیسصم
توانایی  وایی شده های پرتابل موجود برای ارزیابی در سایت شناساست. در فال او  آزمایشگاهفال تدوین شده

ه خورشیدی ت نیروگااست. در فال دوم اسصانداردهای مربوط به ارزیابی در سایهای هرکدام تشریح شدهو تابلیت
رالعملی است همچنین دسصوی انجام هریك تشریح شدهموردنیاز در آزمایشگاه و نحوهاسصخراج شده و آزمونهای 

اسات. در  ئاه شاده  ی تدوین گزارشات آزمون در فال سوم ارااست. نحوهبرای انجام آزمایش در سایت ارائه شده
ت. در اسا ی بین سازندگان مخصلف انجاام شاده  فال چهارم مشخاات فنی تجهیزات مربوط به تست و مقایسه

ای کاه بار   IEC 61829تشاریح شاده اسات. در پیوسات دوم اساصاندارد       IEC 62446پیوست او  اساصاندارد  
 است. جریان ذکر شده و در پیوست سوم فرمت گزارش آزمون آمده-گیری منحنی ولصاژاندازه
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 چكيده نتایج:

هاا در  ای این سیسصم ملکرد دورههای خورشیدی مصال به شبکه دسصورالعملی برای ارزیابی با گسصرش سیسصم
رسی المللی برای برنردهای بیی دسصورالعملی جامع با توجه به اسصانداکشور موردنیاز است. این مقاله ابصدا به ارائه

در شاهرهای   سایت نموناه  9ی ارزیابی پردازد. سپس نصیجههای فصوولصائیك در محل سایت می ملکرد سیسصم
وریکه  الوه بر کند. به طد، اصفهان، اراك، سمنان، یزد، کرمانشاه و تبریز را تشریح میکرمان، بندر باس، بیرجن
 شوندها ایرادات ناع نیز که بر  ملکرد سیسصم تأثیرگذار است بیان میمسائل  ملکردی سیسصم

 مستندات پروژه:

 IEC 62446 “Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for 

system documentation، commissioning tests and inspection”، 2009. Ed.1 

 IEC 61829 “Crystalline silicon photovoltaic (PV) array - On-site measurement of IV 

characteristics”، 1995، Ed.1. 

 HT instrument Co. available on Website:http://www.ht-instruments.com/en/ 
products-ht/pv_testers/ 

 Solmetric Co. Website: available on http://www.solmetric.com/ 
pvanalyzermatrix.html 

 IEEE 1547 

  IEC 61683 “ Photovoltaic systems – Power conditioners – Procedure for measuring 

efficiency”. 1999.Ed.1. 

  

 

 

  

http://www.ht-instruments.com/en/products-ht/pv_testers/
http://www.ht-instruments.com/en/products-ht/pv_testers/
http://www.solmetric.com/pvanalyzermatrix.html
http://www.solmetric.com/pvanalyzermatrix.html
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 عنوان پروژه:

انجام مطالعات تطبيقي به منظور دستيابي مدل ساختاری و نظارتي برضوابط پروانه 

 شرکتهای توزیع برق

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: اتصااد برق و انرژی گروه مجری:
 NPEPN01 كد پروژه: مریم محمدی مدیر پروژه:

 سپهر رامیار، شهاب شاه ابراهیمی همكاران:

 خالصه پروژه:

ز تأسیسات رداری اب بهره ایجاد، نگهداری وبر اساس تانون اسصقال  شرکصهای توزیع برق، اخصیاراتی از تبیل: 
قوق، بدهیها، اییها، حدارتمامی  و همچنین انصقا  و منابع انسانیمدیریصی، مالی به لحا  اداره شرکصها برق، توزیع 

این  دید. درگذار گروا ،به بخش توزیعبه شرکصهای توزیع به صورت غیر دولصی تعهدات و حقوق  مومی مربوط 
مچنین هوزیع و تصهای راسصا ایجاد سیسصم منسجم، دتیق و پویا در زمینه نظارت، کنصر  و ثبت اطال ات شرک

ست نهاد لی در دی کنصرو به تبع آن صدور مجوز از مهمصرین ابزارها اضیان حضور در  رصه این کسع و کارمصق
 . باشدمیحاکمیت 

رو زارت نیازی وبراین اساس و با توجه به احساس نیاز در گروه نظارت و صدور مجوزهای دفصر خاوصی س
روانه پرضوابط ارتی بنظ -انجام مطالعات تطبیقی به منظور دسصیابی به مد  ساخصاری "پروژه ای تحت  نوان 
ه دسصیابی به ین پروژیف ادف از تعرتعریف و اجرای آن به پژوهشگاه نیرو واگذار گردید. ه "شرکصهای توزیع برق

 می باشد.  کشورها سایر ساخصار نظارت بر شرکصهای توزیع با تاکید بر چگونگی مجوزدهی و ارائه ضوابط آن در
 .انجام این پروژه در یك مرحله و زیر بندهای آن برای ده کشور به شرح زیر بوده است

های اب کشور)انصخ عمقررات و نظارت بر شرکصهای توزیمطالعات تطبیقی و بررسی ساخصار تنظیم  -مرحله یك
 (( کشور10مرجع جهت بررسی ساخصار بخش توزیع ده )

 

 :نتایجچكيده 

دهی و ضوابط نارر بر صدور پروانه مجوزنظارت و ذینفعان، چگونگی ساخصار در این پروژه موارد مصعددی از تبیل 
ده  .. در.نه توزیع وان پرواارندگرمزد و حق ازمصیاز پروانه از د، چگونگی ابطا  و تعلیق مجوز و شیوه اخذ کاتوزیع

اساس موارد  بصدا بردر ا کشور در طیفهای توسعه یافصه و در حا  توسعه بررسی و تحلیل گردید. انصخاب کشورها
شامل فقط  یا مجوزست، آامشابه با ایران و توجه به این نکصه که نحوه و محدوده واگذاری شرکت توزیع چگونه 

های شرکصهای توزیع نیز وجود دارد، ای برای داراییبرداری سیسصم توزیع است یا مجوز جداگانهنگهداری و بهره
راهگشا و  ق بسیاریع برانجام گردید. نصایج این پروژه در طراحی سیسصم نظارتی و کنصرلی برای شرکصهای توز

 حائز اهمیت است. 
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 ندات پروژه:تمس

 «انگلسصان،  سصرالیا،ا، او ضوابط صدور پروانه شرکصهای توزیع برق در کشورهای کاناد بررسی ساخصار نظارت
رق و انرژی، باتصااد  ژوهشی، گروه پ«امریکا، ایرلند، اردن،  ربسصان، آفریقای جنوبی، اوگاندا و هندوسصان 

 .1394مرکز اتصااد، پژوهشگاه نیرو، شهریور 
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 :عنوان پروژه

 بهينه قيمت نيروگاه سيكل ترکيبي سبالن در بازار برقنرم افزار پيشنهاد 

  سبالن برق امیدشرکت  كارفرما:  و مدیریت برقاتصااد  گروه مجری:
 CMASG01 كد پروژه: سیدپیمان موسوی مدیر پروژه:

 زدن خرسند فرهاد فالحی، سوسن داوری، همكاران:

 خالصه پروژه:

اتعای هار   هاای و  ینهدیدگاه کاملی نسبت به هز باید، شرکت سبالن برق امید بمنظور شرکت در بازار برق ایران
صراتژی باازی  صواناد اسا  مگاوات تولیدی، فرصصهای موجود در بازار و پصانسیل بازی واحدهای خود داشصه باشد تا ب
فنی و ال ات طت شامل اخود را در هربازه زمانی انصخاب و بر مبنای آن به سود مورد نظر دست یابد. این اطال ا

و  گاذاری اولیاه  هاای سارمایه  های ثابت همچون هزینه  گذاری اولیه، هزینه مربوط به هزینه سرمایهاطال ات 
زه د که در باا باش می های تعمیراتهای سوخت مارفی و هزینههزینههای مصغیر چون هزینه تعمیرات و  هزینه

 گردد. تعیین و محاسبه می برداری از سیسصم های مخصلف سا  و بر مبنای مشخاات بهره
دتیقی بر  وان پردازشکه با تکیه بر اطال ات موجود در آن، بص استنرم افزاری  تهیه ،هدف از این پروژه نخست

ن باا  همچنای اد. دانجاام  در نیروگاه سایکل ترکیبای سابالن     های تولید انرژی الکصریکی هر واحد تولیدیهزینه
کاه   دهشا ز ارائاه  نرم افزار در دو محایط مارتبط وب و وینادو   اسصفاده از الگوریصمهای محاسباتی شبکه  ابی، 

فات و بعاد از   دریا یدیتولاطال ات را باورت روزانه و هفصگی )مصناسع با بازه بروز رسانی واحدها( از واحدهای 
 د.نمایرائه تحلیل و ارزیابی باورت گزارشات مدیریصی و کارشناسی ا

یران، ایان  اازار برق بر نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن دکه با تعیین جایگاه  بوده استهدف دوم از این پروژه آن 
که با بررسی  ستاگردیده  و بدین منظور نرم افزاری ارائه هدجایگاه را به نقطه بهینه خود در بازار انرژی سوق د

ازار بارق  بژی رفصار در خوانی دیگر رتبا، به تحلیل اسصرات بازی و دیتولیهر یك از واحدهای  پصانسیل و  ملکرد
 ارائه کند.ن رکیبی سبالحراتی نیروگاه سیکل تبپردازد و پیشنهاد بهینه تیمت خود را برای هر سا ت از هر واحد 

 چكيده نتایج:

 ترکیبی سبالن تهیه بانك اطال اتی از اطال ات فنی و اتصاادی واحدهای سیکل 

  ترکیبی سبالن در بازار برق ایران گزارش از وضعیت و جایگاه سیکلارائه 

 ترکیبی سبالن ارائه نرم افزار پیشنهاد تیمت بهینه واحدهای حرارتی سیکل 

 :مستندات پروژه

 ل وگاه سیکای نیرتعیین هزینه تمام شده واحده»برق؛ مجموع گزارشات و مدیریت  گروه پژوهشی اتصااد
  و.؛ پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نیر«برق ایرانترکیبی سبالن در بازار 
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 عنوان پروژه:

ی تحت پوشش شرکت برق منطقه ای گيالن هانيروگاهپيشنهاد بهينه قيمت  افزارنرمتوسعه 

 در بازار برق ایران

 شرکت برق منطقه ای گیالن  كارفرما:  و مدیریت برقاتصااد  گروه مجری:
 NCEBG01 كد پروژه: خرسند صفاییزدن  مدیر پروژه:

 زدن خرسند صفایی ،پیمان موسوی، سوسن داوری همكاران:

 خالصه پروژه:

 ازارهایهی در بدکه بمنظور پیشنهاد تیمت  باشدمیی افزارنرمطراحی و تهیه  ،هدف اصلی از این پروژه
ا آنالیز ست که بردیده اتهیه گی افزارنرمبدین منظور  بورس و رزرو مورد اسصفاده ترار گیرد. ،همزمان انرژی

حوزه را  ت در هری شرکوضعیت بازار انرژی و برق با پیش بینی تیمت و ارزیابی ریسك بازار بهصرین اسصراتژ
یت نین بازار و ماهبه توا ابسصهتعیین و برنامه تولید نیروگاه را ارائه نماید. اسصراتژی بهینه یك تولید کننده و

از روشهای  ن مد  ورق ایرابتمامی توانین بازار  افزارنرمبه همین دلیل در این  باشدمیت و بار احصمازتی تیم
که  دهشارائه  یندوزدر محیط و افزارنرماحصمازتی برای لحا  نمودن تیمت و بار بهره گیری گردیده است. 

فت و بعد از دریا یدیتول ز واحدهایاطال ات را باورت روزانه و هفصگی )مصناسع با بازه بروز رسانی واحدها( ا
 .نمایدگزارشات مدیریصی و کارشناسی ارائه میپیشنهادات و تحلیل و ارزیابی باورت 

این پروژه  ینرو درااز  باشدمیهر تولیدکننده برق بر مبنای جایگاه خود در شبکه دارای پصانسیل منحار بفردی 
ایگاه را به جن، این ق ایرار بازار برهر نیروگاه دعیین جایگاه با تبه گونه ای انجام گردیده است که  سازیمد 

صانسیل و پبررسی  که با تگردیده اسی ارائه افزارنرمو بدین منظور  یابدنقطه بهینه خود در بازار انرژی سوق 
پیشنهاد بهینه  ردازد وبرق بپ خوانی دیگر رتبا، به تحلیل اسصراتژی رفصار در بازاربازی و یك تولیدکننده ملکرد 

دن سود بلند حا  نموی با لاین اسصراتژارائه کند.حرارتی در بازار برق تیمت خود را برای هر سا ت از هر واحد 
حا  لدر آن  ش پو مدت نیروگاه و حوزه های مخصلف بازار برق بهینه گردیده و تمامی مباحث مالی و ارز

 ای در هر حوزه ارائه شود.گردیده است تا پیشنهاد بهینه
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 چكيده نتایج:

 ی تحت پوشش برق منطقه ای گیالنهانیروگاهپیشنهاد بهینه تیمت  افزارنرم 

 :مستندات پروژه

 ی هانیروگاه نه تیمتپیشنهاد بهی افزارنرمتوسعه »برق؛ مجموع گزارشات و مدیریت  گروه پژوهشی اتصااد
 ؛ پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نیرو.«تحت پوشش برق منطقه ای گیالن
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 :عنوان پروژه

بهينه سازی برنامه ریزی آرایش توليد واحدها براساس اولویت قيمت های پذیرفته شده 

 انتقالهای بارگذاری شبكه دودیتبازار با لحاظ مح

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: برقاتصااد و مدیریت  گروه مجری:

 PMAPN06 كد پروژه: فالحی فرهاد مدیر پروژه:

 هی مبارکن موسوسید سعید محصوی پور، افراسیاب چراغی، محمد فصاحی، مسعود حسنی، سید پیما

 خالصه پروژه:

ه رای بازار روزاناسبه اجرای محاز این نرم افزار ب ،با توجه به نیاز و توسعه بازارشرکت مدیریت شبکه برق ایران 
خاه از این مه مشادادر  دبهره می برد. این نرم افزار در محیط جاوا به موتور محاسباتی سی پلکس بهره می بر

 افزار آورده شده است.نرم

  لوولتکی 230 و 400خط و ترانسفورماتور در سطوح  2100مدلسازی محدودیصهای شبکه انصقا  بیش از 

 ،وش ماخحداتل زمان  مدلسازی محدودیصهای فنی واحدهای نیروگاههای از جمله حداتل زمان در مدار بودن
 بودن، آهنگ تغییرات تولید و....

 کهمدلسازی محدودیصهای گلوگاهی که برگرفصه شده از مطالعات پایداری و دینامیکی شب 

  تابلیت مدلسازی پشامد رنكn-1  وn-2 در شبکه ل ذخیره منطقه ای و ناحیهبرای تعیین حدات 

 در این نرم افزار از الگوریصم پیشرفصه سریع بندرز بهره گرفصه شده است 

 بازار برق  در 95ا  سایی محدویصهای ولصاژ و توان راکصیو یکی از ویژگیهای این نرم افزار هست که در ابصد
 اجرای شده است.

همچناین از   وپروژه برتر تحقیقاتی صنعت بارق شاناخت شاد    بعنوان  1394تابل ذکر هست این پروژه در سا  
 لحا  تولید نرم افزار بعنوان نرم افزار برتر صنعت برق شناخت شد.

 چكيده نتایج:

 کشور تدرت سیسصم از برداریبهره هایهزینه کاهش 

 بازار توسط اتصاادی - اجرایی تولید آرایش برنامه ارایه 

 ان اصالح رفصار پیشنهاد تیمت بازیگر 

 افزایش رابطه بین بار و تیمت مصوسط موزن بازار برق 

  افزایش فضای رتابصی بین نیروگاه های تولید کننده انرژی الکصریکی 

 ار (کاهش انحاار و تدرت بازار برق نیروگاههای با راندمان باز ) سیکل ترکیبی و بخ 

 ضافهو روشن شدن ا برای جلوگیری از خاموش تغییر روند تیمت دهی برخی نیروگاههای خاص 
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 کاهش هزینه خرید انرژی بازار برق 

 کاهش تیمت مصوسط موزن بازار برق 

 کاهش هزینه سلع فرصت 

  ریا  منابع ملی 20.000.000.000مصوسط صرفه جویی روزانه بیش از 

 

 

 نمایی از پنجره تولید محدودیصهای مطالعات پایداری و دینامیکی شبکه

 :مستندات پروژه

  ار برق رای بازمسصندات طراحی نرم افزار اج»برق؛ مجموع گزارشات و مدیریت  اتصاادگروه پژوهشی
 ؛ پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نیرو.«ایران

 ازار بر اجرای رم افزاسازی و تست نمسصندات پیاده »برق؛ مجموع گزارشات و مدیریت  گروه پژوهشی اتصااد
 پژوهشگاه نیرو. ؛ پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛«برق

 ؛ «رق ایرانازار ببگزارش فنی نرم افزار اجرای »برق؛ مجموع گزارشات و مدیریت  گروه پژوهشی اتصااد
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نیرو.
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 :عنوان پروژه

 ریزی مدیریت توليد مبتني بر مالحظات فني و اقتصادی بازار برق و بورس انرژیبرنامه

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: اتصااد و مدیریت برق گروه مجری:

 PMAPN06 كد پروژه: زادهمرتضی شعبان مدیر پروژه:

 مهدی فرهادخانی مبارکه، سید پیمان موسوی محمد فصاحی،

 خالصه پروژه:

 یهاا شارکت  یمنعطاف و چنادکاره بارا    یریا گمیتام یو توسعه ابزارها هیبرق، ته یبازارها یرتابص یدر فضا
 تدرت سصمیسمسصقل بردار بهره نیو همچن یامنطقهانصقا  و برق یها(، شرکتGENCOsبرق ) دیتول تیریمد
(ISO) وط و خطا  یاهروگا ین یواحادها  ژهیا به و زاتیتجه رانهیشگیمناسع و موثر خروج پ یبندزمان نییدر تع

 یزیا راماه مبحاث برن  پروژه کاه باه   نیابرخوردار است.  ییبسزا تیاز اهم ،(یادوره راتی)بابت انجام تعم انصقا 
ارد به دنبا  د دی، تاکخروج واحدها یزیراصطالحا برنامه ایو  ،یروگاهین یواحدها راتیتعم یبندزمان رانهیشگیپ

 بارق  دیا ولت تیریشارکت ماد   كی یروگاهین یخروج واحدها ینهیبه یزمان یاهدوره نییتع ی درراهکار مناسب
 . دباشیتا دو ساله( م كی) مدتانیم یزیردر افق برنامه یخاوص

تارار   یبررسا  نیاا ماورد  مرحله او  پروژه، ساخصار اجرایی برنامه تعمیرات در برخی از بازارهای برق مشاهور د  در
حت پوشش روگاهی تریزی یکپارچه سبد تولید واحدهای نیگرفصه است. در مرحله دوم، تامیمات مسثر در برنامه

مات ، تاامی بارق روز فاروش   باازار مدت وی در ارتباط با شارکت در  که شامل تامیمات کوتاه GENCOیك 
کت در مرتبط با شار  تعمیرات و نیز تامیمات بلندمدتانجام بابت واحدها ریزی خروج مدت مرتبط با برنامهمیان

 یهاا ماد   یهایژگیر واز نظباشند با جزئیات بازیی مطالعه و و  قد ترارداهای دوجانبه، می انرژی بازار بورس
ود یافصه، مدلی بهب بر مبنای یریگمیابزار تام كی. در مرحله سوم، اندشده یبندبا دتت دسصه ،یشنهادیپ یاضیر

. شودیم ادشنهیرق پبهای مدیریت تولید کاربردی و در  ین حا  مصناسع با ساخصار بازار برق ایران برای شرکت
گیاری  تاامیم  هاای مساأله ترکیبای از زیر سازی جامع و به صاورت  سأله بهینهدر تالع یك م ،مد  ریاضی نیا

 مدت و بلندمدت مطرح شده است. میان ،مدتکوتاه
افزاری و ی نرمسازی و نیازهاهای بهینهریزی مدیریت تولید و پرهیز از چالشبه منظور حل یکپارچه مسأله برنامه

و تیاود   وابع هدفهای با ررفیت بازتر، تمامی تی توی و حافظههاافزاری در خاوص اسصفاده از پردازندهسخت
گیری خاود، از  میممدت و بلندمدت از نظر ماهیت مصغیرهای تامدت، میانکوتاه هاییرمسألهریاضی مصنارر با ز

در حاین  ژ زی زگرانا الگوریصم آزادساا یکدیگر تفکیك شده و مجددا با اسصفاده از روش تدرتمند حل زیرگرادیان 
به منظاور   نیچنگردد. هممی ترارها پیوند برسازی میان این زیرمسألهفرآیند حل مسأله و در بدنه الگوریصم بهینه

اساصوار )مقااوم(   ساازی  بهیناه  باه صاورت  مسأله  ،هاگیری در فضای نایقین دادهتامیمو امکان  پوشش ریسك
 . شده استسازی مد 
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 های تدرتواحدها در محیط تجدید ساخصار یافصه سیسصم ریزی خروج(: ساز و کار برنامهالفشکل)

 

 

 روگاهیهای نیپنجره تعمیرات به دست آمده به منظور ا الم آمادگی خروج بابت تعمیرات هر یك از واحد(: بشکل)

 یاضا ی، ماد  ر CPLEXکنناده  حال  یو فراخاوان  C# طیدر محا  یسینوبا اسصفاده از برنامه ،چهارمدر مرحله  ت،یدر نها

 .شودیم رضه های مدیریت تولید برق برای شرکتافزار کاربردی و تابل توسعه در تالع یك نرم یریگمیامت



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

44 

گاه نيرو  ژپوهش

 

 افزار مدیریت تولید برقنحوه درج اطال ات فنی و اتصاادی هر واحد نیروگاهی در نرم(: جشکل)

 

 ایرات دورهخصلف تعمیانواع م در نظر گرفصنبا برنامه بهینه خروج واحدهای نیروگاهی  تعیین - افزارنرممحیط (: دشکل)
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 چكيده نتایج:

 دنیا( رهای برقازاب)در  مند ساخصار فعلی الگوهای تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهیشناسایی نظام 

  ر مبنای ب گاهیریزی یکپارچه سبد تولید واحدهای نیرومسثر در برنامه گیریهای تامیممد شناسایی
 های بلندمدتمدت و بلندمدت تامیممدت، میانکوتاههای زمانی افق

  برق هی دوجانبو تراردادهاانرژی با شرکت در بازار بورس مرتبط تامیمات بلندمدت مدلسازی ریاضی 

 برداری بازار بهره انینریزی مدیریت تولید منطبق با ساخصار رگوزتوری و توگیری برنامهتوسعه مد  تامیم
 برق ایران

 لیددیریت تومریزی الگوریصم آزادسازی زگرانژ و تجزیه بندرز در حل مسأله جامع برنامه سازیپیاده 

 هاتطعیت دم اثیرتسازی اسصوار به منظور لحا  نمودن گیری به راهبرد بهینهمجهز نمودن ابزار تامیم 

  ها یروگاهتولید ن یریتریزی مدافزار تجاری جامع برنامهارائه نرمهای محاسباتی مورد نیاز و طراحی ماژو 

 مستندات پروژه:

 «ریزی برنامه ی درریزی خروج تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهبررسی هدفمند ساخصار فنی برنامه
 .گاه نیرو؛ پژوهشپژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛برقو مدیریت  گروه پژوهشی اتصااد؛ «مدیریت تولید

 « عمیرات تریزی خروج های مطرح برای برنامهانرژی-در اتصاادبررسی ساخصارهای به کار گرفصه شده
ریزی نامهر برمطرح د مدت و بلندمدتمدت، میانهای کوتاهگیریواحدهای تولید و تعامل آن با تامیم

 و.گاه نیرپژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهش؛ برقو مدیریت  گروه پژوهشی اتصااد؛ «تولید

 «گهداری وریزی نریزی مدیریت تولید با در نظر گرفصن برنامهی برنامهطراحی مد  کلی و یکپارچه 
ضور ح تصاادیاو  یفن ملزوماتمدت و بلندمدت مبصنی بر تعمیرات واحدهای تولید و سایر تامیمات کوتاه

ه پژوهشگا ط زیست؛پژوهشکده انرژی و محی؛ برقو مدیریت  گروه پژوهشی اتصااد؛ «بازار برق ایران در
 نیرو.

 «ید مبصنی یریت تولریزی مدافزار برنامهافزاری مناسع، طراحی واسط کاربری و تدوین نرمانصخاب محیط نرم
ی و شکده انرژپژوه ؛برقو مدیریت  گروه پژوهشی اتصااد؛ «بر مالحظات فنی و اتصاادی بازار برق ایران

 محیط زیست؛ پژوهشگاه نیرو.
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 مصرف و برچسب انرژی انواع چراغهای معمولي و ال ای دینظارت تدوین استاندارد 

 برق و انرژیمعاونت  -وزارت نیرو كارفرما: الکصرونیك تدرت گروه مجری:

 CIEDE01 كد پروژه: رادحسن ابراهیمی مدیر پروژه:

بهروز  ارضی همكاران:

.

 و پیش نویس اسصاندارد 8تا  1 پنج جلد گزارش مربوط به مراحل 
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 عنوان پروژه:

 قدرت در شبكه برق کشور كيالكترون زاتيتجه سند توسعه فناوری

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: الکصرونیك تدرت گروه مجری:

 PIEPN10 كد پروژه: احمد اسما یلی مدیر پروژه:

 احمد اسما یلی، جوانه ضیا طبری همكاران:

 خالصه پروژه:

اع رق، انوبکه بشمنظور تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکصرونیك تدرت در هب
ها وسعه آنتیق و ی تجهیزات الکصرونیك تدرت برای کاربردهای مخصلف شناسایی شد و وضعیت تحقهافناوری

ی تجهیزات هایناورفوزه بررسی گردید. بر اساس رهنمودهای کمیصه راهبری پروژه و با مااحبه با خبرگان ح
ر یك کشور د برای های کاربردهای مخصلف تجهیزات الکصرونیك تدرتالکصرونیك تدرت، چشم انداز و اولویت

ی تجهیزات هافناوریهای توسعه ( اسصخراج گردید. سپس با اسصخراج چالش1404ساله )سا   10افق 
ها ن چالشدر نظر گرفص ن حوزه شناسایی گردید و باها و اتدامات ززم جهت توسعه ایالکصرونیك تدرت، سیاست

دار ت اولویتی تجهیزات الکصرونیك تدرهافناوریتوسعه هایی جهت های توسعه پروژهتو همچنین اولوی
 .گرددمیکر های پروژه ذیدر ادامه نمونه هایی از خروج تدوین گردید که در این سند به آنها اشاره شده است.

 كشور: برق شبكه در قدرت الكترونيک فناوری تجهيزاتچشم انداز توسعه 

 هایانرژی سعهتو زمینه در برق صنعت کالن هایگیریجهت تحقق راسصای در مصعا ، خداوند به اتکا  با
 به قبر صادرات فزایشا و شبکه پایداری و اطمینان تابلیت وری،بهبود بهره انرژی، تلفات کاهش تجدیدپذیر،
 داخلی، صخااانم توانمندی بر تکیه با کشور تدرت الکصرونیك تجهیزات فناوری حوزه همسایه، کشورهای

 .بود خواهد 1404 سا  در منطقه تدرت الکصرونیك فناوری تطع
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 فناوری: اهداف توسعه

 المللی بین رتابصی تابلیت با داخلی بازار در مارف نخست جایگاه به دسصیابی 

 منطقه هایکشور میان در بومی شده تولید تجهیزات از برداریبهره و تولید طراحی، در پیشصازی 

 منطقه بازارهای ویژه به المللیبین بازارهای از سهمی به دسصیابی 

 با نورهور و جدید یهافناوری زمینه در دنیا روز دانش از کشور پژوهشی و آموزشی مراکز برخورداری 
 آزمایشگاهی هاینمونه ساخت رویکرد

 :فناوری توسعهراهبردهای 

 زات:ی تجهیصورت گرفصه اولویت او  توسعه فناوری  بارتند از توسعه فناور مطالعاتبا توجه به 

 Solar cell Power Conditioning system 

 Wind turbine Power Conditioning system 

 :های توسعه فناوریاقدامات و سياست

 برخی اتدامات و سیاسصهای  بارتند از:

  شورای راهبری توسعه فناوری تجهیزات الکصرونیك تدرتتشکیل 

 های کشورهای ملی مورد حمایت دولت در راسصای نیازمندیتعریف پروژه 

 و  اخت داخلسی و تدوین اسصاندارد تجهیزات الکصرونیك تدرت به منظور بهبود کیفیت تجهیزات واردات
 ای برای نظارت بر اسصانداردهاایجاد کمیصه

 آزمون  و، توسعه راحیاد محیط مناسع تست  ملیاتی و ایجاد آزمایشگاه شبیه ساز بالدرنگ طحمایت از ایج
 تجهیزات الکصرونیك تدرت 

 ندات پروژه:تمس

  6تا  1یازده جلد گزارش مربوط به مراحل 
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 عنوان پروژه: 

توده در تدوین سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زیست

 ایران

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: های تجدیدپذیرانرژی گروه مجری:
 8373 كد پروژه: مهدی رضایی مدیر پروژه:

براهیم لحی، اپرست کاشانی، شهریار بزرگمهری، مریم  ابدی، فاطمه محمدی، ساتی صاآرش حق همكاران:
 فیاضی

 خالصه پروژه:

شکالت نرژی، ماانرژی، توسعه پایدار، ایجاد امنیت بخشی به منابع های فسیلی، تنوعفناپذیری سوخت
رشید، نرژی خواانند پذیر بودن منابع انرژی ممحیطی ناشی از ماارف انرژی فسیلی از یك طرف و تجدیدزیست

های ز انرژیافاده توده و غیره از طرف دیگر، با ث توجه جدی جهانیان به توسعه و گسصرش اسصباد، زیست
 ای مارفلی برالملش سهم این منابع در سبد انرژی جهانی شده است و تقاضای بینتجدیدپذیر و افزای

مروزه اه است. یافص توده برای ماارفی چون حمل و نقل، برق و حرارت افزایشهای پاك و به ویژه زیستسوخت
فزایش ایدپذیر ای تجدههای انرژیها در امر تحقیق، توسعه و  رضه سیسصمها و شرکتها و بودجه دولتفعالیت

 چشمگیر داشصه است.
محیطی و ستوسعه زیلیل تدتوده به  نوان یك منبع انرژی نه تنها به دزیل اتصاادی بلکه به اسصفاده از زیست

هایی که یسصمباشد. ساجصما ی نیز جذاب است و از طرفی  املی جهت تسریع در رسیدن به توسعه پایدار می
ار رگ به کو بز های کوچك، مصوسطتوانند در ررفیتکنند میارف تبدیل میتوده را به انرژی تابل مزیست
 روند.

گوناگونی از  مصعدد و باشد. تعاریفهای تجدیدپذیر میتوده یکی از منابع  مده در میان انواع منابع انرژیزیست
سپصامبر  27اریخ تبه  EC/77/2001توده که در راهنمای آن ارائه شده است. تعریف اتحادیه اروپا از زیست

ز ازیسصی  توده  بارت است از اجزاء تابل تجزیهزیست"میالدی  نوان شده، بدین شرح است:  2001
ین و همچن ابسصهوها و صنایع محاوزت، پسماندها و زائدات کشاورزی )شامل مواد گیاهی و دامی(، جنگل

 ."زائدات صنعصی و شهری تابل تجزیه
یست توده به مواد ، زISO/CD 13065-2014ئه شده از زیست توده در اسصاندارد ترین تعریف ارابنا به تازه

ای زمین( ه)زیه خصارهاشود که خاسصگاه زیسصی داشصه باشند به اسصثنای آنها که در زمین ساخامی اطالق می
 ای دگردیسی یافصه باشند.دفن شده و یا به مواد سنگواره

نواع اصان( و ازی )مگهای های مایع )اتانو  و بیودیز (، سوختسوخت توده تابلیت تولید برق، حرارت،زیست
ید، به طوری که ویل نمااز تحگتواند انرژی را به اشکا  جامد، مایع و کاربردهای مفید شیمیایی را دارا است و می

 باشد.پس از ذغا  سنگ، نفت و گاز طبیعی، چهارمین منبع بزرگ انرژی در دنیا می
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ی موجود در هایفناور های گوناگون به انرژی تبدیل نمود. در حا  حاضرتوان به روشده را میتومنابع زیست
از  وع خاصیرای نببندی نمود که هر گروه توان به سه گروه طبقهتوده به انرژی را میزمینه تبدیل زیست

 توده مناسع است و محاوزت انرژی مخصص خود را دارد:زیست

 ز اانرژی  اوزتتبدیل ترموشیمیایی: شامل اسصفاده از حرارت و فرآیندهای شیمیایی برای تولید مح
 گردد:ی ذیل میهافناوریباشد. تبدیل ترموشیمیایی شامل توده میزیست

 احصراق مسصقیم 

 پیرولیز 

  گازیساز 

  کربنیزاسیون 

 رای بیمیایی ش وامل  توده و اسصفاده ازهای مکانیکی روی زیستشیمیایی: شامل ا ما  روشتبدیل فیزیکی
 شود:یل میذوارد شیمیایی شامل م -باشد. تبدیل فیزیکیهای مایع و جامد میتوده به سوختتبدیل زیست

  سازی فشرده 

 اسصریفیکاسیون ترنس 

 توده به یستز ی تبدیلها براها یا سایر میکروارگانیسمها، باکصریتبدیل بیوشیمیایی: شامل اسصفاده از آنزیم
 باشد:ی ذیل میهافناوریهای انرژی است و مشصمل بر دیگر شکل

 هاضم بیهوازی 

 دفنگاه 

 تخمیر 

  پیل سوخصی زیسصی 

با هدف  -نتوده در ایراستی مرتبط با انرژی زیهافناوریتدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه  -این پروژه
توده یستخصلف زمدار اسصحاا  برق از منابع ی اولویتهایفناورسازی تبیین مسیر کسع دانش فنی و بومی

 انجام شده است.
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 :عنوان پروژه

های مگاوات در استان 200سنجي احداث نيروگاه بادی به ظرفيت مطالعات امكان

 (خراسان رضوی یا قزوین )فاز اول

  پژوهشگاه نیرو کارفرما: های تجدیدپذیرانرژی گروه مجری:

 PNEPN02 کد پروژه: آرش حق پرست کاشانی مدیر پروژه:

 بابك پرکار ،سید مجصبی زجوردی، مهدی رضایی همكاران:

 خالصه پروژه:

ن د، تا از بین ایر بگیرنی ترادر این پروژه باید مناطقی برای سنجش پصانسیل اسصفاده از انرژی بادی مورد ارزیاب
مگاواتی به سازمان  500برای احداث نیروگاه بادی  دار شناخصه شود ومناطق یکی به  نوان منطقه پصانسیل

مراحل  ی شاملهای نو ایران معرفی شود و مراحل تانونی جهت اخذ مجوز طی شود. پصانسیل سنجانرژی
اسان نطقه خردر م مخصلفی بوده است. در بخش او  این پروژه تالش شده است تا بررسی مقدماتی رژیم باد

اع آن گیری آن، انوای این منظور مفهوم و تعریف باد،  وامل مسثر در شکلرضوی و تزوین صورت پذیرد. بر
ر ده است. گرفص مورد بررسی و کاوش ترار گرفصه است. سپس مناطق مذکور به طور خاص مورد بررسی ترار
ادی بیروگاه داث نبخش بعدی وضعیت مجوزهای موجود صادر شده توسط سازمان انرژی های نو ایران برای اح

یه در اسصان و نیکو ، کهكناطق بینالود و امام تقی، فریمان و فرهاد گرد در اسصان خراسان رضوی و جرندقدر م
 وجود درمباد  تزوین بررسی خواهد شد. سپس با در نظر گرفصن مجوزهای موجود، کاربری اراضی و اطلس

ر شود. برای هیمپیشنهاد های نو ایران مناطق مذکور مناطق جدیدی برای دریافت مجوز از سازمان انرژی
 محدوده پیشنهاد شده مشخاات در دسصرس منطقه ارائه خواهد شد.

 

  :چكيده نتایج

 های مناسع کشوربررسی مقدماتی رژیم باد ایران و سایت 

 یپیرامون محیطی وهای برتر، بررسی مقدماتی رژیم باد مناطق بادخیز و مطالعات زیستانصخاب سایت 

  های احداث مزارع بادیبادسنجی و تهیه گزارشی از رژیم باد در سایتاجرای  ملیات 

 



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

52 

گاه نيرو  ژپوهش

 

 تزوین سنجی انرژی باد برایهای پصانسیلنمونه منحنی

 مستندات پروژه: 

 ز اولیه اخذ مجو ر جهتبررسی مقدماتی رژیم باد در منطقه مورد نظ ''های تجدیدپذیر؛ گروه پژوهشی انرژی
 .1390یر یرو؛ ت؛ پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه ن''سانا مطالعات امکان سنجی از شرکت 
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 عنوان پروژه: 

با انرژی زمين گرمایي در  تدوین سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوری های مرتبط

 ایران

 توانیر كارفرما: انرژی های تجدیدپذیر گروه مجری:

 PLEPN12 كد پروژه: جواد نور لیئی  مدیر پروژه:

 اکامیداور ابراهیمی، فائزه شیخ ازسالمی، محمد محمد زاده مقدم، مهدی رحیمی ت همكاران:

 خالصه پروژه:

ماق زمین ترار ه در ا کداغی انرژی زمین گرمایی یکی از انواع انرژی های تجدید پذیر می باشد که از بخار یا آب
ن گرمایی یمزصنعت انرژی  دارد بدست می آید. خوشبخصانه منابع این انرژی نیز در ایران وجود دارد. بدون شك،

ای مرتبط با ناوری هوسعه فمی باشد. از سوی دیگر، تنیز همانند هر صنعت دیگری دارای جنبه های فناورانه نیز 
 شد. انرژی زمین گرمایی در کشور مسصلزم تدوین و اجرای یك سند راهبردی میان مدت می با
نرژی اتبط با ای مرهاز آن جایی که تا پیش از اجرای این پروژه، هیچ گونه سندی در خاوص توسعه فناوری 

تجدیدپذیر  رژی هایوه اند، بنابراین، وزارت نیرو این مأموریت را به گرزمین گرمایی در کشور تهیه نشده بو
 پژوهشگاه نیرو واگذار نمود. 

 انشگاه،دحوزه  که برای اجرای این پروژه، نخست یك کمیصه راهبری مصشکل از مصخااین گرددمییادآور 
 راهبری وایت می در هدموسسات پژوهشی، صنعت و وزارت نیرو تشکیل گردید. این کمیصه، نقش بسیار مه

 پروژه مذکور بر  هده داشت. 
اس سا تهیه شد. بر برای اجرای این پروژه، نخست، درخت اصلی فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی،
ابع زمین ط با منمرتب درخت مذکور، فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی به دو شاخه اصلی فناوری های

ه زیرشاخ ه چهارب مق تقسیم بندی می شوند. فناوری های مرتبط با منابع  میق خود گرمایی  میق و کم 
 یمتقسیم بندی  شرفصه،ی زمین گرمایی و منابع زمین گرمایی پیهانیروگاهاکصشاف، تعمیر و نگهداری چاهها، 

 . گردند یممایی شوند. فناوری های مرتبط با منابع کم  مق نیز شامل سیسصم های پمپ حرارتی زمین گر

ه طور ری ها بفناو در ادامه، زیرشاخه های هر یك از فناوری ها شناسایی و الویت بندی شدند. هر یك از
کشور مشخص  مایی درین گرجداگانه مورد بررسی ترار گرفصه و نهایصاً فهرست فناوری های اولویت دار انرژی زم

 شدند. 
ها نیز رایزنی های زیادی با صاحبان فن بعمل پس از مشخص شدن فناوری ها، در خاوص سبك اکصساب آن

آمد که نهایصاً بر حسع نوع سبك اکصساب هر فناوری، پروژه های تحقیقاتی مصعددی در حوزه های مخصلف 
فناوری های انرژی زمین گرمایی، تعریف گردید. البصه،  الوه بر اتدامات فنی، مجمو ه ایی از اتدامات غیر فنی 

ی های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در کشور، تدوین گردید. این اتدامات در حوزه های نیز برای توسعه فناور
توسعه و انصشار دانش، تأمین منابع، جهت دهی سیسصم، کارآفرینی، مشرو یت بخشی و شکل دهی بازار می 
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ند چشم انداز سا  و سا  آخر آن مطابق س 10بازه زمانی مورد نظر برای اجرای سند،  گرددمییادآور  باشند.
 می باشد.  1404بیست ساله کشور یعنی سا  

 :نتایجچكيده 

  مایی زمین گر نابعمفناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی به دو شاخه اصلی فناوری های مرتبط با
کصشاف، یرشاخه اار ز میق و کم  مق تقسیم بندی می شوند. فناوری های مرتبط با منابع  میق خود به چه

وند. ش یمتقسیم بندی  ی زمین گرمایی و منابع زمین گرمایی پیشرفصه،هانیروگاهتعمیر و نگهداری چاهها، 
 ردند. گمی  فناوری های مرتبط با منابع کم  مق نیز شامل سیسصم های پمپ حرارتی زمین گرمایی

 مین انرژی ز خصلفبا در نظر گرفصن تمام  وامل دخیل در تعریف پروژه های تحقیقاتی، در حوزه های م
توان  آنها می ك ازیژه تعریف گردید که همگی ماهیصی پژوهشی داشصه و با اجرای هر گرمایی تعدادی پرو

رتیع، در تد. بدین نمو بسصر ززم جهت توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در کشور را فراهم
ی زمین هاهنیروگاوزه پروژه، ح 6پروژه، حوزه تعمیر و نگهداری چاههای زمین گرمایی،  11حوزه اکصشاف، 

حرارتی زمین گرمایی  پروژه و در حوزه پمپ های 5پروژه، حوزه منابع زمین گرمایی پیشرفصه،  9گرمایی، 
 پروژه تحقیقاتی پیشنهاد گردید. 10تعداد 

 ندات پروژه:تمس

 "جدیدپذیرای ته، گروه انرژی "تدوین مبانی سند توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی ،
 .1394 انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، فروردین پژوهشکده

 "ده ، پژوهشکپذیر، گروه انرژی های تجدید"کشور گرمایی درتوسعه فناوری انرژی زمین شناخت ساخصار
 .1394 انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، فروردین

 "نرژی هایه ا، گرو"ضرورت توسعه و توجیه پذیری تولید برق از منابع انرژی زمین گرمایی ایران 
 .1393تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، آبان ماه 

 "ژی زمین ه بر انرتکی بررسی اسناد، توانین و برنامه های بازدسصی در حوزه انرژی های تجدید پذیر با
 . 1393بان ماه آرو، ی، گروه انرژی های تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه ن"گرمایی 

 "ین شناسیعات زمگرمایی در خاوص مطالعات اکصشافی )مطالهای فناورانه انرژی زمینشناسایی حوزه ،
یرو، نژوهشگاه پیست، زهای تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط ، گروه انرژی"ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی(

 . 1393دی ماه 

 "های یروه انرژ، گ"ط با انرژی زمین گرمایی در سایر کشورهابررسی نقشه راه توسعه فناوری های مرتب
 .1393تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، آبان ماه

  "یاهگروه انرژی ،"حفاری -گرمایی در خاوص اکصشاف منابعهای فناورانه انرژی زمینشناسایی حوزه 
 . 1393هشگاه نیرو، دی ماه پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژو ،تجدیدپذیر

 "ست، حیط زی، گروه انرژی های تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و م"گرماییهای حرارتی زمینپمپ
 .1393پژوهشگاه نیرو، دی ماه 
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 "گروه انرژی  ،"خزنمهندسی م -گرمایی در خاوص اکصشاف منابعهای فناورانه انرژی زمینشناسایی حوزه
 .1393انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، آذر های تجدیدپذیر، پژوهشکده 

 "های یروه انرژ، گ"اهدر خاوص تعمیر و نگهداری چاه -های فناورانه انرژی زمین گرماییشناسایی حوزه
 .1393تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، آذر 

 "ی کاربرد هاطرحهای زمین گرمایی و نیروگاه  -شناسایی حوزه های فناورانه انرژی زمین گرمایی
 .1393ی درو، ، گروه انرژی های تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نی"مسصقیم

 "ی و کده انرژژوهش، گروه انرژی های تجدیدپذیر، پ"شناسایی حوزه های فناورانه انرژی زمین گرمایی
 .1393محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، دی 

 "ط ژی و محیکده انرهای تجدیدپذیر، پژوهش، گروه انرژی"گرماییی انرژی زمینهافناوریی آینده پژوه
 .1394زیست، پژوهشگاه نیرو، خرداد 

 "حیط زیستی و م، گروه انرژی های تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژ"گرماییارکان جهت ساز انرژی زمین ،
 .1394پژوهشگاه نیرو، مرداد 

 "ی های ه انرژ، گرو"گرماییی انرژی زمینهافناوریبه منظور توسعه  هابرنامه اتدامات و سیاست
 .1394تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، مرداد 

 "های نرژیا، گروه "یرانگرمایی در اتدوین نقشه راه و برنامه  ملیاتی فناوری های مرتبط با انرژی زمین
 .1394ط زیست، پژوهشگاه نیرو، مهر تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محی

 " گروه "انیی در ایرگرمای مرتبط با انرژی زمینهافناوریبرنامه ارزیابی و به روزرسانی نقشه راه توسعه ،
 .1394انرژی های تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، مهر 
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 عنوان پروژه:

در  خورشيدیتدوین سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوری های مرتبط با انرژی 

 ایران

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: شهریار بزرگمهری مدیر طرح:

 PNEPN11 کدپروژه: پرست کاشانیآرش حق مدیرپروژه:

 

نی، ین  رفامی، اممحمد مهدی اخالتی، محمد مهدی امیرآبادی فراهانی، مهدی رهایی، سینا سالهمكاران: 

 وریگیصی ن یی ومهر، سید  لی فرهمند، سید مرتضی مالمحمد غیاثیان، هادی فارابی اصل،  لیرضا فروغی

 
 

 خالصه پروژه:

ز دیر ست که ااحیطی ممین انرژی رایگان، پاك و  اری از اثرات مخرب زیست أانرژی خورشید یکی از منابع ت
را  نکشورهای جها های اخیر،اسصفاده بشر ترار گرفصه است. بحران انرژی در سا های گوناگون مورد باز به روش

های فسیلی رژیزینی انجایگ بر آن داشصه که با مسائل مربوط به انرژی، برخوردی مصفاوت نمایند که در این میان
ر  رژی، کنصانجویی در مارف های تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفهبا انرژی

جه به پصانسیل با تو .ه است رضه و تقاضای انرژی و کاهش انصشار گازهای آزینده با اسصقبا  فراوانی روبرو شد
تصاادی محیطی، امنیصی، اهای زیستمناسع تابش خورشید، الزامات تانونی و مزیت دریافتبخاطر ایران  بازی

خش برق بتبط با ی مرهافناوریین سند راهبرد ملی برای توسعه برداری از انرژی خورشید، تدوبهره و اجصما ی

 .باشدمیانرژی خورشیدی در ایران امری حیاتی 

ناد بازدسصی و ررسی اسبو با  و بازار مورد مطالعه ترار گرفت هافناوریدر راسصای اجرای این سند در ابصدا روند 
یدی و رژی خورشبرداری از انمطالعات الگوبرداری از سایر کشورها از جمله کشورهای پیشرو در حوزه بهره

ر دین شد. شور تعیکی انرژی خورشیدی در هافناوریاندازی برای آینده حوزه همچنین کشورهای منطقه، چشم
و  هاریفناوبندی لویتانداز، اهداف کالن مشخص گردید. در ادامه مسیر تدوین سند، اورسیدن به چشمراسصای 

سایی وزه شناحای هر های موجود در این راه برها مورد بررسی ترار گرفت و چالشسبك اکصساب هر یك از آن
ای دهتعریف ش هایژهبه زیر پروهای موجود تعیین و های ززم برای رفع چالشگردید. سپس اتدامات و سیاست
. در خص گرددظر مشنیابی به اهداف مورد ها ا م از فنی و غیر فنی برای دستشکسصه شد تا مجمو ه فعالیت

راه ی نقشهای طراحیی برها به دست آمد که مبنابندی برای هر یك از پروژههمین راسصا، مصولی، بودجه و زمان
 .توسعه فناوری انرژی خورشیدی شد
باشد، مرکز توسعه فناوری های حوزه خورشیدی روند تغییرات بسیار سریع میاز آنجا که در برخی تکنولوژی

ساله این  2انرژی خورشیدی در پژوهشگاه نیرو تاسیس گردید که یکی از مهمصرین اهداف این مرکز بازبینی 
ها، رصد فناوری و مدیریت تحقیقات های تعیین شده برای تحقق هریك از آنبر اساس شاخصو نقشه راه  سند

پژوهی، سیاست پژوهی، مدیریت خدمات  لمی، فنی ی انرژی خورشیدی است. همچنین آیندههافناوریدر حوزه 
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های تحقیقاتی منجر به پایلوت و حمایت از و پروژه هاطرحها، مدیریت و تخاای، حمایت از تجهیز آزمایشگاه
ی انرژی خورشیدی از دیگر ورایف این هافناوریتوسعه  بنیان در حوزهنشهای دامحققین، دانشجویان و شرکت

 باشد.مرکز می

 چكيده نتایج:

 ی حوزه برق خورشیدی در کشورهافناوریبندی شناسایی و اولویت 

 شوریدی در کخورش ی مرتبط با حوزه برقهافناوریها و اتدامات مورد نیاز برای توسعه شناسایی سیاست 

  راه توسعه فناوری نسل او  و دوم فصوولصائیكنقشهدسصیابی به 

 های نسل نوین فصوولصائیكراه توسعه فناوری سلو دسصیابی به نقشه 

 راه توسعه فناوری سهموی خطیدسصیابی به نقشه 

 اسصرلینگ خورشیدی-راه توسعه فناوری دیشدسصیابی به نقشه 

 راه توسعه فناوری دودکش خورشیدیدسصیابی به نقشه 

 دیهای خورشیها و تکمیل اسصانداردها و آزمایشگاهراه شناسایی نیازمندیدسصیابی به نقشه 

 انرژی خورشیدی در کشور اندازی مرکز توسعه فناوریتاسیس و راه 

 مستندات پروژه:

 « شکده یر، پژوههای تجدیدپذ، گروه انرژی«ی مرتبط با انرژی خورشیدیهافناوریتدوین مبانی سند توسعه
 1393ماه ژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، دیانر

 « نرژی و کده اهای تجدیدپذیر، پژوهش، گروه انرژی«ی مرتبط با انرژی خورشیدیهافناوریهوشمندی
 1394ماه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تیر

 «ه هشکد، پژوهای تجدیدپذیر، گروه انرژی«ی مرتبط با انرژی خورشیدیهافناوریساز توسعة ارکان جهت
 1394ماه انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تیر

 «ده انرژیژوهشکپهای تجدیدپذیر، گروه انرژی« ها و اهداف خرد توسعه فناوری انرژی خورشیدیسیاست 
 1394ماه و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تیر

 «ط ژی و محیه انرپژوهشکدهای تجدیدپذیر، گروه انرژی« راه( و برنامه  ملیاتینگاشت )نقشهتدوین ره
 1394ماه زیست، پژوهشگاه نیرو، شهریور

 «یط زیست،و مح های تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژیگروه انرژی« تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی 
 1394ماه پژوهشگاه نیرو، شهریور
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 عنوان پروژه:

 مگاوات 500سنجي احداث نيروگاه بادی به ظرفيت مطالعات امكان

 ا()نیب ی بادی آترین ایرانیانهانیروگاهشرکت  كارفرما: های نوانرژی گروه مجری:

 CNEAI01 كد پروژه: ، آرش حق پرستسید مجصبی زجوردی مدیر پروژه:

 نژاد، بوداغی، میالد تیاسیحامد غالمیان، بهنام ابراهیمی، نقاش همكاران:

 خالصه پروژه:

ای بشر ز نیازهخشی اای است که برای تأمین باسصفاده از انرژی باد به  نوان یك منبع  ظیم و پاك گزینه
فصن و تأیید ترین گام، یای بادی، اولین و مهمهانیروگاهمطرح شده است. برای اسصفاده از این انرژی و احداث 
سنجی مکانالعات . در پروژه حاضر مطاهای بادی استمناطق دارای پصانسیل مناسع باد برای ناع توربین

 مگاوات صورت گرفصه است.  500جهت احداث نیروگاه بادی به ررفیت 
میان این  صه و ازر گرفدر این پروژه مناطقی برای سنجش پصانسیل اسصفاده از انرژی بادی مورد ارزیابی ترا

گاواتی از سوی م 500ی اث نیروگاه باددار شناخصه شد تا جهت احدهایی به  نوان منطقه پصانسیلمناطق، بخش
 ی شود.های نو ایران معرفی شود و مراحل تانونی جهت اخذ مجوز طکارفرما به سازمان انرژی

تی ی مقدمابررس سنجی شامل مراحل مخصلفی بوده است. در بخش او  این پروژه تالش شده است تاپصانسیل
 سمنان و زنجان صورت پذیرد.های آذربایجان شرتی، اردبیل، رژیم باد در اسصان

دی در وگاه باث نیرهمچنین وضعیت مجوزهای موجود صادر شده توسط سازمان انرژی های نو ایران برای احدا
بریز و شبسصر تمنان و سسصان امناطق ابهر و خرمدره در اسصان زنجان،نمین و اردبیل در اسصان اردبیل، دامغان در 

 سی ترار گرفت.در اسصان آذربایجان شرتی مورد برر
 مل آمد و با در نظر گرفصن مجوزهای تبلی صادر شده، کاربری هب سپس بازدیدهای میدانی از مناطق یاد شده

های نو ایران، به کارفرما معرفی اراضی و اطلس باد موجود، مناطق جدیدی برای دریافت مجوز از سازمان انرژی
شناسی و انجام مطالعات اتاا  به شبکه، انجام مطالعات زمین پیشنهاد شد. تهیه اطال ات مزر ه توربین بادی، و

تحلیل فنی، اتصاادی و زیست محیطی نیروگاه بادی در مناطق یاد شده، از مهمصرین اتدامات این پروژه 
 .گرددمیمحسوب 

 چكيده نتایج:

  مناطق بادخیزانصخاب مکان و بررسی مقدماتی رژیم باد در 

  بادیتهیه اطال ات مزر ه توربین 

 انجام مطالعات اتاا  به شبکه 

 شناسیانجام مطالعات زمین 

  تحلیل فنی، اتصاادی و زیست محیطی نیروگاه بادی 
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 مستندات پروژه:

 هسحداکثر  ر )درو بررسی وضعیت زمین های مد نظ مطالعه»های تجدیدپذیر؛ گزارش شی انرژیگروه پژوه 
 رو.رژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نی؛ پژوهشکده ان«منطقه مشخص( جهت احداث مزر ه بادی

 محیط  انرژی و شکده؛ پژوه«بازدید میدانی از مناطق بادخیز»های تجدیدپذیر؛ گزارش گروه پژوهشی انرژی
 زیست؛ پژوهشگاه نیرو.

 ه شده درهای تهیمسصند سازی و ویرایش تااویر و فیلم»های تجدیدپذیر؛ گزارش شی انرژیگروه پژوه 
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نیرو. ؛«های میدانیبازدید

 ؛«نصخابیاناطق بررسی و تحلیل مقدماتی رژیم باد در م»دیدپذیر؛ گزارش های تجگروه پژوهشی انرژی 
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نیرو.

 هدف اخذ  باانا ارائه گزارش مطالعات امکانسنجی به س» های تجدیدپذیر؛ گزارش گروه پژوهشی انرژی
 ؛ پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نیرو.«مجوز اولیه احداث

 شبکه و  دی بهمطالعه تطبیقی نحوه اتاا  نیروگاه با»گزارش  ؛های تجدیدپذیرگروه پژوهشی انرژی
گاه ت؛ پژوهشط زیس؛ پژوهشکده انرژی و محی«های موجود ها، اسصانداردها و دسصورالعملشناخت پروتوکل

 رو.نی

 وه انرژی ژوهشکد؛ پ«تهیه اطال ات مزر ه توربین بادی» های تجدیدپذیر؛ گزارش گروه پژوهشی انرژی 
 محیط زیست؛ پژوهشگاه نیرو.

 ه به ا توجبهای زمین شناخصی در گسصره طرح دانسصه»های تجدیدپذیر؛ گزارش شی انرژیگروه پژوه
 شگاه نیرو.؛ پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوه«اطال ات موجود

 ادی و بوگاه تحلیل فنی، اتصاادی و زیست محیطی نیر»گزارش  ؛های تجدیدپذیرگروه پژوهشی انرژی
 و.؛ پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛ پژوهشگاه نیر«انصخاب نهایی مکان احداث نیروگاه

 

  



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

60 

گاه نيرو  ژپوهش

 عنوان پروژه:

 هاهای کنترل نيروگاهطراحي سيستمتدوین سند راهبردی و نقشه راه 

 پژوهشگاه نیرو :كارفرما پایش و کنصر  نیروگاه :گروه مجری

 PECPN09 :كد پروژه  لی بخشی :مدیر پروژه

 یاندشصیمانی مزادوارد غریبیان، محسن منصظری، همایون ابطحی، مجصبی زارع مهرجردی، محمد  همكاران:

 خالصه پروژه:

که با پیشرفت  باشدمی هاروگاهینناپذیر و بسیار مهم در تمام واحدهای صنعصی از جمله سیسصم کنصر  جزء جدائی
ی طی است ول داشصه ی کنصر  نیز مصحو  شدند. هر چند اصو  اولیه طراحی تغییرات کمصریهاسصمیسفناوری، 

  صم کنصرو از سیس شدهکامالً دگرگون سازی سیسصم کنصر  و تجهیزات مرتبط همین مدت، تکنولوژی پیاده
ه تحو  تجهیزات کنصرلی ک یبه طوریافصه  ارتقاءی الکصرونیکی و هوشمند هاسصمیسنیوماتیك و نیمه خودکار به 

ی اخیر و ها سادر  . از طرفی توسعه صنعت نیروگاهیباشدمیچندین برابر تجهیزات اصلی مکانیکی نیروگاه 
بیشصر  هایگاهاع نیرورشد مارف برق، الزام ن توجه به دورنمای نع شده و همچنیهای نارشد تعداد نیروگاه

به شدت  گاه نیز  نیرو. بهمین دلیل نیاز به ایجاد توانمندی در طراحی و ساخت سیسصم کنصرکندیمرا ایجاب 
دم شور و  کهای با توجه به مشکالت  دیده در این زمینه در سطح نیروگاه به خاوص. شودمیاحساس 

های ی کالن و برنامهها استیسکننده خارجی، در این خاوص و در راسصای  نیتأمی هاشرکتپاسخگویی 
نمندی جاد توارای ایی پژوهشی مناسع بهاطرحتوسعه پژوهش وزارت نیرو این پروژه با هدف تدوین برنامه و 

 .ی کنصر  نیروگاه انجام شدهاسصمیسززم برای طراحی و ساخت 

 :نتایجچكيده 

 تبیین ضرورت بحث و دزیل توجیهی تدوین این سند 

 های سیکل یروگاهمل نهای دیگر، شاسطح تحلیل مطالعات، با توجه به جامعیت و تابلیت تعمیم به نیروگاه
 .باشدمیترکیبی بوده و برای صنعت برق کل کشور 

  1404ا سا  اندازتوسعه کشور ت ساله و در راسصای سندچشم 10تبیین افق زمانی باورت مطالعات 

 اهر  نیروگم کنصارزش و درخت فناوری سیسص رهیزنجهای فناوری سیسصم کنصر  نیروگاهی، تعیین مشخاه 

 ه می ز آن جملری که ادار جهت توسعه فناوی اولویتهافناوریانداز و اهداف کالن و شناسایی تدوین چشم
ه به جوهمچنین با ت ی حوزه تست )سیموزتور( اشاره کرد.هافناوریی حوزه  ملکردی و هافناوریتوان به 

خبرگان در  ی با نظرناوراز جمله مکو( لذا این ف)توسعه فناوری اجرا و پیاده سازی در بسیاری از شرکت ها
 تری منظور گردید.این سند دارای اولویت پایین

  داراولویتی برای فناوری های و توسعه داخل قیتحقانصخاب سبك اکصساب 

 های کالن و خرد تدوین سیاست 
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 و زمان بودجه ،رحط هدافبه ا یابیدسص یززم برا یاتی مل یهاصمیآ نگاشت توسعه فناوری شاملتشریح ره 
  و نیز مجریان پیشنهادی جهت انجام کارها هاتیفعال یسازادهیپ یززم برا

  ت و بی، نظارارزیاجهت  ،"کنصر  نیروگاهیمرکز توسعه فناوری "تاسیس مرکزی تحت  نوان پیشنهاد
 بروزرسانی این برنامه 

 ندات پروژه:تمس

 «ش و کنصرشی پایگروه پژوه« های کنصر  نیروگاهتدوین مبانی سند و هوشمندی فناوری طراحی سیسصم  
 PECPN09/T01-02 کدگزارش:1394نیروگاه، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، اردیبهشت 

 « نیروگاه و کنصر  گروه پژوهشی پایش« های کنصر  نیروگاهسیسصم توسعه فناوری سازارکان جهتتدوین ،
 PECPN09/T03 کد گزارش: 1394پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، آذرماه 

 «یش ژوهشی پاروه پگ« سیسصم کنصر  نیروگاهی ها و اتدامات فنی توسعهگزارش فاز چهارم: تدوین سیاست
 PECPN09/T04 کد گزارش: 1394نیروگاه، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، آذرماه  و کنصر 

 « هشی پایش و گروه پژو« فناوری سیسصم کنصر  نیروگاهی توسعه نگاشترهگزارش فاز پنجم: تدوین
 PECPN09/T05 گزارش: کد 1394کنصر  نیروگاه، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، دی ماه 

 «گروه « نیروگاهی سیسصم کنصر  فناوری ی نقشه راهروز رسانبهش فاز ششم: تدوین مکانیزم ارزیابی و گزار
 کد گزارش: 1394پژوهشی پایش و کنصر  نیروگاه، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، دی ماه 

PECPN09/E 
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 عنوان پروژه:

و  يبيترک كليو س یگاز هاینيروگاهعملكرد  نیآنال يابیارز یافزارنرم بسته هيته

 نمونه روگاهين كیدر  یسازادهيپ

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: پایش و کنصر  نیروگاه گروه مجری:

 PECPN08 كد پروژه: ادوارد غریبیان مدیر پروژه:

 حمیدرضا خالای،  لی بخشی، سمیه جعفری همكاران:

 خالصه پروژه:

شصه کاه  در پی دا و کمبود منابع سوخت در کشور مشکالتی برای تولید برقهای انرژی افزایش روزافزون هزینه
 وضاوع مصه. ایان  های وزارت نیارو تبادیل گشا   های کشور به یکی از اولویتبه طبع آن افزایش راندمان نیروگاه

رآیناد انادازه   فکارده و   برق کشور را بر آن داشصه است که در ارزیابی و بهبود راندمان خود بازنگری هاینیروگاه
هند. هدف دوجه ترار تشاخای برای تحلیل  ملکرد  وامل مسثر در فرآیند تولید مورد   نوانبهگیری راندمان را 

صورت شاخاای  باشد که بهان تولید میاز اندازه گیری راندمانِ در نیروگاه، بررسی وضعیت مارف سوخت و میز
 کلی نمایانگر وضعیت یك واحد نیروگاهی است.

های مطارح  ساصاندارد ااین پروژه باهدف ارائه یك نرم افازار جاامع محاسابه رانادمان کاه منطباق بار آخارین         
ابی رای ارزیا در صنعت بارق باشاد تعریاف شاده. شاایان ذکار اسات کاه رانادمان همیشاه معیاار مناسابی با             

ملکاارد  باشااد و بااه همااین دلیاال نیاار در اسااصانداردهای آزمااون     د تجهیاازات نیروگاااهی نماای   ملکاار
 دد.های دیگری مانند ررفیت بویلر بازیاب نیز بعنوان شاخص  ملکرد محاسبه میگرشاخص

 ده شده است ووسعه دایبی تهای سیکل ترکافزار توسعه داده شده در این پروژه برای ارزیابی  ملکرد نیروگاهنرم
باشد. این اسصانداردها شامل می ASMEهای  ملکرد بر اساس اسصانداردهای محاسبات راندمان و سایر شاخص

ASME RTC 22:2005  ،برای توربین گازASME PTC 4.4:2008 برای بویلر بازیاب و 
ASME PTC 6.2:2004 باشد.برای توربین بخار سیکل ترکیبی می 

هایی عه بخشع و توسافزار مناسافزار و نرمبرای محاسبه راندمان با ناع سختهای مورد نیاز در این پروژه داده
. پس از شودمی نیروگاه اخذ شده و در بانك اطال اتی مناسع ذخیره DCSبرداری از افزار دادهاز نرم
تغییرات گردد. یجام مها، محاسبات بر اساس اسصانداردهای مربوطه انگیری و حذف برخی خطاها در دادهمصوسط
ای مرتبط با  ملکرد ههای مرتبط با  ملکرد اجزای واحد باورت نمودار تابل نمایش است. اصالح کمیتکمیت

ربر تادر به راین کاو بناب شودمیبه شرایط اسصاندارد نیز با توجه به نمودارهای اصالح  ملکرد سازنده انجام 
 مشاهده انحراف از  ملکرد مطلوب خواهد بود.
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 :نتایجچكيده 

یبای و  هاای سایکل ترک  افزاری تولید شده که میصوان بارای پاایش و بهباود  ملکارد نیروگااه     در این پروژه نرم
یی مشاکالت  و شناسا افزار نمودارهای مخصلفی برای بررسی افت  ملکردهای گازی اسصفاده نمود. این نرمتوربین

 سیسصم کنصر  برداری ازتوان به تدوین روش دادهمی  ملکردی واحد ارایه میده. از دسصاوردهای جانبی پروژه نیز
infi90 ABB  وTXP .زیمنس اشاره نمود 

 ندات پروژه:تمس

 «کلیو س یازگ یروگاههای ملکرد ن یروشها و روابط محاسبات یروش محاسبات و یکپارچه ساز نییتع 
، لید نیروده توپژوهشکگروه پژوهشی پایش و کنصر  نیروگاه، « معصبر یبر اساس اسصانداردها یبیترک

 PECPN08/T01 پژوهشگاه نیرو، کد گزارش:

 «ی پایش وژوهشپگروه « اطال ات افتیو در روگاهیکنصر  ن سصمیارتباط با س یروشها نییو تع یبررس 
 PECPN08/T02کد گزارش:  کنصر  نیروگاه، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو،

 «کنصر   ی پایش وژوهشگروه پ« یبیترک کلیو س یگاز روگاهی ملکرد ن یابیارز یمحاسبات ینرم افزار ةیته
 PECPN08/T03کد گزارش:  نیروگاه، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو،

 «یرو، تولید ن هشکدهگروه پژوهشی پایش و کنصر  نیروگاه، پژو« تحلیل و طراحی رابط کاربر نرم افزار
 PECPN08/T04 کد گزارش: پژوهشگاه نیرو،

 «ید لپژوهشکده تو وگاه،گروه پژوهشی پایش و کنصر  نیر« تهیه رابط کاربر نرم افزار مانیصورینگ آنالین
 PECPN08/T05 کد گزارش: نیرو، پژوهشگاه نیرو،

 «ایش و پهشی گروه پژو« سصمی ملکرد س شینمونه و آزما روگاهیشده در ن یطراح سصمیس یسازادهیپ
 PECPN08/E کد گزارش: نیرو، پژوهشگاه نیرو،کنصر  نیروگاه، پژوهشکده تولید 
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 عنوان پروژه:

 1500اینچي کالس  1-2/1بررسي و تحليل علل خرابي بدنه و قطعات داخلي کنترل ولو 

 اسپری ری هيت بویلر نيروگاه شازند و طراحي و ساخت یك نمونه از آن

 شازند شرکت مدیریت تولید برق كارفرما: تجهیزات دوار مکانیکی گروه مجری:

 NCMENA01 كد پروژه: سینا سالمی مدیر پروژه:

 وحید دا ی، مجید رحمانی نژاد، مهدی خاتانی همكاران:

 خالصه پروژه:

ری ری هیت سیر اسپرلی مپیش از این نیروگاه شازند با مشکالتی نظیر خرابی بدنه و تطعات داخلی شیرهای کنص
 Cage، Plug، Seat Ringبویلر در هنگام بهره برداری مواجه بود. مشکالت موجود شامل خرابی در تسمصهای 

ر مچنین دهاشد. بدگی مخصلف می شیر بوده که با ث  دم  ملکرد مناسع شیر مورد نظر در درصدهای باز ش
 برخی موارد صدمات با ث سوراخ شدن بدنه بوده و نیازمند به تعمیرات اساسی بود.

ت تاثیر ر را تحسع شیاین مشکالت با ث بروز اخصالف در مقدار دبی و فشار مورد نظر گردیده و  ملکرد منا
وجود در مدزیل  کی ازی یرات بدنه می باشد.ترار می دهد و همچنین نیازمند تعویض مدام تطعات داخلی و تعم

وارد فشار مر برخی اضر دبروز چنین مشکالتی، کارکرد شیر در فشاری بازتر از فشار طراحی آن است. در حا  ح
 با ت بروز صدماتی در آن بار می باشد، که این امر 30بار و فشار خروجی  90ورودی کنصر  ولو مورد نظر حدود 

 گردیده است.
 Cageنه و اخلی بدفیل دین پروژه سعی در برطرف کردن مشکالت موجود در شیر، با ایجاد تغییراتی در پرودر ا

 مرتفع گردد. گرددمیشد. تا سر ت سیا  در نقاط مخصلف که با ث فرسایش کنصر  ولو 
یا فشار  سر تثر اه در کبا مدلسازی بدنه و تطعات داخلی شیر و تحلیل سیازتی آن می توان به نقاط بحرانی 

 گردد دست یافصه و آن را مرتفع کرد.باز در شیر ایجاد می
بهینه شده و  Cage، Plug، Seat Ring در این پروژه با انجام تحلیلهای سیازتی مخصلف پروفیل بدنه، شکل

ترار برداری هرهورد بیك نمونه از شیر طراحی شده ساخصه شد و در یکی از واحدهای نیروگاه شازند ناع و م
 گرفت.

 :نتایجچكيده 

دد که راحی گروری ططهای سیازتی مخصلف و بررسی فشار گلوگاه سعی بر آن شد که شیر بعد از انجام تحلیل
 هیم.کاهش د ر شیرداحصما  کاویصاسیون در شیر به حداتل ممکن برسد. تا صدمات ناشی از کاویصاسیون را 

بهینه شده و  Cage، Plug، Seat Ring مخصلف پروفیل بدنه، شکلدر این پروژه با انجام تحلیلهای سیازتی 
برداری هورد بهرع و میك نمونه از شیر طراحی و ساخصه شد و همچنین در یکی از واحدهای نیروگاه شازند نا

 ترار گرفت.
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 ندات پروژه:تمس

  اسپری ری هیت بویلر 1500اینچی کالس  1-2/1ساخت یك نمونه شیر کنصرلی 
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 پروژه:عنوان 

 نيروگاهي تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربين گازی

 پژوهشگاه نیرو  كارفرما: تجهیزات دوار مکانیکی گروه مجری:

 PMEPN16 كد پروژه: سیدسعید ضیایی طباطبایی مدیر پروژه:

 گاز(،رشناس توربین)کا )مشاور(، مهندس زمانی )مشاور تکنولوژی(، رویا صالح زاده محمد ضابطیان همكاران:

 ی(کارشناس مدیریت تکنولوژ)سینا باتری نژاد  ،آرش شجا ی )کارشناس مدیریت تکنولوژی(

 خالصه پروژه:

 این پروژه به طور خالصه شامل مراحل زیر می باشد
  های گازیتوربین تدوین مبانی سند توسعه فناوری – 1مرحله 
ررسای تارار   یل مورد باز یك یا چند وجه ذ های گازیتوربین ابعاد موضوع با توجه به نوع فناوری مرحلهدر این 

 :شده استباتوجه به ابعاد زیر مشخص  های گازیتوربینجایگاه فناوری گرفصه است و
 ه  مار چرخا  -جاود اسات؟  آیا فناوری مناسع با نیازها یا منابع مو فناوری ساده یا پیشرفصه است؟و ابعاد ماهیت 

 محاو  در چه وضعیصی میباشد.
  های گازیتوربین هوشمندی فناوری -2مرحله 
ین کار با اسصفاده ا شده است.مشخص  های گازیتوربینهای فناوری کاربردها، اجزا و زیر سیسصممرحله  در این

زم ت تطبیقای ز مطالعاا شده است.همچنین با انجاام  نجام ا های گازیتوربیناز درخت فناوری در مورد فناوری 
 جایگاه فناوری در دنیا و وضعیت ان در داخل کشور مشخص شده است.

  سازتدوین ارکان جهت -3 مرحله
ه اهاداف در افاق   با در افق صنعت که دورنمایی از دساصیابی   های گازیتوربینانداز فناوری چشم مرحلهدر این 

تباو ( و آرماان   )شافاف، واتعای، جاذاب و تابال    شد و تاویر مطلوب  زمانی انصهای سند است مشخص خواهد
 در یك افق زمانی بلندمدت را خواهد داد. های گازیتوربیندسصیابی در حوزه فناوری تابل

هاای  تاوربین  اناداز فنااوری  گذاری در سطح کالن به منظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمبه هدف همچنین
ز در اندایدن به چشمبرای رس"به سسا  اساسی با این  نوان که  اهداف مذکور ،شود. در حقیقتپرداخصه می گازی

 مشخص گردیده است. "شده، به چه مقاصدی باید دست یافت؟افق زمانی تعیین
  هاتدوین برنامه اتدامات و سیاست 4 مرحله

انصخااب   وتبیاین   هاای گاازی  تاوربین در این مرحله ابزار سیاسصی مناسع برای انجام اتدامات در زمینه فناوری 
 باشد:شد. ابزار سیاسی دولت دو نوع می خواهد

 هاای گاازی  تاوربین  ابزار سیاست مسصقیم. منابع مالی دولصی که مسصقیما برای پژوهش و نوآوری در فناوری -1
 .های تحقیقاتی(شود )مانند گرنتهزینه می

یاتی خاود جهات تغییار و توساعه     ابزار سیاسصی غیرمسصقیم. صرفنظر کردن دولت از بخشی از درآمدهای مال -2
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 .های مالی(باشد )مانند معافیتمی های گازیتوربینفناوری 
 گردد.اتدامات و اهداف کالن برای توسعه فناوری توربین گاز بر مبنای پصانسیل داخل تدوین می

 نگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتیتدوین ره 5 مرحله
ر ساالیان مخصلاف   دبندیی باید هایی با چه اولویتمشخص خواهدکرد که چه پروژه یا مجمو ه پروژه مرحلهاین 

ی مورد بحث در حاوزه  ها بصوان اطمینان حاصل کرد که اتدامات  ملیاتاجرا گردد تا در صورت اجرای این پروژه
 .اندشسصهنردها به بار صورت گرفصه، اهداف خرد و کالن تحقق یافصه و راهب توربین های گازیفناوری 
واره محادودیت در  گردند. از آنجا که هممشخص می های گازیتوربینها در حوزه فناوری منابع پروژههمچنین 

الاذکر در  های فوقروژهبندی برای اجرای پریزی و زمانها تشکیل شده و بودجهمنابع وجود دارد، سبدی از پروژه
 گرفت. سالیان مخصلف نقشه راه صورت خواهد 

 روزرسانیتدوین برنامه ارزیابی و به 6 مرحله
هاایی کاه   شای فعالیات  توان باه نحاوه  ملکارد و اثربخ   ریزی نیازمند ارزیابی است. بدون ارزیابی نمیهر برنامه

ملکاردی و  هاای   گیرد پی برد. در این بخش، شااخص صورت می های گازیتوربینبراساس نقشه راه فناوری 
ی هاچه برهه در این بخش همچنین این که چه ساخصارهای نظارتی، درده است. همچنین شاثربخشی شناسایی 

مخصلفی که برای  هایهای  ملکردی و اثربخشی، باید ایجاد شود تا فعالیتزمانی، چگونه و براساس چه شاخص
 شود.مید تدوین هنگیرد را مورد ارزیابی ترار دصورت می های گازیتوربینحاو  به اهداف نقشه راه فناوری 

 چكيده نتایج:

 بررسی اسناد بازدسصی مطابق سند چشم انداز کشور و وزارت نیرو 

 ز ن گامطالعات تطبیقی با کشور های پیشرفصه و شرکصهای صاحع نام در حوزه فناوری توربی 

 طراحی، ساخت، تست برای توربین گاز  اسصخراج درخت فناوری در ابعاد 

  1404و مشخص نمودن چشم انداز در افق  اجرائی و اهداف کالناسصخراج سیاسصهای کالن و 

  زمان وودجه ی کالن و پروژه های مربوطه بر مبنای افق تعیین شده و مشخص شدن بهاطرحاسصخراج
 اجرای پروژه ها

 ده شق تعیین ر افاسصخراج مکانیزم ارزیابی برای پایش و کنصر  فرآیند توسعه فناوری برای رسیدن د 

  1404جامع توسعه فناوری توربینهای گازی در افق نقشه راه 
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 مستندات پروژه:

   شگاه رو، پژوهولید نی، پژوهشکده تتجهیزات دوار مکانیکی گروه پژوهشی، «تدوین مبانی سند » مرحله او
 نیرو.

  کیر مکانیتجهیزات دوا گروه پژوهشی، «گاز نیروگاهی هایهوشمندی فناوری توربین» مرحله دوم ،
 کده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو.پژوهش

  کانیکیمات دوار تجهیز گروه پژوهشی ،«توربین گازی توسعه فناوری سازتدوین ارکان جهت» مرحله سوم ،
 پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو.

  تجهیزات ه پژوهشیگرو، «ی توربین گاز هافناوری ها و اتدامات فنی توسعهتدوین سیاست» مرحله چهارم 
 ، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو.دوار مکانیکی

  یات دوار مکانیکتجهیز گروه پژوهشی، «ی توربین گاز هافناوری توسعه نگاشترهتدوین »: مرحله پنجم ،
 پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو.

  روه پژوهشیگ، «ی توربین گاز هافناوری ی نقشه راهروز رسانبهتدوین مکانیزم ارزیابی و » مرحله ششم 
 ، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو.مکانیکیتجهیزات دوار

  :گروه پژوهشی، «وات مگا 100به منظور توربینهای گازی زیر  نقشه راه تولید پراکنده» گزارش تکمیلی 
 ، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو.تجهیزات دوار مکانیکی
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 عنوان پروژه:

ن سند راهبردی و نقشه راه طراحي وساخت سيستم های توليد همزمان برق، حرارت تدوی

 (CCHPو برودت و آب شيرین )

 پژوهشگاه نیرو  كارفرما: تجهیزات دوار مکانیکی گروه مجری:

 PMEPN15 كد پروژه: مسعود آسایش مدیر پروژه:

 فسائیان شیرازی، خانم مومیوند، خانماصغر نجفی،  لی صیامی، امیرفرهنگ سصوده، همایون  همكاران:

 خالصه پروژه:

و یا  ز تولیداشی انبا توجه به اهمیت تولید انرژی از منابع مخصلف و همچنین کاهش آلودگی زیست محیطی 
ر گرفصه وجه تراورد تمتبدیل انرژی، بهره برداری حداکثری از ررفیت تولیدی واحدهای صنعصی از سالها پیش 

و صی های صنعواحد نصیجه تولید است. یکی از مهمصرین موارد مرتبط با این مسئله، تولید چند محاو  در
رار تد توجه دت مورمی باشد. در سیسصم های تولید انرژی الکصریکی نیز این مسئله به شبخاوص صنعت برق 

ارزیابی و  بررسی، ی موردو واحدهای تولید انرژی الکصریک هانیروگاهگرفصه و بهره برداری حداکثری از ررفیت 
 ارتقا ترار گرفصه اند.

طی  سئله درماین  وبزرگ تولیدی، اسصفاده از سیکل های ترکیبی مورد توجه ترار گرفصه است  در واحدهای
کرده  مت حرکتس این سالهای گذشصه به خوبی در صنعت برق پیشرفت نموده و اکثر واحدهای بزرگ در دنبا به
در  است. گردیده سبع ااند. این مسئله افزایش راندمان واحدها را به دنبا  داشصه و تولید حداکثری برق ر

ن واحد کم، ای ررفیت کوچك نیز این مسئله تا حدی بکار گرفصه شده ولی به دلیل کوچکی و واحدهای مصوسط و
ارد که می وجود د ت برقها هنوز با این روش به حداکثر تولید نزدیك نشده اند. روشهای مخصلفی در حوزه صنع

برودت و  برق، حرارت، زمان،ه نمود. یکی از این روشها، تولید همتوان از این واحدها نیز به نحو بهصری اسصفاد
 آب می باشد.

ه های از سفر رداشتدر طی سالهای گذشصه در کشور به دلیل بارندگی کم و کاهش نزوزت آسمانی، افزایش ب
صوسط م ز میزانتر ازیر زمینی، افزایش مارف و همچنین افزایش گرمای محیطی )دوره فاو  گرم و دمای باز

 وده است.واجه نمران مسالیانه(، منابع آب کشور به شدت کاهش و در برخی موارد برخی مناطق کشور را با بح
سعه برنامه پنجم تو کنده درد پرالذا باتوجه به موارد فوق و نیز تاکید بر توسعه تولید همزمان برق و حرارت و تولی

ن تعریف ردد. ایگدوین است نقشه راه مشخای طراحی و ت کشور و برنامه های وزارت نیرو در این زمینه، ززم
 پروژه با این هدف تهیه و ارائه گردیده است.
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 :پروژه مستندات

 ها،  شیرین کن سیسصم های تولید همزمان برق، حرارت، برودت و آب فناوری توسعه سند مبانی تدوین
PMEPN15/T01 1394، تیر. 

 سیسصم های تولید همزمان برق، حرارت، برودت و آب شیرین کن ها،  هوشمندی فناوری
PMEPN15/T02 1394، تیر. 

 یرین آب ش فناوری سیسصم های تولید همزمان برق، حرارت، برودت وساز توسعه تدوین ارکان جهت
(CCHP) ،PMEPN15/T03 1394، شهریور. 

 و تحرارت، برود همزمان برق، دیتول یها سصمیسی هافناوریهای توسعه تدوین برنامه اتدامات و سیاست 
 .1394، شهریور PMEPN15/T04، کن نیریآب ش

  یرینفناوری سیسصم های تولید همزمان برق، حرارت، برودت و آب شتوسعه  نگاشترهتدوین ،
PMEPN15/T05 1394، آبان ماه. 

  ی هافناوریتوسعه  یروز رسانبهتدوین برنامه ارزیابی وCCHP ،PMEPN15/E ، 1394دیماه. 
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 عنوان پروژه:

 توسعه فناوری توربين های بخار نيروگاهيتدوین سند راهبردی و نقشه راه 

 پژوهشگاه نیرو  كارفرما: تجهیزات دوار مکانیکی گروه مجری:

 PMEPN17 كد پروژه: مسعود آسایش مدیر پروژه:

 فیعیشزمانی، آرش شجا ی،  لیرضا رضایی، سعید اسدزاده، محمد جعفر آتایاری،  لی بیگ: همكاران

 خالصه پروژه:

، فواصل دوره مان مناسعباشند. راندای در تولید برق در جهان و کشور ایران دارا میی بخار سهم  مدههانیروگاه
م شرایط محیطای  تاثیر ک وتعمیرات طوزنی، تابلیت اطمینان باز، توان تولیدی باز، اسصفاده از سوخصهای مصنوع 

 رار داده است.لکصریکی تآن، آن را بعنوان تولید کننده برق پایه و  مده و در اولویت بازی تولید انرژی اروی 
خار با بتباد   و بواسطه کارکرد در شرایط سخت دما و بخاوص فشار و وجود بارهای مخصلف دینامیکی، حرارتی

 شکل است.ای بخار منیکی و طراحی توربینههای زیاد آن، تحلیل، ارزیابی مکااجزاء دیگر نیروگاه و پیچیدگی
ن بهبود کارآیی کی، امکابا پیشرفت تکنولوژی و ایجاد ابزارهای تدرتمند تحلیل و ارزیابی مکانیکی و ترمودینامی

راهم آماده  ای ماواد فا  تر اجزاء توربینهای بخاری را در کنار تاثیرات چشمگیر مربوط به پیشارفصه و طراحی دتیق
 .است

طه هاداری بواسا  هاای نگ های تدیم، کاهش هزیناه های بازتر، بهبود طراحین رسیدن به راندمانهمچنین امکا
 افزایش فواصل زمانی تعمیرات فراهم آورده است.

پیشرفصهای  ظر گرفصنهدف از این پروژه تهیه نقشه راه جهت اسصخراج دانش فنی طراحی توربینهای بخار با در ن
ی بخاار  هاا یروگاهنبکارگیری آن در طراحی  تحلیل و ارزیابی و جنس مواد وصورت گرفصه در ابزارهای طراحی، 

 داخلی است.

 :پروژه مستندات

 بخار نیروگاهی توربینهای فناوری توسعه سند مبانی تدوین، PMEPN17/T01 1393، آذرماه. 

 بخار نیروگاهی توربینهای فناوری هوشمندی فناوری، PMEPN17/T02 1393، دیماه. 

 بخار نیروگاهی،  توربینهای فناوریفناوری توسعه  سازجهت تدوین ارکانPMEPN17/T03 اردیبهشت ،
 .1394ماه 

 بخار نیروگاهی،  توربینهای های توسعه فناوریتدوین برنامه اتدامات و سیاستPMEPN17/T04 ،
 .1394اسفندماه 

  بخار نیروگاهی فناوری توربینهایتوسعه  نگاشترهتدوین، PMEPN17/T051394ماه ، اسفند. 

  بخار نیروگاهی ی توربینهایهافناوریتوسعه  یروز رسانبهتدوین برنامه ارزیابی و، PMEPN17/E ،
  .1394اسفندماه 
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 عنوان پروژه:

 جمهای پخش قدیم و جدید در مجموعه جامپست DSC سيستمسازی پياده

 سازمان صدا و سیما كارفرما: تجهیزات خط و پست گروه مجری:

 CTQIB05 كد پروژه: محمد  اشوری پروژه:مدیر 

 مجصبی گیلوانژاد ،محسن یوسفی ،سینا سلطانی ،حمیده تدیری همكاران:

 خالصه پروژه:

هاای  مونیصورینگ و در صورت نیاز حفارت همراه با شابکه  به طور کلی شامل تجهیزات کنصر  و DCSسیسصم 
و  1HMIباا اساصفاده از    کاامپیوتر باشد. این سیسصم تادر است کنصار  کال ایساصگاه را را از طریاق     ارتباطی می

 ها انجام دهد. ها، مدیریت دادهآوری دادهافزاری شامل توابع کنصر ، سوپروایزری، جمعهای نرمبسصه
بایساصی باه طاور     IEDمانند وتوع خرابی و یا تطع ارتباط با مرکز کنصر  ایساصگاه واحادهای    در مواتع ضروری

نها در یك توئیچ را سدهنده کنصر  بایسصی امکان کنصر  یك محلی تابلیت کنصر  سیسصم را داشصه باشند. اولویت
تارین  ایینپا واره باا  اولویت همسطح کنصرلی از تبیل: کنصر  محلی یا از طریق مرکز کنصر  ایسصگاه فراهم کند. 

  بارتند از: DCSباشد. الزامات کلی سیسصم سطح کنصر  می

 یسصمخطا یا حذف هر سیگنا  مربوط به یك بخش از سیسصم نباید منجر به ناکارآمدی کل س DCS د.گرد 

 أثیری ت بایسصیناور بایسصی مسصقل از دیگری باشد و بروز هر نوع خطا در واحدهای مجهر واحد کنصر  می
 در  ملکرد آن داشصه باشد.

  سیسصمDCS ح ر یك سطدز خطا باید به نحوی طراحی شود که از هر سطح بصوان آن را کنصر  نمود و برو
 نباید سبع  ملکرد نادرست در سطح دیگر شود.

 اخصال   د و دچارط کنای طراحی شود که سازگاری خود را با امواج الکصرومغناطیس حفسیسصم باید به گونه
 نگردد.

  سیسصمDCS .باید ماژوزر باشد و حداکثر تابلیت انعطاف را داشصه باشد 

 افزارهای سیسصم نرمDCS رآورده سازدبای طراحی شوند که نیازهای مخصلف کاربر را باید به گونه. 

 وند.شگیری و تجهیزات باید از جانع فروشنده پشصیبانی های اندازههها و سایر دسصگارله 

 مجهز باشند. 2ه تجهیزات حفارصی، کنصرلی، مونیصورینگ و ارتباطی باید به سیسصم نظارت بر خودهم 

 سیسصم DCS هایی نظیر باید شامل کنصر  و مونیصورینگ بخشLVAC  وLVDC .باشد 

  شبکه اصلی سیسصمDCS  و نیز سیسصمHMI  و شبکهLAN ای ه گونهدر مرکز کنصر  ایسصگاه باید ب
 د که تابلیت اطمینان بازیی داشصه باشند.طراحی شده باش

                                                                                                                                                            
1 Human Machine Interface 

2 - Self checking 
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 های ارتباطی در سیسصم به طور کل شبکهDCS  در نقاط حساس بایه به صورتredundant  در نظر گرفصه
 شده باشند.

  نگهداری، تغییرات و یا گسصرش سیسصم نبایسصی نیازی به خاموشی سیسصمDCS ها داشصه باشد. پست
ابلیت تایش ها و ارتباطات جهت افزجزاء سیسصم کنصرلی، ماژو نمایش صحت و سالمت هرکدام از ا

 اطمینان و پایداری سیسصم و کاهش مشکالت نگهداری باید در نظر گرفصه شده باشد.

 بایسصی مورد توجه ترار گیرد: DCSتوجه به نکات ذیل در طراحی سیسصم 

 های محیطی برای  ملکرد سیسصممحدودیت 

 فصن فضای ززم برای تجهیزات مورد نیاز سایز تابلوها با در نظر گر 

 سایز مناسع برای کنسو  اپراتور با توجه به  ملیات مورد نیاز 

 توان کلی مارفی سیسصم به همراه نوع منبع تغذیه 

 مشخاات مورد نیاز منبع تغذیه 

 :نتایجچكيده 

 یون م اتوماسسازی سیسصپیادههای مخصلف اتوماسیون برای تهیه ملزومات فنی و تجهیزات مورد نیاز بخش
 کیلوولت 4/0/20در دو پست توزیع 

 یسصمهای نرم افزار پیکربندی تجهیزات و اتوماسیون سافزاری، ویژگیچگونگی مدیریت نرم 

  های موجود در دو پست مورد مطالعهذکر تمامی سیگنا 

 تاهن در مناکنندگاارائه پارامصرهای فنی و معیارهای ارزیابی جهت امصیازدهی به شرکت 

 المللی با اسصفاده از پروتکل ای از تجربیات بینذکر نمونهIEC 61850 

 ر  ژه و کنصپرو های مورد مطالعه درآوری و مانیصور کردن اطال ات مهم پستطراحی سیسصمی برای جمع
 آن

  پیکربندی ارتباطRTU افزار با نرمSCADA 

 افزار طبق مدرك پیکربندی کامل سختAutomation System Diagram 

 اندازی سیسصم تهیه اسناد مناتاه جهت ساخت و راهDCS ژههای مورد مطالعه در پروپست 

  

 ندات پروژه:تمس

 « تعیین مشخاات فنی سیسصمDCS زات خط و ، گروه پژوهشی تجهی«کیلوولت 4/0/20های توزیع پست
 .1390پست، پژوهشکده انصقا  و توزیع نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 «یزات وهشی تجهه پژ، گرو«توزیع های اتوماسیون جهت افزایش تابلیت اطمینان شبکهگیری از سیسصمبهره
 .1391خط و پست، پژوهشکده انصقا  و توزیع نیرو، پژوهشگاه نیرو، 



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

74 

گاه نيرو  ژپوهش

 «ت خط و هیزا، گروه پژوهشی تج«جمهای پخش جدید و تدیم مجمو ه جامهای پستتهیه مدارك و نقشه
 .1392انصقا  و توزیع نیرو، پژوهشگاه نیرو،  پست، پژوهشکده

 «افزار سیسصم خدمات مهندسی نرمDCS ی تجهیزات ، گروه پژوهش«جمپخش تدیم در مجمو ه جام پست
 .1392خط و پست، پژوهشکده انصقا  و توزیع نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 «ای سیسصم تست کارخانهDCS کده و پست، پژوهش، گروه پژوهشی تجهیزات خط «پخش تدیم پست
 .1392انصقا  و توزیع نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 « تستSAT اندازی سیسصم و راهDCS ط و پست، ، گروه پژوهشی تجهیزات خ«پخش جدید و تدیم پست
 .1392پژوهشکده انصقا  و توزیع نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 « اسناد مناتاه اتوماسیون دو پست توزیعkv 0.4/20 یزات خط و پست، ه پژوهشی تجه، گرو«در جام جم
 .1392پژوهشکده انصقا  و توزیع نیرو، پژوهشگاه نیرو، 
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 عنوان پروژه:

کيلوولت با مطالعه  400های با ولتاژ باالتر از طراحي مفهومي و مالحظات فني پست

 کيلوولت عسلویه 765موردی پست 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: تجهیزات خط و پست گروه مجری:

 JTQSB02 كد پروژه: سعید احمدیان پروژه:مدیر 

 نژادالدین واسعی، وحید حسینسیدجما  همكاران:

 خالصه پروژه:

های با ولصاژ بازتر از آوری، ارزیابی و ارائه مسصندات و مدارك موجود در مورد پستدر این پروژه، با رویکرد جمع
ای مخصار از اتدامات انجام شاده در  کیلوولت مطالع مورد نظر ارائه گردیدند. در ابصدا ضمن بیان تاریخچه 400

هاای فاوق   ولت، تجربه کشورهای پیشرو در زمیناه سیساصم  کیلو 400دنیا برای رسیدن به سطوح ولصاژ بازتر از 
های تدرت کاناادا و آمریکاا بیاان    هایی از شبکهها به همراه مثا ها به این سیسصمفشارتوی و نحوه دسصیابی آن

، ABBهاای  هاای فاوق فشاارتوی از تبیال شارکت     های مهم تجهیزات پستشد. پس از آن به معرفی سازنده
Alstom  وSiemens  مشخاااات فناای هریااك از ایاان تجهیاازات از تبیاال ترانساافورماتورها، دژنکصورهااا،   و

های پرداخصه شد. سپس اسصانداردها و دسصورالعمل GISهای گیری، برتگیرها و پستسکسیونرها، تجهیزات اندازه
خصلف های مبرداری و آزمایشها، شرایط بهرههای فوق فشارتوی شامل مشخاات، دسصورالعملمربوط به پست
به صورت جدو  ارائه گردید. اسصانداردهای ذکر شاده تماامی    CIGREو  IEEE، IECالمللی از سه مرجع بین

دهند. در ادامه تجربیات سه کشاور هناد،   ها را به خوبی پوشش میها و یا تجهیزات آنموارد فنی در مورد پست
توی بیان شده و مشخاات فنی و سایر اساناد  های فوق فشاربرداری از پستکره جنوبی و آمریکا در زمینه بهره

های فوق فشاارتوی  ها بیان گردیدند. ضمن اینکه کلیاتی از الزامات فنی مربوط به پستهای آنمربوط به پست
تواند به  نوان راهنمایی مناسع به جهت تدوین اساصانداردهای داخلای در   در کشور هندوسصان ارائه شده که می

هاای  بردار در مورد الزامات فنی پستهای بهرهت فنی و با اسصفاده از تجربیات شرکتکشور باشد. سپس به صور
فوق فشارتوی بحث شد. این الزامات شامل مباحث سیسصمی از تبیل هماهنگی  ایقی، فواصل مجاز، مالحظات 

ط ورودی و هاا، ساوئیچگیرها و تعاداد خطاو    اتصاادی و نیز موارد اجرایی شامل مساحت مورد نیاز، آرایش پست
هاای فشاارتوی   ای در زمینه پسات باشد. به دنبا  این مشخاات، مقایسههای فوق فشارتوی میخروجی پست

کیلوولت( انجام گردید تا به طور کلی تماامی ماوارد مرباوط باه      400کیلوولت( و فوق فشارتوی )بیش از  400)
های با ولصاژ بیش از س از آن در مورد پستها روشن گردد. ضمن اینکه پتغییرات ززم به جهت احداث این پست

المللای در  های پیمانکار و مشاور باین کیلوولت نیز مباحث تکمیلی ارائه شد. در بخش بعد در مورد شرکت 1000
ها در دنیا اشاراتی صورت پذیرفصاه  های انجام شده توسط آنهای فوق فشارتوی و نیز برخی از پروژهزمینه پست

هاای معصبار آسایایی نیاز معرفای      های آمریکایی و اروپایی، شرکتاست تا  الوه بر شرکت که سعی بر آن بوده
های فوق فشارتوی معرفی شده که از این میان باه  بردار معصبر در زمینه پستهای بهرهشوند. پس از آن شرکت
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هاای فاوق   و شابکه  بردار در کشورهای کانادا، ژاپن، چین و آفریقای جنوبی پرداخصه شده استهای بهرهشرکت
هاا بررسای   هاا و تجهیازات آن  ها به همراه کلیه مشخاات فنی و سیسصمی از تبیل آرایش پسات فشارتوی آن

هاای فاوق فشاارتوی مطالعاات     گردیده است. برخی از موسسات تحقیقاتی معصبر در دنیا نیز که بر روی سیسصم
 طوح ولصاژ بازتر اشاره گردیده است. ها در سشده و به دورنمای این سیسصم اند معرفیانجام داده

 :نتایجچكيده 

 ولصاژ با هایپست خاوص در المللیبین دسصاوردهای آخرین و مسصندات سوابق، بندیدسصه و آوریجمع 
  کیلوولت 400 از بازتر

 مفهومی راحیط اصو  ارائه و کیلوولت 400 از بازتر ولصاژ با هایپست طراحی کلی روند شناسایی 

 کوتاه اتاا  سطح و نامی جریان تعیین جهت ززم مالحظات بررسی 

 یعسر خیلی گذرای ایولصاژه و صا قه کلیدزنی، از ناشی گذرا ولصاژهای بررسی جهت ززم مالحظات تعیین 
 اهپست ولصاژ بازی سطح به توجه با

 و رتگیرب نظیر حفارصی تجهیزات انصخاب و  ایقی هماهنگی مطالعات جهت ززم موارد شناسایی 
 سیسصم کردن زمین نحوه و هوایی هایشاخك

 با مرتبط مسایل و جوی اتلیمی، شرایط به توجه با هوایی آزاد فواصل تعیین جهت ززم موارد شناسایی 
 ولصاژها اضافه اثرات و تعمیراتی کارهای

 آلودگی، جوی، رایطش به توجه با ایزوزسیون تعداد و نوع انصخاب جهت ززم مالحظات و موارد شناسایی 
 مجاز فواصل و گذرا ولصاژهای خزشی، فواصل

 آن کنصر  و اثرات کرونا، خاوص در مرتبط موارد بررسی و شناسایی 

 از بازتر ولصاژ با هایپست با مرتبط تجهیزات خاص مالحظات و اجرایی و فنی هاینیازمندی کلیات بررسی 
 کیلوولت 400

 هاپست تجهیزات روی بر نیاز مورد هایآزمون شناسایی 

 دهندهنشان ستپ  مومی پالن و کیلوولت 400 از بازتر ولصاژ با هایپست جانمایی هایطرح شناسایی 
 و دیگر هایساخصمان ،کنصر  ساخصمان تدرت، ترانسفورماتورهای اصلی، تجهیزات ارتباط و اسصقرار چگونگی

 پست اصلی هایتسمت به دسصرسی هایراه

 و تدرت رهایترانسفورماتو بندی،شینه سیسصم دهندهنشان پست خطی تك هایامدیاگر انواع شناسایی.. 

 هاترانس خطوط، ها،شینه جمله از کنصر  و حفارت سیسصم دیاگرام بلوك بررسی 

 ترانسفورماتورها و خطوط ها،شینه گیریاندازه سیسصم دیاگرام بلوك بررسی 
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 ندات پروژه:تمس

 « گروه «کیلوولت 400های با ولصاژ بازتر از المللی مرتبط با پستسوابق موجود بینبررسی تاریخچه و ،
 .1393پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 «پژوهشی تجهیزات  گروه، «کیلوولت 400های با ولصاژ بازتر از بررسی مشخاات فنی تجهیزات موجود در پست
 .1394، ، پژوهشگاه نیروشکده انصقا  نیروپژوه، خط و پست
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 عنوان پروژه:

 توسعه مولدهای توليد همزمان برق و حرارت در شبكه توزیع نيروی برق تهران بزرگ

 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ كارفرما: تجهیزات خط و پست گروه مجری:

 PTPN02 كد پروژه: آرمان صفایی مدیر پروژه:

 دیویا فوزمعانی، امیر فرجیان، احمد فالح دوست، محسن احدی، محمد حسن مادتی، ر لی  :همكاران

 خالصه پروژه:

 ور دارد. از ایان ن برق کشتولید پراکنده برق مزایای فنی و اتصاادی فراوانی برای وزارت نیرو بعنوان مصولی تامی
ابلیات  ت، بهباود  واحدهای نیروگاهی گذاری برای تامین برق در محل مارف به منظور تمرکززدایی ازرو سیاست

ت ایان  ریزی شده است. رسالطرح "طرح توسعه تولید پراکنده"وری، تحت  نوان اطمینان شبکه و افزایش بهره
 .اوصی استخهای توزیع و توسط بخش هایی برای افزایش تولید برق در شبکهطرح، ارائه تسهیالت و مشوق

، با توجه (CHP) رارتحبرداری از منابع تولید همزمان برق و ناع و بهره ی تولید برق،هافناوریدر میان انواع 
اسات.   تری داشصه و باا اتباا  بخاش خاوصای روبارو شاده      های اتصاادی مناسعوری بازتر، شاخصبه بهره
دکنناده بارق   گونه کاه از اسامش پیداسات، تولی   ، همان(CHP)ی همزمان برق و حرارتی تولیدکنندههانیروگاه
ق، باه  تولیادبر  توان از انرژی گرمایی حاصل شده در روناد صنایع و ماارف شهری بوده و درکنارآن می مارفی

: تدرنظرگرفا  توان برای این طرحبراین اساس دو نوع محاو  می. ای بهره جستطور مطلوب و سازمان یافصه
 .الکصریسیصه و حرارت

ه، اتادام باه   ح یاد شاد گذاران و تحقق اهداف طرسرمایه رسانی بهدر این راسصا، پژوهشگاه نیارو به منظور اطالع
 ت.کرده اس های دولصی طرح تولید همزمان برق و حرارتگذاری، مشوقهای سرمایهمعرفی کلیات طرح، فرصت
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 :نتایجچكيده 

 سوز تولید همزمان برق و حرارتهای موتورهای درونتعیین ررفیت 

 مشخص کردن فضای مورد نیاز برای مولدها 

 های فروشمعرفی سازندگان مولدها و نمایندگی 

 های صوتی مولد و سازگاری با فضای مجاورتعیین میزان آلودگی 

 مولدها رفیتبررسی الزامات اتاا  به شبکه فشار ضعیف و فشار مصوسط توزیع نیرو با توجه به ر 

 شبکه ت بهو حرارهای وزارت نیرو در مورد اتاا  موتورهای تولید همزمان برق نامهبررسی آیین 

 شبکه ا بهگیری برای اتاا  مولدهبررسی الزامات و تجهیزات حفارت، سنکرونیزاسیون و اندازه 

 ارزیابی شرایط ززم برای اتاا  مولد به شبکه گاز رسانی شهری 

 تعیین الزامات فضای ناع مولد از نظر ساخصمان 

 واز شهری گق و ردن اتاا  به شبکه بربرآورد هزینه خرید و ناع مولدها، تجهیزات جانبی، فراهم ک 
 ساخصمان

 برداری مولدها های بهرهتخمین هزینه 

 های مخصلف گیری از مولدها در ررفیتهای اتصاادی بهرهاسصخراج شاخص 

 نقشه  واز شهری یع گشناسایی نقاط مناسع برای ناع مولدها بر اساس شرایط شبکه توزیع نیرو، شبکه توز
 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ توسعه شهری با تعامل

  گذاری در ناع مولدهای تولید همزمان برق و حرارتی سرمایههاطرحتهیه مدارك و 

 گذاران برای مشارکت در طرحتوجیه سرمایه 

 ندات پروژه:تمس

 "وری و اتصااد برق و انرژی، ، وزارت نیرو، دفصر بهبود بهره"راهنمای جامع تولید همزمان برق و حرارت
 1388سا  

 "1392ماه  یر، بهمنوان،ت"راهنمای تعیین حداتل تجهیزات جانبی منابع تولید پراکنده و مشخاات فنی آنها 

 ")1392ماه  همنب،توانیر، "دسصورالعمل اتاا  به شبکه منابع تولید پراکنده)مولدهای مقیاس کوچك 

 "1392، توانیر، بهمن ماه "به شبکه برق راهنمای انجام مطالعاتی فنی تهیه طرح اتاا  منابع تولید پراکنده 

 "یر، بهمن ماه ، توان"هشبک های جدا و مصال بهبرداری از منابع تولید پراکنده در حالتالزامات و تیود بهره
1392 

 "1392ماه  همنب، توانیر، "راهنمای آزمون تجهیزات جهت اتاا  منابع تولید پراکنده به شبکه برق 

 "وزارت نیروسازی صنعت برقدفصر خاوصی،"مولد مقیاس کوچكی راهنمای توسعه کصابچه ، 
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 "ن برق و همزما دیتول یناع مولدها، تهران بزرگتوزیع نیروی برق شبکه در  عیتوز یهاپست دینسل جد
 رژی،  لیشت ان، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهدا"های زمینیدر پستحرارت 

 معانی، رویا فوزدی.

 وری انرژی ایران سازمان بهره(http://www.saba.org.ir) 

 "رف در ل ماهای تولید همزمان برق و حرارت به منظور تامین تقاضای برق و حرارت در محسیسصم
 اده.زئین فالنامه دانش مهندسی، امین کریمی زاده، امین آ "راسصای اصالح الگوی مارف سوخت

 های تجدید پذیر آمریکا و انرژی وری انرژیدفصر بهره(http://www.energy.gov) 

 المللی انرژی آزانس بین(http://www.iea.org/) 

 های کاتالوگ تکنولوژیCHP ،2015ارس ممزمان برق و حرارت، تولید ه یستز یطسازمان حفارت مح 

  اسصانداردIEEE 1547 ،2003برای اتاا  منابع تولید پراکنده به شبکه برق 

 "یسصمو س سوزبا موتور گاز  یعتوز هایپست یداخل یدجد یطراحCHP"فام، کنفرانس زاده، حقی، تاضی
 IEEE ،2012بین المللی 

 "1374می ایران، ، وزارت نیرو جمهوری اسال"دومکیلوولت، ویرایش  20های توزیع اسصانداردهای پست 

 

  

http://www.saba.org.ir/
http://www.energy.gov/
http://www.iea.org/
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 عنوان پروژه:

 پایلوت به صورتتدوین دانش فني مدیریت عمر ترانسفورماتورهای قدرت و اجرای آن 

 شرکت توانیر كارفرما: تجهیزات خط و پست گروه مجری:

 CTQVA04 كد پروژه: پژمان خزایی مدیر پروژه:

لیرضا ، دکصر  ارسانیمیثم مهدوی، دکصر میثم خجسصه، دکصر احسان آزاد ف دکصر محمد مرادی، دکصر :همكاران
الدین یهندس محخت، مداوری، دکصر مجصبی گیلوانژاد، دکصر یحیی کبیری رنانی، دکصر ماطفی اسما یلی شاهر

دی دس هارحمانی، دکصر آرمان صفایی، مهندس ماطفی گودرزی، مهندس مهدی گرمرودی دویران، مهن
 هندس مجصبی رسصاتی و مهندس محمد یس زاده.نوروزی، م

 خالصه پروژه:

ارای دهند و دل میامروزه ترانسفورماتورهای تدرت بخش مهمی از سرمایه ملی در صنعت برق کشور را تشکی
زات تجهی نیتررانگهای انصقا  تدرت بوده و همچنین جزء وری و تابلیت اطمینان شبکهنقش اساسی در بهره

 آنها از ناع ی سا . بسیاری از ترانسفورماتورهای ناع شده در شبکه برق کشور بیشصر از سباشندشبکه می
یزان  مر ماند. البصه دهبه انصهای  مر خود رسی آنهاگذرد. با توجه به  مر محدود این تجهیزات، برخی از می

شبکه تحت  ی موجودورهافورماتکند و ززم است ترانسبرداری آن تعیین میواتعی ترانسفورماتور را شرایط بهره
گهداری نعمیر و ی ززم و تهاآزمونمراتبت مناسع ترار گیرند. مراتبت مناسع ترانسفورماتورها شامل انجام 

باشد، ززم پذیر نمیانرها امک. از آنجا که امکان انجام این اتدامات برای تمامی ترانسفورماتوباشدمی آنهاصحیح 
های اولیه حاصل از ا دادهبندی گردند. اولویت ترانسفورماتور رترانسفورماتورها اولویتاست در یك نگاه کالن 

  مر تیریمد شنمایند. به کمك روبرداری آن تعیین میهای ترانسفورماتور و تاریخچه بهرهنصایج تست
صالح ترار اری و انگهد وترانسفورماتورها، هر سا  تعدادی از ترانسفورماتورهای شبکه انصخاب و مورد تعمیر 

ساس ابر  آید.ل میگیرند که در نصیجه آن از تخریع ترانسفورماتورها با حداتل هزینه جلوگیری به  ممی
های سالمت شاخص رآیندشاخص اهمیت هر ترانسفورماتور تعیین و از ب ،گذاری ترانسفورماتورهاالگوریصم ارزش

تور جهت انجام نسفورماب تراماتورهای مورد مطالعه برای انصخابندی ترانسفورو اهمیت هر ترانسفورماتور، اولویت
  گردد.های تکمیلی انجام میارزیابی

ح اری صحینگهد وهمچنین شناسایی به موتع  یوب جهت جلوگیری از بروز مشکل، ارزیابی وضعیت و تعمیر 
درت های انصقا  تی شبکهبردارای در بهرهاز اهمیت ویژه هاآناین تجهیزات به منظور افزایش  مر مفید 

ل ترین مراحداییی ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای تدرت بعنوان یکی از ابصهاآزمونبرخوردار است. 
صحیح  مهندسی ارهایبندی صحیح ترانسفورماتورها و ارائه راهکهای مدیریت  مر، نقش مهمی در دسصهبرنامه

 جهت افزایش  مر مفید ترانسفورماتورها دارند. 
این پروژه در چند مرحله انجام شد که مرحله او  پروژه شامل مطالعات اولیه و بررسی سابقه موضو ی مدیریت 

های الکصریکی، اشد. در مرحله دوم این پروژه آزمونتدرت و کارهای انجام شده در دنیا می ترانسفورماتور مر 
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اند. تدرت بطور کامل مورد بررسی ترار گرفصه مکانیکی، شیمیایی و پیشرفصه ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای
ها مبانی و اصو ، روش انجام آزمون، مشخاات تجهیزات آزمون، مالحظات  ملی برای هر یك از این آزمون

ها و نحوه تفسیر نصایج تشریح گردیده است. در اجرای آزمون،  وامل موثر بر نصایج و راهکارهای کاهش آن
های مخصلف انصخابی، مسصندات و مدارك مرتبط با پروژه که شامل دسصورالعمل مرحله سوم با توجه به روش

های ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور باشد، تهیه گردید. در مرحله چهارم تجهیزات ززم جهت ا ما  آزمونمی
 تامین و خریداری شد.

ارك و کمیل مدین تفت. همچندر مراحل آخر پروژه، مدیریت  مر به صورت پایلوت مورد اجرای  ملی ترار گر
لی جرای  ماروژه پهای ززم به نمایندگان کارفرما جهت اسصفاده از نصایج گزارش نهایی و ارائه آموزش

ای تهران( از طقهرق منبدسصاوردهای پروژه در منطقه مورد بررسی )ترانسفورماتورهای تدرت رده انصقا  شرکت 
اه مدت، امه کوتن برنهای تکمیلی و مشخص شدر ادامه با انجام تستآید. دترین اتدامات پروژه بشمار میمهم

ی جهت و مهندس کارهای اصالحیهای تعمیر و نگهداری، راهمیان مدت و بلند مدت بهینه برای انجام فعالیت
 مدیریت دارایی بهینه ترانسفورماتورهای تدرت ارائه گردید. 

 :نتایج چكيده

  بنای گذاری بر مرزشاترانسفورماتورهای رده انصقا  به روش الگوریصم ارائه دسصورالعمل مدیریت جمعیت
 ضرایع وزنی و روش فازوری

 های فورماتوررانستهای مخصلف الکصریکی، مکانیکی، شیمیایی و پیشرفصه های انجام آزمونتهیه تست شیت
 تدرت

 صه ارزیابی و پیشرف ایی، شیمیهای الکصریکی، مکانیکیارائه دسصورالعمل شناسایی  یع با اسصفاده از آزمون
 وضعیت ترانسفورماتورهای تدرت

 ی وضعیت های ارزیابارائه دسصورالعمل اتدامات اصالحی  یوب با اسصفاده از تحلیل نصایج آزمون
 ترانسفورماتورهای تدرت

 برداری، هد بهره به تیوتوج ارائه برنامه جامع تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ترانسفورماتورهای رده انصقا  با
 سازی هزینهها از شبکه و با هدف حداتلتعمیرات و خروج ترانس

 :پروژه مستندات

  تدرت ترانسفورماتورمطالعات اولیه و بررسی سابقه موضو ی مدیریت  مر 

 های مورد نیاز جهت ارزیابی وضعیت ترانسفورماتوربررسی کامل آزمون 

 ی وضعیت ترانسفورماتورهای ارزیابتامین تجهیزات ززم جهت ا ما  آزمون 

 های ززم موزشآائه اجرای  ملی پروژه مدیریت  مر به صورت پایلوت، تکمیل مدارك و گزارش نهایی و ار
 به نمایندگان کارفرما جهت اسصفاده از نصایج پروژه
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 عنوان پروژه:

کيلوولت با مطالعه  400های با ولتاژ باالتر از طراحي مفهومي و مالحظات فني پست

 کيلوولت عسلویه 765موردی پست 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: تجهیزات خط و پست گروه مجری:

 JTQSB02 كد پروژه: سعید احمدیان مدیر پروژه:

 نژادالدین واسعی، وحید حسینسید جما  همكاران:

 خالصه پروژه:

های با ولصاژ بازتر از آوری، ارزیابی و ارائه مسصندات و مدارك موجود در مورد پستدر این پروژه، با رویکرد جمع
ای مخصار از اتدامات انجام شده در کیلوولت مطالع مورد نظر ارائه گردیدند. در ابصدا ضمن بیان تاریخچه 400

های فوق ولت، تجربه کشورهای پیشرو در زمینه سیسصمکیلو 400دنیا برای رسیدن به سطوح ولصاژ بازتر از 
های تدرت کانادا و آمریکا بیان هایی از شبکهها به همراه مثا ها به این سیسصمفشارتوی و نحوه دسصیابی آن

، ABBهای های فوق فشارتوی از تبیل شرکتهای مهم تجهیزات پستشد. پس از آن به معرفی سازنده
Alstom  وSiemens  مشخاات فنی هریك از این تجهیزات از تبیل ترانسفورماتورها، دژنکصورها، و

های پرداخصه شد. سپس اسصانداردها و دسصورالعمل GISهای گیری، برتگیرها و پستسکسیونرها، تجهیزات اندازه
خصلف های مبرداری و آزمایشها، شرایط بهرههای فوق فشارتوی شامل مشخاات، دسصورالعملمربوط به پست
به صورت جدو  ارائه گردید. اسصانداردهای ذکر شده تمامی  CIGREو  IEEE، IECالمللی از سه مرجع بین

دهند. در ادامه تجربیات سه کشور هند، ها را به خوبی پوشش میها و یا تجهیزات آنموارد فنی در مورد پست
توی بیان شده و مشخاات فنی و سایر اسناد های فوق فشاربرداری از پستکره جنوبی و آمریکا در زمینه بهره

های فوق فشارتوی ها بیان گردیدند. ضمن اینکه کلیاتی از الزامات فنی مربوط به پستهای آنمربوط به پست
تواند به  نوان راهنمایی مناسع به جهت تدوین اسصانداردهای داخلی در در کشور هندوسصان ارائه شده که می

های بردار در مورد الزامات فنی پستهای بهرهت فنی و با اسصفاده از تجربیات شرکتکشور باشد. سپس به صور
فوق فشارتوی بحث شد. این الزامات شامل مباحث سیسصمی از تبیل هماهنگی  ایقی، فواصل مجاز، مالحظات 

ط ورودی و ها، سوئیچگیرها و تعداد خطواتصاادی و نیز موارد اجرایی شامل مساحت مورد نیاز، آرایش پست
های فشارتوی ای در زمینه پستباشد. به دنبا  این مشخاات، مقایسههای فوق فشارتوی میخروجی پست

کیلوولت( انجام گردید تا به طور کلی تمامی موارد مربوط به  400کیلوولت( و فوق فشارتوی )بیش از  400)
های با ولصاژ بیش از س از آن در مورد پستها روشن گردد. ضمن اینکه پتغییرات ززم به جهت احداث این پست

المللی در های پیمانکار و مشاور بینکیلوولت نیز مباحث تکمیلی ارائه شد. در بخش بعد در مورد شرکت 1000
ها در دنیا اشاراتی صورت پذیرفصه های انجام شده توسط آنهای فوق فشارتوی و نیز برخی از پروژهزمینه پست

های معصبر آسیایی نیز معرفی های آمریکایی و اروپایی، شرکتاست تا  الوه بر شرکت که سعی بر آن بوده
های فوق فشارتوی معرفی شده که از این میان به بردار معصبر در زمینه پستهای بهرهشوند. پس از آن شرکت
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های فوق و شبکه بردار در کشورهای کانادا، ژاپن، چین و آفریقای جنوبی پرداخصه شده استهای بهرهشرکت
ها بررسی ها و تجهیزات آنها به همراه کلیه مشخاات فنی و سیسصمی از تبیل آرایش پستفشارتوی آن

های فوق فشارتوی مطالعات گردیده است. برخی از موسسات تحقیقاتی معصبر در دنیا نیز که بر روی سیسصم
 طوح ولصاژ بازتر اشاره گردیده است. ها در ساند معرفی شده و به دورنمای این سیسصمانجام داده

 :نتایجچكيده 

 ولصاژ با هایپست خاوص در المللیبین دسصاوردهای آخرین و مسصندات سوابق، بندیدسصه و آوریجمع 
  کیلوولت 400 از بازتر

 مفهومی راحیط اصو  ارائه و کیلوولت 400 از بازتر ولصاژ با هایپست طراحی کلی روند شناسایی 

 کوتاه اتاا  سطح و نامی جریان تعیین جهت ززم مالحظات بررسی 

 یعسر خیلی گذرای یولصاژها و صا قه کلیدزنی، از ناشی گذرا ولصاژهای بررسی جهت ززم مالحظات تعیین 
 اهپست ولصاژ بازی سطح به توجه با

 و رتگیرب نظیر حفارصی تجهیزات انصخاب و  ایقی هماهنگی مطالعات جهت ززم موارد شناسایی 
 سیسصم کردن زمین نحوه و هوایی هایشاخك

 با مرتبط مسایل و جوی اتلیمی، شرایط به توجه با هوایی آزاد فواصل تعیین جهت ززم موارد شناسایی 
 ولصاژها اضافه اثرات و تعمیراتی کارهای

 آلودگی، جوی، رایطش به توجه با ایزوزسیون تعداد و نوع انصخاب جهت ززم مالحظات و موارد شناسایی 
 مجاز فواصل و گذرا ولصاژهای خزشی، فواصل

 آن کنصر  و اثرات کرونا، خاوص در مرتبط موارد بررسی و شناسایی 

 از بازتر ولصاژ با هایپست با مرتبط تجهیزات خاص مالحظات و اجرایی و فنی هاینیازمندی کلیات بررسی 
 کیلوولت 400

 هاپست تجهیزات روی بر نیاز مورد هایآزمون شناسایی 

 دهندهنشان ستپ  مومی پالن و کیلوولت 400 از بازتر ولصاژ با هایپست جانمایی یهاطرح شناسایی 
 و یگرد هایساخصمان کنصر ، ساخصمان تدرت، ترانسفورماتورهای اصلی، تجهیزات ارتباط و اسصقرار چگونگی

 پست اصلی هایتسمت به دسصرسی هایراه

 و تدرت رهایترانسفورماتو بندی،شینه سیسصم دهندهنشان پست خطی تك هایدیاگرام انواع شناسایی.. 

 هاترانس خطوط، ها،شینه جمله از کنصر  و حفارت سیسصم دیاگرام بلوك بررسی 

 ترانسفورماتورها و خطوط ها،شینه گیریاندازه سیسصم دیاگرام بلوك بررسی 
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 ندات پروژه:تمس

 «گروه «کیلوولت 400های با ولصاژ بازتر از المللی مرتبط با پستموجود بین بررسی تاریخچه و سوابق ،
 .1393پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 «گروه پژوهشی ،«کیلوولت 400های با ولصاژ بازتر از بررسی مشخاات فنی تجهیزات موجود در پست 
 .1394انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو، تجهیزات خط و پست، پژوهشکده 
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 عنوان پروژه:

 های انتقال برق با ظرفيت باالراه توسعه فناوری سيستمتدوین سند راهبردی و نقشه

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: تجهیزات خط و پست گروه مجری:

 PTQPN14 كد پروژه: الدین واسعیسیدجما  مدیر پروژه:

 انیانرتضی زمدانی، مزاده، محمدابراهیم برهانی شیمجصبی گیلوانژاد، صفر فرضعلیماطفی گودرزی،  :همكاران

 خالصه پروژه:

ه صاژ شبکح ولافزایش سط ی،به رشد و توسعه اتصااد یبرق در پاسخگوی یهمزمان با توسعه شبکه سراسر
ث خطوط ف، احدال مارگیرد. با توجه به دور بودن مراکز تولید انرژی با محنیروی برق مورد توجه ترار می

است.  رق بودهنعت بهای اساسی در تدوین برنامه توسعه صهای فشارتوی همواره یکی از دغدغهانصقا  و پست
نصقا  توان زمینه ا های برجسصه درشصر از آنها نیز یکی از هدفافزایش بازدهی خطوط و انصقا  توان هر چه بی

ه طور تابل آنها ب طریق است. در این راسصا با توجه به اینکه با افزایش سطح ولصاژ خطوط، توان انصقالی از
ه ر زمینداربردی کرهای یابد رویکرد به احداث خطوط با سطح ولصاژ بازتر یکی از راهکاای افزایش میمالحظه

که لصاژ شبوسطح  تامین برق مشصرکین انرژی الکصریکی بویژه در مسیرهای طوزنی است. بطورکلی افزایش
 ولفات ت، کاهش ازدهیبدارای مزایای فنی و اتصاادی مصعددی از جمله تابلیت انصقا  توان بازتر، افزایش 

ا در حا  یافصه و یوسعه تاری از کشورهای ها پیش در بسیباشد. از اینرو از سا برداری میهای بهرهکاهش هزینه
دری است که تاله به ین مسآورانه آن مورد توجه ترار گرفصه است. اهمیت اتوسعه، توجه به این امر و توسعه فن

جهت  های مخصلفروهاتدام به تشکیل گ اکزتحقیقاتیهای مرتبط، سازندگان تجهیزات، مجامع  لمی و مرشرکت
و  طح کیفیرتقا سااند. با توجه به راهبردهای وزارت نیرو در خاوص حوزه نمودهشناخت ابعاد وسیع این 

ه احداث بق کشور که برهای انصقا  برق و نیز رویکرد شبکارآمدی صنعت برق کشور، با تاکید بر توسعه ررفیت
ها به و پست ین خطوطاکیلوولت، شناخت و بررسی راهبردی  400با ولصاژ بازتر از  رتویهای فشاخطوط و پست

اوری بخش وسعه فنق و تکننده مراکز تولید انرژی به مراکز مارف، بمنظور ارتقاء سطح تحقی نوان حلقه مصال
و در این ز این ر. امایدنی نوین ضروری میهافناوریسازی برق و انرژی با تاکید بر شناسایی، انصقا  و بومی
وزه جهت حسع این ی منادوده این موضوع، اهداف و راهبردهاپروژه سعی شد تا با ایجاد شناخت از ابعاد و مح

. رسیم شودی مورد نیاز تهافناوریانداز توسعه تامین نیازهای آتی صنعت برق کشور تعیین گردد و چشم
  بارتند از:این پروژه در  صورت پذیرفصهترین اتدامات مهم
 تعیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند -1
 ی مطرح در محدوده تعیین شده هافناوریهای ها و حوزهاهتعیین مشخ-2
 تدوین چشم انداز توسعه فن آوری -3
 تدوین اهداف، راهبردها -4
 ها و اتدامات  ملیاتی تدوین سیاست-5
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  فناوریتدوین برنامه  ملیاتی و نقشه راه -6
 تدوین نگاشت نهادی مطلوب -7
  بروزرسانیتدوین مکانیزم ارزیابی و برنامه -8

 :نتایجچكيده 

 لوولتکی 400های با ولصاژ بازتر از مطالعات جامع در خاوص توسعه شبکه با خطوط و پست  

 400ر از ازتبهای با ولصاژ آورانه در خاوص توسعه شبکه با خطوط و پستشناخت کلیات نیازهای فن 
 کیلوولت

 بهبود تابل توجه تابلیت اطمینان و بازدهی شبکه برق 

 کهز شبابرداری بهینه های روز افزون کشور با رویکرد بهرهتامین برق مصناسع با نیازمندی  

 های مرتبط با توسعه شبکهجویی در هزینهمندی از مزایای اتصاادی و صرفهبهره 

 ندات پروژه:تمس

 «وه ، گر«ازیت بهای انصقا  برق با ررفراه توسعه فناوری سیسصمتدوین مبانی سند راهبردی و نقشه
 .1393پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 «ست، و پ ، گروه پژوهشی تجهیزات خط«های انصقا  برق با ررفیت بازهوشمندی فناوری سیسصم
 .1393پژوهشکده انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 «گاه نیروژوهشپژوهشکده انصقا  نیرو، ، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پ«سازتدوین ارکان جهت ،
1393. 

 «یرو، وهشگاه ن، پژ، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انصقا  نیرو«تدوین برنامه اتدامات
1393. 

 «ا  کده انصقژوهشپ، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، «راه( و برنامه  ملیاتینگاشت )نقشهتدوین ره
 .1393نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 «قا  نیروانص ، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده«تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی ،
 . 1393پژوهشگاه نیرو، 
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 عنوان پروژه:

 ی مرتبط با طراحي شبكه توزیع کالنشهرهاهافناوریتوسعه تدوین سند راهبردی 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: تجهیزات خط و پست گروه مجری:
 PTQPN15 كد پروژه: مجصبی گیلوانژاد پروژه:مدیر 

 احسان آزاد فارسانی، تارا خیامیم، مهرداد مالکی، مرتضی زمانیان همكاران:

 خالصه پروژه:

به  دی است،تصااا ییپاسخ به رشد مارف برق با حداکثر کارا یعهای توزی شبکهو توسعه یطراح یهدف اصل
اتی ی اتدامز روتمرک یشصرب یعهای توزشبکه ینقض نگردد. در طراح یسصمحاکم بر س هاییتنحوی که محدود

ی، قطع هادطح مس ییندرها، تعیف یینهبه یریابیمس یع،و فوق توز یعهای توزپست یینهبه یابیچون مکان
یع بکه توزوسعه شارتباط با طراحی و ت درباشد. .. می.انصخاب تجهیزات مصناسع با شرایط کالنشهرها و

در ابعاد و  ذشصه،گها باید توجه داشت که ناپایداری توسعه شهری و صنعصی کالنشهرها در سنوات کالنشهر
نبوه و اتراکم  معضل شهری را مصأثر نموده است. امروزه زیستیطگسصره وسیعی محیط اتصاادی، اجصما ی و مح

 یموم ر فضای کت دات کمپرا به سمت اسصفاده از انواع تجهیز یعتوز هایکتدر کالنشهرها، شر ینکمبود زم
ه با توجه ت. بسوق داده اس یانناع پست انحااری در ملك مصقاض ینشهرها و همچن ینیو روزم یرزمینیز

 همچنین اده ودای از اتفاتات را به خود اخصااص وضعیت شبکه توزیع کشور در حا  حاضر که بخش  مده
شبکه  ا طراحیی مرتبط بهافناوریدهد، لزوم توسعه از اتالف انرژی الکصریکی در آن رخ می توجهیبلبخش تا

  نظارت، کنصر داردها،سصانو ا ینکات فن یتنوآوری، ر ا ی،ها، شامل آموزش و انصقا  دانش فنتوزیع و کاربرد آن
پروژه،  نی. در اشودیماحساس  یداًشد ادثو کاهش حو یمنیسطح ا یشبرای افزا یعتوز یهادر دسصگاه یابیو ارز

توسعه  شده تا ی مرتبط با طراحی شبکه توزیع کالنشهرها سعیهافناوریراهبردی توسعه  سندبا تدوین 
با  در این سند، ذیرد.پریزی صورت پذیرفصه در این سند صورت های توزیع در کالنشهرها مطابق با برنامهشبکه
مرتبط با  یهاوریفناه و نقشه راه توسع یازمورد ن هاییاستاتدامات و س یناهداف و راهبردها به تدو یبررس
  کالنشهرها پرداخصه شده است. یعشبکه توز یطراح

 :نتایجچكيده 

  ر:صمل بی مرتبط با طراحی شبکه توزیع در کالنشهرها مشهافناوریتدوین اهداف کالن توسعه 

o افزایش پایایی شبکه برق 

o برداری در شبکه برقهای ناع و بهرهکاهش هزینه 

o  مبلمان شهریحفظ 

o محیطی کالنشهرهاهای زیستکاهش آزینده 

o افزایش ایمنی شبکه برق در کالنشهرها 
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  کالنشهرها یعشبکه توز یمرتبط با طراح یهافناوریتوسعه  یراهبردهاتدوین 

 به شرح ذیل: ی مرتبط با طراحی شبکه توزیع کالنشهرهاهافناوریبندی اولویت 

o به ترتیع  بارتند از:در بخش پست  هافناوریترین جذاب 

 پست زیرزمینی 
 پست زمینی 
 پست هوایی 

o در بخش تولید به ترتیع  بارتند از: هافناوریترین جذاب 

 های تجدیدپذیرانرژی 
 تولید پراکنده 

 سازهاذخیره 

o در بخش خط به ترتیع  بارتند از: هافناوریترین جذاب 
 خطوط زمینی 
 خطوط هوایی 

o در بخش  هافناوریترین جذابD-Facts :به ترتیع  بارتند از 

 تغییردهنده ارایش شبکه 
 سازهاجبران 

  ار یریت بازکرد مدی مرتبط با طراحی شبکه توزیع کالنشهرها با رویهافناوریراهبردهای توسعه تدوین
 هافناوری

  صمل بر:مش هاکالنشهر یعشبکه توز یمرتبط با طراح های¬های توسعه فناوریاتدامات و سیاستتدوین 

o ها و اتدامات  مومیسیاست 

o ها و اتدامات مربوط به مدیریت بازارسیاست 

  نگاشت توسعه فناوریو ره پروژه های اجراییتهیه فهرست 
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 ندات پروژه:تمس

 «ست، پط و ، گروه پژوهشی تجهیزات خ«تدوین مبانی سند فناوری طراحی شبکه توزیع کالنشهرها
 .1393 پژوهشکده انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو،

 «ست، و پ ، گروه پژوهشی تجهیزات خط«فناوری طراحی شبکه توزیع کالنشهرها یمطالعه هوشمند
 .1393پژوهشکده انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 «ژوهشی پروه ، گ«ی مرتبط با طراحی شبکه توزیع کالنشهرهاهافناوریساز توسعه تدوین ارکان جهت
 .1394رو، پژوهشگاه نیرو، تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انصقا  نی

 «پژوهشگاه  یرو،، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده انصقا  ن«ها و اتداماتتدوین سیاست
 .1394نیرو، 

 «ا  قصپژوهشکده ان ، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست،«نگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتیتدوین ره
 .1394نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

 « ا  نیرو،انصق ، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشکده«برنامه ارزیابی و بروزرسانیتدوین 
 .1394پژوهشگاه نیرو، 
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 عنوان پروژه:

تدوین سند راهبردی طراحي، ساخت و تدوین دانش فني ترانسفورماتورهای با تلفات 

 پایين

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: تجهیزات خط و پست گروه مجری:
 PTQPN13 كد پروژه: افسون پرهیزگار پروژه:مدیر 

 راویه ناملیصی :همكاران

 خالصه پروژه:

تارین  هام یکی از م  نوانه های تولید، انصقا  و توزیع نیرو همواره بوری در بخش کاهش تلفات و افزایش بهره
گیاری از  و بهاره اسات  وری مطارح باوده   نیازهای صنعت برق در جهت کاهش هزینه تمام شده و افزایش بهره

برداران شبکه هرهبهای انصقا  و توزیع نیرو همواره از طرف ی کاهش تلفات در سطح شبکههافناوریتجهیزات و 
 4/3توزیع کشاور حادود   ررفیت ترانسفورماتورهای تدرت ناع شده در شبکه انصقا  و فوق پیگیری شده است.

 ای تادرت در اهمیات ترانسافورماتوره   دهناده نشاان   که این  دد استواحدهای نیروگاهی   ملی برابر ررفیت
یات  ع در مالک. همچناین در بخاش توزیاع، تعاداد ترانسافورماتورهای توزیا      استوری شبکه انصقا  افزایش بهره

ا احصسااب  ایان تعاداد فاراوان و همچناین با      توجاه باه   کناد. باا   بور مای  580،000های توزیع نیرو از شرکت
ر دکاااهش تلفااات  موضااوعباارق داخلاای صاانایع و مشااصرکین دیماناادی،  دار شاابکهترانساافورماتورهای باارق

 ست.رخوردار اباز اهمیت بسیار زیادی وری شبکه سراسری برق ترانسفورماتورها و اثر آن در افزایش بهره
ین تلفات زینه تامهکاهش  توان بهاز نقطه نظر اتصاادی می های توزیعکاهش تلفات توان در شبکهاز جمله آثار 

نصقاا  و  اعه شبکه های توزیع، به تعویق انداخصن زمان توسای شبکههای  ملیاتی و سرمایهانرژی، کاهش هزینه
حاداث  ن زماان ا توزیع تدرت، به تعویاق اناداخص  های انصقا  و فوقای و  ملیاتی شبکههای سرمایهکاهش هزینه

یر آثاار  مچنین ساا هاشاره نمود.  ای و  ملیاتی بخش تولیدهای سرمایهواحدهای تولید و در نصیجه کاهش هزینه
هاای نیروگااهی از   از نقطه نظر اتصاادی، کاهش حجم آزینده تلفاتترانسفورماتورهای کم کارگیریناشی از به

امی تاد اتورها، ای کااهش تلفاات در ترانسافورم   هاا فناوریخواهد بود. از این رو توسعه  وریطریق افزایش بهره
 ود.بخواهد رق بوری در صنعت در راسصای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش بهرهاسصراتژیك 

وپارت، اسصفاده در اکصی ی شناسایی شده برای کاهش تلفات در ترانسفورماتورها  بارتند از: تغییر طراحیهافناوری
ی هاا مبد خاص،   ایق های از مواد ابررسانا، اسصفاده ازاز هسصه آمورف )در ترانسفورماتور های توزیع(، اسصفاده 

 الکصرونیك تدرت.
تادوین  ا، در ورماتورهوری در ترانساف اندیشی برای افزایش بهرهبا توجه به موارد یاد شده و نظر به ضرورت چاره

 ساایی شناضامن   "طراحی، سااخت و تادوین داناش فنای ترانسافورماتورهای باا تلفاات پاایین        "راهبردی  سند
 ی کاهش تلفاتهافناوریی مطرح در کاهش تلفات ترانسفورماتورها، ابعاد فنی و اتصاادی هر یك از هافناوری

 . شودمیارائه  وری در ترانسفورماتورهاو برنامه  ملیاتی جهت افزایش بهره بررسی را
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 ، ابصادا "ت پاایین تلفاا تدوین سند راهبردی طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی ترانسافورماتورهای باا   "در پروژه 
بعااد  ا شاود. ساپس  دزیل توجیه پذیری و ضرورت توسعه فناوری ترانسفورماتورهای با تلفات پایین بررسی مای 

شود. در بخش یم تعیینریزی و مرزبندی فنی شامل سطح تحلیل، افق زمانی برنامهموضوع و محدوده مطالعات 
ه مر پرداخصا  و چرخه  نظر ماهیتمترانسفورماتورها از  ی کاهش تلفاتهافناوریهای مشخاه بعدی به بررسی

و بودجاه  شناساایی و تخاایص زماان    هاا فنااوری شود. در بخش پایانی، اتدامات ززم جهت حاو  به ایان  می
 شود.میگردند نهایصا جمع بندی و نصیجه گیری ارائه می

 :نتایجچكيده 

 ، ابصدا«پایین تلفات فنی ترانسفورماتورهای با تدوین سند راهبردی طراحی، ساخت و تدوین دانش»در پروژه 
بعاد ا شود. سپسمی دزیل توجیه پذیری و ضرورت توسعه فناوری ترانسفورماتورهای با تلفات پایین بررسی

خش بشود. در می ینتعیریزی و مرزبندی فنی شامل سطح تحلیل، افق زمانی برنامهموضوع و محدوده مطالعات 
صه ر پرداخرخه  مو چ نظر ماهیتمی کاهش تلفات ترانسفورماتورها از هافناوریهای مشخاه بعدی به بررسی

ودجه بمان و زشناسایی و تخایص  هافناوریشود. در بخش پایانی، اتدامات ززم جهت حاو  به این می
 شود.گردند نهایصا جمع بندی و نصیجه گیری ارائه میمی

 ندات پروژه:تمس

 مرحله او ، تا ششم پروژه گزارش 

 ایینتلفات پ ی باسند راهبردی تدوین سند راهبردی طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی ترانسفورماتورها 
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 عنوان پروژه:

  Clamp-onفلومتر آلتراسونيك گازی 

 ای اصفهانشرکت برق منطقه كارفرما: زیر ساخت مخابراتی گروه مجری:
 CCMBE01 كد پروژه: واتفوحید حمیصی  مدیر پروژه:

ایی، جعفار  یحیی سلیمی خلیق، بهنام غالمرضا زاده فامیلی، محمد مهادی مهرنگاار، مجصبای صاحر     همكاران:
 مرادی چقاماهی، ساسان ناصح، محمدرضا فرجادیان، میثم اصغری، دولت جمشیدی

 خالصه پروژه:

صورت گرفت، منجر به افزایش تابل توجه افزایش تیمت گاز که در اثر انجام تانون هدفمندی یارانه ها 
ها شد. در حالی که تا پیش از اجرای این تانون، توجه های گاز مارفی صنایع مرتبط و از جمله نیروگاههزینه

ها گیری گاز مارفی میان نیروگاهشد، پس از آن و در پی بروز اخصالف در اندازهخاصی به میزان مارف گاز نمی
گیری گیری دتیق گاز مارفی به شدت مورد توجه ترار گرفت. با این حا  اندازه، اندازههای گازرسانیو شرکت

دتیق گاز مارفی دشوار است و در اغلع موارد نیاز به توتف جریان گاز )و در نصیجه توتف  ملیات تولید برق(، 
باشد. در های گاز میدر لولهگیری و ا ما  تغییرات هایی جهت اندازهبریدن لوله انصقا  گاز و اضافه کردن بخش

هایی که باشد. در بین روشگیری گاز مارفی به روشی غیر مخرب جزء نیازهای جدی صنعت مینصیجه اندازه
ضمن  دم ا ما  تغییر در لوله، دتت تابل توجهی  Clamp-onبدین منظور وجود دارند، فلومصرهای آلصراسونیك 

 دهند.را نیز ارائه می
براتی پژوهشگاه نیرو و در گروه زیرساخت مخا Clamp-onك نمونه از فلومصر آلصراسونیك گازی در این پروژه، ی

نیروگاه  2ی فاز ز اصلبا اسصفاده از روش همبسصگی تقاطعی طراحی و ساخصه شد و با موفقیت بر روی لوله گا
سصگاه نیز پس از دی بار ناع گردید. ترانسدیوسرها 8سانصی مصر و فشار  70شهید منصظری اصفهان به تطر 

تا  93دادماه ه از خردسصگا های فراوان در آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو ساخصه شدند. ترانسدیوسرهایانجام آزمایش
در نیروگاه ناع شده و  94تا تیرماه  93و خود دسصگاه نیز پس از ا ما  اصالحات ززم از آذرماه  94تیرماه 

روگاه شهید فیسی نیوع اریناند. با مقایسه  ملکرد دسصگاه با فلومصر بدون بروز مشکل به کار خود ادامه داده
ای هنمونه کامال مشابه به دست آمد که برای این نوع فلومصر، %2گیری دسصگاه در حدود منصظری، دتت اندازه

 باشد: باشد. سایر مشخاات فنی دسصگاه محاو  پروژه به شرح زیر میخارجی می

 نچ ای 30اینچ تا  3گیری فلوی گاز برای لوله های فوزدی و پالسصیکی از تطر اندازه 

 بار تا فشارهای بسیار باز  5گیری از حداتل فشار اندازه 

 مصر بر ثانیه  20تا  2گیری فلوی گاز از سر ت اندازه 

 ازگصقیم با مس تماس گیری فلوی انواع گازهای خورنده )مانند گاز ترش( به دلیل  دمتابلیت اندازه 
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  مصر میلی 20تا  1ضخامت جداره لوله از 

  تابلیت ناع آسان بر روی لوله با اسصفاده از نگهدارنده مخاوص 

  یفیت پژوهشگاه نیروگراد از آزمایشگاه سنجش کدرجه سانصی 55دارای گزارش آزمون تحمل گرما تا دمای 

 گیری شده ندازهداده ا 10.000.000گیری با امکان ثبت حدود گزارش 

 آمپر(میلی 20تا  4های فشار و دما )دارای ورودی 

 امکان نمایش فلو به صورت اسصاندارد حجمی 

 های اسصاندارد دارای خروجیRS232 ( میلی 20تا  4و جریان)آمپر 

  مصر سانصی 12×25×33ابعاد تقریبی جعبه دسصگاه 

 تغذیه دسصگاه از برق شهر و باطری 

  دارای درگاهUSB گیری از دسصگاهبه منظور گزارش 

  اینچ 10دارای نمایشگر گرافیکی 

 افزار واسط کاربری جهت ا ما  و تغییر تنظیماتمجهز به نرم 

 :نتایجچكيده 

 برداری از فلومصر آلصراسونیك گازی طراحی، ساخت، ناع و بهرهClamp-on  نی فوق بر فبا مشخاات
 ی اصفهان روی خط لوله اصلی گاز نیروگاه شهید منصظر

 ندات پروژه:تمس

  بدست آوردن دانش فنی و ساخت ترانسدیوسر و دسصگاه فلومصر آلصراسونیك "گزارش نهایی پروژهonline 
، گروه پژوهشی زیر ساخت مخابراتی، پژوهشکده "گاز در شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منصظری

 1393پژوهشگاه نیرو، اسفند ماه  کنصر  و مدیریت شبکه،
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 عنوان پروژه:

 SEM400پشتيباني فني و نظارت بر توليد صنعتي مودم باند پایه برای مودم رادیویي 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: زیرساخت مخابراتی گروه مجری:

 PCMPN02 كد پروژه: معاومه رحمانی مدیر پروژه:

 ا ظم مظفری ،بهنام غالمرضازاده فامیلی ،کامران توامی ،دولت جمشیدی همكاران:

 خالصه پروژه:

های نگهاداری  زینههوری، تأمین برق مطمئن و کاهش های توزیع برق به منظور دسصیابی به افزایش بهرهامروزه، شرکت
رد نظر بادون  اهداف مو باشند. بدیهی است دسصیابی بههای اتوماسیون توزیع میبرداری به دنبا  بکارگیری سیسصمو بهره

یاامت،  تهاای رادیاوئی از نظار    پذیر نخواهد باود. لیناك  مخابراتی مطمئن و دارای سر ت کافی امکاناسصفاده از شبکه 
زایااا و  مباشاند. باا توجاه باه     تر مای های ارتباطی بسیار مناسعبرداری در مقاایسه با سایر روشسهاولت ناع و بهاره

پژوهشاگاه   در UHF اناد صنعصی مودم رادیاویی در ب های رادیویی برای انصقا  داده، نمونه نیمهکاربردهای فراوان سیسصم
باه   1384ی در ساا   های اولیه، جهت تولیاد صانعص  نیرو در تالع پروژه امانی طراحی و ساخصه شد و پس از انجاام تست

رت بار تولیاد   در خال  پاروژه پشاصیبانی و نظاا    NRM400شرکت خاوصی سازگان ارتباط واگذار گردید. مودم رادیویی
باشد که این بخشها می و باند پایه RFرادیویی مزبور کامالً صنعصی گردیده است. این مودم دارای دو بخش صنعصی مودم 

 شود.لید میتو SEM400های اسصاندارد را به صورت کامل پشت سر گذاشصه و درحا  حاضر با نام در کنار هم تست

اند پایه این ماودم رادیاویی شاامل: نایااب باودن      با توجه به تغییرات تکنولوژی و همچنین سه نقطه ضعف بخش مودم ب
بیت بر ثانیه و همچناین   9600برخی از تطعات در بخش باند پایه، زیاد بودن پهنای باند مارفی در نرخ ارسا  اطال ات 

 های جدید مورد نیاز به سیسصم و ترار گرفصن مودم درکافی نبودن حجم پردازش در بخش باند پایه )جهت افزودن تابلیت
یك شبکه گسصرده( نیاز به ارتقاء این بخش احساس شد. بر این اساس پروژه طراحی و ساخت مودم باند پایه برای ماودم  

با مشارکت شرکت سازگان ارتباط با دو هدف  مده کاهش پهنای باند مارفی و اساصفاده از تطعاات    SEM400رادیویی 
در نصیجه اسصقال  از نوع تطعه مارفی در برد باند پایاه(  های مخصلف و افزاری شدن کد بخش)نرم FPGA مومی مثل 

که توساط شارکت ساازگان     12.5KHzدر پژوهشگاه نیرو آغاز شد. تلفیق مودم باند پایه جدید و رادیوی  1387در سا  

م گذاری شده است. این مودنام UDRM-3125ارتباط طراحی شده، محاو  جدید مودم رادیویی را ایجاد کرده که با نام 
هاای  پاس از انجاام تسات    1389باشد. در سا  می 12.5KHzبیت بر ثانیه و پهنای باند  9600رادیویی دارای نرخ بیت 

پشصیبانی فنی و نظارت بر تولید صنعصی مودم باند پایه برای مودم رادیویی "اولیه، فاز طراحی پروژه به اتمام رسید و پروژه 
SEM400" 12.5ژه صنعصی کردن رادیوی در پژوهشگاه نیرو و همچنین پروKHz      در شرکت ساازگان ارتبااط باه طاور

کامال صنعصی شده است. این محاو  تست اساصاندارد   UDRM-125همزمان آغاز و در خال  این پروژه، مودم رادیویی 
ETSI EN 300-113 ،)را پشت سر گذاشصه است و همچنین با انجام تست  ملکردی در شرایط واتعی )پست توزیع برق 

 بردار برای این محاو  اخذ شده است.تاییدیه بهره

  

                                                                                                                                                            
3UHF Data Radio Modem-12.5KHz  
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 :نتایجچكيده 

  انصقا  دانش فنی ساخت مودم باند پایه برای مودم رادیوییSEM400 

  صنعصی شدن مودمUDRM-125  تلفیق مودم باند پایه و رادیوی(12.5KHz) 

  ویژگیهای اصلی مودمUDRM-125: 

  فعا  شدن اتوماتیك فرسصنده با ورود داده(DOX)  

  ،سریا  و از نوع فرمت داده: آسنکرونPacket 

  :کدینگ تشخیص و تاحیح خطاBCH channel encoder/decoder 

  :اینصرلیور و اسکرمبلرBit Scrambler ، Block Interleaver 

  :9600نرخ بیت ارسا  و دریافت در لینك رادیوئیbps  12.5در  رض باندKHz 

  ملکرد باورت Half-Duplex 

 ی تابلیت تکرارکنندگیدارا 

  ارتباط باDTE باورت آسنکرون و از طریق پورت :RS-232 تا  6/9ر محدوده تابل تنظیم د با نرخ بیت

 کیلو بیت برثانیه 4/38

  دارای تابلیت تنظیم پارامصرهای سیسصم از طریق پورت ارتباط باDTE 

o مگاهرتز 403 - 419  :محدوده فرکانس کار 

o وات 5/0 - 6  :توان خروجی فرسصنده 

 های تستتابلیت تولید مصناوب دنباله 

   تابلیت نمایش توان سیگناRF ( دریافصیRSSI) 

  تابلیت تست تقویت کننده توان در دو حالت بدون مدوزسیون و مدوله شده 

  ( تابلیت شناسایی پروتکل داده ورودی Transparent، DNP3 ،…) 

  مطابق با اسصانداردETSI EN 300-113  

  :15-محدوده دمایی کار سیسصمºC ~ +55ºC 

  15.6 -ولصاژ تغذیهVDC 10.8VDC 

 ندات پروژه:تمس

 " نهایی پروژهمسصندسازی"  

 CD  :افزاریرمدهای نک، دسصورالعمل آزمون تست نو ی، بروشور مودم رادیویی، اسصانداردهای تستحاوی ،
 راهنمای اسصفاده از محاو 
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 عنوان پروژه:

مخابراتي جهت قرائت کنتورهای دفتر سنجش و پایش انرژی و انتخاب های بررسي محمل

 روش بهينه

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران كارفرما: گروه مخابرات گروه مجری:
 5451 كد پروژه: ا ظم مظفری مدیر پروژه:

  دولت جمشیدی، حمیدرضا حافظ  قیلی، معاومه رحمانی، سعید نایری ا ظم مظفری، همكاران:

 پروژه: خالصه

کلیاه   آوری اطال اات مهمصرین وریفه دفصر سنجش و پایش انرژی شرکت مادیریت شابکه بارق ایاران، جماع     
هاای  سات پباشاد. ایان کنصورهاا در    کنصورهای تحت پوشش این دفصر یعنی کنصورهای تبادلی سطح کشاور مای  

ر کشور ناع پست د 2000 اند و در حا  حاضر درهای انصقا  و فوق توزیع ناع شدهبالفال نیروگاهی، پست
آوری ایان  عاسااس جما   اند. اطال ات کنصورهای تبادلی برای بازار برق از اهمیت بازیی برخوردار است و برشده

 گردد.های مصنو ی به صنعت برق کشور ارائه میاطال ات، گزارش
سی ترار گرفصاه و  رد بررای کشور موشرکت برق منطقه 16در این پروژه، چگونگی ترائت اتوماتیك کنصورها، در 

بندی صاورت  شود، دسصهبسصه به اینکه از روشهای پرسر ت مانند فیبر نوری یا روشهای کم سر ت اسصفاده می
ای الت پساصه گرفصه است. با توجه به مشکالت  دیده در ترائت کنصورهای تبادلی در سطح کشور، سپس مشاک 

ناوع   هیناه ایان  ز روشهای تابل اسصفاده جهات ترائات ب  مخصلف مورد بررسی ترار گرفصه است و گزارش کاملی ا
 کنصورها تهیه شده است.

ن پسصها و ود در ایبندی مشکالت موجود جهت ترائت کنصورهای تبادلی، امکانات موجدر نهایت با توجه به دسصه
پساصها در   برخی از روشهای ارائه شده، روش بهینه جهت ترائت کنصورهای تبادلی انصخاب شده است. از آنجا که

باشاد، روشاهای   ر نمای نقاط کور مخابراتی واتعند و اسصفاده از روشهای معمو  مخابراتی در این نقااط امکانپاذی  
 بندی و ارائه شده است.ترکیبی جهت ترائت کنصورها در این پسصها دسصه

 :نتایجچكيده 

ورها در ت این کنصاهمیت اطال اجهت رفع مشکالت  دیده ترائت کنصورهای تبادلی در سطح کشور و با توجه به 
پاایش   بازار برق، روشهای مخصلف مخابراتی جهت ارائه پوشش کامل پسصهای تحات پوشاش دفصار سانجش و    

 انرژی ارائه شده است.
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 ندات پروژه:تمس

 "گروه "ندا را دارصورهشناسایی پسصهایی که تابلیت اسصفاده از بسصر فیبر نوری صنعت برق جهت ترائت کن ،
 مخابرات، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو.

 " کیك ها به تفنصورکا الم تجهیزات مورد نیاز جهت اسصفاده از بسصر فیبر نوری صنعت برق جهت ترائت
( PSTN ،GSM ،GPRS ،Inmarsat ،PLCامکان سنجی اسصفاده از سایر بسصرهای مخابراتی ) و  پست

ز سصفاده اهت اجرائت کنصورهای تبادلی و ا الم تجهیزات مورد نیاز در پست های سراسر کشور جهت ت
 ، گروه مخابرات، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو."هاآن

 "ستافیایی پجغر ا الم روش های ترکیبی جهت ترائت کنصور با توجه به نوع بسصرهای موجود و آرایش" ،
 ت شبکه، پژوهشگاه نیرو.گروه مخابرات، پژوهشکده کنصر  و مدیری

 "ژی و انر های مخصلف مخابراتی جهت ترائت کنصورهای سنجش و پایشمقایسه فنی و اتصاادی روش
 و.گروه مخابرات، پژوهشکده کنصر  و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیر "انصخاب روش بهینه
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 عنوان پروژه: 

 برق ایران یعپيشرفته در شبكه توز يونو نقشه راه توسعه اتوماس یسند راهبرد ینتدو

 یروپژوهشگاه ن كارفرما: زیرساخت مخابراتی گروه مجری:

 PCMPN16 كد پروژه: فریمانیمهران سل مدیر پروژه:

 دولت جمشیدی ی،رفر یالل همكاران:

 خالصه پروژه:

صقا  و سیسصم ان آید که ارتباط میانالکصریکی بخش مهمی از یك سیسصم تدرت به شمار میشبکه توزیع انرژی 
 هاای هشابک  یصلا یرساخت نوان ز. اتوماسیون شبکه توزیع در سالیان اخیر بهسازدیکنندگان را فراهم ممارف

توزیاع از   هاای شابکه  بارداری بهاره  کیفیتو افزایش  هاهزینه نوان راهی ناگزیر در راسصای کاهش توزیع و به
رق با تطعای   %80دهناد کاه بایش از    هاا نشاان مای   اهمیت چشمگیری برخوردار شده است. آمارها و گازارش 

 یناه متحقیقااتی درز  هاای یات افزایش فعال روینتوزیع است. ازا هایشبکهکنندگان ناشی از بروز خطا در مارف
هاای  رفع چالش توزیع با هدف کاهش مشکالت و هایشبکهدر اتوماسیون توزیع و توسعه روزافزون کاربرد آن 

اسر دنیا بسیاری در سر یهاشرکت یلهوسهای اتوماسیون توزیع بهراسصا سیسصم ینموجود شکل گرفصه است. در ا
کاار گرفصاه    کنندگان باه منظور دسصیابی به اهدافی چون تابلیت اطمینان بازتر و ارائه سرویس بهصر به مارفبه

بارق   یاع توز یهاا برق است و شارکت  یهاشبکه یسازهوشمند نیازیشپ یعتوز یوناتوماس یاست. از طرف شده
 مناسع و هر چه بهصر آن تائلند. یاجرا یبرا یادیز یتاهم
 است: یربه شرح ز یعتوز یوناتوماس یسصمس ی مده حاصله از اجرا نصایج

 گذاری ززمبه تعویق انداخصن سرمایه •
 برداریبهرههای کاهش هزینه •
 دهیافزایش تابلیت اطمینان سرویس •
 ارائه سرویس بهصر به مشصرکین •
 افزایش نظارت روی شبکه •
فشاار   پسات  یفعضا فشار  ینهتا ش یعفشار مصوسط در پست فوق توز ینهاز ش یراندر ا یعتوز یوناتوماس محدوده

 .شودیمصوسط را شامل م
ایاران   بارق  یاع ه توزپیشرفصه در شبک یونو نقشه راه توسعه اتوماس یسند راهبردتهیه و تدوین این پروژه هدف 

 .بوده است

 :نتایجچكيده 

  برق کشور یعتوز یوناتوماس یمحدوده و مرزبندتعیین 

 یعتوز یوناتوماس یهایدرخت فناورو تهیه  اجزای فناوری اتوماسیون توزیع تعیین 



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

100 

گاه نيرو  ژپوهش

 یعوزت یوناهداف  مده اتوماسو تعیین  ضرورت توسعه فناوری اتوماسیون توزیع در کشور تعیین 

  در کشور یعتوز یوناتوماس یو ضرورت اجرا یتاهمتعیین 

 مخصلف یو کشورها یراندر ا یونشاخص اتوماس تعیین 

 یعتوز یوناتوماس هاییفناور یچیدگیپ تعیین 

 یعتوز یوناتوماس هاییچرخه  مر فناور تعیین 

 مطالعات تطبیقی( تجارب چند کشور نمونه در زمینه اجرای اتوماسیون توزیع تعیین( 

  برق کشور یعتوز یوناتوماس یتوسعه فناور اندازچشمتعیین 

  در کشور یعتوز یوناتوماس یراهبرد توسعه فناورتعیین 

  در کشور یعتوز یوناتوماس یتوسعه فناورتعیین اهداف کالن 

  در شبکه برق کشور یعتوز یوناتوماس یتوسعه فناورها و اتدامات یاستستعیین 

  رانبرق ای یعپیشرفصه در شبکه توز یوننقشه راه و برنامه  ملیاتی توسعه اتوماستهیه 

 ندات پروژه:تمس

 «تیرساخی زژوهشگروه پ، «پیشرفصه یعتوز یوناتوماس یهامبانی سند توسعه و هوشمندی فناوری تدوین 
 شبکه، پژوهشگاه نیرو یریتپژوهشکده کنصر  و مد ی،مخابرات

 «گروه «پیشرفصه یعزتو یوناتوماس یهاتوسعه فناوری هاییاستساز، برنامه اتدامات و سارکان جهت تدوین ،
 شبکه، پژوهشگاه نیرو یریتپژوهشکده کنصر  و مد ی،مخابرات یرساختپژوهشی ز

 «گروه «یرانبرق ا یعتوز پیشرفصه در شبکه یونوسعه اتوماسنگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتی تره تدوین ،
 شبکه، پژوهشگاه نیرو یریتپژوهشکده کنصر  و مد ی،مخابرات یرساختپژوهشی ز

 «یعبکه توزفصه در شیشرپ یونو نقشه راه توسعه اتوماس یسند راهبرد یو بروز رسان یابیبرنامه ارز تدوین 
 اه نیروهشگشبکه، پژو یریتپژوهشکده کنصر  و مد ی،اتمخابر یرساخت، گروه پژوهشی ز«برق ایران

 «ی،اتمخابر ختیرساز، گروه پژوهشی «اتوماسیون پیشرفصه در شبکه توزیع برق ایران یسند توسعه فناور 
 شبکه، پژوهشگاه نیرو یریتپژوهشکده کنصر  و مد
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 :عنوان پروژه

و  اطالعات فناوری حوزه در امنيت فناوری توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوین

 برق صنعت ارتباطات

 پژوهشگاه نیرو  كارفرما:  زیرساخت مخابراتی گروه مجری:
 PCMPN05 كد پروژه: دولت جمشیدی  مدیر پروژه:

 رویانیه خسمظفری، مریم شبرو، یحیی سلیمی خلیق، محمدرضا طریحی، هصوفیا آهنج، ا ظم  همكاران:

 خالصه پروژه:

ی ارتباطات و اطال ات در سطوح مخصلف صنعت برق به  نوان یکی از هافناوریبا گسصرش اسصفاده از 
های حیاتی کشور، بحث امنیت در صنعت برق بیش از پیش اهمیت یافصه است. امروزه مخابرات و زیرساخت

باشد و  دم کارکرد صحیح و شبکه برق دارای نقش بسزایی می های فناوری اطال ات در همه سطوحکنولوژیت
ها در شبکه مخابرات و حوزه تواند در همه سطوح، تهدید بالقوه محسوب شود. خرابییا امکان حمله به آن، می

مخصلف شبکه تدرت داشصه و با ث  تواند اثرات مسصقیم بر  ملکرد سطوحفناوری اطال ات در صنعت برق می
تواند منجر به ضررهای مالی های امنیصی میدار در شبکه تدرت شود. در واتع این ریسكهای دنبالهپذیریآسیع

تواند آثار مخرب سیاسی و اتصاادی را برای دولت، بسیاری در شبکه صنعت برق شود. یك شکاف امنیصی می
انگیز برای حمله سایبری از ن موضوع صنعت برق را به یك هدف وسوسهتجارت و شهروندان ایجاد نماید. ای

نماید لذا انجام اتدامات امنیصی به منظور جلوگیری از آسیع به زیرساخت اسصراتژیك ها تبدیل میطرف تروریست
 باشد.برق، ززم و ضروری می

منیصی اوزت ان محاست ولی ای اگر چه تاکنون در کشور، از محاوزت فناوری امنیصی مخصلفی اسصفاده شده
های هر شبکدباشند ولی در خاوص امنیت های مخابراتی و کامپیوتری  مومی میمخاوص امنیت در شبکه

های بکهشنجا که آ. از صنعصی از جمله صنعت برق محاو  فناوری امنیصی خاصی مورد اسصفاده ترار نگرفصه است
ند.  دم وتی هسصهای مصفاهای  مومی دارای نیازمندیت به شبکهصنعصی از نظر کارایی و تابلیت اطمینان نسب

شبکه  ومی، درای  مههای امنیصی تعیین شده برای شبکه حلها و اسصفاه از راههای این شبکهتوجه به تفاوت
ملکرد   در  اخصال ها نگردد، بلکه ممکن است موجعصنعصی نه تنها ممکن است سبع ارتقاء امنیت این شبکه

ر دصنعصی  منیصیاهای جبران ناپذیری گردد. اگرچه در سطح جهانی محاوزت آنها و وارد شدن آسیع اصلی
ناوری نیز فعه این ی توسباشند ولی با توجه به ماهیت امنیصی این فناوری نیاز است که در راسصاحا   رضه می

منیصی با در ناوری اعه فر خاوص توسدر کشور اتداماتی صورت گیرد. اولین تدم در این راسصا تدوین ره نگاشت د
 شد. باشد که در این پروژه به آن پرداخصه نظر گرفصن مالحظات صنعصی می
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 :نتایجچكيده 

 در حوزه  ییصامناوری ه فنبرای توسعانداز، اهداف، راهبردها، نقشه راه و برنامه  ملیاتی در این پروژه چشم 
 تهیه و تدوین شد.وری اطال ات و ارتباطات صنعت برق آفن

 ندات پروژه:تمس

   عت اطات صنو ارتب وری اطال اتافناوری امنیت در حوزه فنتوسعه تدوین مبانی سند "–گزارش مرحله او
 PCMPN05/T1 -، گروه پژوهشی زیرساخت مخابراتی، پژوهشگاه نیرو"برق

  گروه ،"عت برق ات صنوری اطال ات و ارتباطافناوری امنیت در حوزه فنهوشمندی "– دومگزارش مرحله 
 PCMPN05/T2 -پژوهشگاه نیرو ی،مخابرات زیرساخت پژوهشی

  فناوری اطال ات  ی امنیت در حوزههافناوریبندی تدوین ارکان جهت ساز، اولویت "–گزارش مرحله سوم
 گروه پژوهشی ،"(فناوریدار )راهبردهای توسعه ی اولویتهافناوریو ارتباطات صنعت برق و اکصساب 
 PCMPN05/T3 -زیرساخت مخابراتی، پژوهشگاه نیرو 

  ناوریف حوزه ی امنیت درهافناوریتوسعه های تدوین برنامه اتدامات و سیاست "– چهارمگزارش مرحله 

 زیرساخت یپژوهش گروه ،"هااتدامات رفع این چالش و هااستیسو صنعت برق  و ارتباطات اطال ات
 PCMPN05/T4 پژوهشگاه نیرو ی،مخابرات

  هحوز در ی امنیتهافناورینگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتی توسعه تدوین ره "– پنجمگزارش مرحله 

 – ه نیروپژوهشگا ی،مخابرات زیرساخت پژوهشی گروه ،"صنعت برق  و ارتباطات اطال ات فناوری
PCMPN05/T5 

  حوزه ی امنیت درهافناورینقشه راه توسعه  رسانیبه روزتدوین برنامه ارزیابی و "– ششمگزارش مرحله 

 – نیرو پژوهشگاه ی،مخابرات زیرساخت پژوهشی گروه ،"صنعت برق و ارتباطات اطال ات فناوری
PCMPN06/T5 
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 عنوان پروژه:

 های شبكه هوشمند جزیره هرمزتهيه طرح اتوماسيون توزیع و زیرساخت

 پژوهشگاه نیرو-برق هرمزگانتوزیع  كارفرما:  زیرساخت مخابراتی گروه مجری:
 JCMTBN01 كد پروژه: فرسلیمانیهران م مدیر پروژه:

 ،ی گودرزی، ماطفیلوانژادگ یمجصب، یا ظم مظفر ی،بخش ی ل یهپور، مهد یفزهرا شر ی،رفر یالل همكاران:
ی دی تاضوی، مهجواد اناار، مهشید هاللی مقدم، کاوه پورمسصدام یقی،فروغ صد ی،فرزانه مرتضو
 خسروشاهیدوزین، نجمه 

 خالصه پروژه:

س ترار گرفصاه   باکیلومصری شهر بندر 8نفر جمعیت در  7600کیلومصر مربع و حدود  42جزیره هرمز با مساحت 
ارد کاه ماارف   دمگااوات   6.8مشصرك خانگی، اداری و تجاری با دیماند تقریبی  1800است. این جزیره حدود 

شود که پس از ورود به کیلوولت دریایی تامین می 20برق آن  مدتاً خانگی است. برق جزیره از طریق دو کابل 
کیلاومصر خاط    30که فشار مصوسط مصشکل از حادوداً  شود. شبفیدر هوایی می 4پست کلیدخانه جزیره تبدیل به 

 ترانس هوایی است. 60پست زمینی و  7هوایی، 
 طارح بناای آن  متهیاه شاد و بار     سازی شبکه توزیع برق جزیاره هرماز  طرح اصالح و بهینهابصدا پروژه  یندر ا

اصالی   باه  ناوان زیرسااخت    DAS/DMSهاای اساسای   اتوماسیون توزیاع جزیاره باا لحاا  نماودن تابلیات      
 مطاابق باا   های شبکه هوشمند جزیره هرمز. همچنین طراحی زیرساختگردیدهوشمندسازی شبکه توزیع تهیه 

نصار  و  ا مرکاز ک اسصاندارهای روز دنیا به منظور برتراری ارتباط بین سایر زیرسیساصم هاای شابکه هوشامند با     
 ای طارح تهیاه شاده مشخااات فنای تجهیازات      مدیریت شبکه هوشمند جزیره هرمز صاورت گرفات. برمبنا   

ی طارح تهیاه   بندی اجراییی و برنامه زمانساخصار اجراگردید و افزاری مورد نیاز تهیه و تدوین افزاری و نرمسخت
 شد.
 

 :نتایجچكيده 

 های مربوطه تهیه گردید:در این پروژه مطالعات زیر انجام شد و گزارش
 ع برق جزیره هرمزسازی شبکه توزیمطالعات اصالح و بهینه •
 امکان سنجی اجرای اتوماسیونمطالعات  •
 طرح و مشخاات فنی سیسصم پایش، کنصر  و مدیریت شبکه هوشمند جزیره هرمز یهته •
 وطهمرب یزاتتهیه طرح زیرساخصهای مخابراتی شبکه هوشمند جزیره هرمز و مشخاات فنی تجه •
 تهیه مشخاات فنی سیسصم مدیریت توزیع •
 یسصمپروژه و مسصندات س ییاجرا یبرنامه زمانبندو  ییتعیین ساخصار اجرا •
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 ندات پروژه:تمس

 «انصقا  ه، پژوهشکدخط و پست یزاتتجه ، گروه پژوهشی«دریافت، بررسی و ارزیابی اطال ات ،

 پژوهشگاه نیرو

 ،ط و پستتجهیزات خ، گروه پژوهشی «سازی شبکه توزیع برق جزیره هرمزمطالعات اصالح و بهینه» •
 ، پژوهشگاه نیروانصقا پژوهشکده 

ه ، پژوهشاکد گروه پژوهشای زیرسااخت مخاابراتی    ،«هرمز یرهجز یعتوز یوناتوماس ینهتعیین نقاط به» •
 ، پژوهشگاه نیروکنصر  و مدیریت شبکه

، «ماز جزیاره هر  پایش، کنصر  و مدیریت شبکه توزیع هوشامند و مشخاات فنی سیسصم طرح  یهته» •
 شبکه، پژوهشگاه نیرو یریتپژوهشکده کنصر  و مد ی،مخابرات یرساختگروه پژوهشی ز

، «بوطاه مر یزاتتهیه طرح زیرساخصهای مخابراتی شبکه هوشمند جزیره هرمز و مشخاات فنی تجه» •
 شبکه، پژوهشگاه نیرو یریتپژوهشکده کنصر  و مد ی،مخابرات یرساختگروه پژوهشی ز

 ی،مخاابرات  یرسااخت پژوهشای ز ، گاروه  «(DMS)مشخااات فنای سیساصم مادیریت توزیاع       یینتع» •
 شبکه، پژوهشگاه نیرو یریتپژوهشکده کنصر  و مد

 اختیرسا شی ز، گروه پژوه««جزیره هرمز یعتوز یوناتوماس تعیین ساخصار اجرایی و مسصندات سیسصم» •
 شبکه، پژوهشگاه نیرو یریتپژوهشکده کنصر  و مد ی،مخابرات
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 عنوان پروژه:

بيني بروز های پيشی صنعت برق، روشهاسازهتدوین سند راهبردی پایش سالمت در 

 راهكارهای کاهش آنهااشكاالت و ارائه 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: ی صنعت برقهاسازه گروه مجری:

 PCVPN10 كد پروژه: محمد لی جعفری صحنه سرایی مدیر پروژه:

  لیرضا رهنورد، آزاده گودرزی همكاران:

 خالصه پروژه:

کااری   محیطای و ی خاص و در معرض شارایط  هاسازهی صنعت برق به لحا  شرایط کارکرد خود جزء هاسازه
( هاا ازهسبه سایر  بینی نشده را در مورد آنها )نسبتهای پیشها و خرابیباشند که احصما  وتوع آسیعخاص می
دیریت ه مناسع می صنعت برق، با اجرای یك برنامهاسازههای ایجاد شده در دهد. بسیاری از آسیعافزایش می

ع تاوان از وتاو  باشاند. بادین ترتیاع مای    شخیص و رفع مینگهداری، پیش از رسیدن به مراحل بحرانی تابل ت
مند وجود داری نیازجلوگیری نمود. سامانه مدیریت نگه هاسازهخسارات گسصرده ناشی از فروپاشی و خرابی کلی 

هاای  باشاد. سیساصم  یك سیسصم پایش جهت جسصجو و تشخیص آسیع های جزئی و اتدام جهت رفع آنها مای 
ظیار  های پیچیده تر نهای ساده نظیر بازرسی چشمی تا سیسصموانند شامل سیسصمتپایش و تشخیص خرابی می

 باشند.  SHMهای پایش سالمت سازه یا به اخصاار، ( یا سیسصمNDEهای غیر مخرب )ارزیابی

 باه هنگاام در   ( بطور کلی  بارتست از مشاهده رفصار و شرایط کارکرد سازه باورتSHMپایش سالمت سازه )
زه و پاردازش  ارکرد ساا گیری پارامصرهای مرتبط با شرایط ک، با اسصفاده از اطال ات حاصل از اندازهطو   مر آن

و کسع  ارامصرهاپگیری آنها، که میصوان بر اساس اطال ات مذکور وضعیت سالمت سازه را مشخص نمود. اندازه
لی ارکرد اصا گیارد. کا  رت مای اطال ات مورد نیاز با اسصفاده از شبکه سنسورهای ناع شده بر روی ساازه صاو  

 توع خرابیهای موضعی با هدف جلوگیری از وسیسصم پایش سالمت سازه، جسصجو، کشف و آشکارسازی آسیع
  باشد.کلی ناشی از گسصرش آنها در سازه می
نااوری پاایش   فی صانعت بارق و لازوم بکاارگیری     هاسازهها در بینی آسیعبا توجه به اهمیت شناسایی و پیش

های فنی ینیازمند زه در آنها، هدف از انجام طرح حاضر، کسع دانش فنی به همراه تعیین ملزومات وسالمت سا
رق؛ بی صنعت هاسازهافزاری جهت ناع، راه اندازی و بکارگیری فناوری پایش سالمت در افزاری و نرمو سخت

ینکاه  اباشد. باا توجاه باه    ها و ارائه راهکارهای جلوگیری یا کاهش آنها میبینی و تشخیص آسیعهدف پیش با
و  رحلاه طراحای  مهای مخصلف مهندسی سازه )از دارای کاربردهای وسیع در حوزه هاسازهفناوری پایش سالمت 

و  خااص تو فنای،   های مخصلفی از دانش  لمیساخت تا نگهداری و تعمیر( بوده و از طرف دیگر، نیاز به حوزه
لاف و  نفعاان مخص های مورد نیااز ذی دهی فعالیتسازی و جهتای جامع برای هماهنگفناوری دارد، وجود برنامه

راه توسعه  ی و نقشهباشد. بدین منظور، در پروژه حاضر سند راهبردافزایش کارایی و اثربخشی آنها، ضروری می
 در صنعت برق تدوین شده است.  هاسازهفناوری پایش سالمت 
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ای است افصهیی ساخصار هاها، راهبردها، اتدامات و برنامهانداز، اهداف، سیاستای از چشمد راهبردی، مجمو هسن
وب از توساعه  یناده مطلا  آکه به دنبا  توسعه فناوری با مداخله هوشمندانه دولت بوده و با پشصیبانی از ناوآوری،  

لاه  ی شش مرحطوین سند راهبردی در این پروژه کند. تدفناوری و مسیر رسیدن به آن را در کشور مشخص می
دوین و تا ی صنعت برق هاسازهانجام شده و در انصها، سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری پایش سالمت در 

 ارائه شده است.

 :نتایجچكيده 

 ای )شش مرحله( گزارشهای مرحله 

  برق کشوری صنعت هاسازهسند ملی راهبردی توسعه فناوری پایش سالمت در 

 ی صنعت برق کشورهاسازهنگاشت( توسعه فناوری پایش سالمت در نقشه راه )ره 

 ندات پروژه:تمس

   گاه نیرو ، پژوهشی صنعت برق، پژوهشکده انصقاهاسازه، گروه «تدوین مبانی سند » گزارش مرحله او. 

  کده صنعت برق، پژوهشی هاسازه، گروه « هاسازههوشمندی فناوری پایش سالمت » گزارش مرحله دوم
 انصقا ، پژوهشگاه نیرو.

  ژوهشگاه نصقا ، پی صنعت برق، پژوهشکده اهاسازه، گروه «تدوین ارکان جهت ساز » گزارش مرحله سوم
 نیرو.

  هشکده ی صنعت برق، پژوهاسازه، گروه «تدوین اتدامات و سیاسصهای اجرایی » گزارش مرحله چهارم
 انصقا ، پژوهشگاه نیرو.

  رق، ی صنعت بهاسازه، گروه «نگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتی تدوین ره» مرحله پنجم گزارش
 پژوهشکده انصقا ، پژوهشگاه نیرو.

  هشکده ی صنعت برق، پژوهاسازه، گروه «روزرسانی تدوین برنامه ارزیابی و به» گزارش مرحله ششم
 انصقا ، پژوهشگاه نیرو.

  « ی صنعت برقهاسازه، گروه «ی صنعت برق هاسازهسند راهبردی توسعه فناوری پایش سالمت در 
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 عنوان پروژه:

مشبك تك مداره آویزی خطوط کيلوولت  HST 400طراحي، ساخت و آزمون دکل 

 انتقال نيرو با پروفيل های سرد نورد شده 

 و شرکت یاسان نیروپژوهشگاه  كارفرما: ی صنعت برقهاسازه گروه مجری:

 PCVPN05 كد پروژه: اصغر ذکاوتی لی مدیر پروژه:

 ، هوتن نمیرانیانمهر، امیرحسین نامی لی پازوکی لیرضا رهنورد،  همكاران:

 خالصه پروژه:

ی مشبك دکلها د.شاسصفاده از مقاطع سرد نورد شده در طراحی دکلهای انصقا  نیرو موجع کاهش هزینه خواهد 
اریخچاه  ت. رجوع باه  ساخصه می شوندنبش های نورد گرم ، به طور معمو  و رایج از در ایران خطوط انصقا  نیرو

 شاکل هندسای و   ساخت دکلهای انصقا  نیرو، نشان می دهد که دکلهای مشبك فوزدی اساساً به لحا  ابعااد، 
صنوع در زمیناه  مداردهای ت گسصرده، تجربه کافی و اسصان. با توجه به وجود اطال ااندازه سازه مصحو  گردیده اند

ه مای  یارو اساصفاد  این نوع ماالح جهت ساخت دکل های انصقاا  ن  از طراحی مقاطع نورد گرم، در کشور ما تنها
ر اخصاری دسا شود، در حالیکه مدتهاست اسصفاده از مقاطع نورد سرد باه دلیال ویژگای هاای منحاار باه فارد        

 مصداو  است )آمریکا، ایصالیا و ایرلند(. کشورهای توسعه یافصه
ز آن در ی توان امقاطع نورد سرد به دلیل وجود المان های سخت شده مقاومت کمانشی را افزایش می دهد و م

در ا و تعاداد ا ضا   تابل توجهکاهش  موجعاسصفاده از این نوع مقاطع تاب های طویل مهار نشده اسصفاده نمود. 
ناع آن  ،اهیم داشت. به این ترتیع سازه ای با نمای زیباتر و تراکم کمصر خوگردد سازه میوزن نصیجه کاهش 

 نسبت به مقاطع نورد گرم راحت تر است. 
رد شاده  ی گارم ناو  با توجه به بررسی انجام گرفصه شده، اسصفاده از پروفیل های سرد نورد شده نسابت باه نبشا   

لهای اخیار  و در ساا  جویی در هزینه تمام شده خواهد شد مجمو ه ای از پارامصرها را بهینه کرده و موجع صرفه
ا وارد اخصه و یا دسصگاه های نوین خم کاری با تابلیت خم کردن ورتهای با ضخامت باز و فرم هاای مصناوع سا   

 کشور شده که هزینه پروسه نورد سرد را کاهش خواهد داد.

 نتایج:چكيده 

  ده د نورد شطع سرفنی داخلی جهت ساخت دکل با مقابا توجه به امکانسنجی های صورت گرفصه، امکانات
 موجود بوده و تجهیزات مورد نیاز در دسصرس می باشد.

 ست.اها در صنعت برق، موجود زیرساخصهای ززم جهت توسعه اسصفاده از این نوع پروفیل 

 شور ر کدی دفوز کاهش هزینه های نیروی انسانی و صرفه جویی در زمان بدلیل در دسصرس بودن ورتهای 

 کاهش زمان برپایی دکل با توجه کاهش وزن و کاهش تراکم ا ضای فر ی دکل 
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 کاهش اثرات نامطلوب باری با توجه به کاهش ا ضای فر ی دکل 

 کاهش هزینه های احداث خط 

 ی باشد.بارفه م ووده اسصفاده ترکیبی از مقاطع گرم نورد شده و سرد نورد شده در دکلها ایده مناسبی ب 

 پروژه:ندات تمس

   ده ردنورد شسقاطع مآوری ادبیات موضوع و امکانسجی فنی و اتصاادی اسصفاده از جمع»گزارش مرحله او
 یرو.ی صنعت برق، پژوهشکده انصقا ، پژوهشگاه نهاسازه، گروه «در دکلهای انصقا  نیرو

  ی هاازهسوه ، گر«طراحی هندسه و توپولوژی دکل آویزی با مقاطع سردنورد شده»گزارش مرحله دوم
 صنعت برق، پژوهشکده انصقا ، پژوهشگاه نیرو.

 دیاتصاانی و فطراحی جزئیات فونداسیون دکل تهیه نقشه های اجرایی و مقایسه »وم گزارش مرحله س»، 
 ی صنعت برق، پژوهشکده انصقا ، پژوهشگاه نیرو.هاسازهگروه 

  دکلساخت و آزمون » چهارمگزارش مرحله HST 400 ی هاسازهگروه  ،«با مقاطع سرد نورد شده کیلوولت
 صنعت برق، پژوهشکده انصقا ، پژوهشگاه نیرو.

  و.شگاه نیر ، پژوهی صنعت برق، پژوهشکده انصقاهاسازه، گروه «واگذاری دانش فنی» پنجمگزارش مرحله 
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 عنوان پروژه:

اههای طراحي و ساخت سيستم دوده زدای آکوستيكي برای سطوح حرارتي بویلر نيروگ

 سازی آن در یك واحد نمونه جهت افزایش راندمانبخار و پياده

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مکانیك گروه مجری:

 PMEPN13 كد پروژه: مسعود آسایش مدیر پروژه:

  ، خلیل محمدی، احمد مدنی فرنژادمجید رحمانی لی صیامی، اصغر نجفی،  همكاران:

 خالصه پروژه:

سایله صاوت   تکنولوژی است که در آن از تجمع ذرات بار روی ساطوح انصقاا  حارارت باه و     یزکننده صوتی یتم
ه ای سای گساصرد  جلوگیری می گردد. تمییز کننده های صوتی کاربرد های وسیعی دارند و در باازه هاای فرکان  

 بکارگرفصه می شوند.
تمییزکااری   رات تابال ین ابعااد ذ بزرگصر گردیده و همچنا  با پایین آوردن بازه فرکانسی آنها، سطوح تمییز شونده

 افزایش می یابد. 
ن ش جاایگزی تمییزکننده صوتی بر اساس تغییرات در فشار کارکرده که سبع شکست ذرات مای گاردد. ایان رو   
کنناده  ای تمییزروشهای مصداو  تمییزکاری گردیده است. در حا  حاضر تمییزکننده های صوتی جایگزین روشه

کار گرفصاه  بنگسصروم است. این روش در سوپرهیصرها، مبدلها، اکونومایزرها و ژا ای نظیر شسصشوی بخار گردیده
 د..شده است. مزیت اصلی این روش جلوگیری از تشکیل رسوب به دلیل کارکرد پیوسصه آن می باش

 

 چكيده نتایج:

 طراحی تمییزکننده های صوتی برای کاربردها مصنارر 

  تمییزکننده هاتدوین روش برای تعیین محل ناع مناسع 

 طراحی و ساخت تمییزکننده های صوتی 

 پروژه: دستاوردهای

 تدوین دسصورالعمل های مناسع برای تمییزکننده های صوتی 

 تعیین محل ناع مناسع برای تمییزکننده های صوتی 

 تدوین دسصورالعمل مناسع برای کنصر  صدا و صوت 

  بکارگیری تمییزکننده های صوتی بجای سیسصم های مصداو 
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 عنوان پروژه:

بررسي اثر وزش باد و درجه حرارت باال بر عملكرد برج خنك کن یكي از واحدهای 

 نيروگاه شهيد منتظری و تعيين ميزان محدودیت توليد ناشي از آن

  شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منصظری كارفرما: های حرارتیمبد سیکل و  گروه مجری:

 COPTMO01 كد پروژه: فرشصه رحمانی مدیر پروژه:

 محمد ابراهیم سربندی فراهانی، حمید معاومی،  لی جهانگیری همكاران:

 خالصه پروژه:

باشاد.  ر مای مگااواتی از ناوع هلا    200واحد بخار  8سیسصم خنك کن نیروگاه شهید محمد منصظری مشصمل بر 
ش بااد  دماای محایط و وز  کن خشك به شدت تحت تأثیر شرایط محیطی ترار دارناد و افازایش   برجهای خنك

نصظاری در  یروگاه مگردد. این مشکل در ن ملکرد آنها را مخصل نموده و با ث کاهش میزان دفع حرارت آنها می
ولیاد نیاز ایجااد    مگاوات محدودیت ت 55های گرم سا  سبع افت توان تولیدی واحدها شده و در مواردی تا ماه

ان را نشان ر کاهش توائه شده توسط سازندگان نیروگاه این مقدااین در حالی است که نمودارهای ار نموده است.
  دهند.نمی

ت تولید ی محدودیدر این راسصا شرکت مدیریت تولید برق شهید منصظری تامیم گرفت پس از تعیین میزان واتع
  ن بیابد.آناشی از  ملکرد برج بر روی واحدهای نیروگاهی در شرایط محیطی مخصلف راهکاری جهت رفع 

ج پرداخصه ملکرد برسازی برج خنك کن نیروگاه به بررسی اثر باد و درجه حرارت محیط بر  پروژه حاضر با مد 
ه شرح زیر پروژه ب آورد. مراحل انجامو میزان محدودیت تولید واتعی برج را در شرایط محیطی مخصلف بدست می

 بوده است.
 هانجسازی برجهای خنك کن هلر در ایران و سازی و شبیههای بهینهمطالعه و بررسی سوابق پروژه

روگااه  حدهای نیبرداری سیسصم خنك کن واآوری اطال ات مورد نیاز شامل اطال ات طراحی و بهرهتهیه و جمع
 شهید منصظری و اطال ات هواشناسی نیروگاه

رجه حرارت دتغییر  و افزار فلوئنت و بررسی اثر بادسازی برج خنك کن یکی از واحدهای نیروگاه توسط نرمشبیه
 محیط بر  ملکرد آن

کارد  ن بار  مل مد  سازی ترمو دینامیکی  ملکرد واحد نیروگاهی منصخع و بررسی اثرات  ملکرد برج خنك ک
ارتهای درجه حر وواحد و تعیین میزان محدودیت تولید ناشی از  ملکرد برج خنك کن در سر صهای مخصلف باد 

 مصفاوت
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 :نتایجچكيده 

با ث افت  ه تنهاییدهد که افزایش دمای هوا و یا سر ت باد هر یك بسازی برج در فلوئنت نشان مینصایج شبیه
شاصه و با اث   برج گذا ای بر افت  ملکردگردد. اما افزایش هم زمان دما و سر ت باد اثر فزاینده ملکرد برج می

 m/sت باد حادود  درجه سانصیگراد و سر  42ای گردد. به طوری که دمایجاد محدودیت تولید باز در سیکل می
 گردد.مگاوات محدودیت تولید می 50سبع ایجاد حدود  10

 ندات پروژه:تمس

 «نصظری ه شهید مروگاکن یکی از واحدهای نیبررسی اثر وزش باد و درجه حرارت باز بر  ملکرد برج خنك
لید هشکده تو، پژوهای حرارتیمبد ل و ، گروه پژوهشی سیک«و تعیین میزان محدودیت تولید ناشی از آن

 .1393نیرو، پژوهشگاه نیرو، بهمن 
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 عنوان پروژه:

برداری، نگهداری و ی نوین بهرههافناوریتدوین سند راهبردی و نقشه راه )توسعه( 

 ی کشورهانيروگاهتعميرات 

  پژوهشگاه نیرو كارفرما: های حرارتیمبد سیکل و  گروه مجری:
 POPPN18 كد پروژه: محمد ابراهیم سربندی فراهانی مدیر پروژه:

نی و زما ی، محمداکبر نمازی تجرق، فراز خطیر، بهنام براتچی، محمد مهدی یحیی آباد لی محرمی، : همكاران
 محمد حسن کرمانی

 خالصه پروژه:

 تعمیارات و  شناسایی دتیق سیساصم جاامع نگهاداری و   مسصلزم پاسخگویی به نیازهای بخش تولید صنعت برق، 
ریازی  برنامه .باشدمی تارائه تاویری از آینده این فناوری در افق میان مدت و بلند مد و نیز نبرداری مدربهره

 اشااره  درن موردمافزاری ززم برای توسعه سیسصم جاری به سیسصم افزاری و نرمبرای ایجاد زیرساخصهای سخت
ز جملاه  ا ای کشاور برداری، نگهداری و تعمیرات بر اساس تابلیصها و محدودیصهبومی کردن سیسصم مدرن بهره و

الاع یاك   ه بایاد در ت از جمله اتداماتی است کا موارد پیش گفصه اجرایی کردن اتدامات ززم در این زمینه است. 
رفصاه اسات.   گجاه تارار   ، طرح حاضر مورد تونقشه راه مورد توجه ترار گیرد. در راسصای تامین اهداف مورد اشاره

و  بارداری، نگهاداری  اجرای این طرح در ابعاد ملی می تواند پاسخگوی بخش مهمای از نیازهاای بخاش بهاره    
 تعمیرات در حوزه تولید صنعت برق باشد.

 :مراحل انجام این پروژه به شرح زیر انجام گرفت
 هایروگاهنیرات برداری، نگهداری و تعمبهره ی نوینهافناوریسند مدیریت و توسعه  یمبان ینتدو 

 رح و ات مطز موضبررسی اجمالی روش ها و فناوری های حوزه بهره برداری و نت و ارائه تاویری ا
 در این حوزه در آینده

 هاهنیروگا یراتو تعم ینگهدار ی،ی بهره بردارهافناوریساز توسعه تدوین ارکان جهت 

 هااهنیروگ تیراعمو ت ینگهدار ی،ی بهره بردارهافناوریتوسعه  هاییاستتدوین برنامه اتدامات و س 

 هایروگاهنمیرات برداری، نگهداری و تعی بهرههافناورینگاشت و برنامه  ملیاتی توسعه تدوین ره 

 هاوگاهنیر راتیتعم و ینگهدار ی،ی بهره بردارهافناوریتوسعه  یروز رسانو به یابیتدوین برنامه ارز 

، نگهداری ه برداریاساس موارد پیش گفصه، مهمصرین چالشها و نیازهای بخش تولید صنعت برق در زمینه بهر بر
 ید.ساله تدوین گرد 10و تعمیرات واحدهای نیروگاهی معین و برای مرتفع کردن آنها یك نقشه 
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 چكيده نتایج:

 :رفتمالك  مل ترار گ یاصل یکردسه رو یاسصیها و اتدامات سبرنامه یندر تدو

 توسعه ساخصار یکردرو 

 یتوسعه فناور یکردرو 

 اجل  یازهاین یسازبرطرف یکردرو  
 طارح  7 یاد ر گردآن اهداف مقر یو در جهت برآورده ساز نمودندیرا دنبا  م یهدف یکردهای فوقاز رو یكهر 

 :. این طرح ها  بارتند ازحوزه انجام شود ینکالن در ا

 های خلی واحدسازی مارف داگیری ررفیت و راندمان واحدهای نیروگاهی کشور و بهینهتهیه اطلس اندازه
 نیروگاهی

 اهییروگبرداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای ناندازی مرکز مدیریت توسعه فناوری بهرهراه 

 های فیزیکی در بخش تولید صنعت برقبه کارگیری رویکرد مدیریت دارایی 

  سازی بهینه ا هدفبرداری، نگهداری و تعمیرات در بخش تولید صنعت برق بهرهی نوین بهافناوریتوسعه
 آنها

 در  ولید برقدی تهای فنی و اتصااافزاری محاسبه و تحلیل شاخصافزاری و نرمسازی امکانات سختفراهم
 سازی آنی کشور و بهینههانیروگاه

 کیبی سیکل تر وازی گبرداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای بخاری، سازی فرآیند بهرهیکسان و بروزرسانی
 سازی آنهاو بهینه

  گاهیی نیروبرداری، نگهداری و تعمیرات واحدهانوین بهرهو سیسصم های مدیریصی  هافناوریرصد 
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 مستندات پروژه:

 گروه هاوگاهنیرت برداری، نگهداری و تعمیراهی نوین بهرهافناوریسند مدیریت و توسعه  یمبان ینتدو ،
 .1394، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد پژوهشی سیکل و 

 ر این دات مطرح وضو بررسی اجمالی روش ها و فناوری های حوزه بهره برداری و نت و ارائه تاویری از م
 .1394 نیرو، پژوهشکده تولید، پژوهشگاه ،های حرارتیمبد گروه پژوهشی سیکل و ، حوزه در آینده

 ه پژوهشی، گروهانیروگاه یراتو تعم ینگهدار ی،ی بهره بردارهافناوریساز توسعه تدوین ارکان جهت 
 .1394، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد سیکل و 

 گروه هایروگاهن راتیو تعم ینگهدار ی،ی بهره بردارهافناوریتوسعه  هاییاستامه اتدامات و سنبر ینتدو ،
 .1394، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد پژوهشی سیکل و 

 گروه هاروگاهنیات برداری، نگهداری و تعمیری بهرههافناورینگاشت و برنامه  ملیاتی توسعه تدوین ره ،
 .1394، نیرو پژوهشگاه، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد پژوهشی سیکل و 

 گروه هااهنیروگ اتیرعمو ت ینگهدار ی،ی بهره بردارهافناوریتوسعه  یروز رسانو به یابیتدوین برنامه ارز ،
 .1394، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد پژوهشی سیکل و 
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 عنوان پروژه:

 هایيروگاهعمر ن ی نوین افزایشهافناوری)توسعه(  تدوین سند راهبردی و نقشه راه

 کشور یميقد

  پژوهشگاه نیرو كارفرما: های حرارتیمبد سیکل و  گروه مجری:
 POPPN19 كد پروژه:  لی محرمی مدیر پروژه:

 یزمان محمد شبنم مناوری، محمد تاجیك مناوری واکبر نمازی تجرق، فرشصه رحمانی،  همكاران:

 خالصه پروژه:

 تعمیارات و  شناسایی دتیق سیساصم جاامع نگهاداری و   مسصلزم پاسخگویی به نیازهای بخش تولید صنعت برق، 
ریازی  برنامه .باشدمی تارائه تاویری از آینده این فناوری در افق میان مدت و بلند مد ن و نیزبرداری مدربهره

 اشااره  درن موردمسیسصم جاری به سیسصم  افزاری ززم برای توسعهافزاری و نرمبرای ایجاد زیرساخصهای سخت
ز جملاه  ا ای کشاور برداری، نگهداری و تعمیرات بر اساس تابلیصها و محدودیصهبومی کردن سیسصم مدرن بهره و

الاع یاك   ه بایاد در ت از جمله اتداماتی است کا موارد پیش گفصه اجرایی کردن اتدامات ززم در این زمینه است. 
 گیرد. نقشه راه مورد توجه ترار 

عاد ملی مای  رح در ابدر راسصای تامین اهداف مورد اشاره، طرح حاضر مورد توجه ترار گرفصه است. اجرای این ط
رق د صانعت با  برداری، نگهداری و تعمیرات در حاوزه تولیا  تواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای بخش بهره

 باشد.
 :مراحل انجام این پروژه به شرح زیر انجام گرفت

 هانیروگاه افزایش  مری نوین هافناوریسند مدیریت و توسعه  یبانم ینتدو 

  ن ح در ای ات مطرو ارائه تاویری از موضوافزایش  مر بررسی اجمالی روش ها و فناوری های حوزه
 حوزه در آینده

 هانیروگاهافزایش  مر ی هافناوریساز توسعه تدوین ارکان جهت 

 هانیروگاهافزایش  مر ی هافناوریتوسعه  هاییاستتدوین برنامه اتدامات و س 

 هانیروگاهافزایش  مر ی هافناورینگاشت و برنامه  ملیاتی توسعه تدوین ره 

 هانیروگاهافزایش  مر ی هافناوریتوسعه  یروز رسانو به یابیتدوین برنامه ارز 

 ش افزایه زمین بر اساس موارد پیش گفصه، مهمصرین چالش ها و نیازهای بخش تولید صنعت برق در
 ردید.گساله تدوین  10واحدهای نیروگاهی معین و برای مرتفع کردن آنها یك نقشه  مر 
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 چكيده نتایج:

 :رفتمالك  مل ترار گ یاصل یکردرو سه یاسصیها و اتدامات سبرنامه یندر تدو

 یتوسعه ساخصار یکردرو 

 یتوسعه فناور یکردرو 

 نامه ریزیبر یکردرو 

 طارح  5 یاد ر گردآن اهداف مقر یو در جهت برآورده ساز نمودندیرا دنبا  م یهدف یکردهای فوقاز رو یكهر 
 :. این طرح ها  بارتند ازحوزه انجام شود ینکالن در ا

 گازی:نیروگاهی واحدهای  یطرح ها 

 ی نیروگاهی افزایش  مر واحدهاV94.2 

 ی نیروگاهی افزایش  مر واحدهاF9 

 بخاری:نیروگاهی واحدهای  یطرح ها 

 یبخاری تدیم یافزایش  مر واحدهای نیروگاه موضو ات و مسائل برنامه ریزی یبررس 

 یبخاری تدیم یواحدهای نیروگاه برنامه ریزی تخمین  مر 

 یبخاری تدیم یواحدهای نیروگاه یش  مرااجرای افز 

 مستندات پروژه:

 تولید،  وهشکده، پژهای حرارتیمبد ، گروه پژوهشی سیکل و هانیروگاه افزایش  مرسند  یمبان ینتدو
 .1394، پژوهشگاه نیرو

  ه تولید،ژوهشکد، پهای حرارتیمبد گروه پژوهشی سیکل و ، هانیروگاههوشمندی فناورانه افزایش  مر 
 .1394پژوهشگاه نیرو، 

 یکل و ژوهشی سپی تدیمی کشور، گروه هانیروگاه افزایش  مری هافناوریساز توسعه تدوین ارکان جهت
 .1395، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد 

 ه پژوهشی، گروری تدیمی کشوهانیروگاهی افزایش  مر هافناوریتوسعه  فنی و اتداماتها یاستتدوین س 
 .1395، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، ارتیهای حرمبد سیکل و 

 و  ی سیکل، گروه پژوهشی تدیمی کشورهانیروگاهی افزایش  مر هافناورینگاشت توسعه تدوین ره
 .1395، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد 

  شورکی تدیمی هاوگاهنیر ی افزایش  مرهافناورینقشه راه توسعه  یروز رسانو به یابیارز مکانیزمتدوین ،
 .1395، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد گروه پژوهشی سیکل و 
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 عنوان پروژه:

ی هاطرحمقایسه فني و اقتصادی بازتواني یكي از واحدهای بخاری نيروگاه بندرعباس با 

 ترکيبي تيپتكميل بخش بخار سيكل ترکيبي نيروگاه خليج فارس و یك بلوك سيكل 
V94.2 

 توانیر كارفرما: های حرارتیسیکل و مبد  گروه مجری:

 COPVT01 كد پروژه: اکبر نمازی تجرق مدیر پروژه:

 محمد ابراهیم سربندی فراهانی، فرشصه رحمانی :همكاران

 خالصه پروژه:

ای گازی کوچك واحدهسا  و  15سا ، واحدهای گازی بزرگ  30 مر مفید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی 
ی د را سپرفید خوماز ررفیصهای نیروگاهی کشور  مر باشد. براساس الگوی پیش گفصه بخش مهمی سا  می 20

سازی، ی، نوگیری در خاوص بازنشسصگاند. تامیماز  مر خود را پشت سرگذاشصهنموده و یا بخش مهمی
نظیر بازدهی  ه  واملیهای تابل انجام بیا سایر گزینهبازتوانی، جایگزینی واحدهای نیروگاهی با واحدهای جدید 

حیطی مت زیست الحظاگذاری اولیه، توان تولیدی، تابلیت اطمینان، مالحظات اتصاادی و منیروگاه، سرمایه
 باشد.برداری از واحدهای نیروگاهی مربوط میبهره

مان و ر، راندکه  م بندر  باس استبازتوانی کامل یکی از گزینه های  ملی برای واحدهای بخاری نیروگاه 
 واحدهای مذکور را به مقدار تابل مالحظه ای افزایش می دهد. ررفیت تولید

ز واحدهای امل یکی نی کاتوانیر برای ارزیابی گزینه های مخصلف سرمایه گذاری در منطقه در نظر دارد بازتوا
وگاه یبی نیرکل ترکبخش بخار یك بلوك سیبخاری نیروگاه بندر  باس را با گزینه های رتیع مانند تکمیل 

یه گذاری اولیه، سرما ،فنی و اتصاادی از جنبه های V94.2خلیج فارس و ساخت یك بلوك سیکل ترکیبی تیپ 
صه، پیش گف رح هایاز ارزیابی ط صرفه جویی در مقدار مارف سوخت و افزایش تولید برق مقایسه کند. هدف

 باشد.رق در منطقه با لحا  کردن محدودیت منابع میتعیین اولویت توسعه ررفیت تولید ب
ت آنها محدودی وبلیت در این راسصا ابصدا اطال ات فنی و اتصاادی مربوط به هر طرح جمع آوری گردید و تا

 تبیین گردید.

ای مذکور ی طرح هتصاادابه منظور تعیین اولویت طرح های یپیش گفصه، در ادامه مد  اتصاادی برای ارزیابی  
مد   فاده ازا اسصبتوسعه یافت و سپس تعیین اولویت طرح های مذکور در دو سناریو داخلی و جهانی سوخت 

 اتصاادی پیش گفصه انجام گردید.
ق نسبت ولید برزایش تگفصه بر اساس مقدار سوخت صرفه جویی شده و افدر ادامه تعیین اولویت طرح های پیش 

 رفت.ورت گصیك میلیارد یورو( )به حالت موجود با لحا  کردن منابع سرمایه گذاری محدود و مشخص
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 :نتایجچكيده 

  خاربمیل بخش س، تکی بازتوانی کامل واحد چهار نیروگاه بندر  باهاطرحتهیه اطال ات فنی و اتصاادی 
 V94.2یك بلوك سیکل ترکیبی نیروگاه خلیج فارس و یك بلوك سیکل ترکیبی تیپ 

 گاه هار نیروچاحد محاسبه مقدار افزایش توان خروجی، سوخت صرفه جویی شده در حالت بازتوانی کامل و
 V94.2 یپتیبی بندر  باس، تکمیل بخش بخار سیکل ترکیبی نیروگاه خلیج فارس و یك بلوك سیکل ترک

  تابلیت ها و محدودیت های هر یك از طرح های پیش گفصهبررسی 

 ی خالص، فعل تعیین اولویت طرح های پیش گفصه بر اساس شاخص های اتصاادی تیمت تمام شده، ارزش
 دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی در دو سناریوی داخلی و جهانی تیمت سوخت

  دن لحا  کر ید باسوخت صرفه جویی شده، افزایش تولتعیین اولویت طرح های پیش گفصه بر اساس مقدار
 یك میلیارد یورو() مقدار منابع سرمایه گذاری محدود و مشخص

 ندات پروژه:تمس

 "  بخار  کمیل بخشباس، تی بازتوانی کامل واحد چهار نیروگاه بندر  هاطرحتهیه اطال ات فنی و اتصاادی
ه پژوهشی ، گرو"V94.2لوك سیکل ترکیبی تیپ یك بلوك سیکل ترکیبی نیروگاه خلیج فارس و یك ب

 COPVT01/T01،02، کد گزارش 1394برداری، پژوهشکده تولید نیرو، اردبیهشت ماه بهره

 "  بخار  کمیل بخشرح تطمقایسه فنی و اتصاادی بازتوانی یکی از واحدهای بخاری نیروگاه بندر  باس با
برداری، ی بهره، گروه پژوهش"V94.2رکیبی تیع سیکل ترکیبی نیروگاه خلیج فارس و یك بلوك سیکل ت

 COPVT01/T03،04، کد گزارش 1394پژوهشکده تولید نیرو، اردبیهشت ماه 
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 عنوان پروژه:

 ی کشورهانيروگاههای نوین افزایش راندمان تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: های حرارتیسیکل و مبد  گروه مجری:

 POPPN17 كد پروژه: مسعود سلطانی حسینی مدیر پروژه:

حسن محمد ،یمحمد زمانمحمد تاجیك مناوری، ندا اصغری، میالد سصاره، اکبر نمازی تجرق،  :همكاران
 و سینا باتری نژاد کرمانی

 خالصه پروژه:

ژی در کشور انر جویی مارفی حرارتی از جمله سرفالهای مهم صرفههانیروگاهسازی مارف سوخت در بهینه
رق تولیادی  گردد. با افزایش تیمت نفت و به تبع آن افزایش سهم سوخت در تیمات تماام شاده با    محسوب می

این راسصا و با توجه  گردد. درخوبی احساس میه ، ضرورت بررسی و ارائه راهکارهای افزایش راندمان بهانیروگاه
أمین ساوخت  تا هاای موجاود در   ود محدودیصها و چالشی کشور و وجهانیروگاهبه رشد میزان مارف انرژی در 

چگاونگی   ، مالحظات زیست محیطی و افازایش تیمات جهاانی ساوخصهای فسایلی،     هانیروگاهفسیلی مورد نیاز 
ه اسات.  طرح گردیدمی کشور به  نوان یك موضوع تابل ا صنا هانیروگاهمواجهه با این چالشها برای هر یك از 

 ی کشور است.هانیروگاهی و تدوین نقشه راه افزایش راندمان بررس ،هدف اصلی پروژه حاضر

 :مراحل انجام این پروژه به شرح زیر انجام گرفت

 های کشورافزایش راندمان نیروگاهسند  یمبان ینتدو 

 هانیروگاههای افزایش راندمان هوشمندی فناوری 

 هانیروگاههای افزایش راندمان ساز توسعه فناوریتدوین ارکان جهت 

 های کشورافزایش راندمان نیروگاه هاییاستتدوین برنامه اتدامات و س 

 های کشورافزایش راندمان نیروگاه هایتوسعه فناورینگاشت تدوین ره 

 های کشورطرح افزایش راندمان نیروگاه یروز رسانو به یابیتدوین برنامه ارز 

هاای کشاور   یروگااه در زمینه افزایش راندمان ن بدین ترتیع مهمصرین چالشها و نیازهای بخش تولید صنعت برق
 ساله تدوین گردید. 10معین و برای مرتفع کردن آنها یك نقشه 

 چكيده نتایج:

 یهاصمیآها، ا آنهای مصنارر بهای کشور و سیاستافزایش راندمان نیروگاه های پیش رویدر این پروژه، چالش
هاای ززم بارای   شااخص  ،هاا تیفعال یسازادهیپ یبودجه ززم برا ،طرح هدافبه ا یابیدسص یززم برا یاتی مل

 دید. پایش پیشرفت نقشه راه و مقاطع زمانی ززم برای بازنگری و به روز رسانی طرح تشریح گر
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ردیاد.  یشانهاد گ پپس از شناسایی چالشهای اصلی، برای هر یك از چالشها چند سیاست به  نوان راهکار اصلی 
هاا شناساایی   وگااه دار افزایش راندمان نیرهای اولویتسازی هر یك از طرحززم برای پیاده یسپس اتدامات فن

 گردید:

o بخاری واحدهای  ملکرد تحلیل و پایش 

o ترکیبی و سیکل گازی واحدهای آنالین  ملکرد پایش 

o کنخنك برج و کندانسور از بهینه برداریبهره 

o بسصه ارتقای  ملکرد پیش گرمکن هوای بویلر 
o تغذیه آب هیصرهای از بهینه برداریبهره 

o گازی هایتوربین ورودی هوای کاری خنك 
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o کمپرسور آنالین شسصشوی 

o بخار توربین ارتقای راندمان بسصه 

o به گازی واحدهای تبدیل CHP ترکیبی سیکل 

o بخار واحدهای بازتوانی 

o ترکیبی سیکل به گازی واحدهای تبدیل 

o  گازیبسصه ارتقای راندمان توربین های 

ها، برنامه زمانبندی هر یك از سازی طرحپذیری پیادهدر ادامه براساس میزان ررفیت پیمانکاری و امکان
 ها مشخص گردید. طرح

 ید:های اصالح ساخصاری در سه بخش مشخص گردساخصار اجرایی کار، با  نایت به سیاستسپس 

 گری:گذاری و تسهیل و تنظیمبخش سیاست 
 ده(:شپیشنهاد ) رویوزارت ندر  یحرارت یهاروگاهیراندمان ن شیافزا یهاطرح تیریمد 

 :بخش پژوهش و فناوری 

 رویپژوهشگاه ن 

 شرکت مپنا 

 انیبندانش یهاها و شرکتدانشگاه 

 :بخش اجرایی و صنعصی 

 ریشرکت توان 

 یمانکاریپ یهاشرکت 

  هاروگاهیبرق/ن دیتول یهاشرکت 
و  بنادی شاده  ی توسعه ساخصار، تحقیق و توسعه،  ملیااتی دساصه  دسصهسه های طرح در سپس مجمو ه فعالیت

 سنجش  ملکرد در هر دسصه ارائه گردید.های شاخص

 مستندات پروژه:

 « ژوهشکده ، پهای حرارتیمبد ، گروه پژوهشی سیکل و «هانیروگاهتدوین مبانی سند افزایش راندمان
 .1393، پژوهشگاه نیروتولید، 

 «ژوهشکده پ، های حرارتیمبد گروه پژوهشی سیکل و ، «هانیروگاههای افزایش راندمان هوشمندی فناوری
 .1393 تولید، پژوهشگاه نیرو،

 «های مبد و  سیکل ، گروه پژوهشی«هانیروگاههای افزایش راندمان ساز توسعه فناوریتدوین ارکان جهت
 .1394، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، حرارتی

 «اه پژوهشگ، ولیدت، پژوهشکده های حرارتیمبد ، گروه پژوهشی سیکل و «ها و اتدامات فنیتدوین سیاست
 .1394، نیرو

 «وی سیکل ه پژوهش، گرو«های حرارتی کشورنگاشت و برنامه  ملیاتی افزایش راندمان نیروگاهتدوین ره 
 .1394، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد 

 «یکل و سپژوهشی  روهگ، «های حرارتی کشورروزرسانی افزایش راندمان نیروگاهتدوین برنامه ارزیابی و به
 .1394، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، های حرارتیمبد 
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 عنوان پروژه:

و مقایسه آن با سایر گزینه های  F9تدوین بسته های کاربردی ارتقا واحدهای گازی 

 توسعه ظرفيت

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: های حرارتیمبد سیکل و  مجری:گروه 

 POPPN15 كد پروژه: محمد تاجیك مناوری مدیر پروژه:

راهیم وانی، محمدابزاده، پرویز شیرپور، محمد لی بماناکبر نمازی تجرق، مهدی ریاضت، مهدی زینل همكاران:
 سربندی فراهانی

 خالصه پروژه:

شور، نقاش  که برق در مهم بخش تولید صنعت برق هسصند. با توجه به نیاز فزاینده بنیروگاههای گازی از ارکان 
مهمای   ذشصه، بخشاست. در دهه های گ واحدهای مذکور در در تأمین برق از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده

کرد آنها به اخصااص داشصه است که ارتقای  مل GE-F9از توسعه ررفیت بخش تولید صنعت برق به واحدهای 
باود  ذکور، بهاجرای طرح های سرمایش هوای ورودی محدود شده است در حالی که با افزایش  مر واحدهای م

 اشد. ب ملکرد آنها در تالع بسصه های ارتقا به  نوان یکی از گزینه های تابل بررسی مطرح می 
ارهاایی  راهک، نیخش تولید صنعت برق ا م از محادودیصهای ماالی و زماا    الوه بر این، با لحا  محدودیصهای ب

صری برخاوردار  که از نظر اجرایی نسبت به احداث واحدهای جدید از سر ت بیش GE-F9نظیر ارتقای واحدهای 
 F9دهای گازی تقای واحلویت مطالعه ترار گیرد. به همین دلیل مقایسه فنی و اتصاادی گزینه های اروباشد، در ا

  .رار گرفتبررسی ت و تاثیر آن بر ررفیت و راندمان با احداث واحدهای جدید نیز در این طرح تحقیقاتی مورد

 :نتایجچكيده 

  بررسی بسصه های ارتقاء معرفی شده توسط شرکتGE 

 ی های ارتقاء واحدهاسازی بسصهبررسی توان فنی مهندسی داخلی در بکارگیری و بومیGE-F9 

 صه های منصخع ارتقاء واحدهای تحلیل فنی دتیق بسGE-F9 

 های ارتقاء واحدهای تحلیل اتصاادی بکارگیری بسصهGE-F9 یزد در یك واحد از نیروگاه 

  مقایسه فنی و اتصاادی گزینه های ارتقای واحدهای گازیF9  راندمان با احداث  وو تاثیر آن بر ررفیت
 واحدهای جدید
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 ندات پروژه:تمس

 "گازی  واحدهای مان(مرور سوابق و اتدامات  ملی صورت گرفصه در زمینه ارتقای  ملکرد )ررفیت و راند
GE-F9 اه هریور میرو، شن، پژوهشکده تولید های حرارتیمبد ، گروه پژوهشی سیکل و "در ایران و جهان
 POPPN15/T1، کد گزارش 1393

 "  واحدهای گازی تیپ بررسی اولیه بکارگیری بسصه های ارتقای  ملکردGE-F9 وگاههای کشور و در نیر
، رتیهای حرامبد ، گروه پژوهشی سیکل و "انصخاب یك واحد نمونه نیروگاهی جهت بررسی تفایلی 

 POPPN15/T2، کد گزارش 1393پژوهشکده تولید نیرو، شهریور ماه 

 " ه وم و تهیله ددر مرح شناسایی شرکصهای داخلی و خارجی برای اجرای بسصه های ارتقای تعیین شده
ی سیکل و وه پژوهش، گر"پیشنهاد اولیه برای اجرای بسصه های ارتقاء و ارائه آنها به نیروگاههای مسصعد 

 POPPN15/T3، کد گزارش 1393، پژوهشکده تولید نیرو، شهریور ماه های حرارتیمبد 

 " نه مد  بررسی فنی اتصاادی تفایلی طرحهای ارتقاء  ملکرد واحدهای گازی نموGE-F9" گروه ،
، کد گزارش 1393، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، دی ماه های حرارتیمبد پژوهشی سیکل و 

POPPN15/T4 

 "   ارائه طرح ارتقاء واحد گازی منصخع مدF9 ل ، گروه پژوهشی سیک" و تهیه بسصه اجرایی برای انجام آن
د گزارش ، ک1394ژوهشگاه نیرو، اردیبهشت ماه ، پژوهشکده تولید نیرو، پهای حرارتیمبد و 

POPPN15/T5 

 "  بازاریابی طرحهای ارتقای واحدهای گازی مدF9  پژوهشی سیکل و  ، گروه"و بررسی امکان توسعه آن
زارش گ، کد 1394، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، اردیبهشت ماه های حرارتیمبد 

POPPN15/T6 
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  عنوان پروژه:

ساخت وتدوین دانش  سند راهبرد ملي و نقشه راه توسعه فناوری های طراحي، تدوین

 سازهای انرژی در صنعت برقفني ذخيره

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: گروه شیمی و فرآیند گروه مجری:
  كد پروژه: سهیال دلیریان مدیر پروژه:

 نژادمحمد دریس فالحی، نازنین  بدی، مهند میالد نریمانی، سیده معاومه تاسمی همكاران:

  خالصه پروژه:

ه هاای  عیین حاوز تعیین مشخاه های ذخیره سازی انرژی الکصریکی، تعیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات، ت
 فناورانه و آینده پژوهی:

 هاای ساوخت  باه  به منظور کاهش وابسصگی الکصریکیانرژی  سازهای ذخیرهتوسعه فناوری سامانه بررسی نقش
هاای تجدیدپاذیر   هوا، ترویج خودروهای برتی، انرژی آلودگی کاهش و ایگلخانه گازهای انصشار فسیلی، کاهش

ر دطه مشاارکت  سازهای انرژی الکصریکی به منظور حفاظ محایط زیسات باه واسا     اسصفاده از ذخیره مطالعه ....و
باه طاور   دگی نقل جهت کااهش آلاو  وتجدیدپذیر و تلفیق آن در شبکه و برتی شدن حملهای اسصفاده از انرژی

. گاردد مای ی امسصقیم یا غیرمسصقیم که منجر به کاهش تولید آزینده های محیط زیسات و گازهاای گلخاناه    
 فازایش ا یاا  زیناه ه سازهای انرژی الکصریکی به واسطه کاهشبررسی اجمالی مزایای اتصاادی اسصفاده از ذخیره

ا پر شدگ ی از ، اجصناببرق تولید ررفیت سود افزایش یا هزینه از بزرگ، اجصناب مقیاس در انرژی آربیصراژ درآمد
 هاای  انارژی  ناابع م باه  مربوط درآمد توان، افزایش کیفیت به مربوط مالی خسارات انصقا ، کاهش ازدحام شبکه

 از اساصفاده  اساطه بو انارژی  تابلیات اطمیناان   و امنیت تجدیدپذیر، تأثیرات اتصاادی حمل و نقل برتی، افزایش
 و الکصریکی توان هایبازار در الکصریکی انرژی ذخیره اتصاادی الکصریکی، مزایای انرژی ساز ذخیره های سامانه
 نفت و غیره. به وابسصه اتصااد شبکه و جایگزینی مقیاس

ظور دساصیابی  ری به منتعیین ذخیره سازهای مورد نیاز، وتدوین اتدامات ضرو ،تعیین چشم انداز، شناسایی اهداف
 به اهداف در افق چشم انداز. 

 :نتایجچكيده 

 ریزی فعالیصهای  لمی، فنی و غیر فنی و ترسیم ره نگاشت به منظور:برنامه

  اسید -اتری سربب( 2 ی،آب-تلمبه برق( 1ی هافناوریطراحی، ساخت و بکار گیری دسصیابی به دانش فنی
 توسعه درون زا در کشور. یقطر یانی ازجر یباتر( 3 یشرفصه،پ

  توسعه  و یمکاره یقطر از یصیومیل یباتر :یفناورطراحی، ساخت و بکار گیری دسصیابی به دانش فنی
 در کشور. یداخل
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 ازو ابرخازن  خازن (2و  یارچرخ ط (1 یهافناوریطراحی، ساخت و بکار گیری  یدسصیابی به دانش فن 
 یخارج یمناسع همکار یهاروش یریبکارگ یقطر

  1404ساله تا سا  10در افق 

 فعالیصهای  و انجام طرح ارائه پیشنهاد برای تاسیس ارگانی جهت برنامه ریزی برای پیگیری تحقق نصایج این
 دازم انچشبرنامه ریزی شده، ارزیابی و به روز رسانی فعالیصهای برنامه ریزی شده در افق 

 ندات پروژه:تمس

 «یرونژوهشگاه د، پ، گروه پژوهشی شیمی و فرآین«سازی انرژی الکصریکیپذیری اسصفاده از ذخیرهتوجیه 

 «فرآیند، شیمی و ، گروه پژوهشی«یکیالکصر یانرژ یساز رهیحوزه ذخکشور در  نیانوتاسناد و  یبررس 
 پژوهشگاه نیرو

 «ه گرو« صخع( منیدر کشور/شرکت )ها یانرژ یسازها یرهذخ یتوسعه فناور هایبرنامه یقیمطالعه تطب
 پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو

 «رتبط با مرجی آینده پژوهی و تدوین و تحلیل سناریوهای حاکم بر توسعه از طریق شناخت محیط خا
 گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو« صنعت و فناوری

 « گاه نیروگروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهش« یکیالکصر یانرژ سازهاییرهذخگزارش بازار 

 «ت اتداما و تدوین سازی انرژی الکصریکی در صنعت برقهای ذخیرههای توسعه فناوری سامانهتعیین چالش
 گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو« هارفع این چالش

 «شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیروگروه پژوهشی « سازتدوین ارکان جهت 

 «یرونشگاه گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوه« راه( و برنامه  ملیاتینگاشت )نقشهتدوین ره 

 «وگروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیر« تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی 
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 عنوان پروژه:

 طوس انـدازی یك واحـد بخاری نيـروگاهاستخراج هزینه راه

 شرکت مدیریت تولید برق طوس كارفرما: های الکصریکیماشین گروه مجری:

 CEMNT02 كد پروژه: ایمان صادتی مدیر پروژه:

 سهراب امینی وزشانی همكاران:

 خالصه پروژه:

ق هزیناه  در راسصای توسعه بازار برق و مشارکت بخاش خاوصای در تولیاد انارژی الکصریکای، محاسابه دتیا       
ر فرآیند مشارکت د وراه اندازی و توتف واحدهای مخصلف نیروگاهی جهت ا الم تیمت به بازار برق جبرانسازی، 

رژی وخت و انا هزینه فوق را باورت تاابعی از سا   ،خرید و فروش انرژی اهمیت یافت. اکثر شرکت های ذیربط
نیروگااه و   وق،  مار ارد فا الکصریکی مارفی واحد در هنگام راه اندازی محاسبه می کنند. درحالیکه  الوه بر مو

ا اندازی دارد. ب ی هر راهفرسودگی اجزاء نیروگاهی نیز تاثیر بسزایی در افزایش سا ات کارکرد معاد  واحد به ازا
ی نیروگااهی  د واحادها گرم و سار  ،رویه محاسبه هزینه واتعی راه اندازی داغ ،این پروژه انجام مرحله او  و دوم

ر ساا ،  دوشای واحاد   ر اساس پارامصرهایی چون حداکثر تعداد راه اندازی و خامو واحدهای آبی ب گازی، حرارتی
ر تالع یك یاده و دبر روی یك واحد نیروگاه حرارتی طوس پ ،میزان سوخت مارفی،  مر واحد و سایر پارامصرها

 به کارفرما ارایه شد. یگزارش نهای

 :نتایجچكيده 

 خاری نیروگاه طوسهزینه راه اندازی و خاموشی واحدهای ب اسصخراج 

 ندات پروژه:تمس

 گزارش نهایی محاسبه هزینه راه اندازی و خاموشی واحد بخاری نیروگاه طوس 
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 نسبت هزینه های مختلف در راه اندازی گرم نسبت هزینه های مختلف در راه اندازی سرد

 
 نسبت هزینه های مختلف در راه اندازی داغ
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  پروژه:عنوان 

ی طراحي، ساخت و تدوین دانش فني هافناوریتدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه 

 انواع موتورهای مورد نياز در صنعت برق ایران

 شرکت توانیر كارفرما: ی الکصریکی دوارهاماشین گروه مجری:

 PEMPN08 كد پروژه:  لیرضا تائم پناه مدیر پروژه:

ماطفی  ،راهتفحامد  ،تاسم جاهدی ،احمدیمهدی  لی ،محلیایمان صادتی ،وزشانیسهراب امینی همكاران:
 ند(دوین ستمشاور ) لیرضا رحیمی  ،مشاور تدوین سند()مهدی جعفری محمد ، لی سالمصیسید ،ارغوان

  خالصه پروژه:

لوازم خانگی و تجاری و حمل و  ،با  نایت به نقش بسیار با اهمیت موتورهای الکصریکی در خطوط تولید صنایع
با توجه به برآوردهای صورت گرفصه بیش از دو میلیون موتور الکصریکی در خطوط تولید صنایع مخصلف و )نقل 

درصد از  40و بر این اساس بیش از  باشدمیبیش از هشصاد میلیون موتور الکصریکی در لوازم خانگی مشغو  بکار 
( و با هدف رفع چالش های پیش باشدمیربوط به موتورهای الکصریکی کل مارف انرژی الکصریکی کشور م

روی توسعه و کاربرد فن آوری موتورهای الکصریکی پیشرفصه )پربازده( و افزایش بهره وری مارف انرژی 
 پژوهش و فن آوری وزارت نیرو ،سا  گذشصه به شورای محصرم آموزش ،الکصریکی در موتورهای الکصریکی

نقشه راه توسعه فن آوری انواع موتورهای الکصریکی پیشرفصه )پربازده( برای افق زمانی ده ساله  پیشنهاد گردید
( تدوین گردد تا بر اساس آن فن آوری موتورهای الکصریکی موردنیاز کشور در تالبی نظام 1404)تا انصهای سا  

اده واتع گردد. مصعاتبا و با تایید مند و با همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران کسع گردیده و مورد اسصف
کمیصه راهبری تدوین سند مصشکل از جمعی از خبرگان دانشگاه و صنعت و نمایندگان تام  ،پیشنهاد فوق الذکر

سازمان بهره  ،راه و شهر سازی ،معدن و تجارت ،صنعت ،وزارت خانه های نفت)ازخصیار دسصگاه های ذیربط 
تشکیل گردید و سند توسعه فن آوری موتورهای  سازندگان لوازم خانگی( انجمن وری انرژی ایران )سابا( و

تحقیقات و فن آوری ) صف( و با همکاری  ،پیشرفصه )پربازده( بر اساس مصدولوژی ماوب شورای محصرم  لوم
کارشناسی و مشارکت مصخااان و خبرگان صنعت و دانشگاه و همکاری سازندگان  نفر سا ت 8000بیش از 

مورد  17/12/93جلسه کمیصه راهبری تدوین گردید. این سند نهایصا در تاریخ  11الکصریکی در تالع موتورهای 
پژوهش و فن  ،مورد تایید شورای محصرم آموزش 05/02/94تایید کمیصه محصرم راهبری تدوین سند و در تاریخ 

وسعه فن آوری موتورهای آوری وزارت نیرو ترار گرفت. بر اساس مفاد سند مزبور مرکزی با  نوان مرکز ت
الکصریکی پیشرفصه )پربازده( در محل پژوهشگاه نیرو راه اندازی گردید تا با همراهی و همکاری سازمان ها و نهاد 

مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و انجمن های  ،مجمو ه سازندگان موتورهای الکصریکی ،های دولصی ذیربط
حقیقاتی و فن آورانه موتورهای الکصریکی مورد نیاز و همچنین چالش نسبت به رفع چالش های ت ،صنفی مربوطه
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های اسصفاده و بکارگیری فن آوری های جدید در خطوط تولید صنایع و لوازم خانگی اتدام نموده و مسیر را برای 
 .توسعه و تولید نسل جدید موتورهای الکصریکی و افزایش بهره وری در مارف انرژی الکصریکی هموار نماید

 :نتایجچكيده 

 :هاماموریتدر بخش 

  ازدهدرصد ناشی از افزایش ب 10کاهش تلفات انرژی موتورهای الکصریکی به میزان حداتل 

  رصه  نطقه در و  ماپیشرو در امر پژوهش با رویکرد دسصیابی به مرزهای دانش و همچنین دارای جایگاه
  صادراتی درویکرفناوری با تابلیت رتابصی و ء طراحی، تولید و ارتقا

 جایگاه نخست مارف در محاوزت ساخت داخل 

 :اهداف کالندر بخش 

  در بخش  گیگاوات سا ت 9،900کسع فن آوری مناسع با هدف کاهش مارف انرژی به میزان حداتل
 خانگی

  در بخش  گیگاوات سا ت 4،300کسع فن آوری مناسع با هدف کاهش مارف انرژی به میزان حداتل
 صنعت

 شاورزیکگیگاوات سا ت در بخش  150وری مناسع با هدف کاهش مارف انرژی به میزان کسع فن آ 

  :طرح های کالندر بخش 

 پربازده  انصقا  و توسعه دانش و فناوری الکصروموتورهای صنعصیIE2  وIE3 (6 ن اجرای طرح:مدت زما 
 (سا 

 ( انصقا  و توسعه دانش و فناوری الکصروموتور بدون جاروبكBLDC) (سا  3 طرح: زمان اجرای مدت) 

 )رای ت زمان اجمد) انصقا  و توسعه دانش و فناوری درایوهای الکصروموتورهای صنعصی )برای بخش صنعت
 (سا  6 طرح:

 انصقا  و توسعه دانش و فناوری الکصروموتورهای آهنربای دائم (PM) (سا  6 ای طرح:مدت زمان اجر) 

 مدت ) طوان مصوسبا ت بازده و  ملکرد( موتورهای الکصریکی) طراحی و احداث آزمایشگاه مرجع دینامومصری
 (سا  3 زمان اجرای طرح:

   زمان  مدت) ازتوان ب ماشین های الکصریکی دینامومصریمرجع انصقا  و توسعه دانش و فناوری آزمایشگاه
 (سا  4 اجرای طرح:

 (سا 3 ح:ی طرزمان اجرا مدت) انصقا  و توسعه دانش و فناوری الکصروموتورهای سنکرون رلوکصانسی 

  انصقا  و توسعه دانش و فناوری الکصروموتورهای ابر ( رساناSCM) (سا  10 ای طرح:مدت زمان اجر) 
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 ندات پروژه:تمس

 « وزیع تژوهشکده پ ،واری الکصریکی دهاماشین، گروه پژوهشی «تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند
 پژوهشگاه نیرو. ،برق

 «ی هاشینمای ، گروه پژوهش«تبیین ضرورت و توجیه پذیری تدوین سند فناوری موتورهای الکصریکی
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق ،الکصریکی دوار

 «گروه پژوهشی ،«ی موتورهای الکصریکیهافناوریهای فناورانه و آینده پژوهی انواع شناسایی حوزه 
 پژوهشگاه نیرو. ،ده توزیع برقپژوهشک ،ی الکصریکی دوارهاماشین

 «گروه «یکیهای کشورهای مخصلف در زمینه توسعه فناوری موتورهای الکصربررسی و تحلیل سیاست ،
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق ،ی الکصریکی دوارهاماشینپژوهشی 

 «پژوهشی  روهگ، «های مهم کشورهای دیگر در زمینه توسعه فناوری موتورهای الکصریکیبررسی پروژه
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق ،ی الکصریکی دوارهاماشین

 «ی الکصریکی هاشینمای ، گروه پژوهش«یبیانیه چشم انداز و اهداف کالن توسعه فناوری موتورهای الکصریک
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق ،دوار

 «ای توسعه فناوری دار )راهبردههای اولویتفناوری بندی فناوری موتورهای الکصریکی و اکصساباولویت
 یرو.وهشگاه نپژ ،رقپژوهشکده توزیع ب ،ی الکصریکی دوارهاماشین، گروه پژوهشی « موتورهای الکصریکی(

 «گروه «یکیای کشور در طو  زنجیره ارزش صنعت و فناوری موتورهای الکصرهها و زیرساختررفیت ،
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق ،اری الکصریکی دوهاماشینپژوهشی 

  «گروه پژوهشی ،«ها و اتداماتپیش رو و تدوین برنامه سیاست یهاتحلیل نظام نوآوری و شناسایی چالش 
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق ،ی الکصریکی دوارهاماشین

 «وه پژوهشی ، گر«برق کشور صنعت یازمورد ن یکیالکصر یموتورها ینقشه راه توسعه انواع فناور
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق ،ی الکصریکی دوارهاماشین

 « ارصریکی دوی الکهاماشین، گروه پژوهشی «بندیی اجرایی نقشه راه و بودجه ریزی و زمانهاطرحتدوین، 
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق

 «انیبروز رس ارت ومکانیزم ارزیابی و تدوین ساخصار نظهای  ملکردی و اثر بخشی، تدوین تدوین شاخص» ،
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشکده توزیع برق ،ی الکصریکی دوارهاماشینگروه پژوهشی 
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 عنوان پروژه:

 یونيورسالتدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی موتورهای 

 و انرژی معاونت برق -وزارت نیرو كارفرما: های الکصریکی ماشین گروه مجری:

 CEMDE01 كد پروژه:  لیرضا تائم پناه مدیر پروژه:

 سهراب امینی همكاران:

 خالصه پروژه:

اهیات و  مه شاناخت  پس از ابالغ رسمی پروژه، از آنجایی که برای تدوین برچسع انرژی برای یك وسیله نیاز ب
تبیین گردید.  ن بررسی وآکاربردهای مخصلف باشد، ابصدا انواع موتورهای یونیورسا  و رفصار آنها و  ملکرد آن می

ه و همچنین آن وسیل همچنین، با توجه به این که برای تدوین برچسع انرژی نیاز به دانسصن آمار مارف سازنه
ی ی موتورهاا هاای ساازنده وساایل خاانگی کاه کااربر اصال       مکاتبات زیادی با شارکت  باشد،بازه توانی آنها می

اسصخراج  ونیورسا فت و تالش شد که آمار مارف سازنه و بازه توانی موتورهای ییونیورسا  هسصند، صورت گر
ز وسایل زیادی ا شود. بر اساس نصایج به دست آمده از این روش مشخص شد که موتورهای یونیورسا  در تعداد

رها، بار  موتو های سازنده اینشوند و شرکتهای مخصلف اسصفاده میها و سر تخانگی و در بازه وسیعی از توان
کنند، می موتورهایی اتدام به ساخت چنین -که ما دسصرسی به آنها نداریم  -اساس اسصاندارد داخلی خود شرکت 

بود و نهد ممکن  مال تدوین یك برچسع انرژی که همه این انواع موتورهای یونیورسا  را تحت پوشش ترار د
وتاور  مبردترین یونیورسا  باه پرماارفصرین و پرکاار    لذا تامیم گرفصه شد که تدوین برچسع انرژی موتورهای

 یونیورسا ؛ یعنی موتورهای جاروبرتی محدود شود. 
بازه توان،  برتی )درالمللی سازنده موتورهای یونیورسا  جاروهای معصبر بیندر ادامه، کاتالوگ محاوزت شرکت

ر بازار موجود د های جاروبرتی خانگیسر ت و ولصاژ مورد اسصفاده در کشور( بررسی شد و مشخص شد که موتور
 اند:( نشان داده شده1شوند که در شکل )می کشور به دو گروه زیر تقسیم

شاود، از  کیده میم؛ هوایی که توسط این نوع موتورهای جاروبرتی جریان محاوری موتورهای جاروبرتی از نوع  -1
 کند.می کند و به خنك کردن آن کمكفضای موتور الکصریکی نیز  بور می

یکی  بور تور الکصرموتور جاروبرتی از نوع جریان شعا ی؛ هوای مکش شده در این نوع موتورها از فضای مو -2
وع از نا در ایان   کند و در خنك کردن آن تاثیری ندارد. به همین دلیل، برای خنك کردن موتاور الکصریکای  نمی

 است.  موتورهای جاروبرتی، به یك پره اضافی بر روی شفت آن نیاز
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 Through Flowب( موتور جاروبرقي از نوع  Peripheral Flowالف( موتور جاروبرقي از نوع 

 

ال اات  وجاود اط  در ادامه برای تدوین برچسع انرژی و  لیرغم  دم وجود محاوزت باکیفیت باز )و یاا  ادم  
ژه و همکاری حصرم پروم ملکردی این الکصروموتورها( در بازار مارف، با تالش فراوان تیم پروژه، پیگیری نارر 

آوری شد که مشخاات آنها در وبرتی جمعنمونه برای الکصروموتورهای جار 26های محصرم سازنده، تعداد شرکت
 ( آورده شده است. 1جدو  )

 های آزمون موتور جاروبرقينمونه :(1جدول )

 برند موتور فیرد
نه توان يشيب

 )وات(
 برند موتور فیرد

نه توان يشيب

 )وات(
 برند موتور فیرد

نه توان يشيب

 )وات(

 Naniwa 1400 19 1800 سامسونگ 10 2200  - 1

 1450 سامسونگ REF435 1800 20 11 2200 پسیلیف 2

 THM 1200 21 1700 كیپاناسون 12 2000 کن وود 3

4 THM 2200 13 22 1600 کن وود Nanima 1200 

 REF435 1600 23 REF435 1000 14 2000 صنام 5

 Golden 1600 24   1000 15 2000 پسیلیف 6

  نامشخص Mielle 1600 25 Ametek 16 1800 یثان 7

8 Golden 1800 17 THM 1600 26 Naniwa 1400 

  1400 صنام 18 1800 بوش 9

 

ای این کار با ست که برادر مرحله بعد، برای انجام مقایسه بین انواع موتورهای جاروبرتی نیاز به انصخاب شاخص 
 نوان شاخص  روبرتی بهجاهای کاربر موتورهای جاروبرتی مذاکره شد و با تایید آنها، بازده بیشینه موتور شرکت
یش شد و بر ینصیك آزماها در آزمایشگاه آگرودیصه شرکت خزر سبندی موتورهای جاروبرتی انصخاب شد. نمونهرتبه

ریاان  جمحوری و  ها، رتبه بندی مارف انرژی موتورهای یونیورسا  جاروبرتی جریاناساس نصایج این آزمایش
 ( آورده شده است. 3( و )2های )و شعا ی تعیین شدند که مقادیر آنها در جد
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 بندی موتورهای جاروبرقي جریان محوری بر اساس شاخص مصرف انرژی(: رتبه2جدول )

 )برحسب درصد( یانرژ شاخص مصرفبر اساس  یانرژ معيار مصرف

A B C D E F G 

38 η ≥ 38 ≤ η< 36 36 ≤ η< 34 34 ≤ η< 32 32 ≤ η< 30 30 ≤ η< 28 28 ≤ η< 26 

 

 بندی موتورهای جاروبرقي جریان شعاعي بر اساس شاخص مصرف انرژی(: رتبه3جدول )

 )برحسب درصد( یانرژ شاخص مصرفبر اساس  یانرژ معيار مصرف

A B C D E F G 

34 η ≥ 34 ≤ η< 31 31 ≤ η< 29 29 ≤ η< 27 27 ≤ η< 25 25 ≤ η< 23 23 ≤ η< 21 

 

 Aبه رده  Bده ربرتی از در پایان میزان صرفه جویی انرژی در اثر افزایش بازده انرژی موتورهای یونیورسا  جارو
و  آلودگیاهش کمقدار  -المللی و داخلی آمده است های معصبر بینکه در گزارش -محاسبه و به کمك ضرایبی 

 های اجصما ی ناشی از این تغییر، محاسبه شد.همچنین کاهش هزینه

 :نتایج چكيده

 تدوین برچسع انرژی موتورهای یونیورسا  جاروبرتی مارفی در کشور 

 شناسایی بازه و توان مارفی موتورهای جاروبرتی و تخمین حجم مارف در کشور 

 این موتورها و مکاتبه با آنها های دخیل در امر وارداتشناسایی مشخاات سازمان 

 :مستندات پروژه

  رسا های تدوین برچسع انرژی موتورهای یونیوتئوری  ملکرد، رویه آزمون و روش"گزارش" 

  بررسی آمار مارف سالیانه موتور یونیورسا  در کشور "گزارش" 

  رتیاروبجی ها و تدوین اسصاندارد مارف و برچسع انرژی موتورهاتجزیه و تحلیل داده "گزارش" 

  العمل صوردسرژی و رف انتعیین معیار ما -موتورهای الکصریکی یونیورسا  جاروبرتی خانگی "مصن اسصاندارد

 "برچسع انرژی

 دات آنها های موثر در وارهای کاربر موتورهای یونیورسا  و سازمانمکاتبات انجام شده با شرکت 

 ژی، رچسع انرین بهای هوادهی نمونه موتورهای یونیورسا  جاروبرتی که جهت آزمون و تدونصایج آزمون
 در این پروژه گردآوری شده بودند. 

  



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

134 

گاه نيرو  ژپوهش

 عنوان پروژه:

های توربين بادی در مقياس نيمه ساخت الیه پيش آغشته مورد استفاده در کامپوزیت پره

 صنعتي

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مواد غیرفلزی گروه مجری:
 PCPPN21 كد پروژه: مهرنوش هور مدیر پروژه:

 ساینا رضانژاد، حمزه جودت، ساسان کهصری کرم همكاران:

 خالصه پروژه:

زین اطالق ز نوع رمری اپیش آغشصه به ترکیبی شامل مواد تقویت کننده نظیر الیاف کربن و شیشه و زمینه پلی
 .باشدبه محاو  نهایی مانند پرة توربین بادی میگیری و تبدیل گردد که آمادة تالعمی

مان نه یا هس زمیها به نوع، درصد و نحوه چیدمان تقویت کننده یا همان الیاف و جنآغشصهخاوصیات پیش
ساخت  همیت درائز اچنین انصخاب فرآیند ساخت و پخت مناسع از جمله موارد بسیار حرزین بسصگی دارد. هم

 باشد.آغشصه میپیش
م و انجا بادی از دسصیابی به دانش فنی ساخت پیش آغشصه مورد اسصفاده در کامپوزیت پره توربین پس

به  ضرروژه حا، پرودر گروه پژوهشی مواد غیرفلزی پژوهشگاه نی آمیز پروژه در مقیاس آزمایشگاهیموفقیت
)شامل  حی موادیطرا س از. در این پروژه پمنظور ساخت زیه کامپوزیصی در مقیاس نیمه صنعصی تعریف گردید

ع زی مناسغشصه ساطراحی شرایط فرآیند ساخت )شامل آهای مناسع( و نوع رزین، الیاف و افزودنیانصخاب 
شصه( با پیش آغ زیه الیاف به رزین، انصخاب دمای مناسع پخت، انصخاب فشار و خالء مناسع و کنصر  ضخامت

س از پ گرفت. صورت صیزیه کامپوزیصی در مقیاس نیمه صنعساخت در کشور،  توجه به امکانات و شرایط موجود
ها ج آزمایشو نصای گرفصههای فیزیکی، مکانیکی، ریزساخصاری، رئولوژیکی و حرارتی ترارها تحت آزمونآن نمونه

صیابی به نظور دسبه م سازی مراحل ساختها، بهینهمورد تجزیه و تحلیل ترار گرفصند. بر اساس نصایج آزمایش
 د.های نهایی ساخصه شدننمونهو  خواص مطلوب به ویژه افزایش زمان نگهداری انجام گرفت

 

 
 

 الياف

 اليه جداكننده گيرنده اضافه رزين رزين



 

 Niroo Research Institute  4139كارنامه پژوهشي سال  

135 

گاه نيرو  ژپوهش

 :نتایجچكيده 

 نعصیمه صهای توربین بادی در مقیاس نیآغشصه مورد اسصفاده در کامپوزیت پرهساخت زیه پیش 

  وزیت در کامپ فادهمورد اسصطراحی فرایند مناسع ساخت و پارامصرهای مرتبط جهت ساخت زیه پیش آغشصه
 پره توربین بادی در مقیاس نیمه صنعصی

  ن ره توربیپدر ساخت  مورد اسصفادهپیش آغشصه زیه ساخت  برایتجهیزات مورد نیاز طراحی موادی و تهیه
 در مقیاس نیمه صنعصی بادی

  صنعصی  نیمه سدر مقیا ساخصه شده مورد اسصفاده در پره توربین بادیپیش آغشصه تعیین خواص زیه 

 ندات پروژه:تمس

 «اد شی مو، گروه پژوه«باورت نیمه صنعصی و ارزیابی خواص آن ساخت پیش آغشصه: گزارش نهایی
 .1393غیرفلزی، مرکز شیمی و مواد، مهر ماه 
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 عنوان پروژه: 

های سوپرهيتر بویلر و تدوین دانش فني پایش به هنگام وضعيت و عمر باقيمانده لوله

 در یك واحد نيروگاهياجرای آن 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مصالورژی گروه مجری:
 PMTPN18 كد پروژه: زادهمحسن مهدی مدیر پروژه:

اد فیعی و فارز گرکاانی،  زیاز شا   اکبر فالح، فرهاد غفارزاده، مجصبی طباطبائیاان، محماد اکباری    لی همكاران:
 خدابخشی

 خالصه پروژه:

شاوند، صاورت   م میهای ادواری که در طو  تعمیرات انجااجزای بویلر با بازرسیدر حا  حاضر ارزیابی وضعیت 
ار زیاابی تار  ها و فعالیصهای مشاخص وضاعیت باویلر ماورد ار    گیرد. در این روش با انجام یك سری بازرسیمی
دارای  ون نباوده  گردد نصایج ارزیابی با واتعیت یکساهای است که با ث میگیرد. این روش دارای محدودیتمی

سالهای اخیر  ارند. دربرداران نیروگاهها تمایل زیادی به کاهش یا حذف تعمیرات دخطا باشد. از طرف دیگر بهره
عمیارات  جهت رفع اشکازت گفصه شده سیاست بهبود نگهاداری و تعمیارات بااورت  ماومی و نگهاداری و ت     

رات ی و تعمیا هباود و ارتقاای نگهادار   پیشگویانه به صورت خاص مطرح گردیده است. در این روش  الوه بر ب
ت ایش وضاعی پا های پایش وضعیت به هنگام در دسصور کار ترار گرفصه است. در ایان روش باا   ای، سیسصمدوره

پذیرد و شامل ت میهای بویلر، ارزیابی صورهای لولهشناسایی نشصی ها، پایش شیمی آب و بخار وهدرها و لوله
ر خالصه د بطور ا، تشخیص و پایش وضعیت و ارائه اتدامات اصالحی است.هآوری دادههایی جهت جمعسیسصم

های کنصر  ، دادههای موجود در اتاق فرمانهای ززم، دادهآوری دادهاین روش با ناع سنسورهای جدید و جمع
یناده  و آ عیت جااری شیمی بویلر، خواص اسمی آلیاژها، دانش ارزیابی  مر باتیمانده و سایر اطال اات ززم وضا  

 گردد. تطعه تعیین می
ه ساایر  با یع نسابت  های سوپرهیصر به جهت شرایط کاری دشوار و به تبع آن دارا بودن بیشصرین میزان تخرلوله

ه هنگاام  هاا و روشاهای پاایش با    اجزای بویلر دارای اهمیت بیشصری است. بنابراین در این پروژه ابصادا سیساصم  
رفصاه  ت صاورت گ صر شناسایی و تدوین گردید. سپس بر اساس مطالعاا های سوپرهیوضعیت و  مر باتیمانده لوله

لز، سیسصم فور دمای افزار پایش وضعیت و تخمین  مر باتیمانده تهیه گردید. در مرحله نهایی با ساخت سنسنرم
 اندازی شد.پایش به هنگام در یك بویلر صنعصی ناع و راه
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 :نتایجچكيده 

 ورینگ صم مانیصلگوریهای سوپرهیصر و تهیه اهنگام وضعیت و  مر باتیمانده لولههای پایش به تدوین روش
 وضعیت و  مر باتیمانده آنها

 ای فلز، ن دمهای سوپرهیصر همچوشناسایی سنسورهای جدید جهت پایش پارامصرهای مخصلف کاری لوله
 فالکس حرارتی، دمای گاز، خوردگی و سایش

 های سوپرهیصرباتیمانده لوله افزار پایش وضعیت و  مرتهیه نرم 

 های سوپرهیصر و واتروا ساخت سنسور دمای فلز لوله 

 های سوپرهیصر در یك بویلر صنعصیاندازی سیسصم پایش به هنگام لولهناع و راه 

 ندات پروژه:تمس

 های سوپرهیصرهای تعمیر و نگهداری اجزای بویلر و شرایط کاری لولهگزارش او : روش 

 لرهای سوپرهیصر بویهای پایش به هنگام وضعیت و  مر باتیمانده لولهشگزارش دوم: رو 

 ویلرهای سوپرهیصر بافزار پایش به هنگام وضعیت و  مر باتیمانده لولهگزارش سوم: نرم 

 های سوپرهیصراندازی سیسصم پایش به هنگام لولهگزارش چهارم: ناع و راه 
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  عنوان پروژه:

در صنعت برق  ی نوین کنترل خوردگيهافناوریتدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه 

 (ایران )توليد، انتقال و توزیع

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مصالورژی گروه مجری:

 PMTPN23 كد پروژه: داور رضاخانی مدیر پروژه:

ی آمااده،  لم، محماد ل اصاغر چهاره  اا   زاده،  لیاصغر ، مژگان ابویی مهریزی، النااکبر فالحاکبر ژام،  لی لی همكاران:
، حساین  مت دهکاردی  لیرضا صبور روح اتدم،  لیرضا کیانبخش، غالمرضا نعمصی، ابوالقاسم دولصی، خسرو رحمانی، حش

 زادهلکهصری، محمدرضا خاجی، مژده ناطقی، مینا نظام آبادی، زهره کریمیان، مهدی بهلو  و محمد سنگ

 خالصه پروژه:

قا  و های انص یکی از مشکالت  مده صنعت برق، خوردگی در تطعات، تجهیزات و تاسیسات نیروگاهها و شبکه
شاامل   . ایان خساارتها  گاردد مای توزیع برق می باشد که موجع وارد آمدن خسارات  ظایم ماالی باه صانعت     

وزیاع  تصقاا  و  یاد، ان خسارتهای مربوط به تعویض و تعمیر تطعات خورده شده و  دم بهره دهای مناساع در تول  
 نیروی برق می باشد. 

لال اصالی   دهد و یکای از   ای است که کمابیش در همه تطعات و تجهیزات صنعت برق رخ میخوردگی پدیده
اهش کا زیناه هاا و   ها از مدار، کاهش تولید، افزایش هتخریع و کاهش  مر تطعات، خروجی ناخواسصه نیروگاه 

تطعاات و   توان موجع افزایش  مار کااری  ش شدت خوردگی تجهیزات، میباشد. با کنصر  و کاهمی بهره وری
 . کاهش خسارات ناشی از خوردگی تجهیرات شد و مانع از به هدر رفصن سرمایه های ملی گردید

ه ی پیشارفص کنصر  خوردگی در صنعت برق یکی از زمینه های تحقیقاتی مراکز  لمای و پژوهشای در کشاورها   
اهش داده ردگی را کا ی نوین خسارتهای ناشی از خوهافناوریمی نمایند که با ابداع  و این مراکز تالش باشدمی

 و  مر تطعات و تجهیزات را افزایش دهند.
د و ی خواهد شا ی نوین کنصر  خوردگی با ث به حداتل رساندن هزینه های خوردگهافناوریاسصفاده صحیح از 

تادامات و  ت صحیح اربردی در بازه زمانی مشخص و مدیریانجام این امر تنها با داشصن یك برنامه منسجم و کا
 های فنی و غیر فنی در این زمینه محقق خواهد شد.پروژه

به باا  ره و ماااح و ماذاک  ی نوین کنصر  خوردگی، بررسی اسناد بااز دساصی  هافناوریدر این پروژه با شناسائی 
ر اساس د. سپس بعت برق ایران تهیه گردیخبرگان، چشم انداز توسعه فناوری های نوین کنصر  خوردگی در صن

پس سا ارائاه گردیاد.    هاا فناوریچشم انداز تهیه شده، اهداف کالن طرح و راهبردهای  ملی جهت توسعه این 
وژه هاای  امات، پار اتدامات فنی و غیر فنی ززم برای رسیدن به راهبردهای طرح تدوین شد. پس از تدوین اتاد 

شااخص هاا و    وژه هاا و مانی ده ساله با تهیه شناسنامه فنی برای هر یك از پراجرایی فنی و غیر فنی در بازه ز
ی ناوین کنصار    هاوریفنامعیارهای هر پروژه و مدت زمان و مبلغ هر پروژه تهیه شد. در ادامه نقشه راه توسعه 

 وبی م ارزیاا هاای  ملکاردی و اثربخشای؛ مکاانیز    شاخصخوردگی در صنعت برق ایران نگاشصه شد و در پایان 
 ساخصار نظارت و به روزرسانی طرح تهیه گردید.
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 :نتایجچكيده 

  یرانانعت برق در ص ی نوین کنصر  خوردگیهافناوریتدوین مبانی تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه 

 ی هایفناورعه ای توستعیین اهداف کالن و تدوین راهبرده ،اندازساز شامل تدوین چشمتدوین ارکان جهت
 نوین کنصر  خوردگی در صنعت برق ایران

 ق ایراننعت بری نوین کنصر  خوردگی در صهافناوریها جهت توسعه تدوین برنامه اتدامات و سیاست 

 رق ر صنعت بدوردگی ی نوین کنصر  خهافناورینگاشت)نقشه راه( و برنامه  ملیاتی جهت توسعه تدوین ره
 ایران

  دگی در نصر  خورکی نوین هافناوریتدوین برنامه ارزیابی و به روزرسانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه
 صنعت برق ایران

 ندات پروژه:تمس

 « و  ، انصقا ولیدت)سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری نوین کنصر  خوردگی در صنعت برق ایران
 و مواد، پژوهشگاه نیرو. ، گروه پژوهشی مصالورژی، مرکز شیمی«توزیع(
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 عنوان پروژه:

تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری ارزیابي وضعيت و عمر باقيمانده قطعات 

 داغ نيروگاهي

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مصالورژی گروه مجری:

 PMTPN22 كد پروژه: پورمعاومه ر یت مدیر پروژه:

حمدرضا م رسولی، ، محمداده، النا اصغر زمحسن مهدیزاده، سعیده میراباکبر فالح،  لی اکبر ژام،  لی همكاران:
 ر لی خطیرانی، صفسلیم سید ابراهیم موسوی ترشیزی، پرویز فردنیا، خسرو تیم، محمد تقی خاجی، مژده ناطقی،

 خالصه پروژه:

ع آسیع ثر انواحت اورنده تتطعات داغ نیروگاهی به  لت کارکرد در شرایط دمای باز، تنش باز و محیط خ
کاسصه  مر آنها از  گیرند و تدریجاًمصالورژیکی شامل خزش، خسصگی، خوردگی، سایش و ترکیع آنها ترار می

نظر  ات موردتجهیز وبرداری تطعات . میزان  مر باتیمانده به  وامل مخصلف از جمله تاریخچة بهرهشودمی
روجهای ری از خپیشگی وریزی تعمیرات ت و تجهیزات برای برنامهبسصگی دارد. اطالع از  مر باتیمانده تطعا
در نصیجه  وجهیزات ات و تهای نابهنگام و اسصفاده حداکثری از تطعاضطراری واحد از مدار، جلوگیری از تعویض

 .باشدمیوری ززم و ضروری افزایش تولید و بهره
یشرفصه پشورهای مراکز  لمی و پژوهشی در کهای تحقیقاتی موضوع تخمین  مر باتیمانده یکی از زمینه

 ع گردد.ر ابداو روشهای سریعصر، آسانصر و ارزانص هافناوریو سعی این مراکز برآن است که  باشدمی
 باشدمیگاهی اغ نیرودطعات هدف از این پروژه تهیه سند راهبردی و نقشه راه ارزیابی وضعیت و  مر باتیمانده ت

د و با رار گیرتنعت برق صی جدید در اخصیار هافناوریبینی شده در آن اتدامات پیش ها وتا با انجام برنامه
ت کاسصه تجهیزا طعات واز میزان خسارتهای ناشی از  دم اطالع از  مر باتیمانده ت هافناوریبکارگیری این 

 شود.

 چكيده نتایج:

  نیروگاهی طعات داغنده تو  مر باتیماتدوین مبانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری ارزیابی وضعیت 

  ی نوین ارزیابی وضعیت و  مر باتیمانده تطعات داغ نیروگاهیهافناوریهوشمندی 

 ی هایفناورعه ای توستعیین اهداف کالن و تدوین راهبرده ،اندازساز شامل تدوین چشمتدوین ارکان جهت
 نوین ارزیابی وضعیت و  مر باتیمانده تطعات داغ نیروگاهی

 طعات یمانده تمر باتی نوین ارزیابی وضعیت و  هافناوریها جهت توسعه تدوین برنامه اتدامات و سیاست
 داغ نیروگاهی

 اتیمانده و  مر ب وضعیت ی نوین ارزیابیهافناورینگاشت)نقشه راه( و برنامه  ملیاتی جهت توسعه تدوین ره
 تطعات داغ نیروگاهی
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 مر  وضعیت و یابینی سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری ارزتدوین برنامه ارزیابی و به روزرسا 
 باتیمانده تطعات داغ نیروگاهی

 

 

 مستندات پروژه:

 «گروه «یروگاهیاغ نسند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری ارزیابی وضعیت و  مر باتیمانده تطعات د ،
 پژوهشی مصالورژی، مرکز شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو.
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 پروژه:عنوان 

تدوین سند راهبردی و نقشه راه طراحي و توسعه دانش فني ساخت مواد و قطعات داغ 

 نيروگاهي 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مصالورژی گروه مجری:

 PMTPN24 كد پروژه: محمدرضا جهانگیری مدیر پروژه:

 اکبر فالح، مهرداد آتایی، محمد تاسمی  لی همكاران:

 خالصه پروژه:

اادی و ن و اتصر مطمئای است که بطوهای تولید برق، ساخت آنها بگونهاولیه از طراحی و ساخت نیروگاههدف 
شود که تا یهایی سعی ماهدهی ممکن، برق مورد نیاز را تولید کنند. در چنین نیروگبا حداکثر بازدهی و سرویس

ها هنگامی بطور کامل هیروگااما توسعه این ن حد امکان از مواد اسصاندارد با تاریخچه اثبات شده اسصفاده شود،
های مخصلف آنها سمتتر برای ساخت تهای پیشرفصهآوریمیسر خواهد بود که امکان اسصفاده از مواد کاراتر و فن

 فراهم آمده باشد.
داغ  عاتشود. این تطیمهای حرارتی )بخاری یا گازی(  موما بوسیله  مر تطعات داغ آنها محدود  مر نیروگاه
ها و روتور( مده پره بطور )های بویلر و تطعات داغ توربین بخار های بخاری بطور  مده شامل لولهکه در نیروگاه
طعات تداغ و  ازهایهای احصراق و انصقا  گها، روتور، محفظههای گازی بطور  مده شامل پرهو در نیروگاه
براین شوند. بنامی ر شده و بمرور زمان دچار آسیعباشند، حین سرویس در توربین دچار کاهش  ممربوطه می

در خاوص  ز اهمیته حائای داشصه و پس از طی شدن  مر، نیاز به جایگزینی دارند. نکصنیاز به تعمیرات دوره
های نسبصا ولوژید و تکنز موااین تطعات داغ نیروگاهی، تیمت بسیار بازی آنها است که این امر بدلیل اسصفاده ا

 مت در حین ساخت آنها است.گران تی
فناوری  ده برایاه آیناین تطعات داغ نیروگاهی برای صنعت برق کشور، لزوم تهیه نقشه رتوجه به اهمیت  با

ز آن اسصفاده اه با کطراحی و توسعه دانش فنی ساخت این مواد و تطعات از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده 
رین تاتصاادی های آتی،طعات مورد نیاز برای ساخت داخل در سا توان  الوه بر شناسایی دتیق مواد و تمی

بینی شده پیش لند مدتبهداف فرایندهای مربوطه را شناسایی کرد و نیاز آینده کشور را در این زمینه مطابق با ا
 در کشور به بهصرین نحو تامین نمود. 

 :نتایجچكيده 

  ئن آنها ن مطمتامیجهت شناسایی نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت صنعت برق به تطعات داغ نیروگاهی
 های تدوینی این بخشمصناسع با برنامه

 لند مدتمدت و ب های کوتاه..( در افق.ای )نیروی انسانی، تجهیزات و دانش فنی وتدوین نیازهای سرمایه 
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 ویس و ا حین سرآنه عات داغ نیروگاهی جهت اطمینان از  ملکردبهبود فرایندهای ساخت و کنصر  کیفی تط
 افزایش بازدهی نیروگاهها

  داغ نیروگاهی مواد و تطعاتطراحی و ساخت تدوین و توسعه اسصانداردهای 

 مطالعات جامع بر روی وضعیت طراحی و ساخت مواد و تطعات داغ نیروگاهی 

 طعات داغخت تسازی فرایندهای طراحی و سات بهینهها و راهکارها جهها، فناوریریزیارائه برنامه 
 های کوتاه مدت و بلند مدتنیروگاهی در کشور با توجه به افق

 

 

 ندات پروژه:تمس

 اهیاغ نیروگدعات های طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و تطگزارش او : تدوین مبانی سند فناوری 

 اهییروگندانش فنی ساخت مواد و تطعات داغ  های طراحی و توسعهگزارش دوم: هوشمندی فناوری 

 ساز گزارش سوم: تدوین ارکان جهت 

 هاگزارش چهارم: تدوین برنامه اتدامات و سیاست 

 نگاشت)نقشه راه( و برنامه  ملیاتیگزارش پنجم: تدوین ره 

 گزارش ششم: تدوین برنامه ارزیابی و به روزرسانی 
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 عنوان پروژه: 

زیمنس برآورد عمر باقيمانده اجزای محفظه احتراق توربين گازی تدوین دانش فني 
V94.2 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مصالورژی گروه مجری:

 PMTPN21 كد پروژه: زادهمحسن مهدی مدیر پروژه:

 نی و صفرد فرتااکبر فالح، ماطفی سلطانلو، محمد رضا جهانگیری، محمد رضا شیرپی، فرسا لی همكاران:
  لی خطیر 

 خالصه پروژه:

ر اساس آمار در داخل کشور ناع گردیده است. ب V94.2واحد توربین گازی زیمنس  140تاکنون بیش از 
 ربوط بهمکیبی شرکت توانیر بخش تابل توجهی از برق تولیدی کشور از طریق واحدهای گازی و سیکل تر

ارد. زیادی د بین اهمیتت اجزای این تورگردد. بنابراین اطالع از وضعیت و سالمتامین می V94.2توربین گازی 
 و سایش وردگیخاجزای محفظه احصراق توربین در حین کار تحت تاثیر انواع آسیع همچون خزش، خسصگی، 

نجر به منهایت  و در ها به مرور با ث زوا  خواص مکانیکی و مصالورژیکی تطعات شدهترار دارند. این آسیع
ورژیکی و یت مصالز وضعاها توان بدون انجام آزمایشها و بررسیاینرو نمی گردد. ازگسیخصگی و تخریع آنها می

رزیابی وضعیت دلیل ا همین  مر باتیمانده آنها اطالع داشت و نسبت به ادامه کار آنها اطمینان حاصل نمود. به
یزی شده رمهرنابمیرات های ززم و تعاین تطعات از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که با ا ما  ارزیابی

ه ما کمك برزیابی این ا های غیر منصظره و خسارتهای احصمالی جلوگیری نمود. به  بارت دیگرتوان از توتفمی
رد رخی موابوه در به  ال کند تا زمان بهینه برای تعویض یا تعمیر تطعات را به درسصی تشخیص دهیم.می

های ش هزینها ث کاهبن امر ای گردد.پایان  مر مفید می ارزیابی  مر تطعات منجر به اسصفاده بیشصر از آنها تا
 شود. تعمیر و نگهداری نیروگاهها می

های تخریع، جنس، روشهای ارزیابی  مر باتیمانده تطعه به پارامصرهای زیادی از جمله شرایط کاری، مکانیزم
ی دیگر میزان دتت و ماموریت کاری تطعه، شرایط دسصرسی و اهمیت آن در مجمو ه وابسصه است. از سو

توان فقط از یك روش جهت اطمینان روشهای مخصلف مصفاوت است. به همین دلیل برای ارزیابی یك تطعه نمی
تخمین  مر اسصفاده کرد بلکه ززم است از روشهای مخصلفی بهره جست. هدف اصلی پروژه حاضر تدوین 

باشد. روشهای تخمین  مر می V94.2ق توربین روشهای ارزیابی وضعیت و  مر باتیمانده اجزای محفظه احصرا
شوند. در این پروژه مطابق شرح بندی کلی به روشهای محاسباتی، غیر مخرب و مخرب تقسیم میدر دسصه

اند. در این راسصا برای اجزای محفظه احصراق )اینر خدمات روشهای غیر مخرب و مخرب در دسصور کار بوده
برنر، فلیم تیوب و نگهدارنده آجر( روشهای مخصلف مخرب و غیر مخرب کیسینگ، میکسینگ چمبر، اینزرت 

تخمین  مر مورد مطالعه و بررسی ترار گرفت. روشهای تدوین شده در این پروژه شامل روش ریزساخصاری، بر 
باشند.  الوه بر پایه تغییرات سخصی و تخمین  مر بر اساس نصایج آزمایشهای خزش و گسیخصگی تنشی می

آنالیز دمایی و تنشی تطعات اینر کسینگ و  و فلوئنت، ANSYSافزارهای وشها با اسصفاده از نرمتدوین ر
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میکسینگ چمبر انجام پذیرفت. پس از بررسی و تدوین روشها، دسصورالعمل اجرایی تخمین  مر هر تطعه تهیه 
وی اجزای محفظه احصراق های تهیه شده فرآیند تخمین  مر بر رسنجی دسصورالعملدر انصها جهت صحه گردید.

 نیروگاههای کرمان، گیالن و سبالن اجرا شد.
 

 
 

 
 

 :نتایجچكيده 

  یمنسزتدوین روشهای ارزیابی وضعیت و  مر باتیمانده اجزای محفظه احصراق توربین گازی V94.2 
 )شامل اینزرت برنر، اینر کیسینگ، میکسینگ چمبر، بریك هولدر و فلیم تیوب(

  ارزیابی  مر باتیمانده اجزای محفظه احصراقتهیه دسصورالعمل 

 ارائه راهکارهای افزایش  مر اجزای محفظه احصراق 

 ارزیابی  مر باتیمانده اجزای محفظه احصراق نیروگاههای کرمان، گیالن و سبالن 
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 ندات پروژه:تمس

  گزارش او : اجزای محفظه احصراق توربین گازیV94.2 های تخریع آنهاو مکانیزم 

 م: بررسی تغییرات مصالورژیکی سوپرآلیاژ گزارش دوIN617 در شرایط کاری توربین 

 ق توربینحصرااهای مورد اسصفاده در اجزای محفظه گزارش سوم: بررسی خوردگی، اکسیداسیون و پوشش 
 V94.2گازی زیمنس 

 زی ن گاگزارش چهارم: روشهای ارزیابی وضعیت و  مر باتیمانده اجزای محفظه احصراق توربیV94.2 

 گزارش پنجم: ارزیابی وضعیت و  مر باتیمانده اجزای محفظه احصراق چند نیروگاه 
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 عنوان پروژه: 

نيروگاه  تحقيق و مطالعه در خصوص ميزان انتشار جيوه حاصل از سوخت ذغال سنگ

 طبس

 سازمان توسعه برق ایران كارفرما: محیط زیست گروه مجری:

 JEVTB03 پروژه:كد  سعید نظری کودهی مدیر پروژه:

 الهام گروهی همكاران:

 خالصه پروژه:

ی ازمان هاا بررسی سمیت و اثرات زیست محیطی انصشار جیوه از جمله مسائل مهم ماورد توجاه کشاورها و سا    
ساب می نده به ححفارت محیط زیست می باشد. احصراق ناشی از ذغا  سنگ از جمله  لل مهم انصشار این آزی

از  هیان آزیناد  ان انصشاار ا تخماین میاز   ی ذغاا  سانگ ساوز در ایاران،    هاا نیروگاهآید. با توجه به روند توسعه 
 ی ذغا  سنگ سوز کشور ززم و ضروری می باشد.هانیروگاه

ای یر کشاور ها  ی ذغا  سنگ ساوز در ایاران و ساا   هانیروگاهطی این پروژه در مرحله او  گزارش روند توسعه 
یش بینی شده پهای  یسصمسارائه گردیده است. در مرحله دوم پروژه،  هانیروگاهجهان و میزان انصشار جیوه از این 

بررسای شاده    FGDو  ESPی ذغا  سوز طرح توسعه کشور مشاصمل بار   هانیروگاهکنصر  انصشار آزینده ها از 
 ور اتمسافر  در طی گزارش مرحله سوم مطالعه و تحقیق در خاوص اثرات زیست محیطی انصشار جیاوه د  است.

وه انجاام  نصشار جیاورهای مخصلف دنیا در خاوص بررسی برنامه ها و توانین و اسصانداردهای تدوین شده در کش
ی ذغا  سنگ هاگاهنیروشده است. در مرحله چهارم این پروژه، روش های مصعارف و نوین کاهش انصشار جیوه از 
روش موازناه   ه طبس باه سوز مورد مطالعه ترار گرفصه است. در مرحله پنجم پروژه، تخمین انصشار جیوه از نیروگا

الیز ذغاا  سانگ   توسعه داده شده است( با اسصفاده از آن UNEP)که توسط  iPOG افزارنرمی جرمی با بکارگیر
ت ه شاده جها  مورد مارف نیروگاه، مشخاات بهره برداری و نوع سیسصم های مصداو  و پیشارفصه بکاار گرفصا   

شار جیوه انص کاهش جمع بندی راهکار های کنصر  انصشار جیوه انجام شده است. سرانجام در مرحله ششم پروژه،
 و برنامه پایش و مدیریت زیست محیطی انصشار آن از نیروگاه طبس ارائه شده است. 

 چكيده نتایج:

 ولید برقهت تمقایسه میزان انصشار و فاکصور انصشار جیوه در کشور های مارف کننده ذغا  سنگ ج 

  بسط زسنگ سو شناسایی مشخاات فنی سیسصم های کنصر  انصشار آزینده ها در نیروگاه ذغا 

  هانیروگاهبررسی و مطالعه چرخه زیست محیطی جیوه در طبیعت از زمان خروج از دودکش 

  ی ذغا  سنگ سوز هانیروگاهشناخت اثرات زیست محیطی جیوه منصشر شده از 

 جیوه ص انصشارخاو بررسی برنامه ها و توانین و اسصانداردهای تدوین شده در کشورهای مخصلف دنیا در 

  فنی و اتصاادی روش های کنصر  انصشار جیوه در نیروگاه های ذغا  سنگ سوزبررسی 
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  افزارنرمتخمین انصشار جیوه از نیروگاه ذغا  سوز طبس با اسصفاده از iPOG 

 ارائه راهکارهای کاهش انصشار جیوه از نیروگاه طبس 

  شرکت های مناسع جهت پایش انصشار جیوه از نیروگاه طبسمعرفی 

 ه:مستندات پروژ

  « ی ذغا  سنگ سوز در ایران و سایر کشور های جهان و ارائه هانیروگاهروند توسعه  :گزارش مرحله او
 ،، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست« هانیروگاهمیزان انصشار جیوه از این 

 پژوهشگاه نیرو.

  « رح طی ذغا  سوز هاهنیروگاآزینده ها از گزارش مرحله دوم: سیسصم های پیش بینی شده کنصر  انصشار
 یرو.نپژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه  ،، گروه پژوهشی محیط زیست«توسعه کشور 

  « گروه« تمسفراگزارش مرحله سوم: مطالعه و تحقیق در خاوص اثرات زیست محیطی انصشار جیوه در ، 
 وهشگاه نیرو.پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژ

  « نگ سوز ی ذغا  سهانیروگاهگزارش مرحله چهارم: روش های مصعارف و نوین کاهش انصشار جیوه از» ،
 گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

  «ستحیط زیموهشی ، گروه پژ«گزارش مرحله پنجم: تخمین میزان انصشار جیوه خروجی از نیروگاه طبس ،
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

  «وز ا  سنگ ساه ذغگزارش مرحله ششم: راهکارهای اندازه گیری و کاهش میزان انصشار جیوه از نیروگ
 ، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.«طبس 
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 عنوان پروژه: 

های بخاری کشور از طریق مالحظات فني و در نيروگاه انتخاب روش بهينه سولفور زدایي

 اقتصادی

  سازمان توسعه برق ایران كارفرما: زیست محیط گروه مجری:
 CEVTB02 كد پروژه:  مدیر پروژه:

 زهرا دزورمقدم، سوسن داوری همكاران:

 خالصه پروژه:

درصاد   5/3لای  ا 5/2های بخاری کشور، در بیش از نیمی از سا  مازوت با گاوگرد  سوخت مارفی اکثر نیروگاه
موجاع ایجااد    از طریق دودکش به اتمسافر منصشار نماوده و    2SOباشد که در اثر احصراق، حجم بازیی گاز می
هاای خروجای   گردد. از طرفی اسصانداردهای مجااز آزیناده  های اسیدی و اثرات مخرب زیست محیطی میباران

از  ت حد مجازی محیط زیست دنیا و کشورمان تدوین شده که صنایع را مورف به ر ایهاسازماندودکش توسط 
 نمایند. زدا میر طریق ناع سیسصم سولفو

 دود دودکاش  های حاذف گاوگرد از ماازوت و ساولفورزدایی از    گزارش کلیه روشطی این پروژه در مرحله او 
ها تعیین گردیدند. بررسی شده و مشخاات هر یك از روش

ز اایای  گوگرد زد هنیدرصد بههای گوگرد زدایی از سوخت مازوت بررسی شده و انواع روش در مرحله دوم پروژه،
ن حفارت از محایط  اسصاندارد سازما ها برای دواز دودکش نیروگاه 2SOسوخت برای رسیدن به حد مجاز انصشار 

صخااب شاده   رآیناد ان زیست ایران و اسصاندارد اتحادیه اروپا تعیین گردید. در نهایت پاس از طراحای مقادماتی ف   
 را ه گردید. ند اراك ادر نیروگاه منصخع شازهیدروتریصینگ کاتالیسصی مازوت، برآورد اتصاادی احداث این واحد 

ای خشاك و نیماه خشاك و همچناین روشاه      ،هاای ساولفورزدایی تار   در طی گزارش مرحله سوم اناواع روش 
رابر تار  رآیناد اساک  فهاا  در طی این بررسیسولفورزدایی با تولید محاو  جانبی مورد بررسی دتیق ترار گرفصند

 ردید.گپیشنهاد سولفورزدایی دود دودکش سنگ آهك با اکسیداسیون اجباری به  نوان فرآیند مناسع 
به اجباری  کسیداسیوناسکرابر تر سنگ آهك با ادر مرحله چهارم این پروژه، دو فرآیند هیدروتریصینگ مازوت و 

و فنی با  های مخصلف اتصاادیورزدایی از دود از جنبههای منصخع گوگرد زدایی از سوخت و سولفآوری نوان فن
ش باه روش  در طی این بررسی مشخص گردید کاه فرآیناد ساولفورزدایی از دود دودکا     یکدیگر مقایسه شدند.

گ باوده و  روتریصینهای بازتری نسبت به فرایند هیددارای مزیت اسکرابر تر سنگ آهك با اکسیداسیون اجباری
 ق به  نوان فرآیند منصخع پیشنهاد گردید.فرآیند فو از این رو
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 :نتایجچكيده 

 های حذف گوگرد از مازوت و سولفورزدایی از دود دودکشبررسی کلیه روش 

  از سوخت برای رسیدن به حد مجاز انصشار گوگرد زدایی  نهیدرصد بهتعیینSO2 ها دکش نیروگاهاز دو 

  شبیه سازی فرآیند هیدروتریصینگ کاتالیسصی مازوت و تعیین شرایط  ملیاتی 

 جهیزاتانمایی تجرائه افرآیند هیدروتریصینگ کاتالیسصی مازوت، تعیین اندازه و  طراحی مقدماتی تجهیزات 

 برآورد اتصاادی احداث واحد هیدروتریصینگ در نیروگاه شازند اراك  

 ا تولید بدایی خشك و نیمه خشك و همچنین روشهای سولفورز ،یی ترهای سولفورزدابررسی انواع روش
 محاو  جانبی 

 با  فورزداییی سولخشك و نیمه خشك و همچنین روشها ،های سولفورزدایی تربرآورد فنی و اتصاادی روش
 تولید محاو  جانبی 

 ود ز دهای منصخع گوگرد زدایی از سوخت و سولفورزدایی اآوریمقایسه فنی و اتصاادی فن 

 ندات پروژه:تمس

  « ز سوخت ادایی گوگردز مطالعه و بررسی روشهای مخصلف سولفورزدایی از دو بعد :گزارش مرحله او
هر  و معایع زایاهای مصعارف با توجه به ممازوت و سولفور زدایی از گاز دودکش و طبقه بندی سیسصم

 پژوهشگاه نیرو. ،ست، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زی«سیسصم

  «یط ژوهشی محروه پ، گ«گزارش مرحله دوم: بررسی فنی و اتصاادی انواع روشهای گوگردزدایی از سوخت
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو. ،زیست

  «دودکش  ز گازاهای سولفورزدایی سنجی اجرا روشگزارش مرحله سوم: بررسی فنی، اتصاادی و امکان
، ط زیست، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محی«های جدید و تدیم نیروگاه برای

 پژوهشگاه نیرو.

  «ت و وخت مازوسی از بررسی اتصاادی و تحلیل و مقایسه بین دو سیسصم گوگردزدای :گزارش مرحله چهارم
ژوهشگاه پت، زیس ، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط«سولفورزدایی از دود دودکش

 نیرو.
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 عنوان پروژه: 

از گازهای خروجي  2COطراحي و ساخت پایلوت تماس دهنده غشایي جهت جداسازی 

 دودکش نيروگاه ها

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: زیست محیط گروه مجری:

 PEVPN06 كد پروژه: الهام گروهی مدیر پروژه:

 سوسن داوری، فرهاد مقدمامیر سهرابی کاشانی، پیمان پورمقدم،  همكاران:

 خالصه پروژه:

زیست  های مهم اجصما ی ویکی از چالشبه ای های اخیر، گرم شدن کره زمین و انصشار گازهای گلخانهدر دهه
ز احصاراق،  تاوان باه روشاهای تبال ا    ای مای است. از روشهای حذف انصشار گازهای گلخانهشده  تبدیلمحیطی 

ای تابال  اشاره کرد. از بین ایان روشاها تنهاا روشاه     Oxyfuel combustionروشهای پس از احصراق و روش 
وش مصعارف حصراق، رباشند. در بین روشهای پس از اهای موجود روشهای پس از احصراق میاسصفاده برای نیروگاه

کمپارس  ی یادی بارا زهای جذب به دلیل افت فشار زیاد، نیاز به انرژی حذف دی اکسید کربن با اسصفاده از برج
   دارایکردن گاز خروجی برای تامین نیروی محرکه  بوری و انارژی زیاادی بارای احیاای حجام زیااد حاال       

ه محوطه وسیعی باشد و نیاز بهای انرژی بازیی می باشند. از طرفی حجم و وزن این واحدها بسیار باز میهزینه
و انارژی   کاه حجام، وزن   2COبرای حذف  باشد. انصخاب روشی نویندر نیروگاه برای احداث چنین واحدی می

روش اسصفاده  رفت. اینگمورد نیاز کمصری را شامل شده و دارای بازدهی بازیی باشد در این پروژه مد نظر ترار 
 2OCباشد. در این روش حجم و وزن واحد حذف می )Membrane Contactors(های غشایی دهندهاز تماس
 د.های انرژی بسیار کمصری در مقایسه با سایر روشها دارکاهش یافصه و هزینه %70به میزان 

از دود  2OCگزارش، مطالعات فنی تماس دهنده هاای غشاایی بارای جداساازی      طی این پروژه در مرحله او 
یی باه  هناده غشاا  انجام گرفت. در این گزارش کلیه معادزت طراحی، انصقا  جرم و مومنصوم در داخال تمااس د  

ه هاای  ا نیروگاا با بی و پیش تافیه مورد نیاز اسصخراج گردید. همچنین در پی مکاتباات  همراه سیسصم های جان
 مخصلف، نیروگاه مورد نظر جهت ناع پایلوت تماس دهنده غشایی شناسایی گردید.

انجاام پاذیرفت و    رشاصه ای  100در مرحله دوم پروژه، در ابصدا آزمایشات در اشل آزمایشگاهی بار روی مااژو    
رای تعیاین  باشل بنچ  جرم به دست آمده و پارامصرهای تاثیر گذار بهینه شدند. سپس آزمایشات درضرایع انصقا  

سااس نصاایج   رشاصه ای انجاام پاذیرفت. بار ا     1000شرایط  ملیاتی و رفع مشکالت  ملیاتی بارای ماژولهاای   
طبیاق داده  تتجربای   ایآزمایشهای انجام گرفصه شبیه سازی فرآیند انجام پذیرفت و نصایج شبیه سازی با داده ه

نجاام  مرحلاه ا  شد. طراحی تماس دهنده غشایی و کلیه تجهیزات جانبی آن در اشل پاایلوت نیروگااهی در ایان   
 و ساخت برای کلیه تجهیزات اسصخراج گردید.  PFD ،P&IDپذیرفت و کلیه نقشه های 

گرفصه  ه انجامایلوت، مناتادر گزارش مرحله سوم، مراحل طی شده جهت انصخاب شرکت پیمانکار برای ساخت پ
 و کلیه مراحل ساخت پایلوت ارائه گردید.
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نجام گرفصاه  ازمایشات در مرحله چهارم این پروژه، مراحل ناع پایلوت در نیروگاه طرشت به همراه نصایج کلیه آ
یسصم ماورد  ین سجانبی ا در نیروگاه ارائه گردید. در این مرحله همچنین بازیابی آب دود نیروگاه به  نوان مزیت

ااادی  فنای اتص  بررسی ترار گرفت و طراحی های مربوطه انجام پذیرفت. در انصهای گزارش این مرحله بررسای 
 اجرای این طرح انجام پذیرفت و با روش مصعارف برج جذب مورد مقایسه ترار گرفت.

فاده از ایان  یای اسصزاگزارش مرحله پنجم پروژه به اتدامات انجام گرفصه در جهت واگذاری دانش فنی پروژه و م
 سیسصم در افزایش راندمان گلخانه ها پرداخصه شد.

 :نتایجچكيده 

  ربوطهعادزت مملیه کبررسی کلیه مکانیزم های انصقا  جرم و مومنصوم در تماس دهنده غشایی و اسصخراج 

  بررسی کلیه سیسصم های جانبی و پیش تافیه مورد نیاز برای واحد اسصخراجCO2 ود به روش تماس از د
 دهنده غشایی

 اهییروگنبنچ و پایلوت  ،انجام آزمایشات بر روی تماس دهنده غشایی در سه فاز آزمایشگاهی 

  طراحی ماژو  های تماس دهنده غشایی و کلیه اجزاء سیسصم و تهیه نقشه هایPFD، P&ID و ساخت 

  داده های آزمایشیشبیه سازی تماس دهنده غشایی و تطبیق مد  مورد اسصفاده با 

 ساخت و ناع پایلوت تماس دهنده غشایی در نیروگاه منصخع 

  بررسی فنی اتصاادی اجرای طرح و مقایسه با روش مصعارف حذفCO2 

 واگذاری دانش فنی پروژه 

 ندات پروژه:تمس

 « یست، یط ز، گروه پژوهشی مح«های غشاییمطالعات فنی در خاوص تماس دهنده :گزارش مرحله او
 پژوهشگاه نیرو. ،ده انرژی و محیط زیستپژوهشک

 « گزارش مرحله دوم: طراحی تماس دهنده غشایی برای جداسازیCO2 گروه «ها از دودکش نیروگاه ،
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشی محیط زیست

 « :ه انرژی هشکدژو، گروه پژوهشی محیط زیست، پ«ساخت پایلوت تماس دهنده غشاییگزارش مرحله سوم
 و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

 «محیط  هشی، گروه پژو«ی در نیروگاه منصخعناع پایلوت تماس دهنده غشای :گزارش مرحله چهارم
 زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

 «یست، ط زمحی ، گروه پژوهشی«واگذاری دانش فنی یا تبدیل به پروژه پیمانی :گزارش مرحله پنجم
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.
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 عنوان پروژه:

 ی فناوریی راه توسعهتدوین سند راهبردی و نقشه

 ها )هوا، آب و خاك( در صنعت برقمدیریت آالینده

  پژوهشگاه نیرو كارفرما: زیست محیط گروه مجری:
 PEVPN08 كد پروژه:  بداله ماطفایی مدیر پروژه:

 پیمان پور مقدم، مرتضی جاللی، امیر سهرابی، سعید نظری کودهی  همكاران:

 خالصه پروژه:

ایساصی  موضاوع ب  توسعه پایدار صنایع بزرگ همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان کشور است ولای در ایان  
را نیاز در   یاز کشاور نمباحثی از تبیل تجارب تبلی، توانمندی کارشناسان،توانمندی صنعصگران و ررفیصهای مورد 

 برای حاو  به توسعه پایدار مورد توجه ترار داد.  هافناوریانصخاب 

ین ت و همچنا پژوهشی و روش هاای پیشارفصه مادیری    ،وزارت نیرو با بهره گیری از آخرین دسصاوردهای  لمی
دمات در خا یت ارائه بر توسعه و ارتقای بهره وری و کیف توسعه فناوری های نوین سازگار با محیط زیست  الوه

ز ی دهاد )ا به ویژه کشورهای منطقاه گساصرش ما    ،بازار صنعت آب و برق کشور را به سطح جهانی ،سطح ملی
ده ها )هوا، آب و خاك( در مدیریت آزین نقشه راه فن آوری بنابراین به منظور تدوین بیانیه ماموریت وزارت نیرو(.

ازدسصی و اسناد ب ها تعیین شود. سپس با بررسیبخشصنعت برق ایران ززم بود که ابصدا محدوده موضوع و زیر
ها یربخشریك از زهپذیری توجه به توانین و مقررات، اهداف کالن صنعت برق در این حوزه تبیین شود و توجیه

 اسصخراج شود. 
دیاد.  های موجود تعیین گرشد و نقاط توت و ضعف و کاسصیدر ادامه به شناخت وضعیت موجود صنعت پرداخصه 

ن شد. سپس اهداف کالانداز این طرح مشخص در نهایت با کمك مطالعات تطبیقی و اخذ نظرات خبرگان چشم
م گردید و راه ترسی شود. در نهایت برنامه  ملیاتی و نقشهمی تعیین شده و راهبردهای دسصیابی به آنها مشخص

 شد. مشخص  های  ملکردی، مکانیزم ارزیابی و به روزرسانی برنامهبا تدوین شاخص

 :نتایجچكيده 

 تعیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند 

 های فناوریها و حوزهتعیین مشخاه 

 انداز پردازی(انداز توسعه فناوری )چشمتدوین چشم 

 تدوین اهداف و راهبردها 

 ها و اتدامات  ملیاتیتدوین سیاست 

 تدوین برنامه  ملیاتی و نقشه راه فناوری 

  ارزیابی و برنامه به روز رسانیتدوین مکانیزم 
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 ندات پروژه:تمس

 «ه ، گرو«انیرا )هوا، آب و خاك( در صنعت برق هایندهآز یریتمد یسند توسعه فناور یمبان ینتدو
 پژوهشگاه نیرو. ،پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست

 «یرو.ت، پژوهشگاه ن، پژوهشکده انرژی و محیط زیس«ها یندهآز یریتمد یفناور یهوشمند 

 «یست، ی محیط زژوهش، گروه پ«یران)هوا، آب و خاك( در صنعت برق ا هایندهآز یریتارکان جهت ساز مد
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

 «ین و تدو یرانو خاك( در صنعت برق اها )هوا، آب فناوری مدیریت آزیندههای توسعه تعیین چالش
، پژوهشگاه ، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست«هااین چالشاتدامات رفع 

 نیرو.

 «شی محیط روه پژوهگ، «یراه( و برنامه  ملیاتی، تدوین برنامه ارزیابی و بروزرساننگاشت )نقشهتدوین ره
 زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.
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 عنوان پروژه:

ی مدیریت بارهای سرمایشي تهویه مطبوع در هافناوریدی و نقشه راه تدوین سند راهبر

 ساختمان

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مدیریت انرژی گروه مجری:
 PENPN08 كد پروژه: وهاب مکاری زاده مدیر پروژه:

 مسعود جلیلیان،  لی جوکار همكاران:

 خالصه پروژه:

رمایش تاامین سا   توجه به افزایش دمای کره زمین و خاوصا ایران، افزایش تقاضای انرژی الکصریکای بارای   با
زم زه اسات و  های فراوانی به صنعت برق کشاور شاد  موردنیاز ساخصمانها موجع بروز مشکالت و تحمیل هزینه

 الن کشاور های مدیریت کا های مناسع و مسصندی همسو با سیاسصحلاست برای برون رفت از این وضعیت راه
فزایش ارتقاء االه جهت سارائه گردد. این پروژه نیز با این هدف و ارائه یك بسصه فنی و حمایصی در یك دوره ده 

 کارایی انرژی سیسصمهای سرمایشی و مدیریت بارهای سرمایشی ارائه شده است.
لعااتی و  حادوده مطا بر ابعااد موضاوع، م   ی سرمایشی مشصملهافناوریدر این پروژه، در ابصدا مبانی سند توسعه 

 هاا ریفنااو پژوهی این ی مربوطه تعیین خواهد شد. در مرحله بعدی مطالعات تطبیقی و آیندههافناوریمشخاه 
در  وی توساعه  انداز، تعیین اهاداف کاالن، راهبردهاا   ساز یعنی چشمشود. همچنین تدوین ارکان جهتانجام می

 شود.ی مدیریت بارهای سرمایشی تدوین مینهایت سیاست کالن توسعه فناور
راه و  ایات نقشاه  گاردد و در نه در بخش بعدی، اهداف خرد، اتدامات و سیاسصهای اجرایی تدوین و پیشنهاد مای 

نهایات   کاار ملای و در  بنادی و تقسایم  ریزی و زمانهای اجرایی، بودجهبرنامه  ملیاتی مشصمل بر تدوین پروژه
خشای  های  ملکردی و اثربگیرد. همچنین به منظور ارزیابی و به روزرسانی شاخصنگاشت صورت میترسیم ره

 گردد.تدوین و مکانیزم ارزیابی و ساخصار نظارت و به روز رسانی ارائه می

 :نتایجچكيده 

  صمانر ساخی مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع دهافناوریتدوین سند راهبردی و نقشه راه 
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 ندات پروژه:تمس

 « کاهش  وشهایی مدیریت بارهای سرمایشی و رهافناوریضرورتهای تدوین سند راهبردی و نقشه راه
 ،ط زیستمحی و، گروه پژوهشی مدیریت انرژی، پژوهشکده انرژی «مارف انرژی در سیسصمهای سرمایشی

 .1394پژوهشگاه نیرو، فروردین 

 «ارهای ی مدیریت بهافناوریپژوهی ندههای فناورانه مدیریت بارهای سرمایشی و آیشناسایی حوزه
ط زیست، محی و، گروه پژوهشی مدیریت انرژی، پژوهشکده انرژی «سرمایشی تهویه مطبوع در ساخصمان

 .1394پژوهشگاه نیرو، فروردین ماه 

 «ی مدیریتژوهش، گروه پ«تدوین ارکان جهت ساز مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساخصمان 
 .1394پژوهشگاه نیرو، تیرماه  ،ه انرژی و محیط زیستانرژی، پژوهشکد

 « امات دوین اتدن و تی مدیریت بارهای سرمایشی تهویه مطبوع در ساخصماهافناوریتعیین چالشهای توسعه
یرماه ته نیرو، شگاپژوه ،، گروه پژوهشی مدیریت انرژی، پژوهشکده انرژی و محیط زیست«رفع این چالشها

1394. 

 «ی و ژرپژوهشکده ان ، گروه پژوهشی مدیریت انرژی،«گاشت)نقشه راه( و برنامه  ملیاتیتدوین سند ره ن
 .1394محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، شهریور ماه 

 « ست، محیط زی رژی و، گروه پژوهشی مدیریت انرژی، پژوهشکده ان«تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی
 .1394پژوهشگاه نیرو، شهریور ماه 
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 :پروژه عنوان

ی پربازده انرژی بر در بخش هافناوریتدوین سند راهبردی و نقشه راه بكارگيری 

 ساختمان

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مدیریت انرژی گروه مجری:
 PENPN09 كد پروژه: حسینیامید شاه مدیر پروژه:

 شبنم مناوری،  لی شفیعی، مهسا احمدی نژاد، اسما یل اسما یلی همكاران:

 :پروژه خالصه

موجع گردیده که مقوله مدیریت مارف و های انرژی در کشور ای از  وامل در کنار تیمت پایین حاملمجمو ه
وری انرژی مورد توجه زیادی ترار نگرفصه و در نصیجه هر ساله مارف انرژی و پیك مارف برق افزایش بهره

در این ارتباط بکارگیری  ثروت ملی خواهد شد.رشد تابل توجهی را داشصه باشد که این امر سبع اتالف منابع و 
هر چند که اسصفاده از این تجهیزات و بکارگیری آنها به  شودمیحل مطرح تجهیزات پر بازده به  نوان یك راه

 دلیل باز بودن تیمت آنها باید بر اساس یك برنامه دتیق و مدون یا نقشه راه باشد.
ست که جرایی ااسئوزن می سیاسصگذاران و برا كیسصماتیابزار س كی ،تو تجهیزا هافناوری بکارگیری نقشه راه

اخصه و پرد عهدر حا  توس یهافناوریت و زبازارها، محاو نیارتباط ب یکشف و برتراربا کمك آن به 
 طیتا در مح ندکیمك مک امر به دست اندرکاران ابزار نیااسصفاده از  تامیمات ززمه را اتخاذ نمایند. در واتع

بهصرین  شرو،یپموجود و  یهایفناور راتییروند تغ یابیو رد طیمح ییایامروزه، با تمرکز بر پو ریو بشدت مصغ ایپو
 ند.اشصه باشد یبهصر تیموتع ی نوینهافناوریجهت اسصفاده از رتابت  گردونهو در گزینه را انصخاب 

روژه به ز این پام او  های تدوین سند، در گانظر به آنچه گفصه شد و مطابق با رویه معمو  حاکم بر پروژه
د. شرداخصه پخصمان ی پربازده انرژی بر در بخش ساهافناوریضرورت تدوین سند و نقشه راه جهت بکارگیری 

به  ن بررسیت. ایهای مورد اسصفاده در بخش ساخصمان اخصااص یافتدم بعدی به بررسی و شناخت تکنولوژی
م سوم . در تدذیرفتجهیزات اداری، لوازم خانگی و تجهیزات گرمایشی صورت پتفکیك چهار گروه روشنایی، ت

ز ن آینده ارسیدن به ای انداز و اهداف کالن و نیز مسیر( در این حوزه از طریق چشم1404آینده مطلوب )افق 
ف و هداانداز، اشمچها ترسیم شد. در تدم چهارم اتدامات مورد نیاز برای تحقق ها و سیاستطریق راهبرد

 ورداشصه بیاتی فرآیند برنامه  مل ززم جهات تکمیال راهبردها مشخص گردید. در مرحله پنجم گامهای
در )که  نگاشت هر ااتی وبرناماه  ملی پایان این مرحلهدر  مورد نیاز برای هر مرحله شناسایی شد.ابزارهای 

ثرات آنها، گام اسصها و ، سیاهابی و پایش برنامهبود( بدست آمد. با  نایت به اهمیت ارزیا انداز سندراسصای چشم
 افت.یصااص پایانی پروژه به پایش و ارزیابی برنامه پیشنهادی و روشهای مخصلف در این حوزه اخ
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 :نتایج چكيده

 ات اداریجهیزتهای مورد اسصفاده در بخش ساخصمان به تفکیك چهار گروه روشنایی، شناخت تکنولوژی ،
 تجهیزات گرمایشیلوازم خانگی و 

 1404وری مارف برق در بخش ساخصمان در کشور تا افق چشم انداز بهره 

 انگی و زم خپصانسیل کاهش مارف برق در بخش ساخصمان در کشور به تفکیك سه گروه روشنایی، لوا
 تجهیزات گرمایشی

 آینده پژوهی اسصفاده از تجهیزات پر بازده انرژی بر در بخش ساخصمان 

 یاز جهت نت مورد و اتداما ساخصمان در بخش انرژی بربازده ی پرهافناوریعه و بکارگیری های توسچالش
 هارفع این چالش

  وردر کش نساخصما در بخش انرژی بربازده ی پرهافناوریبکارگیری برنامه  ملیاتی و ره نگاشت 

  ر کشورد ساخصمان در بخش انرژی بربازده ی پرهافناوریبکارگیری نحوه پایش و ارزیابی سند 
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 مستندات پروژه: 

 « ی مدیریتژوهشپ، گروه «ی پربازده انرژی بر در بخش ساخصمانهافناوریتدوین مبانی سند بکارگیری 
 انرژی، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو

 «ژوهشکده پرژی، ، گروه پژوهشی مدیریت ان«ی پربازده انرژی بر در بخش ساخصمانهافناوری هوشمندی
 انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو

 « ژوهشی پروه ، گ«پربازده انرژی بر در بخش ساخصمان یهافناوریتدوین ارکان جهت ساز بکارگیری
 مدیریت انرژی، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو

 «وه پژوهشی ، گر«1404وری مارف برق در بخش ساخصمان در کشور تا افق بیانیه چشم انداز بهره
 مدیریت انرژی، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو

 «ن امات رفع ایو تدوین اتد ساخصمان در بخش انرژی بربازده ی پرهافناوریهای توسعه تعیین چالش
 رو، گروه پژوهشی مدیریت انرژی، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نی«هاچالش

  «گروه «در کشور ساخصمان در بخش انرژی بربازده ی پرهافناوریبکارگیری ه راه سند راهبردی و نقش ،
 پژوهشی مدیریت انرژی، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو

 « در  انساخصم خشدر ب رانرژی ببازده ی پرهافناوریبکارگیری برنامه ارزیابی و بروز رسانی سند راهبردی
 مدیریت انرژی، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی «کشور
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 عنوان پروژه: 

نيروگاه  تحقيق و مطالعه در خصوص ميزان انتشار جيوه حاصل از سوخت ذغال سنگ

 طبس

 سازمان توسعه برق ایران كارفرما: محیط زیست گروه مجری:

 JEVTB03 كد پروژه:  مدیر پروژه:

  همكاران:

 خالصه پروژه:

ی ازمان هاا بررسی سمیت و اثرات زیست محیطی انصشار جیوه از جمله مسائل مهم ماورد توجاه کشاورها و سا    
ساب می نده به ححفارت محیط زیست می باشد. احصراق ناشی از ذغا  سنگ از جمله  لل مهم انصشار این آزی

از نیروگااه   دهاین آزینا  تخمین میزان انصشار های ذغا  سنگ سوز در ایران،آید. با توجه به روند توسعه نیروگاه 
 های ذغا  سنگ سوز کشور ززم و ضروری می باشد.

هاای   ایر کشاور طی این پروژه در مرحله او  گزارش روند توسعه نیروگاه های ذغا  سنگ سوز در ایاران و سا  
ش بینای  یسیسصم هاای پا   ردیده است. در مرحله دوم پروژه،جهان و میزان انصشار جیوه از این نیروگاه ها ارائه گ

بررسای   FGD و ESPشده کنصر  انصشار آزینده ها از نیروگاه های ذغا  سوز طرح توسعه کشاور مشاصمل بار    
سفر وه در اتمدر طی گزارش مرحله سوم مطالعه و تحقیق در خاوص اثرات زیست محیطی انصشار جی شده است.

جیوه انجام  ص انصشاروانین و اسصانداردهای تدوین شده در کشورهای مخصلف دنیا در خاوو بررسی برنامه ها و ت
ذغاا    وگااه هاای  شده است. در مرحله چهارم این پروژه، روش های مصعارف و نوین کاهش انصشار جیاوه از نیر 

س باه روش  اه طاب روگسنگ سوز مورد مطالعه ترار گرفصه است. در مرحله پنجم پروژه، تخمین انصشار جیوه از نی
ده از آنالیز ذغاا   توسعه داده شده است( با اسصفا UNEP)که توسط  iPOGموازنه جرمی با بکارگیری نرم افزار 

جهت  رفصه شدهگسنگ مورد مارف نیروگاه، مشخاات بهره برداری و نوع سیسصم های مصداو  و پیشرفصه بکار 
شار جیوه کاهش انص جمع بندی راهکار های ششم پروژه، کنصر  انصشار جیوه انجام شده است. سرانجام در مرحله

 و برنامه پایش و مدیریت زیست محیطی انصشار آن از نیروگاه طبس ارائه شده است. 

 چكيده نتایج:

 ولید برقهت تمقایسه میزان انصشار و فاکصور انصشار جیوه در کشور های مارف کننده ذغا  سنگ ج 

  سطب وزکنصر  انصشار آزینده ها در نیروگاه ذغا  سنگ سشناسایی مشخاات فنی سیسصم های 

 ها بررسی و مطالعه چرخه زیست محیطی جیوه در طبیعت از زمان خروج از دودکش نیروگاه 

  شناخت اثرات زیست محیطی جیوه منصشر شده از نیروگاه های ذغا  سنگ سوز 

 جیوه ص انصشارخاو ی مخصلف دنیا دربررسی برنامه ها و توانین و اسصانداردهای تدوین شده در کشورها 
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 بررسی فنی و اتصاادی روش های کنصر  انصشار جیوه در نیروگاه های ذغا  سنگ سوز 

  تخمین انصشار جیوه از نیروگاه ذغا  سوز طبس با اسصفاده از نرم افزارiPOG 

 ارائه راهکارهای کاهش انصشار جیوه از نیروگاه طبس 

  انصشار جیوه از نیروگاه طبسشرکت های مناسع جهت پایش معرفی 

 مستندات پروژه:

 «رائه اجهان و  های گزارش مرحله او : روند توسعه نیروگاه های ذغا  سنگ سوز در ایران و سایر کشور
 ،حیط زیستمی و ، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژ«میزان انصشار جیوه از این نیروگاه ها

 پژوهشگاه نیرو.

 « :ز طرح ذغا  سو های گاهسیسصم های پیش بینی شده کنصر  انصشار آزینده ها از نیروگزارش مرحله دوم
 یرو.پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه ن ،، گروه پژوهشی محیط زیست«توسعه کشور

 «گروه«رتمسفگزارش مرحله سوم: مطالعه و تحقیق در خاوص اثرات زیست محیطی انصشار جیوه در ا ، 
 زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.پژوهشی محیط 

 « نگ سوزسغا  ذگزارش مرحله چهارم: روش های مصعارف و نوین کاهش انصشار جیوه از نیروگاه های»، 
 گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

 « حیط زیستهشی م، گروه پژو«نیروگاه طبسگزارش مرحله پنجم: تخمین میزان انصشار جیوه خروجی از ،
 پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

 «وز ا  سنگ سه ذغگزارش مرحله ششم: راهکارهای اندازه گیری و کاهش میزان انصشار جیوه از نیروگا
 ، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.«طبس
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 پروژه:عنوان 

 مندی مشترکين برق کشورتدوین سند راهبردی ارتقای سطح رضایت

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مدیریت و  لوم اجصما ی گروه مجری:
  كد پروژه: مهدی فرهادخانی مدیر پروژه:

 پیام، فرهاد فالحی، بهشاد  ضدی دیلمیحسین نیك همكاران:

 خالصه پروژه:

انداز ارتقای من و چشراه ارتقای رضایت مشصرکین برق کشور، ابصدا آرمانقشهدر این پروژه، با هدف تدوین 
ساس پس بر اسده و گردد. در ادامه، انصظارات مشصرکین صنعت برق کشور معرفی شرضایت مشصرکین تعیین می

ن و ای به آرمسازی و پاسخگویهای صنعت برق کشور جهت برآوردهمااحبه با خبرگان و کار کارشناسی، چالش
شوند. یمها، ارائه لشگردد و راهبردهای پاسخگویی به این چاانصظارات مشصرکین صنعت برق کشور اسصخراج می

یع، منابع مبن ترتهشوند. به های مربوط به هر یك از راهبردهای مذکور تعریف و تشریح میدر گام بعد،، پروژه
زیع برق بخش تو برگانشوند. سپس بر اساس نظرات خها، تخمین زده میمورد نیاز برای اجرای هر یك از پروژه

شوند. در ین میهای راهبردی تعیکشور، و کار کارشناسی تیم مجری طرح، اولویت مربوط به هر یك از پروژه
در  رق کشورنعت بصمندی مشصرکین راه ارتقای سطح رضایتهای راهبردی، نقشهنهایت بر اساس اولویت پروژه

 شوند.راه  نوان میقشهاز ن گردد و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای هر دورهاله ارائه میتالع پنج دوره دو س

 :نتایجچكيده 

 های راهبردی ارتقای رضایت مشصرکین برق کشورهپروژ 

 راه ارتقای رضایت مشصرکین برق کشورنقشه 

 راه رضایت مشصرکین برق کشورمکانیسم ارزیابی اثربخشی اجرای نقشه 

 راه رضایت مشصرکین برق کشورهای ارزیابی اثربخشی اجرای نقشهشاخص 

 ندات پروژه:تمس

 «پژوهشی  روه، گ«صنعت برق ینمشصرک یتدر خاوص رضا یقیو انجام مطالعات تطب ینظر یمبان یبررس
 مدیریت و  لوم اجصما ی، پژوهشگاه نیرو.

 «پژوهشی  روه، گ«در صنعت برق کشور بر اساس مسصندات موجود ینمشصرک یترضا یکنون یزانشناخت م
 مدیریت و  لوم اجصما ی، پژوهشگاه نیرو.

 «و  لوم  ، گروه پژوهشی مدیریت«برق کشور ینمشصرک مندییتسطح رضا یارتقا راهترسیم نقشه
  اجصما ی، پژوهشگاه نیرو.



 

 Niroo Research Institute  4139كارنامه پژوهشي سال  

163 

گاه نيرو  ژپوهش

 : عنوان پروژه

 حفاظت در شبكه برق ایرانتدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: های تدرتمطالعات سیسصم گروه مجری:

 PSYPN15 كد پروژه: زهرا مدیحی بیدگلی مدیر پروژه:

، سجاد اریانرضا اشرفی، سید امیر حسینی،  باس حسنی، توحید شهسومحمدمهدی جعفری،  لی همكاران:

 نژاداسمعیل

 خالصه پروژه:

رق به صنعت ناورانبا توجه به اهمیت موضوع حفارت سیسصم تدرت و در راسصای نیل به اهداف فاین پروژه 
ی نونگذاری، تاهای مخصلف دانشگاهتحت نظارت کمیصه راهبری مصشکل از صاحبنظران حوزه حفارت در بخش

حبنظران ی از صاگهای بخش بزرنظرات و اندیشهو صنعت انجام گرفصه است و در مسیر تدوین نقشه راه از نقطه
بره خصخااان زه، مگیران و تانونگذاران این حوهای تدرت شامل تامیماندرکاران حوزه حفارت سیسصمو دست

ق سند ت. مطابده اسشکنندگان تجهیزات حفارصی اسصفاده و اسصادان دانشگاه، کاربران و سازندگان و تامین
امل حوزه شه اصلی ر زمیندر شبکه برق ایران باید در چهاشده، اتدامات ززم برای توسعه فناوری حفارت تدوین

جهیزات تاری از ه برددانش حفارت، بخش حمایت از تولید رله در کشور، بخش اتدامات حمایت از تولید و بهر
 پایش و پردازش و حوزه اتدامات پشصیبان صورت گیرد.

 :نتایجچكيده 

 امل موثر و با دها و  ونها صم تدرت با در نظرگرفصن کلیهارائه تاویری از ماهیت فناورانه فرآیند حفارت سیس
 کردن نقش تجهیزات و دانش حفارت لحا 

 شناخت وضعیت فعلی و پصانسیلهای موجود در بخش فناوری حفارت در شبکه تدرت ایران 

 درتتی سیسصم ش روتعیین اهداف و رویکردها با توجه به پیشرفصهای فناوری حفارت و تغییرات نوین پی 

 و  مطالعات صایجها جهت ارتقای توان فناورانه در حوزه حفارت شبکه تدرت بر مبنای نتعیین برنامه
 شدههای انجامبندیاولویت
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 ندات پروژه:تمس

 «سصم تدرتت سی، گروه مطالعا«سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری حفارت در شبکه برق ایران ،
 پژوهشگاه نیرو.

 «ت سیسصم وه مطالعا، گر«جلد او  –گزارش مرحله او  پروژه  –محدوده مطالعات  تبیین ابعاد موضوع و
 تدرت، پژوهشگاه نیرو.

 «جلد دوم –وژه گزارش مرحله او  پر –ی حفارت هافناوریپذیری توسعه تبیین ضرورت و دزیل توجیه» ،
 گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.

 «رو.شگاه نیرت، پژوه، گروه مطالعات سیسصم تد«گزارش مرحله دوم پروژه  –های فناورانه شناسایی حوزه 

 «جلد  –وم پروژه سگزارش مرحله  –ساله  10ی حفارت در افق هافناوریانداز و اهداف کالن توسعه چشم
 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«او 

 «ش گزار –دار ی اولویتهافناوریصساب ی تجهیزات حفارت و تدوین سبك اکهافناوریبندی اولویت

 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«جلد دوم –مرحله سوم پروژه 

 «رحله گزارش م –های کشورهای مخصلف در توسعه فناوری حفارت سیسصم تدرت بررسی و تحلیل سیاست

 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«جلد سوم –سوم پروژه 

 «جلد  – م پروژهگزارش مرحله چهار –ها و اتدامات توسعه فناوری حفارت در شبکه برق ایران تسیاس
 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«او 

 « مطالعات  ، گروه«جلد دوم –گزارش مرحله چهارم پروژه  –بررسی وضعیت دانش حفارت در کشور
 سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.

 «ه گزارش مرحل – یهای کشور در حوزه ساخت و توسعه تجهیزات حفارصارزیابی توانمندیسنجی و پصانسیل

 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«جلد سوم –چهارم پروژه 

 «مرحله  گزارش – یرانانگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتی توسعه فناوری حفارت در شبکه برق تدوین ره
 لعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.، گروه مطا«پنجم پروژه

 « هشگاه رت، پژویسصم تد، گروه مطالعات س«گزارش مرحله ششم پروژه –تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی
 نیرو.
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 عنوان پروژه:

 راه توسعه پایایي در شبكه برق ایرانتدوین نقشه

 پژوهشگاه نیرو  كارفرما: های تدرتمطالعات سیسصم گروه مجری:

 PSYPN17 كد پروژه: زاده آزادهادی خطیع مدیر پروژه:

زاده ید موسونیکی مسلمی، سیدماطفی  ابدی، امیر مشاری، محمدمهدی جعفری، مهنس میرسعی همكاران:

 نیا،  لیرضا رحیمییاری، شاهین ریاحیجوق، آرمان الهتلعه

 خالصه پروژه:

نجاام گردیاد.   ایاران ا  راه توسعه پایایی در شبکه برقنقشه در ابصدا مرزبندی موضوع پایایی، جهت تهیه و تدوین
تادرت   در شابکه  های مهندسی و همچنینای از مطالعات تابلیت اطمینان در سیسصمبدین منظور ابصدا تاریخچه

رفت. در اداماه  گد انجام های فنی ززم برای اجرای فاز آغازین این سنارائه گردید و در ادامه مفاهیم و مرزبندی
ردیدند تاا  گد معرفی های پایایی تهیه گردید و همچنین اسناد بازدسصی این سناشت نهادی ززم برای فعالیتنگ

یاسای،  ستصااادی،  اانداز پایایی مورد اسصفاده ترار گیرند. سپس با در نظرگارفصن مساائل مخصلاف    در تهیه چشم
باه   اخل کشاور دهای تدرت در یی شبکهامنیصی و اجصما ی، مشخص گردید که توجه بیش از پیش به مقوله پایا

 باشد.منظور بهبود  ملکرد شبکه ضروری و مورد نیاز می
هاای  ازمانسا ، ابصادا  های تولید، انصقا  و توزیع الکصریکیجهت تعیین محورهای مطالعاتی تابلیت اطمینان شبکه

شاده توساط   های انجاام ت و فعالیتهای تدرت مورد مطالعه ترار گرفمعصبر فعا  در زمینه تابلیت اطمینان شبکه
هاا و  یات رسای فعال ها، بررسی گردید. سپس درخت موضو ات پایایی اسصخراج گردید. در ادامه به براین سازمان

هاای تولیاد، انصقاا  و توزیاع     کشور جهان در زمینه مطالعات تابلیت اطمینان شابکه  11شده در های انجامپروژه
صان، اساصرالیا،  دا، انگلسا پرداخصه شد. این کشورها شامل ایازت مصحده امریکا، کاناالکصریکی در محورهای پایایی 

 باشند.هلند، ایصالیا، ژاپن، ترکیه، مالزی، هند و  ربسصان می
ای تهیاه گردیاد و باا    شده پرسشنامهدر ادامه، با درنظرگرفصن اسناد بازدسصی و همچنین مطالعات تطبیقی انجام

یی در شبکه انداز پایاهایی صورت گرفت تا با اسصفاده از نظرات آنان، چشمت برق مااحبهخبرگان و مدیران صنع
 :شده بر چهار محور زیر اسصوار استانداز پایایی تهیهبرق ایران، تهیه گردد. بیانیه چشم

  هاگیریها و تامیمدر سیاسصگذاری "پایایی محور"تفکر 

 محور ند، مسصقل و دانشگذاری و مدیریت پایایی تدرتمنظام سیاست 

 ییدانش موردنیاز جهت انجام مطالعات پایا افزاری وافزاری و نرمتجهیزات سخت 

 نیروی انسانی کارآمد 

ن و همچنای  های بالفعل و بالقوه جهت توسعه پایاایی شاامل کارشناساان و خبرگاان ایان حاوزه      سپس پصانسیل
پایاایی   های مخصلف بدست آمده در درخت موضاو ات زمینههای مخصلف در گرفصه در شرکتهای صورتفعالیت

 مورد بررسی ترار گرفت.
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نوآوری  از مفهوم نظام موردنیاز در سند توسعه پایایی در شبکه برق، با اسصفاده های کالنمنظور تدوین سیاستبه
ایی وسعه پایا تهای پیش روی مسیر توسعه پایایی تحت شمو  سند راهبردی توسعه فناوری، به شناسایی چالش

هاایی باا   ماااحبه  ها پرداخصه شد. لذا طای ها و اتدامات مناسع برای هریك از آندر شبکه برق و ارائه سیاست
های ر یك از کارکردهای مربوط به هر یك از ابعاد ساخصاری نظام نوآوری فناوری در هچالش خبرگان این حوزه،

یج مناابع،  دهای باه باازار، بسا    های کارآفرینی، شاکل فعالیت نظام نوآوری فناورانه شامل توسعه و انصشار دانش،
هاا و اتادامات مناساع    پس از بررسی به ارائه سیاسات دهی به سیسصم شناسایی شد و بخشی و جهتمشرو یت

 بندی آنهاا ولویتها پرداخصه شد. همچنین با نظرسنجی از مصخااین این حوزه، ابرای رفع هریك از این چالش
د و انجام ش ای بین وضع فعلی و وضع مطلوب پایایی صورت گرفت و تحلیل شکافپس مقایسهتعیین گردید. س

 هریاك از  هاا و اتادامات ززم بارای   نیازهاا، پاروژه  اتدامات ززم در این خاوص معرفی گردیاد. ساپس پایش   
 بندی شدند.زیرمحورهای پایایی مشخص گردید و درنهایت این زیرمحورها اولویت

زماان، هزیناه و   تهمراه شرح خادمات، ماد  های ززم برای توسعه پایایی در شبکه برق ایران بهدر نهایت پروژه
زیاابی و  انیزم ارراه توساعه پایاایی تهیاه گردیاد و همچناین مکا      مجریان پیشنهادی آنها تعیین گردیدند و نقشه

 روزرسانی آنها مشخص شد.به

 چكيده نتایج:

 شورپذیری توسعه پایایی در کضرورت و توجیه 

 تهیه درخت موضو ات پایایی 

 یلف پایایهای مخصتراز کشور در حوزهانجام مطالعات تطبیقی کشورهای پیشرفصه، درحا  توسعه و هم 

 روی پایایی در دنیاهای پیششناسایی چالش 

 انداز توسعه پایایی در شبکه برق ایرانچشم 

 جرای امان زشدن بودجه و ه و مشخصشدهای مربوطه بر مبنای افق تعییناسصخراج اتدامات و پروژه
 هاپروژه

 روزرسانی برای پایش و کنصر  اجرای سنداسصخراج مکانیزم ارزیابی و به 

 نقشه راه توسعه پایایی در شبکه برق ایران 
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 مستندات پروژه:

 «های ات سیسصمطالعم گروه پژوهشی، «تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات پایایی در شبکه برق ایران
 ، پژوهشگاه نیروتدرت

 «ژوهشگاه ، پهای تدرتمطالعات سیسصم گروه پژوهشی، «پذیری توسعه پایایی در کشورضرورت و توجیه
 نیرو

 «رو، پژوهشگاه نیهای تدرتمطالعات سیسصم گروه پژوهشی، «تهیه درخت موضو ات پایایی 

 «های صمسیس مطالعات گروه پژوهشی، «های تدرت در دنیاروی مرتبط با پایایی سیسصمهای پیشچالش
 ، پژوهشگاه نیروتدرت

 «گروه ، «های آتی پایاییدر کشورهای مخصلف و بررسی فعالیت پایاییهای مطالعات تطبیقی فعالیت
 ، پژوهشگاه نیروهای تدرتمطالعات سیسصم پژوهشی

 «های تدرتسیسصم مطالعات گروه پژوهشی، «اهداف کالن توسعه پایایی در شبکه برق ایرانانداز و چشم ،
 پژوهشگاه نیرو

 «های سصمالعات سیمط یگروه پژوهش، «های بالقوه و بالفعل مرتبط با پایایی در کشوربررسی توان و ررفیت
 ، پژوهشگاه نیروتدرت

 «گروه ، «ها و اتدامات توسعهپایایی و تعیین سیاستروی کشور در زمینه توسعه های پیششناسایی چالش
 ، پژوهشگاه نیروهای تدرتمطالعات سیسصم پژوهشی

 «تهای تدرمطالعات سیسصم گروه پژوهشی، «تحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پایایی ،
 پژوهشگاه نیرو

 «های تدرتعات سیسصممطال گروه پژوهشی، «بندی مطالعات پایاییبررسی اتدامات ززم و اولویت ،
 پژوهشگاه نیرو

 «مطالعات  یروه پژوهشگ، «روزرسانیراه و برنامه  ملیاتی توسعه پایایی و برنامه ارزیابی و بهتدوین نقشه
 ، پژوهشگاه نیروهای تدرتسیسصم
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 عنوان پروژه:

افزارهای سازی و توسعه نرمتدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری طراحي، پياده

 تحليل، مطالعه و راهبری شبكه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مطالعات سیسصم تدرت گروه مجری:

 PSYPN16 كد پروژه: حمید دانایی مدیر پروژه:

 د فالحی،، فرهانیکی مسلمی، مهدیه شمسی، مریم ترابی میالنی، محمد جعفریان، مهندس جعفری همكاران:
 خدامی، آرمان اله یاری، صادق امانی بنیاحد  ابسی، امیر ،  باس حسنی

 خالصه پروژه:

هاای  بخاش  هاای بارق باوده و در   های مطالعات سیسصم تدرت پایه اصلی محاسبات مهندسی در شبکهافزارنرم
اساصفاده تارار    .. مورد.وبرنامه ریزی، تحلیل، طراحی، بهره برداری، کنصر ، پایش، پایایی، دیسپاچینگ، مخابرات 

یال زیار   افزارهاا باه دز  ی مورد اسصفاده در صنعت برق، این نرمهافناوریبا توجه به سر ت  مچنینگیرند. همی
 :باشندمی همواره در حا  تغییر، توسعه و تکامل

 و مخابرات.  رایانهدر حوزه  افزاریو سخت  یافزارنرم نوین یهافناوری رشد سریع 

 در حوزه صنعت برق  محاسباتی جدید هایاسصفاده از الگوریصمHPC 

 دسصیباز  توانین تغییر یاصنعت برق و  هم زمان با رشد تکنولوژیکی 

ساصم باا   هاای مطالعاات سی  افزارنارم های آینده صنعت برق به ها مسصلزم شناسایی نیازافزارنرمسیر تکوینی این 
ر آن اسات کاه د   یم نقشاه راهای  باشند. تحقق این هدف نیازمند ترسی میافزارنرمی نوین هافناوریاسصفاده از 

 ده باشد. ق مشخص شهای طی این مسیر، به طور شفاف و دتینحوه پیمودن مسیر، منابع و امکانات ززم و الزام

 بارق  شابکه  اهبریر و مطالعه تحلیل، افزارهاینرم توسعه و سازیپیاده طراحی،" فناوری راه نقشه تدوین برای
، نادی باولویات  ، هاا افزارنارم شناساایی  مطالعات آینده پژوهی، تدوین درخت فناوری، مطالعات تطبیقی،  ،"ایران

 ر انجام پذیرفت:ها به شرح زیافزارنرمها با حوزه بندی افزارنرمانجام گردید. شناسایی  برنامه ریزی و بودجه بندی
 طالعاتمی زمانی انجام ر اساس بازهبندی ب( حوزه2، ی  مر سیسصم تدرتبندی بر اساس چرخهحوزه (1

 افزارهای معصبربندی مطابق اسصانداردها و نرم( حوزه3
 هاای ساصگاه د نماینادگان  و دانشگاهی نخبگان از مصشکل که پروژه راهبری کمیصه رهنمودهای اساس بر سپس

 و بارق  شابکه  افزارهاای نارم  حاوزه  خبرگان با مااحبه روش از اسصفاده با و بودند حوزه این در دخیل حاکمیصی
 برای برق شبکه افزارهاینرم توسعه هایاولویت و انداز چشم حوزه، این نخبگان برای پرسشنامه ارسا  همچنین
 افزاهاای نارم  توساعه  هاای چاالش  اسصخراج با سپس. گردید اسصخراج( 1404 سا ) ساله 10 افق یك در کشور
 و گردیاد  ناساییش حوزه این توسعه جهت ززم اتدامات و هاسیاست کشور، برق شبکه راهبری و مطالعه تحلیل،

 تادوین  داراولویات  افزارهاینرم تولید جهت هاییپروژه توسعه هایاولویت همچنین و هاچالش گرفصن نظر در با
 .است شده اشاره آنها به سند این در که گردید
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 لید تو یفناوری توسعه ریپذ هیتوج لیضرورت و دز تبیین مشخاه های فناورانه با هدف تدوین
 افزارهای مهندسینرم

  و فناوری هادیو ساخصار ن فناوریتعیین مرزبندی سیسصم، مرزبندی فنی و شناخت سیسصم برای توسعه 
 مالحظات اسناد بازدست

  تدوین درخت فناوریشناسایی حوزه های فناورانه و 

 شدهعیینتها و موضو ات داخل کشور در حوزه یهاسازمان و شرکتسنجی و شناخت پژوهشگران، پصانسیل 

  هاو اتدامات رفع این چالش هاسیاست ،برقافزارهای شبکهنرمهای توسعه چالشتعیین 

 افزارهای مهندسی صنعت برق کشورانداز و اهداف کالن توسعه فناوری نرمچشم 

 (پروژهافزاری های نرمها و رویهتدوین ارکان جهت ساز )تبیین حوزه 

 برق  خصلف صنعتدر نه حوزه م افزارینرم هایرویه و مشخااتافزاری و های نرمها و رویهتبیین حوزه 

 برنامه ریزی و بودجه بندیافزاری و های نرمها و رویهبندی حوزهاولویت 

 رنامه  ملیاتینگاشت )نقشه راه( و بتدوین ره 

 ور نظارت اخصاهای  ملکردی و اثربخشی و تدوین ستدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی)تدوین شاخص 
 (رقب افزارهای شبکهسند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمو مکانیزم ارزیابی  بروزرسانی

 ندات پروژه:تمس

 »پژوهشگاه نیروتدرت، پژوهشکده توزیع، گروه مطالعات سیسصم »یریپذ هیتوج لیضرورت و دز نییتب ، 

 »نیرو ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه»مرزبندی و شناخت سیسصم 

 »و، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیر»تدوین درخت فناوری 

 »وه مطالعات ، گر»عیین شدهها و موضو ات تسنجی و شناخت پژوهشگران داخل کشور در حوزهپصانسیل
 سیسصم تدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیرو

 »گروه مطالعات سیسصم »هاو اتدامات رفع این چالش هاو سیاست برقافزارهای شبکهنرمهای توسعه چالش ،
 تدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیرو

 »نیرو پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه، گروه مطالعات سیسصم تدرت، »انداز و اهداف کالنچشم 

 »ع، پژوهشگاه نیرو، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشکده توزی»افزاریهای نرمها و رویهتبیین حوزه 

 »های کالن یاستو س دار )راهبردهای اولویتهافناوریو اکصساب  افزارهای شبکه برقبندی نرماولویت
 هشگاه نیرومطالعات سیسصم تدرت، پژوهشکده توزیع، پژو، گروه )»افزارهای شبکه برقتوسعه نرم

 »هشکده توزیع، ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژو)»نگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتیتدوین ره
 پژوهشگاه نیرو

 »ع، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده توزی»تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی، گروه مطالعات سیسصم تدرت  
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شونده به گير ولتاژ و جریان الحاقصنعتي حسگر اندازهطراحي و ساخت نمونه نيمه

 های فشارمتوسطسرکابل برای تابلو

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: های تدرتمطالعات سیسصم گروه مجری:

 PSYPN16 كد پروژه: حمید دانایی مدیر پروژه:

 ایمان احمدی جنیدیمعین  ابدینی، محمد مهدی پرتوی فر،  همكاران:

 خالصه پروژه:

ست که موثر ا زم وبرای مقاصد بهینه سازی و افزایش طو   مر تجهیزات الکصریکی در شبکه فشارمصوسط، ز
و جریان در  ت ولصاژطال اااطال ات این شبکه را در اخصیار داشصه باشیم. مصاسفانه در حا  حاضر بدلیل اینکه 

 اسبی درر  منشود؛ تادر نیسصسم مدیریت و کنصگیری نمیسط اندازهبسیاری از فیدرهای شبکه فشارمصو
ر توزیع مناسع آینده د برداری و رتابتبرداری بهینه آن داشصه باشیم. با توجه به لزوم ارتقای کیفیت بهرهبهره

کان مگردد  مال ایمانرژی الکصریکی، در اخصیار نداشصن اطال ات ولصاژ و جریان در فیدرهای شبکه با ث 
ی مدرن و حسگرها ولوژیاتصاادی بر توزیع توان الکصریکی میسر نباشد. با اسصفاده از تکن-مدیریت جامع فنی

گیری این ندازهدرن امالکصرونیك دیجیصا ، امروزه این امکان به وجود آمده که با طراحی و ساخت تجهیزات 
سصور کار ددید در جریان جگیری ولصاژ و ندازهنقیاه را برطرف نماییم بنابراین ساخت و اسصفاده از حسگرهای ا

ارمصوسط را رهای فشی فیدمسئوزن صنعت برق ترار گرفصه است. اهمیت دراخصیار داشصن مقادیر ولصاژ و جریانها
 توان به صورت زیر برشمرد:می

 مدیریت فنی با هدف کاهش تلفات سیسصم
 برداریافزایش تابلیت اطمینان در بهره

 شانه تجهیزات به دلیل کار آنها در مقادیر اسمیافزایش نرخ بهر
 دراخصیار داشصن داده های فنی برای پایش شبکه برق

در این پروژه طراحی و ساخت نمونه های نیمه صنعصی حسگرهای ولصاژ و جریان ماورد نظار باوده اسات. ایان      
این تجهیز در محل ورودی تابلوهاای  باشند. گیری مقادیر موثر و شکل موج ولصاژ و جریان میتجهیز برای اندازه

گیری شاده  گیرند. اطال ات اندازهفشارمصوسط معمولی و کمپکت و تابلوهای کابلی و غیره مورد اسصفاده ترار می
آیاد. در  کار می..، به.یابی تجهیز یا کابل دچار خطا شده وتوسط این تجهیز برای مقاصد اتوماسیون توزیع و  یع

کننده ولصاژ خازنی اساصفاده شاده اسات. حساگر     گیری ولصاژ فاز به زمین، از تقسیمای اندازهساخصار این تجهیز بر
جریان، یك ترانسفورمر جریان سیگنا  کوچك است که این دو حسگر سیگنا  ولصاژی باه  ناوان خروجای در    

، پس از مناسع سازی باشد. این سیگنالهادهند که مصناسع با ولصاژ و جریان شبکه فشارمصوسط میاخصیار ترار می
دتیق، در اخصیار کااربر تارار   در بخش الکصرونیك در یك جانکشن باکس فلزی کوچك از طریق کابل شیلد ابزار

گیر  مومی یا خاص مصال نماید. با بکاارگیری ایان تجهیاز، دیگار     گیرند تا آنها را به تجهیزات واسط اندازهمی
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باشد نمی -برای کاربردهای اتوماسیون توزیع-ری در شبکه فشارمصوسطگینیازی به اسصفاده از تابلوی سلو  اندازه
 دهد.طور چشمگیری کاهش میو به این ترتیع هزینه ها را به

 چكيده نتایج:

 های ولصاژ و جریان فیدرهای فشارمصوسطآشکارسازی و دراخصیارگذاشصن داده 

 گیری و پایش انرژی با اتاا  به کنصورهای دیجیصا اندازه 

 برداری از توان الکصریکییت فنی بر بهرهمدیر 

 نگهداری و تعمیرات و راهبری موثر شبکه فشارمصوسط 

 سهولت ناع 

 ر هاریان فیدجژ و برداری بهینه از شبکه فشارمصوسط به دلیل دراخصیار داشصن مقادیر موثر ولصابهره 

  امکان اتاا  مسصقیم خروجی تجهیز بهRTU برای مقاصد اتوماسیون توزیع 

 گیری فشارمصوسطهش هزینه تجهیز و ناع در مقایسه با اسصفاده از سلو  اندازهکا 

 مستندات پروژه:

 آوری منابع و بررسی روشهای بهینه طراحی و ساخت از نظر فنی و اتصاادیجمع 

 طراحی تجهیز و بهینه سازی روش طراحی 

 ساخت تجهیز 

 هاسازیها و بهینهانجام آزمون 
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 عنوان پروژه:

 جامع کاهش تلفات در شبكه انتقال و فوق توزیع هرمزگان مطالعات

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مطالعات سیسصم گروه مجری:

 PSYBH01 كد پروژه: همایون برهمندپور مدیر پروژه:

 زاده آزادادی خطیعهنیا، سیما کمانکش، جواد نظافت نمینی، سعید سلیمی، زهرا مدیحی بیدگلی، سعیده برتی همكاران:

 خالصه پروژه:

ای نیااز در اجار  کاهش تلفات تا حد مطلوب و اتصاادی از مباحث ضروری در شبکه تدرت است. مهمصرین پیش
د ویژگیهای بصدا بایریزی برای کاهش تلفات است. در این راسصا اطرحهای کاهش تلفات، مطالعات جامع و برنامه

 میازان بهیناه   فات فعلی،گیرد و پس از ارزیابی میزان تلشبکه مورد مطالعه از نقطه نظر تلفات مورد بررسی ترار 
ربردی و تلفات در شبکه محاسبه شود. سپس بر اساس نقطاه فعلای و نقطاه مطلاوب، راهکارهاای  لمای، کاا       

 شود.اتصاادی برای کاهش تلفات در شبکه ارائه 
فاات در ایان   یاابی تل که در ارز های ولصاژ باز، یکی از مشکالتیدر کنار مطلوب بودن میزان کم تلفات در شبکه

باشد که در برخی موارد گیری در شبکه میشود، تابل تیاس بودن رتبه تلفات با خطاهای اندازهها ایجاد میشبکه
رو هماواره  ز ایان گیری با ث انحراف بازیی در تعیین میزان تلفات شابکه گردناد. ا  ممکن است خطاهای اندازه

ای ناشای از  ازی خطاههایی با دتت باز برای جداستوزیع نیازمند روشنصقا  و فوقهای اارزیابی تلفات در شبکه
باشد کاه همانگوناه   می گیری و برآورد تلفاتباشد. بخش او  این پروژه ارائه روشهای اندازهگیری میروند اندازه

س بودن آن با ابل تیاتات و که در باز گفصه شد، به دلیل کوچك بودن تلفات در مقایسه با توان  بوری از تجهیز
ط به منظور ال ات غلگیری، نیاز به اسصفاده از روشهای دتیق پردازش اطال ات و حذف نویز و اطخطاهای اندازه

 دسصیابی به میزان تلفات است.
طراحای   باشاد. او  دیادگاه  بخش دیگر این پروژه، ارائه روشهای کاهش تلفات مبصنی بر سه رویکرد اساسی می

ت و ساوم  رین تلفاا برداری بهینه از شبکه به منظور دساصیابی باه کمصا   مبنای کمصرین تلفات، دوم بهره شبکه بر
از تلفات  ش مقداریانصخاب بهینه و اتصاادی تجهیزات با کمصرین تلفات. هر یك از این سه دیدگاه، موجع کاه

، مفهاومی  ه مهم استتلفات هر شبکشبکه خواهد شد. البصه همواره باید توجه داشت که آنچه که در نقطه بهینه 
آید ت میبکه به دسسری هزینه تلفات و هزینه بهسازی شاست که از نقطه سربه "تلفات بهینه اتصاادی"به نام 

 ها یکسان نیست.و لزوماً برای تمامی شبکه

 :نتایجچكيده 

 وذف نویز ری و حگیگیری تلفات شبکه به منظور کاهش خطاهای اندازهارائه روش آماری برای اندازه 
 توزیع هرمزگانسازی آن در شبکه انصقا  و فوقپیادهاطال ات غلط و 

 توزیع هرمزگانقسازی آن در شبکه انصقا  و فوبرداری شبکه و پیادهارائه روشهای کاهش تلفات در بهره 
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    و انصقاا  بکهساازی آن در شا  توزیاع و پیااده  ارائه دیدگاه کمصرین تلفات در طراحی شابکه انصقاا  و فاوق  
 توزیع هرمزگانفوق

 

 ندات پروژه:تمس

 «ه انصقا  و گذاری در شبکبرداری شبکه از دیدگاه گردش توان راکصیو در شبکه )خازنعیین نقطه بهینه بهرهت
یساصم،  سمطالعاات   ، گاروه پژوهشای  «توزیع( و نیز با اسصفاده از تغییر آرایش و انجاام ماانور در شابکه   فوق

 1387مهر ––گاه نیرو پژوهشکده برق، پژوهش

 «ات سیساصم، ،گاروه پژوهشای مطالعا   «گیری موجوداطال ات شبکه برق هرمزگان و بررسی امکانات اندازه 
 1388آبان –پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو 

 «ه بارق،  ،گاروه پژوهشای مطالعاات سیساصم، پژوهشاکد     «گیاری انارژی  تعیین میزان خطای ترکیبی اندازه
 1388آبان –پژوهشگاه نیرو 

 « ان آبا –نیارو   ،گروه پژوهشی مطالعات سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه«مدلسازی تلفات خطوط انصقا
1388 

 «العاات  ، گاروه پژوهشای مط  «تارین دساصگاه  گیری و انصخاب مناساع های اندازهبررسی مشخاات دسصگاه
 1388آبان  ––سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو 

 «هاای  هات برای کل پسات، تجهیازات و چگاونگی تجهیاز پسات باه دساصگا       گیری تلفبررسی نحوه اندازه
 1388آبان  ––، گروه پژوهشی مطالعات سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو «گیریاندازه

 «ه ، پژوهشاکد ، گروه پژوهشی مطالعات سیساصم «توزیعهای انصقا  و فوقمدلسازی تجهیزات پرتلفات پست
 1388آبان  ––برق، پژوهشگاه نیرو 

 «ه ، گارو «آن ررسی مد  بار در مطالعات تلفات انرژی الکصریکای و ارائاه روش مناساع بارای مدلساازی     ب
 1388آبان  ––پژوهشی مطالعات سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو 

 «ه ، گارو «آن ررسی مد  بار در مطالعات تلفات انرژی الکصریکای و ارائاه روش مناساع بارای مدلساازی     ب
 1388آبان ––پژوهشی مطالعات سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو 

 « گاه رق، پژوهشا با ، گروه پژوهشی مطالعات سیسصم، پژوهشاکده  «تعیین نقطه بهینه تلفات در شبکه انصقا
 1389بهمن ––نیرو 

 «ی مطالعات روه پژوهش، گ«گیری و تحلیل نصایج حاصل از آن به منظور برآورد تلفات در شبکه پایلوتاندازه
 1389بهمن  ––سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو 

 «ی مطالعاات  ، گاروه پژوهشا  «گیریگزارش تکمیلی برآورد تلفات در شبکه پایلوت با اسصفاده از نصایج اندازه
 1390فروردین  ––سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو 

  



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

174 

گاه نيرو  ژپوهش

 عنوان پروژه: 

قسمت دوم: تهيه و تدوین مشخصات فني عمومي و  -نياز صنعت برق  تدوین معيارها و ضوابط مورد

های فتوولتایيك به منظور تأمين انرژی الكتریكي مورد نياز واحدهای مسكوني و تجاری اجرایي سيستم

  به تفكيك اقليم و کاربری

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه كارفرما: مطالعات سیسصم گروه مجری:
 CSYPB03 كد پروژه: زهرا مدیحی بیدگلی مدیر پروژه:

ید سا ن کوهانی، محمد سصاره، حسی،نسصرن ریاحی نوری،همایون برهمندپور،داود جاللی، نیکی مسلمی همكاران:
 وحید خاتمی و سیما کمانکش.

 خالصه پروژه:

 محیطای، اساصفاده از  هاای فسایلی و نیاز مساائل زیسات     های اخیر، به دلیل محدودیت و گرانی سوختدر سا 
ه اسات کاه با    ترین منبع انارژی تجدیدپاذیر  انرژی خورشید در دسصرسهای نو رشد بسیاری داشصه است. انرژی

ژی جاذب انار   ن باازیی از ای باا میازا  کشور ایران در منطقهباشد. صورت مسصقیم و غیرمسصقیم در دسصرس می
منبع انارژی   ن از اینها و راهکارها طوری تنظیم شود که بصواخورشیدی ترار گرفصه است؛ بنابراین، باید سیاست

هاای فصوولصاییاك   صمگیری از انرژی خورشید برای تولید برق، سیسهای بهرهبیشصرین بهره را گرفت. یکی از راه
مکاان  اهاای کوچاك و بازرگ،    کارگیری در مقیااس یك شامل امکان بههای فصوولصایهای سیسصمویژگیاست، 

ون صحارك )باد  ماندازی، نداشصن تطعاات  بری کم مراحل ناع و راهاسصفاده در مناطق شهری و روسصایی، زمان
محیطای  یستزآلودگی  صدا(،  مر مفید طوزنی، تعمیر و نگهداری کم، امکان تولید مصمرکز و پراکنده و نداشصن

  ه از آنها را گسصرش داده است.اسصفاد
ی مین انارژ های مصال به شبکه سراسری برق یا مسصقل از آن جهت تاأ صورت واحدهای فصوولصاییك بهسیسصم

تواند در ه، ميهاي فتوولتاييك در حالت مستقل از شبكاستفاده از سيستمشوند. کار گرفصه میالکصریکی به

ي اني كه بهه شهبكه توزيهر بهر  بهه راهت شهرايي ج رافيهاي        كنندگجهت تأمين انرژي الكتريكي مصرف

كنندگان متصل بهه  گشا باشد. همچنين در مورد مصرفدسترسي ندارند، بسيار مقرون به صرفه و مشكل

 شود. در بهبود مديريت مصرف محسوب ميهاي فتوولتاييك گام مهميشبكه نيز، استفاده از سيستم

ر مراحال  ت، ساپس د های فصوولصاییك انجام شده اسا اولیه پیرامون سیسصم در این پروژه در مرحله او  مطالعات
ی و حاوه طراحا  نهاای اتصااادی،   برداری از آنها، بررسیهای فصوولصاییك، شرایط بهرهبندی سیسصمبعدی، طبقه

ریه ژه و نشهارم پروناع آنها به همراه مشخاات فنی اجزا ارائه شده است. در نهایت گزارشات مراحل او  تا چ
 .ریزی کشور در راسصای انجام این پروژه حاصل شده استسازمان مدیریت و برنامه 667شماره 
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 :نتایجچكيده 

  ها و و تاع آن برداری، طراحیبندی، بهرههای فصوولصاییك، طبقهانجام مطالعه و تحقیق پیرامون سیسصم
 تدوین گزارش

  ره شریه شمان، «ربریفصوولصاییك به تفکیك اتلیم و کاهای راهنمای طراحی سیسصم»تهیه و تدوین نشریه
 ریزی کشورامور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه 667

 ندات پروژه:تمس

  هنمای طراحیرا»ریزی کشور با  نوان امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه 667نشریه شماره 
 مطالعات گروه –ه توسط پژوهشگاه نیرو شد، تهیه«های فصوولصاییك به تفکیك اتلیم و کاربریسیسصم
 .1393 –سیسصم 

  ،ات وه مطالع، گر«نهای فصوولصاییك در جهابررسی وضعیت اسصفاده از سیسصم»گزارش مرحله او  پروژه
 .1392، مردادماه یرون پژوهشگاه ،پژوهشکده برق سیسصم،

  ،م،عات سیسصمطال ، گروه«صاییكهای فصوولبرداری سیسصمطراحی، ناع و بهره»گزارش مرحله دوم پروژه 
 .1393، اردیبهشت ماه یرون پژوهشگاه ،پژوهشکده برق

  ،قل بکه و مسصشهای مصال به های فصوولصاییك در حالتالزامات کارکرد سیسصم»گزارش مرحله سوم پروژه
 .1393، اردیبهشت ماه یرون پژوهشگاه ،پژوهشکده برق ، گروه مطالعات سیسصم،«از شبکه

 حی و هت طراججداو  مشخاات فنی و فهرست اسصانداردهای مورد نیاز »پروژه  له چهارمگزارش مرح
اه مردیبهشت ، اویرن پژوهشگاه ،پژوهشکده برق ، گروه مطالعات سیسصم،«های فصوولصاییكاجرای سیسصم

1393. 
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 عنوان پروژه:

شدن اضافهتوزیع و فيدرهای توزیع با ریزی توسعه ظرفيت شبكه انتقال و فوقبرنامه

 های بادی در شبكه انتقال یا توزیع و لحاظ کردن بارگذاری دیناميك خطوطنيروگاه

 شرکت توانیر كارفرما: های تدرتمطالعات سیسصم گروه مجری:

 CSYVT12 كد پروژه: اله رؤفیحبیع مدیر پروژه:

 عید حیادری، سمحمد جعفریان، نیکی مسلمی، جواد نظافت نمینی، سیما کمانکش، احسان  لیشاهی،  همكاران:
 سید محسن هاشمی، موسی خدادادی آرپناهی، مهدی رضایی،  لی هاشمی 

 خالصه پروژه:

فاوذ  سار ت ن  و دباادی، مزایاای مصعاددی را در پای دار     انارژی مانناد   و پاكهای تجدیدپذیر اسصفاده از انرژی
مبنای بار    یان اخیار در شبکه بسیار بازست. با توجه به سیاست راهبردی وزارت نیرو طی ساال  ی بادیهاوگاهنیر

کشاور   ی در ساطح اینك مطالعات و تحقیقاات بسایار  پذیر و خاوصاً انرژی باد، همهای تجدیداسصفاده از انرژی
 ،باادی  یهاا روگاهنیبا اضافه شدن بکه ش ررفیت ریزی توسعهنقش برنامه . در این میان،شودمدیریت و اجرا می

است  ین در حالیا. ها، مغفو  مانده استنیروگاهاین  های موجود در تولیدتطعیت دمدر نظرگرفصن خاوص با به
 شود. ا  میریزی شبکه لحشان در برنامهتطعیت تولید دم وهای بادی نیروگاهدر اکثر کشورها، نقش که 

 تاوان میی، شدن نیروگاه بادتوزیع، پس از تعیین طرح توسعه شبکه برای اضافهفوق های انصقا  ودر مورد شبکه
جاای اساصفاده از   هدر بارگذاری دینامیاك خطاوط، با    .کرد بررسیرا امکان اسصفاده از بارگذاری دینامیك خطوط 

اتعای  شارایط و شده در شده در بدترین شرایط( از ررفیت دینامیکی خط )محاسبهررفیت اسصاتیکی خط )محاسبه
یابد و یش میادی افزابشود. از آنجا که با افزایش سر ت باد، از یك طرف توان تولیدی نیروگاه خط( اسصفاده می

وی آن رکنناده بااد بار    یابد )به  لت اثر خنكاز طرف دیگر ررفیت دینامیکی خطوط مجاور آن نیز افزایش می
نصفی کند و بکه را مشتواند نیاز به طرح توسعه ضی موارد میخطوط(، اسصفاده از بارگذاری دینامیك خطوط در بع

 .ها به شبکه شودتر آنها و نیز اتاا  سریعوری اتصاادی این نیروگاهافزایش بهرهمنجر به 
تصاادی افنی و  العاتشده در کشورهای پیشرو، رویه مطهای انجامدر این پروژه، از یك سو با بررسی فعالیت

 م ررفیتمفهو های بادی تدوین شده است. از سوی دیگر، ضمن بررسیشدن نیروگاهافهتوسعه شبکه با اض
شده در کشورهای های انجامفعالیت(، SLR( و تفاوت آن با ررفیت اسصاتیکی خطوط )DLRدینامیکی خطوط )
اری ذتصاادی بارگسنجی فنی و ارویه مربوط به انجام مطالعات امکان بررسی شده و DLRپیشرو در زمینه 

که و با وادث شبحار و بها با در نظر گرفصن ماهیت احصمازتی باد، دینامیك خطوط تدوین شده است. این رویه
بخشی از )واتعی  تدرت ها بر روی یك شبکهاند. این رویهریزی تاادفی توسعه یافصهاسصفاده از مفهوم برنامه

های در حالت وسازی شده یادهپوش ترار دارد( پبادی سیاهتوزیع ایران که در پیرامون نیروگاه شبکه انصقا  و فوق
جاز ررفیت نیروگاه ، حد مSLRو  DLRتبل و بعد از اجرای طرح توسعه مورد نظر، با اسصفاده از دو رویکرد 

 بادی تعیین شده است. 



 

 Niroo Research Institute  4139كارنامه پژوهشي سال  

177 

گاه نيرو  ژپوهش

 :نتایجچكيده 

 های مخصلف آنتبیین مفهوم ررفیت دینامیکی خطوط و جنبه 

 حضاور   ریازی توساعه شابکه باا    شاده در کشاورهای پیشارو در زمیناه برناماه     انجامهای آوری فعالیتجمع
 خطوط DLRهای بادی و اسصفاده از نیروگاه

 سنجی فنی و امکان انجام مطالعاتهای بادی و رویه ریزی توسعه شبکه با حضور نیروگاهتدوین رویه برنامه
 مازتیهای احصخطوط با اسصفاده از روش DLRاسصفاده از  اتصاادی

 پوش ادی سیاهبشده بر روی یك شبکه واتعی و تعیین حد مجاز ررفیت نیروگاه های تدوینسازی رویهشبیه
  در شرایط مخصلف

 ندات پروژه:تمس

 «یهای بادگاهشبکه با اضافه شدن نیرو ررفیتریزی توسعه در برنامه یشروپ یکشورها یاتتجرب یبررس» ،
 پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.های تدرت، گروه مطالعات سیسصم

 «ا دیادگاه  با اتصااادی   تدوین رویه مطالعات توسعه شبکه با دیدگاه احصمازتی و ارائه روند انجام محاسبات
ده های تادرت، پژوهشاک  ، گروه مطالعات سیسصم«احصمازتی برای مقایسه سناریوهای مخصلف توسعه شبکه

 برق، پژوهشگاه نیرو.

 «شگاه نیروهای تدرت، پژوهشکده برق، پژوه، گروه مطالعات سیسصم«ك خطوطبررسی بارگذاری دینامی. 

 « هاای  ت سیسصم، گروه مطالعا«کارگیری بارگذاری دینامیك خطوطکشورهای پیشرو در بهتجربیات بررسی
 تدرت، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.

 «تگاروه مطالعاا   ،«افازار ززم نارم ای مربوط به بارگذاری دینامیك خطاوط و تهیاه   سازی روابط پایهپیاده 
 های تدرت، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.سیسصم

 «های تطعی و دگاهو مقایسه دی نمونه هایبر روی شبکه رویه توسعه شبکه و محاسبات اتصاادی سازیپیاده
 های تدرت، پژوهشکده انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو.، گروه مطالعات سیسصم«احصمازتی

 « و صارفه   گرفصن سیسصم بارگذاری دینامیك خطوط در شابکه نموناه و بررسای میازان اثربخشای     در نظر
 قاا  نیارو،  هاای تادرت، پژوهشاکده انص   ، گروه مطالعاات سیساصم  «اتصاادی آن در مقایسه با توسعه شبکه

 پژوهشگاه نیرو.
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 عنوان پروژه:

توزیع در و فوق های انتقالبررسي تعامالت و مقررات موجود در مدیریت نت در شبكه

 کشورهای مختلف

 دفصر فنی و نظارت انصقا  شرکت توانیر كارفرما: مطالعات سیسصم گروه مجری:

 CSYVT10 كد پروژه: سعید سلیمی مدیر پروژه:

 نیکی مسلمی، ماطفی غالمی، رامین انااری همكاران:

 خالصه پروژه:

تواناد  گونه خاموشی مای تابلیت اطمینان بازیی مورد نیاز است و هر برق های انصقا با توجه به اینکه در سیسصم
لفای  رهای مخصها )خط مشی( و اسصانداهای اتصاادی هنگفت شود، در کشورهای پیشرفصه سیاستمنجر به زیان

 توزیع تدوین گشصه است. های انصقا  و فوقبرای نت در شبکه
ی تعاامالت و  توزیع، نحاوه های انصقا  و فوقبه نت در شبکه های مربوطیکی از نکات مهم در رابطه با سیاست

، نوع، بایست زمانی نت است. در این توانین میدهندههای انجامهای برق و شرکتتنظیم تراردادها بین شرکت
عیین شده طور شفاف تی انجام اتدامات مربوط به نگهداری و تعمیرات و نیز ورایف هر یك از طرفین بهو نحوه

شخص چنین با مهای احصمالی تابل دریافت باشد. هماشد تا درصورت تاور هر یك از طرفین، غرامت خسارتب
شاود کاه سابع    های نت ایجااد مای  های برق و شرکتتری بین شرکتی تعامالت، هماهنگی بیشبودن نحوه

 شود.می برداری سیسصمهای بهرهپذیری و کاهش هزینهارتقای نت سیسصم و لذا افزایش دسصرس
طه با نت در ف در رابهدف از اجرای این پروژه در ابصدا بررسی تعامالت و مقررات تدوین شده در کشورهای مخصل

توزیاع  وقفا های انصقا  و ی پیشنهادی برای ساخصار انجام نتِ شبکهتوزیع، و سپس تهیههای انصقا  و فوقشبکه
 در این رابطه است. ی تعامالت و تنظیم مقرراتدر کشور ایران، و نحوه

 
توزیع کشورهای مخصلف بطاور کلای ماورد    در مرحله او  از این پروژه وضعیت مدیریت نت شبکه انصقا  و فوق

کشور )آمریکا، کانادا، هند، اسصرالیا، نیوزیلند و آفریقای جناوبی(   6بررسی ترار گرفصه است و از بین این کشورها 
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توزیاع ایاران در ایان    . همچنین وضعیت مدیریت نت شبکه انصقا  و فاوق اندتر انصخاب شدهبرای مطالعات دتیق
 مرحله بررسی شده است.

بی، نحاوه برونساپاری   کشور انصخا 6توزیع در مرحله دوم از این پروژه پس از بررسی ساخصار شبکه انصقا  و فوق
 . رفصه استتوزیع این کشورها مورد بررسی ترار گفعالیصهای مربوط به مدیریت نت شبکه انصقا  و فوق
هیازات انصقاا    میرات تجمینه نگهداری و تعهای موجود در زدر مرحله سوم پروژه ابصدا اسصانداردها و دسصورالعمل

اری و یاات نگهاد  کشورهای مرجع مورد بررسی ترار گرفصه است. در گام بعد تراردادهاا و مناتااات انجاام  مل   
نجام نات در  ااتژیهای تعمیرات تجهیزات انصقا  کشورهای مرجع مورد بررسی ترار گرفصه است. در انصها نیز اسصر

 ترار گرفصه است.کشورهای مرجع مورد بررسی 
مرجع انجام  کشورهای ای بین تراردادها و ساخصار مدیریت نت در ایران ودر مرحله چهارم و پنجم پروژه مقایسه

 ست.گرفصه است و از روی این مقایسه پیشنهاداتی برای این دو بخش در ایران ارائه گردیده ا

 :نتایجچكيده 

 توزیع در کشورهای مرجعقا  و فوقبررسی نحوه برونسپاری فعالیصهای نت شبکه انص 

 رجعمتوزیع در کشورهای ها و اسصانداردهای نت شبکه انصقا  و فوقبررسی دسصورالعمل 

 توزیع در کشورهای مرجعبررسی اسصراتژیهای نت شبکه انصقا  و فوق 

 توزیع در کشورهای مرجعبررسی تراردادهای مربوط به نت شبکه انصقا  و فوق 

 ای مخصلفتوزیع ایران در شرکصهای برق منطقهبکه انصقا  و فوقبررسی وضعیت نت ش 

 توزیع ایران و کشورهای مرجعمقایسه بین تراردادهای نت شبکه انصقا  و فوق 

 رجعمورهای توزیع ایران و کشمقایسه بین نحوه برونسپاری فعالیصهای نت شبکه انصقا  و فوق 

 ندات پروژه:تمس

 « العات شی مط، گروه پژوه«توزیع در کشورهای مخصلفا  و فوقانصقبررسی وضعیت مدیریت نت شبکه
 سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.

 «شی مطالعات ، گروه پژوه«کشور منصخع 6توزیع در سپاری نت شبکه انصقا  و فوقبررسی نحوه برون
 سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.

 «کشور  6توزیع در قفو قا  وو اسصراتژیهای انجام نت شبکه انص بررسی اسصانداردها، تراردادها، مناتاات
 ، گروه پژوهشی مطالعات سیسصم، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.«منصخع

 «گاروه  «رهای مرجاع توزیع در ایران و کشوقمقایسه تراردادها و ساخصار مدیریت نت تجهیزات انصقا  و فو ،
 هشگاه نیرو.پژوهشی مطالعات سیسصم، پژوهشکده برق، پژو
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 عنوان پروژه:

عایقي در  ی نوین تجهيزات فشارقویهافناوریتدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه 

 مناطق با اقليم خاص

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مطالعات فشار توی گروه مجری:

 PHVPN24 كد پروژه: مجید رضایی مدیر پروژه:

 محمد رسولی  لی هوشمند خوی، همكاران:

 خالصه پروژه:

و  و هاوایی  شاوند. شارایط ساخت آب   های انصقا  و توزیع برق بر اساس شرایط آب و هوایی مای معموزً شبکه
ات  ملکارد تجهیاز   باشاد مای محیطی در مناطق خاص کشورمان که فراتر از شرایط کارکرد  ادی و اساصاندارد  

ر نهایات  خطاا و د  آورد کاه باروز  زات وارد مای های زیادی بر این تجهیفشارتوی را تحت تاثیر ترار داده و تنش
زیااد   ا تغییراتهای محیطی، دمای باز ی.  واملی چون آلودگیشودمیموجع پیرشدگی و کاهش  مر مفید آنها 

 ای شادید، ی شابنم، وزش بادها  های جوی، فشار بخار آب اشاباع، پدیاده  دما در محیط، رطوبت محیطی، بارش
بکه  اایقی شا   تتوانند سبع بروز مشکالت فراوان برای تجهیازا ی ریزگرد میدهزدگی، برخورد صا قه و پدییخ

ا باه نحاو   ری تعمیار یاا تعاویض تجهیازات     ای ضمن پایین آوردن تابلیت اطمیناان هزیناه  چنین مسئلهشوند. 
 محسوس افزایش دهد.
آن  ناسااییِ شا هادف  ها در مناطق با اتلیم خاص، با ی فناوری تجهیزات فشارتوی و  ایقسند راهبردی توسعه

شاوند تادوین   یمی برق در مناطق با اتلیم خاص کشور ی نوین که سبع بهبود کارآیی شبکههافناوریدسصه از 
ی هااوریفنبی به گردد تا بر اساس اسناد بازدسصی و راهبردی کشور، چارچوب کلیِ ززم جهت تحقق دسصیامی

 دار را ارائه نماید.نوینِ اولویت

 :نتایجچكيده 

  اصی تجهیزات فشار توی  ایقی در مناطق با اتلیم خهافناوریتدوین مبانی سند توسعه 

  ی تجهیزات فشار توی  ایقی در مناطق با اتلیم خاصهافناوریارزیابی هوشمندی 

 تلیم خاصاق با ی نوین تجهیزات  ایقی فشار توی در مناطهافناوریساز سند توسعه تدوین ارکان جهت 

 ق با در مناط ر تویی نوین تجهیزات  ایقی فشاهافناوریهای سند توسعه تدوین برنامه اتدامات و سیاست
 اتلیم خاص

  ق با در مناط ر تویی نوین تجهیزات  ایقی فشاهافناوریتدوین ره نگاشت و برنامه  ملیاتی سند توسعه
 اتلیم خاص

 وی در ی فشار ت ایق ی نوین تجهیزاتهافناوریسعه روزرسانی سند راهبردی توتدوین برنامه ارزیابی و به
 مناطق با اتلیم خاص
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 ندات پروژه:تمس

 « ق با ها در مناطایق فشارتوی و  ی نوین تجهیزاتهافناوریتدوین مبانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه
پژوهشگاه  نیرو، گروه پژوهشی مطالعات فشارتوی، پژوهشکده انصقا  ،«)گزارش مرحله او ( اتلیم خاص

 نیرو.

 « ق با ها در مناطایق و آینده پژوهی فناوری های نوین تجهیزات فشارتوی و  هافناوریارزیابی هوشمندی
اه ، پژوهشگ  نیروگروه پژوهشی مطالعات فشارتوی، پژوهشکده انصقا ،«اتلیم خاص )گزارش مرحله دوم( 

 نیرو.

 «یم خاصا اتل ایقی فشارتوی در مناطق ب اتساز توسعه فناوری های نوین تجهیزتدوین ارکان جهت 
 نیرو. هشگاهگروه پژوهشی مطالعات فشارتوی، پژوهشکده انصقا  نیرو، پژو ،«)گزارش مرحله سوم(

 «تلیم اناطق با می در ی نوین تجهیزات  ایقی فشارتوهافناوریهای توسعه تدوین برنامه اتدامات و سیاست
 رو.هشگاه نیرو، پژوپژوهشی مطالعات فشارتوی، پژوهشکده انصقا  نیگروه  ،«خاص )گزارش مرحله چهارم( 

 «وی در تقی فشار ت  ایی نوین تجهیزاهافناورینگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتی سند توسعه تدوین ره
رو، نصقا  نیشکده اگروه پژوهشی مطالعات فشارتوی، پژوه ،«مناطق با اتلیم خاص )گزارش مرحله پنجم( 

 ه نیرو.پژوهشگا

 «ت  ایقی فشار توی دری نوین تجهیزاهافناوریسند راهبردی توسعه  روزرسانیتدوین برنامه ارزیابی و به 
و، صقا  نیرکده انگروه پژوهشی مطالعات فشارتوی، پژوهش ،«مناطق با اتلیم خاص )گزارش مرحله ششم( 

 پژوهشگاه نیرو.

 « گروه  ،«خاص قی فشار توی در مناطق با اتلیمی نوین تجهیزات  ایهافناوریسند راهبردی توسعه
 پژوهشی مطالعات فشارتوی، پژوهشکده انصقا  نیرو، پژوهشگاه نیرو.
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 عنوان پروژه:

یابي، ارزیابي وضعيت و تعيين استراتژی بهينه تعمير و نگهداری راهنمای عيب تدوین

 کليدهای قدرت رده انتقال

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مطالعات فشارتوی گروه مجری:

 JHVPN23 كد پروژه: ایمان احمدی جنیدی مدیر پروژه:

 د صمیمیمجید رضایی، افسون پرهیزگار، فرید فرمانی، هادی نوروزی، پیمان کریمیان، محمد حام همكاران:

 خالصه پروژه:

بکه  ادی شا ط باشد که وریفه آن در شراییکی از مهمصرین تجهیزات در سیسصم حفارصی شبکه کلید تدرت می
صی از ر هار تسام  دباشد اماا چنانچاه   برق نمودن تسمصهای مورد نظر از شبکه فشار توی میبرتدار نمودن یا بی

 ادم   نماید. در صاورت شبکه اتاالی رخ دهد کلید تدرت تنها تجهیز فشار توی است که شبکه را محافظت می
طاوط  ه خاروج خ برق و منجر بز شبکه را بیرفع خطا در اسرع وتت، سیسصم حفارصی پشصیبان تسمت بزرگصری ا

 د مشاکالت گردد. همچنین اگر خطا بسار ت برطارف نگارد   هوایی، باسبارها و پسصهای فشار توی بیشصری می
باع آن  ا و باه ت یابد. لذا تطع سریع، انصخابی و مطمئن جریاان خطا  پایداری دینامیکی به کل شبکه گسصرش می
طالعاه و  وژه باا م ز درجه بازیی از اهمیت برخوردار است. در ایان پار   ملکرد صحیح کلیدهای تدرت در شبکه ا

، رین آنهاا بررسی ورایف،  ملکردها و مکانیزمهای  مل کلیدهای تادرت در خااوص دو ناوع از پار کااربردت     
اساصخراج   ن کلیادها دسصورالعمل ارزیابی وضعیت کلیدهای تدرت فشار توی و نیز اسصراتژی تعمیر و نگهداری ای

 .گرددمی
در این  در شبکه با توجه به اهمیت تطع سریع و مطمئن جریان خطا و به تبع آن  ملکرد صحیح کلیدهای تدرت
عمیار و  تساصراتژی  پروژه راهنمای ارزیابی وضعیت دو نوع از پرکاربردترین کلیدهای تادرت فشاار تاوی و نیاز ا    

 .گرددنگهداری این کلیدها اسصخراج می
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 :نتایجچكيده 

هاا در  وضاعیت آن  و آنالیز مودهای اصلی و فر ی خرابی در کلیدهای تدرت، روشهای مخصلف ارزیاابی با تحلیل 
 دی مربوطه تعییننه اتصااشرایط میدانی شناسایی شده، ادوات و تجهیزات مورد نیاز و منابع تامین آنها و نیز هزی

ضاعیت  ویاابی و ارزیاابی   تیم  یاع گردیده، با اخذ دانش فنی مربوطه در پژوهشگاه مقدمات ایجاد یك مرکز و 
باه   را ایاورههاای تحقیقااتی و یاا مشا    میدانی کلیدهای تدرت که آمادگی ارائه خدمات تست یا خدمات پاروژه 

 .گردددر پژوهشگاه نیرو فراهم می ای و صنایع بزرگ دارد،شرکصهای برق منطقه

 ندات پروژه:تمس

 بندی انواع کلیدهای تدرتمرحله او : طبقه 

 ات خطاطال های وارده بر کلیدهای تدرت، تعیین حازت خرابی و تحلیل ادوم: بررسی تنش مرحله 

 داری کلیدهای تدرتهای تعمیر و نگهمرحله سوم: اسصراتژی 

  :های ارزیابی وضعیت کلیدهای تدرتآزمونمرحله چهارم 
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 عنوان پروژه:

 تدوین سند راهبردی توسعه فناوری ابررسانا در صنعت برق

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: گروه مواد غیرفلزی مجری: گروه

 PCPPN23 كد پروژه: حسین کوهانی مدیر پروژه:

، درضا خاجیمحم اده،زسنگل نسصرن ریاحی نوری،  لی اکبر ژام، النا اصغرزاده، مینا نظام آبادی، محمد همكاران:
 .. دهقانیده آفرین و امرا.هادی سالمصی، مسعود رجبی، ارسالن حکمصی، وحید دادمهر، محمدرضا 

 خالصه پروژه:

وجع مباشد که می رفدر بخشهای تولید، انصقا ، توزیع و ما یصنعت برق، تلفات انرژ یکی از مشکالت  مده
فات و اهش تلک یراهکار مناسع برا یكگردد. می و هدر رفصن منابع ملیوارد آمدن خسارات  ظیم مالی 

نعت نا در صابررسا یهافناوریبر  یمبصن یزاتمخصلف صنعت برق اسصفاده از تجه یزاتطو   مر تجه افزایش
کرده  یتهدا در دادنهدون برا  یکیالکصر یندارند انرژ یکیمقاومت الکصر ینکهبرق است. مواد ابررسانا به سبع ا
بر  یمبصن تیزاتجه ه ازاسصفاد یگرد ی. از سورنددا یشصریب یدرو  مر مف ینو هنگام اسصفاده گرم نشده، از ا

 یعا  و توزوط انصقخط ییمنا یشرا کاهش داده و سبع افزا یرمصرتبهحوادث غ یادیابررسانا تا حد ز یهافناوری
 .گردندیبرق م

نفوذ  و یکیکصرال یانصفر در مقابل  بور جر یباًمقاومت تقر یعنی ییابررسانا یبا توجه به دو مشخاه اصل
ا رها، موتورهوترانسفورمات ،هال ها و کاب از جمله سیم یبالقوه فراوان یمواد ابررسانا کاربردها یسی،مغناط یریناپذ

 د.صه باشند داشها می توانن یچخطا، سوئ یانجر یمحدود سازها یسی،مغصاط یسازها یرهو ژنراتورها، ذخ
این  اشد.هدفبمی  رفصهابررساناها یکی از موضو ات مهم تحقیقاتی در مراکز  لمی و پژوهشی کشورهای پیش
ابررساناهایی  یابی به، دسصتبیل تحقیقات که بعضا با حمایت مالی دولصها و برنامه ریزیهای جامع صورت می گیرد

راع صخبدیهی است ا است که کاربرد  ملی آنها در تجهیزات مخصلف از لحا  اتصاادی مقرون به صرفه باشد.
ا در جهان پدید ر ظیمی  نقالبت مخصلف با اسصفاده از آنها می تواند اچنین ابررساناهایی و مصعاتبا ساخت تجهیزا

 آورد.
 نگاهی و محور امهبرن دیرویکر نیازمند با توجه به اینکه تحقیقات منسجم و هدفمند در رابطه با ابررساناها،

هیه فلذا پروژه ت. باشدمی راهبردی سندی تدوین و اسصراتژیك ریزی برنامه مسصلزم و بوده موضوع به راهبردی
سصورکار در د (توزیع و قا انص تولید،) ایران برق صنعت در ابررساناها آوری فن توسعه راه نقشه و راهبردی سند

 .پژوهشگاه نیرو ترار گرفت
و مذاکره و مااحبه با خبرگان،  ی نوین ابررسانا، بررسی اسناد باز دسصیهافناوریدر این پروژه با شناسائی 

سعه فناوری های ابررسانا در صنعت برق ایران تهیه گردید. سپس بر اساس چشم انداز تهیه شده، چشم انداز تو
ارائه گردید. سپس اتدامات فنی و غیر فنی  هافناوریاهداف کالن طرح و راهبردهای  ملی جهت توسعه این 

جرایی فنی و غیر فنی در ززم برای رسیدن به راهبردهای طرح تدوین شد. پس از تدوین اتدامات، پروژه های ا
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بازه زمانی ده ساله با تهیه شناسنامه فنی برای هر یك از پروژه هابه همراه شاخص ها، معیارها، مدت زمان و 
ی ابررسانا در صنعت برق ایران نگاشصه شد و در پایان هافناوریمبلغ تهیه شد. در ادامه نقشه راه توسعه 

 ارزیابی و ساخصار نظارت و به روزرسانی طرح تهیه گردید. های  ملکردی و اثربخشی، مکانیزم شاخص

 :نتایجچكيده 

  انق ایردر صنعت بر ابررسانای نوین هافناوریتدوین مبانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه 

 ی هاناوریفتوسعه  یراهبردها یناهداف کالن و تدو تعیین انداز،چشم تدوین شامل سازارکان جهت ینتدو
 ابررسانا در صنعت برق ایراننوین 

 انرق ایربی نوین ابررسانا در صنعت هافناوریجهت توسعه  هایاستبرنامه اتدامات و س تدوین 

 رق ایرانبا در صنعت ی نوین ابررسانهافناوریجهت توسعه   ملیاتی برنامه و( راه نقشه)نگاشتره تدوین 

 ر صنعت دبررسانا ی نوین اهافناورینقشه راه توسعه سند راهبردی و  یو به روزرسان یابیبرنامه ارز تدوین
 برق ایران

 ندات پروژه:تمس

 «(یعوزتنصقا  و ا ید،)تول یراندر صنعت برق ا ابررساناها یننو یو نقشه راه توسعه فناور یسند راهبرد» ،
 .یروو مواد، پژوهشگاه ن یمیمرکز ش واد غیرفلزی،م یگروه پژوهش
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 عنوان پروژه:

 راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژیتدوین سند 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: گروه مواد غیرفلزی گروه مجری:
 PCPPN22 كد پروژه: مهرنوش هور مدیر پروژه:

، نسصرن ر ژام،  لی اکبرسو  صراف مأموری، یاسر  بدی، رضا فریدی مجیدی، امیر شریف یزدی همكاران:
 زادهلطانحسین س ومحمدرضا خاجی، مژده ناطقی، مهدی بهلو  ، لیال بذلی، النا اصغر زادهریاحی نوری، 

 خالصه پروژه:

جهیزات با خواص تمصر، امکان ساخت بسیاری از مواد و  10-9تا  10-7های با کنصر  خواص مواد در مقیاس
ظیمی در  گرگونی د  و ایجاد تحو مطلوب با اسصفاده از فناوری نانو فراهم گردیده است. این فناوری تابلیت

و   مر واص و طبود ختواند منجر به بهباشد. کاربردهای آن در صنعت برق میصنعت برق و انرژی را دارا می
 ردد.گکار رفصه های بهچنین کاهش تلفات برق و افزایش بازدهی سیسصممواد و تجهیزات مورد اسصفاده و هم

نقشه راه در  نیتوسعه و تدو قاتی موفق بر پایه نانوفناوری در پژوهشگاه نیرو،های تحقیبا توجه به انجام پروژه
و انرژی  نعت برقدر ص  نوان رهنمونی برای دسصیابی به موتعیت اسصراتژیك این فناوریتواند بهاین حوزه می

ها، فرصت و وندهاتواند بر اساس بررسی رمحسوب شود. در این راسصا تدوین سند راهبردی و نقشه راه می
لند مدت ارایه یان و باه، ممنظور دسصیابی به اهداف مورد نظر در فواصل زمانی کوتبینی از تحوزت آینده بهپیش
 دهد.

ژی، تهیه یك ق و انرعت برهدف اصلی از انجام پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری نانو در صن
انصخاب  یی برایمبنا های تحقیق و توسعه و در نصیجهوسعه فعالیتبرنامه جامع، مناسع و اسصراتژیك برای ت

 باشد.کارگیری از این فناوری میدار در بهموضو ات اولویت
ر صنعت برق و ناوری دنانوف و مذاکره و مااحبه با خبرگان، کاربردهای در این پروژه با بررسی اسناد باز دسصی

ف کالن ه، اهداهیه شدتدر کشور تدوین و سپس بر اساس چشم انداز انرژی شناسائی شد و چشم انداز توسعه آن 
رح طبردهای ه راهبطرح و راهبردهای  ملی ارائه گردید. سپس اتدامات فنی و غیر فنی ززم برای رسیدن 

هیه شناسنامه تاله با سی ده تدوین شده و پس از تدوین اتدامات، پروژه های اجرایی فنی و غیر فنی در بازه زمان
ید. در هیه گردتروژه پها و معیارهای هر پروژه و مدت زمان و مبلغ هر ها و شاخصنی برای هر یك از پروژهف

 ملکردی و های شاخصنانو در صنعت برق ایران نگاشصه شده و در پایان  ادامه نقشه راه توسعه فناوری
  ردید.اثربخشی، مکانیزم ارزیابی و ساخصار نظارت و به روزرسانی طرح تهیه گ
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 چكيده نتایج:

 تدوین نقشه راه توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی 

 رق و ر صنعت بری دهای هدفمند تحقیق و توسعه بر اساس کاربردهای نانوفناوتدوین سند راهبردی پروژه
 انرژی

 ن و بلند وتاه، میاکنی انداز توسعه کاربردهای نانوفناوری در صنعت برق و انرژی در فواصل زماتدوین چشم
 مدت

 تدوین مبانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری نانو در صنعت برق ایران 

 ی نانو عه فناورای توستعیین اهداف کالن و تدوین راهبرده ،اندازساز شامل تدوین چشمتدوین ارکان جهت
 در صنعت برق ایران 

 نانو در صنعت برق ایران  ها جهت توسعه فناوریتدوین برنامه اتدامات و سیاست 

 ان ق ایرنگاشت)نقشه راه( و برنامه  ملیاتی جهت توسعه فناوری نانو در صنعت برتدوین ره 

 ق ایرانصنعت بر و درتدوین برنامه ارزیابی و به روزرسانی سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری نان  

 مستندات پروژه:

 رق و ر صنعت بدانو نتدوین مبانی توسعه و هوشمندی فناوری  "گزارش فازهای او  و دوم پروژه با  نوان
 .1393، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، مرداد ماه "انرژی 

 ژوهشی پ، گروه "ت برقساز توسعه فناوری نانو در صنعتدوین ارکان جهت "گزارش فاز سوم پروژه با  نوان
 .1393مواد غیرفلزی، آذر ماه 

 وه ، گر"رق بنعت صتدوین برنامه اتدامات توسعه فناوری نانو در  "انگزارش فاز چهارم پروژه با  نو
 .1394پژوهشی مواد غیرفلزی، اردیبهشت ماه 

 گروه "نعت برقصدر  تدوین ره نگاشت و برنامه  ملیاتی فناوری نانو "گزارش فاز پنجم پروژه با  نوان ،
 .1394پژوهشی مواد غیرفلزی، خرداد ماه 

 گروه "ق صنعت بر و درروزرسانی فناوری نانتدوین برنامه ارزیابی و به " نوان گزارش فاز ششم پروژه با ،
 .1394پژوهشی مواد غیرفلزی، مرداد ماه 
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 عنوان پروژه:

)عمرسنجي( استاتور  عایقي و ارزیابي وضعيت عایقي off-line هاینظارت بر انجام تست

 نيروگاه شازند اراك 2واحد 

 شرکت مدیریت تولید برق شازند كارفرما: تولیدمعاونت تخاای  مجری:
 NCJNA01 كد پروژه: ایمان صادتی مدیر پروژه:

 ماطفی ارغوان، محمود نجفیار همكاران:

 خالصه پروژه:

نیروگاه شازند ماورد   2پیچی اسصاتور واحد انجام شده بر روی سیم Offlineهای  ایقی در این پروژه نصایج تست
 PDگیری ررفیت خاازنی و  ، تانزانت دلصا، اندازهIR ،PI ،PDCAارزیابی ترار گرفت. تسصهای انجام شده شامل 

 بوده است.

 

 
 در طول زمان 2تغييرات جریان پالریزاسيون سه فاز ژنراتور واحد  :1شكل 

 
های تبل رهصهای دوصایج تسمشاهده نحوه تغییرات نصایج این تسصها با نهای انجام شده و با مقایسه نصایج تست

ج با سه نصایمقای تحلیلی در مورد وضعیت  ایقی ژنراتور ارایه شد. نصایج ارائه شده نشان داد که صرف
نجی چنین  مرسیرد. همرار گتاسصانداردهای معصبر کافی نخواهد بود و باید روند تغییرات مورد ارزیابی و بررسی 

 آورده شده است. 2انجام شد که نصایج آن در شکل  ERAژنراتور با اسصفاده از روش 
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 ERAبهره برداری با استفاده از معيار  14و  12عمرسنجي ژنراتور در سالهای  :2شكل 

 

 :نتایجچكيده 

  مرسنجی ژنراتور و پیشنهاد برنامه PM  برای انجام فعالیصهای نگهداری و اصالحی 

 پروژه:ندات تمس

 یك جلد گزارش نهایی 
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 عنوان پروژه: 

 برداری از انرژی باد در کشورتدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مرکز توسعه فناوری توربین بادی گروه مجری:

 PWPN01/T2 كد پروژه: خانم مهندس ثریا رسصمی مدیر پروژه:

 بحری، ثریا رسصمی، آرزو حسنخانیحمیدرضا زری،  باس  همكاران:

 خالصه پروژه:

یکسو  ا که ازگردد، چرترین کشورهای جهان محسوب میکشور ایران از لحا  منابع مخصلف انرژی یکی از غنی
انسیل ارای پصیگر دهای فسیلی و تجدیدناپذیر نظیر نفت و گاز است و از سوی ددارای منابع گسصرده سوخت

جویانه های صرفهمحیطی و راهبردزیست هایبا توسعه نگرش .باشدمیهای تجدیدپذیر از جمله باد فراوان انرژی
انرژی مطرح در  ر منابعا سایبهای تجدیدناپذیر، اسصفاده از انرژی باد در مقایسه برداری از منابع انرژیدر بهره

یمت ته دلیل بهای بادی اسصفاده از تکنولوژی توربین. بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشصه است
شور ا  در کاشصغ های نو و کمك در جهت ایجادبادی در مقایسه با دیگر صور انرژیرقهای بپایین توربین

با مشخص  ژی بادیانر سند راه .تواند یك انصخاب مناسع در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر باشدمی
زم در زتدامات ان عییتهای مخصلف انرژی باد، تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نمودن حوزه

یران هموار اادی در بنرژی ها به منظور محقق ساخصن اهداف فوق راه را برای رسیدن به توسعه اهر کدام از حوزه
بندی اولویت لح ملیی انرژی بادی مورد بررسی ترار گرفصه و بر اساس مااهافناوریسازد. در این سند، می
های مناسع و ستذ سیاراه سند باد کشور ارائه شده تا با اتخا اند، درخت تکنولوژی صنعت بادی و نقشهشده

 پیشنهاد اتدامات موثر، راهگشای دسصیابی به اهداف تعیین شده در سند باشد. 

 :نتایجچكيده 

 برداری از انرژی باد در کشور.تبیین ضرورت تدوین سند راهبردی بهره 

  ساله و سطح ملی. 15زمانی تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند در بازه 

 های فناوری و ارائه چرخه  مر پذیرش برق بادی.تبیین مشخاه 

 های فناورانه و ارائه درخت تکنولوژی توربین بادی.شناسایی حوزه 

 پژوهی فناوری بادی.آینده 

 1410انداز صنعت بادی تا افق ارائه چشم. 

 انداز.ارائه اهداف کالن برای تحقق چشم 

 های توسعه فناوری بادی در کشور.تدوین راهبرد 

 های اجرایی توسعه فناوری بادی در کشور.تدوین سیاست 
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 لوژی صی، تکنوصنع های فرهنگی، اجصما ی وسازی زیرساختهای اجرایی در سه زیر بخش آمادهارائه پروژه
 های فنی.سازی زیرساختتوربین بادی و آماده

 های  ملکردی و اثربخشی.تدوین شاخص 

 مکانیزم ارزیابی. تدوین 

 روزرسانی.تدوین ساخصار نظارت و به 

 ندات پروژه:تمس

  انجام مطالعات زیربنایی» گزارش فاز او  با  نوان.» 

  تدوین ارکان جهت ساز و نقشه راه کالن» گزارش فاز دوم با  نوان.» 

  تدوین نقشه راه و برنامه  ملیاتی» گزارش فاز سوم با  نوان.» 

 تدوین برنامه ارزیابی و به روز رسانی» ا  نوان گزارش فاز چهارم ب.» 

 .درخت تکنولوژی صنعت باد ایران 

 .نقشه راه سند باد 
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 عنوان پروژه: 

 های مرجعطرح کالن آزمایشگاه

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: های مرجعمرکز آزمایشگاه گروه مجری:
  كد پروژه: مسعود رضائی سامان کندی مدیر پروژه:

هنام برو، بشسیامك ابیضی، فرشید مناوربخت،  لی صنعصگران محبعلی، دولت جمشیدی، مریم  همكاران:
 دوست و ا ظم باجقلی لم

 خالصه پروژه:

رتقای داناش  وسعه و اکنصر  کیفیت محاوزت داخلی، مطابقت با اسصانداردهای ملی و بین المللی، ایجاد بسصر ت
خاارجی   فنی مربوطه و امکان صادرات محاوزت داخلی و برخاورداری از امکاان کنصار  کیفیات محااوزت     

که در این زمیناه   باشدیمین المللی بملی و اسصانداردهای با وارداتی نیازمند امکانات آزمایشگاهی آزمون مطابق 
 جهیزات ماورد تهای مخصلف در حوزه آزمون وجود آزمایشگاه دم  وجود دارد. در صنعت برقهای زیادی کاسصی

شاکالت  ر را باا م زیرساخت های اساسی صنعت برق و انرژی کشاو  اسصفاده در بخش تولید، انصقا  و توزیع نیرو
نیاز صنعت  های مرجع مورداجرای این پروژه تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهاز اهداف اصلی . مواجهه نموده است

 :باشدمیبرق و انرژی موارد زیر به شرح زیر 

 یت نصر  کیفسیر کدر م مطابق با توانین و مقرراتصحیح و مناسع کیفیت کاز و تجهیزات تولیدی  سنجش
 آنها

 رزیابی و رجع در امهای با توجه به نقش آزمایشگاه در صنعت برق ا صماد برای اسصفاده از تجهیزات افزایش
 مطابقت آنها با اسصاندارد های ساخت تجهیزات و تولید مواد 

  ت ی در صنعتصاادادر برنامه های مربوط به رشد و توسعه کاهش هزینه ها و ایجاد امکان تامیم گیری
 برق

 عاتی، تی، مطالقیقادر پروژه های تح ا صماد در اطال ات ارائه شده برای تحلیل و تامیم گیری افزایش
 تولیدی

  از محیط زیست حفارتکاهش تلفات، حوادث و نارسائیها در صنعت برق در راسصای 

  مردم کنندگان و  مومتندرسصی و رفاه مارفارتقاء 

 عای مرجبه ویژه اسصانداردهای جدید در اثر فعالیت آزمایشگاههتوانین و مقررات سصقرار ا 

برای اطمینان از کیفیت تجهیزات بکار گرفصه شده در صنعت برق ززم است که این تجهیزات تبال از نااع در   
شبکه، تحت فرآیند کنصر  کیفیت و به ویژه انجام آزمونهای ززم ترار گرفصه و در صورت موفقیت در این ماورد،  

های مرجع معصبر تا چند سا  تبل در کشاور  مجوز خرید و بهره برداری از آنها صادر گردد.  دم وجود آزمایشگاه
سبع گردیده بود که این آزمونها در آزمایشگاههای سایر کشورها صورت پذیرفصه و یا مصاسافانه باه طاور کلای     
صورت نگرفصه که این مساله مشکالت مصعددی را برای صنعت برق ایجاد نموده باود. باتوجاه باه اهمیات ایان      
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ری است که مقوله توسعه آزمایشگاههای مرجع را در دسصورکار تارار داده و  موضوع برای صنعت برق ایران ضرو
های بخش تولید، انصقاا  و  دسصرسی به مجمو ه آزمایشگاهدر جهت تکمیل، تجهیز و راه اندازی آن اتدام نماید. 

تایید مراجع بین به  نوان آزمایشگاه مرجع و مورد  آزمونهای مخصلفایجاد امکانات و تابلیت انجام توزیع نیرو با 
نظیر ارتقاء داناش و   یدسصاوردهای باشدمیالمللی، مورد نیاز صنعت برق در کشور از نصایج مورد انصظار این پروژه 

فناوری تولید محاوزت داخلی با اطالع از وضعیت کیفیت آنها و امکان مقایسه با محااوزت مشاابه خاارجی    
کان صادرات محاوزت داخلی با وجود گواهی های مورد تاییاد  . بدینوسیله امباشدمیرتبای محاوزت داخلی 

. ضمنا از کاربرد تجهیزات بای کیفیات   شودمیبین المللی و همچنین حاو  اطمینان از کیفیت محاو  فراهم 
وارداتی در شبکه برق با انجام تست تبل از مارف جلوگیری نموده و موجع ارتقای بهره برداری و تداوم تغذیاه  

 گردد.ش تلفات میبرق و کاه
جاود  ور ماا از  تابل ذکر است که در بسیاری از کشورها چنین آزمایشگاهی تاسیس شده است و مصاسافانه کشاو  

 .گرددمی خارجشور از کر زیادی ارز جهت انجام تایپ تست یدامحروم است و سالیانه مق های موردنظرآزمایشگاه
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 :های مرجعزمایشگاهتراردادهای مبادله شده و در حا  مبادله مرکز آ
 المللی فصحهای بینالمللی تدرت از طریق تاسیس شرکت آزمایشگاهتجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بین

 
 مجری كارفرما عنوان قرارداد ردیف

 پژوهشگاه نیرو توانیر روهای مرجع حوزه توزیع و انصقا  نیشگاه یتجهیز و راه اندازی آزما 1

 رله و حفارتتوسعه آزمایشگاه  1-1

 های فصوولصائیكتجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مرجع پنل ماژو  1-2

 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه اینورترهای خورشیدی 1-3

 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه اسصاندارد هواساز 1-4

 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مرجع کولر گازی 1-5

 آزمایشگاه مرجع کولر آبیتجهیز و راه اندازی  1-6

 های صنعت برق افزارنرمتجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیت تجهیزات و  1-7

 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تشخیص و تحلیل بدافزار در سیسصمهای صنعت برق 1-8

 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه سامانه اندازه گیری هوشمند 1-9

 آزمایشگاه سنجش کیفیتتوسعه  1-10

 توسعه آزمایشگاه یراق آزت 1-11

 توسعه آزمایشگاه سیم و کابل 1-12

 توسعه آزمایشگاه کلید مینیاتوری 1-13

 توسعه آزمایشگاه فشارتوی 1-14

 تجهیز و راه اندازی و توسعه آزمایشگاه روشنایی 1-15

تولید برق  نیرو های مرجع حوزه تولیدشگاهیتجهیز و راه اندازی آزما 2
 حرارتی

 پژوهشگاه نیرو

 کشور ی حرارتیاه هاطراحی و ساخت سیسصم کالیبراسیون فلو برای فلومصرهای سوخت گاز در گسصره مورد نیاز نیروگ 2-1

 ارزیابی و آزمون فیلصرهای توربین گازی 2-2

 اینچ 8الی  1راه اندازی آزمایشگاه تست شیرهای کنصرلی  2-3

ر فاده داسص تحقیق در برنامه کنصر  کیفیت و اسصاندارد تجهیزات موردبررسی و  3
ء به ا اتکاد بصنعت برق کشور در شورای ارزیابی و مطابقت با اسصانداردهای تولی

 های مرجعفعالیصهای آزمایشگاه

 پژوهشگاه نیرو توانیر
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 مقاالت منتشر شده

 الملليهای ملي و بينشده در کنفرانس ارایهمقاالت چاپ و 

نوسایا   لکصریکای نا امطالعه خاواص حرارتای و   ”آصفی، منیره؛ شریعصی نیاسر، مجصبی؛ مولوی، هدی؛ بابایی، جابر:  .1
 .1394المللی برق، تهران، آذر امین کنفرانس بینسی ؛“الماس -روغن ترانسفورماتور

 ؛“ون رابار های کااربردی در تخماین  مار مقاره هاای سایلیک       بررسی مد ”طاهری، مونا؛ ریاحی نوری، نسصرن:  21
 .1394المللی برق، تهران، آذر امین کنفرانس بینسی

ای دماا  ز ابررساان سانص ”کوهانی، حسین؛ فالح آرانی، حسام؛ ریاحی نوری، نسصرن؛ صدتی، آرمان؛ باغشاهی، ساعید:   .3
 .1394تهران، آذر المللی برق، امین کنفرانس بینسی ؛“BSCCO بازی پایه بیسموت

رسانای دماا  ز فاز ابرسنص”فالح آرانی، حسام؛ کوهانی، حسین؛ ریاحی نوری، نسصرن؛ صدتی، آرمان؛ باغشاهی، سعید:  .4
 .1394المللی برق، تهران، آذر امین کنفرانس بینسی ؛“بازی بیسکو به روش ذوب جزئی

د یل ساوخصی اکسای  مدلسازی پ”: مهدی تفضلی،د؛ رضایی، مسعو ؛مولد؛ بزرگمهری، شهریار؛ شیوا، همایونکنعانی،  .5
 .1394 بهشتیارد ، تهرانی، سوخص لیو پ دروژنیکنفرانس ه نیسوم ؛“جامد با سوخت گاز طبیعی

ه باا  وی پایاه دومادار  معادلسازی خطاوط انصقاا  بار ر   ”: همایون برهمندپور،اهلل؛ حبیعرئوفی،  ؛جوادنظافت نمینی،  .6
 .1394المللی برق، تهران، امین کنفرانس بینسی ؛“غیرمشصركهای ابصدایی یا انصهایی گره

ی ولصااژ  افزایش پایدار تنظیم بهینه مقاومت کروبار در”: زهرامدیحی بیدگلی، سیما؛ کمانکش، همایون؛ برهمندپور،  .7
 .1394، المللی برق، تهرانامین کنفرانس بینسی ؛“ژنراتورهای بادی در اثر فروافصادگی ولصاژ شبکه

ی گوریصم پیشانهاد شده برق بر اساس التعیین تیمت تمام”: کیومرث حیدری،همایون؛ برهمندپور، سعید؛ محمودی،  .8
LCOE المللی بارق،  ینامین کنفرانس بسی ؛“های مخصلف و مطالعه موردی آن در کشور ایرانمنطبق با تکنولوژی
 .1394تهران، 

 امنیات  افازایش  رد آن تااثیر  انارژی و  هاای حامل تبادزت توسعه اسصراتژی”: همایونبرهمندپور، فصاح؛ زاده، حسن .9

 .1394المللی فناوری و مدیریت انرژی، تهران، دومین کنفرانس بین ؛“ملی

همساایه و   بررسای طرحهاای تباادزت بارق در کشاورهای     ”: همایون برهمندپور،سعید؛ یاری، مهدی؛ ماطفائی،  .10
انارژی،   ی و مدیریتالمللی فناوردومین کنفرانس بین ؛“محوریت تبادزتای برق و نقش ایران در بازارهای منطقه

 .1394تهران، 

 ؛“شاورهای هادف  بررسی سیاسصگذاری مطلوب در صادرات گاز ایاران باه ک  ”: همایون برهمندپور،فصاح؛ زاده، حسن .11
 .1394المللی فناوری و مدیریت انرژی، تهران، دومین کنفرانس بین

وتی صمییز کننده بکارگیری سیسصم ت”احمد:  ،فرغر؛ صیامی،  لی ؛ محمدی، خلیل؛ مدنینجفی اص آسایش، مسعود؛ .12
نس تخااای  ین کنفارا نهم ؛“به منظور افزایش راندمان حرارتی در بویلرها و پیاده سازی آن در یك نیروگاه نمونه

 .1393پایش وضعیت و  یع یابی، اهواز دانشکده نفت اهواز، اسفند 
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 توساعه  جرایای ا سیاساصهای  تادوین ”ء، محمد؛ ضیایی طباطبائی، سیدسعید؛ ضاابطیان، محماد:   زمانی، محمد؛ اولیا .13

 شگاه  لم و صنعتحرارتی، دان های نیروگاه صنعت کنفرانس ششمین ؛“ایران در نیروگاهی گازی توربینهای فناوری
 .1394دی  تهران، ایران،

 توربین ریفناو وسعهت”ضابطیان، محمد؛ ضیایی طباطبائی، سیدسعید؛ اولیاء، محمد؛ آسایش، مسعود؛ زمانی، محمد:  .14

 های نیروگاه تصنع کنفرانس ششمین ؛“1404افق  نیرو در وزارت الزامات به پاسخگوئی منظور به نیروگاهی گازی

 .1394حرارتی، دانشگاه  لم و صنعت ایران، تهران، دی 

امین کنفارانس  یس ؛“بخار های توربین در احیرط مالحظات و فناوری آتایاری و سید سعید اسدزاده، پیشرفتر جعف 153
 .1394المللی برق، تهران، بین

 20ایع در فیادر  شا بررسای اضاافه ولصاژهاای    ”رضایی، مجید:  ؛ ابدینی، معین ؛احمدی جنیدی، ایمان ؛ادهم، بابك .16
 .1394امین کنفرانس توزیع برق، زاهدان، اردیبهشت 20 ؛“کیلوولت فشار مصوسط توزیع برق مراغه

هاای مبصنای بار    بکهبررسی سازوکار دسصرسی به شبکه تطعای در شا  ”:  لیسید ترشی،الناز؛ باترزاده، مریم؛ شبرو،  .17
 اده باا رویکارد  دکنفرانس ملی فناوری، انرژی و  ؛“برای کاربردهای شبکه هوشمند برق IEEE802.15.4اسصاندارد 
 .1394برق و کامپیوتر، خرداد  مهندسی

ت ای در زیرسااخ ارائاه یاك معمااری جهات تعامال داده     "مرتضوی، فرزانه، هاللی مقدم، مهشید، صدیقی، فروغ،  .18
 .1393ان، آبان ، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایر"اطال اتی شبکه توزیع هوشمند ایران

19. Omid Sarikhani, Amir Haj Alirezaie, Shahriar Bozorgmehri, "Modeling of Temperature 

Effects on Carbon Deposition for Anode of Solid Oxide Fuel Cells Using Natural Gas", 3rd 

Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3)، IROST, Tehran, IRAN, May 12- 13, 2015. 

20. Nouraliee, J., Porkhial, S., Tamjidi, A., "Study on Dalaki Geothermal Resource in Bushehr 

Province, in the North of Persian Gulf", Proceedings World Geothermal Congress, 

Melbourne, Australia, 19-25 May 2015. 

21. Porkhial, S.,Nouraliee, J., Rahmani, M.R., Ebrahimi, D.,"Study on Conceptual Model of 

Arabdizaj Prospect in West Azarbaijan Province, NW-Iran", Proceedings World 

Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 19-25 May 2015. 

22. Nouraliee, J., Porkhial, S., Rahmani, M.R., Ebrahimi, D.,"Reconnaissance Survey of 

Geothermal Resources in West Azarbaijan Province, NW-Iran", Proceedings World 

Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 19-25 May 2015. 

23. Zeyghami, M., Nouraliee, J.,"Effect of Different Binary Working Fluids on Performance of 

Combined Flash Binary Cycle", Proceedings World Geothermal Congress, Melbourne, 

Australia, 19-25 May 2015. 

24. Ghazavi Dozein, Mehdi, Ansari, Javad, Soleymanifar, Mehran, Zafari, Leila: “An 

Observability Based Monitoring scheme for Voltage Stability Margin: A Practical System 

Case”; 20th Power Distribution Conference, Zahedan, Iran, April 2015. 
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 شده در مجالت و نشریاتمقاالت چاپ

ماره ه سیمان، شا ماهنام ؛“معدنی و گیاهی ترانسفورماتور  ایقی هایمقایسه خواص روغنبررسی و ”مولوی، هدی:  .1
203 ،39-35 ،1394. 

هشای  پژو-فاالنامه  لمای   ؛“بررسی  لال تخریاع ساوپاو دود یاك اتوباوس     ” ماطفی: غیاثی، حسن؛ سلطانلو، .2
 .1394تحقیقات موتور، تهران، آذر ماه 

- لمای  نشاریه  ؛“LPGبررسی  لل شکست سوپاو اطمینان مخازن حمل گاز ”غیاثی، حسن؛ سلطانلو، ماطفی:  .3
 .1394پژوهشی امیرکبیر، تهران، آذر ماه 

جلاه مهندسای   مبخاار،   هاای  تاوربین  در طراحی مالحظات و فناوری پیشرفت”: سعیددسیاسدزاده، ؛ رفع، جآتایاری .4
 .59تا  47، سا  بیست و چهارم ص 103مکانیك، شماره 

ای مبصنی بر سیم صنعصی برای کاربردهحسگر بی شبکه MACهای مقایسه پروتکل” : لیسید ترشی، ؛مریمشبرو،  .5
IEC61850“ژورنا   ؛IJIREEICE 1394، خرداد. 

6. M. Barzegar Gerdroodbary، M. Rahimi Takami، D.D. Ganji، "Investigation of 

thermal radiation on traditional Jeffery–Hamel flow to stretchable convergent/ 
divergent channels"، Case Studies in Thermal Engineering، 6، pp. 28-39، May 2015. 
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 شدهمجالت نمایه شده درمقاالت چاپ

ISI، ISC 

1. Jalali، M.، Siavash Moakhar، R.، Kushwaha، A.، Kia Liang Goh، G.، Riahi-Noori، N. 

Khatiboleslam Sadrnezhaad، S.: "Enhanced dye loading-light harvesting TiO2 photoanode 

with screen printed nanorod-nanoparticles assembly for highly efficient solar cell"، 
Electrochimica Acta، No. 169، PP.395–401، 2015. 

2. Zahiri، A.، Molavi، H.: “Comparison of precoat and mixed bed resins in condensate 

polishing plant، regarding applicability، technical and economical aspects”، accepted to be 

published in Iranian Journal of Chemical Engineering، Vo.13، N.77، PP. 69-77، 2015. 
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 هاسمينارها و کنفرانس

  رسانياداره نشرعلم، کتابخانه و اطالع

سااز  ه زمیناه نشر دانش به کمك برگزاری سمینارهای تخاای و کاربردی در محورهای  لمی مرتبط با صنعت بارق کا  
تواناد  مای  ور بوده وپژوهشی در سطح دنیا برای پژوهشگران و محققان و اساتید کش-آگاهی از آخرین دسصاوردهای  لمی

شار  لام،   هام اداره ن تر سازد از اهداف مشکل داده، منسجمهای پژوهشی را ی ارتباطی صنعت و دانشگاه و حوزهحلقه ها
تعالی، معاونات  مدد باری تا کنون به 94رسانی در معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو است. از ابصدای سا  کصابخانه و اطالع
کنندگان، شرکت تمندان وهای مشوتانه  السمینار موفق را در کارنامه خود دارد که اسصقبا  و پیام 60پژوهشی تریع به 

 حاکی از رضایت ایشان است.
یجااد  اتاوان اشااره داشات؛ یکای     هاا، باه دو محاور اصالی مای     های صورت گرفصه در محور همایشدر خاوص فعالیت

  رها.اری سمیناهای اجرایی جهت اتدام به برگزهای مناسع برای برگزاری این سمینارها و دیگری فعالیتزیرساخت
 ززم اتدامات زیر صورت گرفصه است: جهت ایجاد زیرساخصهای

 پایش  فعاال های مربوط به آن )نمودار گردش کار و فرمبه همراه « های پژوهشگاه نیرونامه برگزاری همایشآیین»تهیه 
 ؛(نویس است و تایید نهایی را دریافت نکرده است

اشاصراك و   شاور، نظیار  کاجصما ی موجود در  هایافزارها و پایگاهرسانی سمینارها از طریق نرمهای اطالعایجاد زیرساخت
سامینارهای  »ان های رسمی، ایجااد و معرفای کاناا  تلگرامای باا  ناو      برای ارسا  نامه "fax.ir"مندی از سیسصم بهره

 ن:و پست الکصرونیکی مخاوص با  نوا "www.telegram.me/NRIseminars" :و آدرس «تخاای پژوهشگاه نیرو
"seminar@nri.ac.ir".  ون فعالیصهاای جهات اتوماسای   زیرساخصهای ززمبا هماهنگی واحد شبکه پژوهشگاه، اخیرا نیز 

 ثبت نام و ارزیابی سمینارها از طریق سایت پژوهشگاه نیرو در دست اتدام است.

 سات کاه  ه توضایح ا با ززم  :سمینارها رسانی و د وت بهاطالعصنعت برای  -دانشگاه -تهیه بانك اطال اتی وزارت نیرو
ل بار  ین بانك مشصمو ا در پژوهشگاه وجود نداشصه استجهت ارتباط با صنعت و دانشگاه منسجمی اطال اتی بانك  تبال

هاا، ساایر   روگااه ای و توزیاع، نی هاای بارق منطقاه   های مرتبط، شرکتها و پژوهشگاهاطال ات ارتباطی برخی وزارتخانه
هاا و  انشاگاه نشاجویان د درمانی، رؤسا و معااونین و اسااتید و دا   شرکصهای مرتبط با سمینارها نظیر سازمانهای پزشکی و

نارها ده در سامی کنندگانیست که از طرق مخصلاف ارتبااطی ایجادشا   های تراز او  کشور و اطال ات سایر شرکتدانشکده
 روزرسانی است؛این بانك همواره در حا  تکمیل و به نمایند. گفصنی استشرکت می

و  رهای تخااای ریزی و برگزاری منسجم سامینا با هدف برنامه« 95عاونت پژوهشی در سا  تقویم رخدادهای م»تهیه 
ری شاده و  الی بازنگاست این سمینارها به صورت فریزی  التمندان برای حضور در این سمینارها. گفصنیتسهیل برنامه

 شوند.رسانی میاز طریق روشهای گوناگون ارتباطی اطالع

منسجم سمینارهای  ریزی و برگزاریبا هدف برنامه« 1396تقویم رخدادهای معاونت پژوهشی در سا  »تهیه اتدام جهت 
 ریزی  التمندان برای حضور در این سمینارها.و تسهیل برنامه تخاای

 گردد:در ادامه جدو   ناوین و پوسصر سمینارهای برگزار شده جهت اطالع ارائه می
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 تاریخ برگزاری دهندهارائه نام سمينار ردیف

1 Research Challenges In Microgrid Technologies 13/11/93 دکصر مهدی ثواتبی 

 23/2/94 پورپروفسور محمد شاهیده کارگاه آموزشی شبکه هوشمند  2

3 Digital Health System and Smart Safer Home  10/3/94 دکصر تاسم مخصاری 

4 Assessing & Managing Risks in High Technology 26/3/94 پروفسور  لی حسامی 

 25/6/94 دکصر اشکان رحیمی کیان پاسخ به تقاضای انرژی الکصریکی به روش هوشمند  5

 30/9/94تا  28 دکصر فرخ رحیمی های تدرت الکصریکی بازارهای پیشرفصه در شبکه 6

ن آدهای الملل و پیاماتصااد بینتحلیل انصقادی آب مجازی از منظر نظریه  7
 برای آینده

 21/10/94 دکصر حامد تدوسی

 26/11/94 مهندس مهرنوش هور یانرژ ورق راه توسعه فناوری نانو در صنعت بتدوین سند راهبردی و نقشه 8

 ت وهای طراحی، ساختدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری 9
 ان تدوین دانش فنی انواع موتورهای مورد نیاز در صنعت برق ایر

 26/11/94 پناهمهندس  لیرضا تائم

 ع برقوزیتسند راهبردی و نقشه راه توسعه اتوماسیون پیشرفصه در شبکه  10
 توماسیون پیشرفصه در شبکه توزیع برق ایران  ایران

 3/12/94 فرمهندس مهران سلیمانی

ردگی خو های نوین کنصر آوریتدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فن 11
 در صنعت برق ایران )تولید، انصقا  و توزیع( 

 3/12/94 مهندس داور رضاخانی

ی ورشیدخژی تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه فناوری های مرتبط با انر 12
 در ایران 

 10/12/94 مهندس سینا سالمی

مر  و  تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری ارزیابی وضعیت 13
 باتیمانده تطعات داغ نیروگاهی

 10/12/94 پورمهندس معاومه ر یت

 17/12/94 حسینیمهندس امید شاه  مانهای پربازده در بخش ساخصتدوین نقشه راه به کارگیری فناوری 14

های تدوین سند راهبردی پایش سالمت در سازه های صنعت برق، روش 15
 ها پیش بینی بروز اشکازت و ارائه راهکارهای کاهش آن

 17/12/94 دکصر محمد لی جعفری
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 تخصصي فناوری نانو در صنعت برق و انرژیسومين کنفرانس 

 لمی  بردی وبا هدف ارائه نصایج کار« سومین کنفرانس تخاای فناوری نانو در صنعت برق و انرژی»
ی سصاد ویژه توسعه فناوری با همکار 1394اردیبهشت ماه  30الی  28در تاریخ  نانوفناوری در حوزه برق و انرژی
اسصادان و  حققان،ماین کنفرانس محل گردهمایی نخبگان، دانشمندان، د. نانو و پژوهشگاه نیرو برگزار ش

 داشصند. که در زمینه نانوفناوری در حوزه برق و انرژی فعالیت  بوددانشجویانی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله اهداف کنفرانس می

 گسصرش کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق و انرژی 
 های به کارگیری فناوری نانو در صنعت برق و انرژیچالش ها وبررسی فرصت 

 توسعه به کارگیری فناوری نانو در صنعت برق و انرژی 

 ونظران حوزه برق و انرژی و فناوری نانبرتراری ارتباط و تباد  نظر میان صاحع 

 های برق و انرژیتشویق پژوهشگران حوزه نانو برای فعالیت در زمینه 

خاوص  کلی در وضیحاتبرگزاری کنفرانس در روز او  پس از برگزاری افصصاحیه و ارائه تدر طی این سه روز 
یقات نانو در از تحق نانو روند برگزاری کنفرانس و نحوه حمایت های پژوهشگاه نیرو و سصاد ویژه توسعه فناوری
ین نشست اد و در شزار گحوزه برق و انرژی، نشسصی مابین خبرگان صنعت برق و انرژی و نخبگان نانوفناوری بر
حقیقات تاساسی  ورهایبه بررسی مشکالت صنعت برق و امکان رفع آنها از طریق نانوفناوری پرداخصه شد و مح

 در این زمینه بررسی شد.
اه و کارگ اربردیهای تخاای، مقازت  لمی، پژوهشی و کدر روزهای دوم و سوم کنفرانس به ارائه نشست

 و انرژی پرداخصه شد.تخاای مرتبط با حوزه برق 
بر  ین برنامه ضمن مروریا، مراسم اخصصامیه برگزار گردید. در 1394در سا ت چهارده روز سی ام اردیبهشت ماه 

رتر، قازت بمندگان های صورت پذیرفصه در طو  سه روز کنفرانس با اهدای لوح تقدیر از ارائه دهفعالیت
 تقدیر و تشکر شد. های تخاایها و کارگاهپوسصرهای برتر، نشست
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 برنامه افتتاحيه

 تاالر خليج فارس – 1394اردیبهشت  28دوشنبه 
 پخش سرود   10:00

 اهلل مجیدتالوت آیاتی چند از کالم  10:05
 گزارش دبیر محصرم  لمی کنفرانس، سرکار خانم دکصر نسصرن ریاحی  10:15
 چیان، وزیر محصرم نیروچیتافصصاح کنفرانس با سخنرانی جناب آتای دکصر   10:45
 سخنرانی رئیس محصرم سصاد ویژه توسعه فناوری نانوی ریاست جمهور، جناب آتای دکصر سرکار  11:15
 سخنران کلیدی: کاربرد نانوفناوری در ابررسانایی ، دکصر فرد منش ، اسصاد دانشگاه صنعصی شریف 11:45
 افصصاح نمایشگاه + نماز و ناهار  12:00
اندیشی خبرگان صنعت برق و انرژی و محققان و خبرگان دانشگاهی و صانعصی پیراماون   نشست هم  14:00

ای ها ز فنااوری حل و راهکار با اساصفاده ا بررسی معضالت و مشکالت صنعت برق و انرژی و ارائه راه
 نوین نانوتکنولوژی

 

 ها در یک نگاهها و كارگاهبرنامه ارائه مقاالت، نشست

 تاالر دكتر رنجبر يتاالر رودك 

 1394اردیبهشت  29سه شنبه 

  1كارگاه تخصصي  ارائه مقاالت برگزیده 8:30-10:00

  2كارگاه تخصصي  نشست تخصصي اول 10:30-12:00

  3كارگاه تخصصي  نشست تخصصي دوم 14:00-16:00

 1394اردیبهشت  30چهارشنبه 

  4كارگاه تخصصي  ارائه مقاالت برگزیده 8:30-10:00

 - نشست تخصصي سوم 10:30-12:00

 - مراسم اختتاميه 14:00-15:00
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 های تحقيقاتيتوليد صنعتي نمونه

 واگذاری امتياز دانش فني نمونه تحقيقاتي برای توليد صنعتي

 ی، همچناین در راسصای تحقق اهداف توسعه اتصاادی، باز باردن ساطح تولیادات داخلای، کماك باه رشاد اتصاااد ملا         
ه محااو   ساخت نمونا  های تحقیقاتی که در پژوهشگاه نیرو بهی پژوهشی، تعدادی از پروژههاطرحبرداری از نصایج بهره

 ت.اندازی شده اسخط تولید آنها راه اند با همکاری بخش خاوصی به تولید صنعصی رسیده ومنجر شده

  بارتند از: 1394 ناوین محاوزت تولیدشده تا پایان سا  

 کنصور دیجیصا  تکفاز 

  کیلوولت63مقره کامپوزیصی تا رده 

 ی موتت برای خطوط انصقا  نیروهادکل 

 RTU توزیع 

 مودم رادیویی 

  دَمپِر پیچشی ضد گالوپینگTDD 

  جداکنندهST 

 نشانگر خطا 

  گیربرقمانیصورینگ 

 هشداردهنده میدان الکصریکی 

 فازکنصور دیجیصا  سه 

 خطای زمین حساس رله حفارصی SEF 

 یاب خطا برای خطوط انصقا  نیروفاصله FL 

 ترمیم مقره 

 هشداردهنده زلزله 

  مانیصورینگOn-line ترانسفورماتور 

 جریان زیاد رله حفارصی OCR 

 PLC   دیجیصا  مدG1200 

 یلوولتک 20پلیمری  -مقره سوزنی سرامیکی 

 ساز آنالوگ سیسصم تدرتشبیه 

       مقره سانجش ولصااژ و جریاان در خطاوط توزیاع
 کیلوولت20هوایی فشارمصوسط 

 اسکادا افزارنرم 

 های توزیعافزار طراحی و توسعه بهینه شبکهنرم 

 

 دارند محصوالتي که در مرحله انتقال دانش فني قرار

  کیلوولت 20بصن پلیمریمقره سوزنی 

 ولتکیلو 20ر الکصرونیکی شبکه توزیع سکشنازیز 

   سیسصم حفارت از راه دور دیجیصا  باتابلیت اتاا  به شبکه مخابرات دیجیصا 

 سیسصم مدیریت مارف برق مشصرکین با تابلیت تباد  اطال ات با کنصورهای هوشمند 

  غلظت گازهای  هنگامبهی گیراندازهسیسصمCO  وH2 تورهای تدرتو مقدار رطوبت روغن  ایقی در ترانسفورما 

 ( ایسصگاه زمینی نشانگر خطاFI-RTU با تابلیت پشصیبانی پروتکل های )GPRS  وGSM 

  ساخت ماژو  تشخیص خطا و افزودن آن بهRTU توزیع 

  مودم باند پایه برای مودم رادیوییSEM400 

  اتاا  به شبکه مخابرات دیجیصا سیسصم حفارت از راه دور دیجیصا  با تابلیت 

 رله مدیریت فیدر 



 

Niroo Research Institute   1394كارنامه پژوهشي سال 

204 

گاه نيرو  ژپوهش

 مزایده واگذاری امتياز دانش فني نمونه تحقيقاتي برای توليد صنعتي

وگیری از سصگی و جلسازی نصایج تحقیقات و با هدف رشد و پیشرفت اتصاادی، کاهش وابمنظور تجاریپژوهشگاه نیرو به
هاای تحقیقااتی   ز پاروژه ات در امر توسعه صنعت برق، دانش فنی تعدادی اخروج غیرضروری ارز و اسصفاده از نصایج تحقیق

 1394ا  نعصی در سا منظور تولیاد صا  اند، برای واگذاری بهیافصه خود را که به ساخت یك نمونه محاو  منجر شدهخاتمه
 زیر ا الن نمود. شرحبه

 

 ردكارب انگليسينام  محصول نام ردیف

 High Pressure Control شیر کنصرلی فشار باز 1
Valve 

 تابال اساصفاده در مسایرهای مخصلاف نیروگااه،     
... پصروشیمی ها و خطوط انصقا  نفت، پازیشگاه،

 برای کنصر  دبی سیا 

2 
سیساااصم پاااایش ماااداوم گااااز  

 هانیروگاه
Continuous Emission 
Monitoring System 

پااایش مااداوم گازهااای خروجاای از دودکااش   
سازی بهینه زیست محیطی، ها با نگرشنیروگاه

 فرایند کنصر  احصراق و کاهش مارف سوخت 

3 
کنصرلر الکصرونیکی جامع ریکلاوزر  
و سکسیونر باا تابلیات برتاراری    
 ارتباط با مرکز دیسپاچینگ توزیع

Electronic Controller of 
Auto Recloser and 
Sectionner with 
Communication 
Capability to SCADA 
Center 

و  اتوماسیون توزیاع سازی پیادهدر تابل اسصفاده 
در مناطق دارای خطا به منظور رفع سریع خطاا  

 هاو کاهش خاموشی

 ها در مقابل اضافه ولصاژحفارت پست Composite Arrester گیر کامپوزیصیبرق 4

 Optical Natural Gas فلومصر نوری گاز طبیعی 5
Flow Meter 

 هامارفی نیروگاهگیری فلوی گاز اندازه

6 
ترانساافورماتور نااوری ترکیباای   

گیری و حفارات جریاان و   اندازه
  (OVCT)ولصاژ 

Optical Voltage & 
Current Transformer 

 63گیری جریان ولصاژ در شبکه فشاارتوی  اندازه
 کیلوولت

7 
از گازهاای   CO2جداسازی گااز  

هاا باا   خروجی دودکاش نیروگااه  
 دهنده غشاییروش تماس

CO2 Capturing of 
Power Plant Flue Gas 
Using Membrane 
Contactors 

تاباال اسااصفاده باارای صاانایع     CO2تولیااد 
 سازی دود ها و پاكپصروشیمی و نیروگاه

8 
بااا  ساااخت زیااه پاایش آغشااصه 

تابلیت کاربرد در صانایع انارژی،   
 هوایی و نظامی

Prepreg Layer 
Manufacturing Applied 

in Energy، Aerospace 

and Military Industries 

تابل اساصفاده دربخاش کاامپوزیصی بسایاری از     
 وتطعات مورد اسصفاده در صنایع انرژی، هاوایی  

 نظامی

9 
گیری ولصاژ و جریاان  حسگر اندازه

 20برای تابلوهای فشار مصوساط  
 کیلوولت

Current Voltage 
Measuring Sensor 
Jointed to Cable joint 
for 24&36kv Enclosure 

 یتابلوهااا نااهیهز کاام و عیساار کااردن مجهااز
 و ولصاژ یریگاندازه سصمیس به عیتوز فشارمصوسط

 یگیااراناادازه یتابلوهااا نیگزیجااا) انیااجر
 عیتوز ونیاتوماس یبرا(فشارمصوسط
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 زمانهممشارکت در تحقيقات و واگذاری امتياز دانش فني توليد 

خاوصای در   منظور افازایش ساهم و مشاارکت بخاش    ی موردنیاز صنعت برق و انرژی و بههافناوریدر راسصای توسعه 
های تحقیقااتی  از پروژه ، انجام تعدادیزمانهمصورت تحقیقات مصناسع با نیاز این صنعت و واگذاری امصیاز دانش فنی به

نای فاز داناش   شده و امصیاگذاری بخش خاوصی فعاشوند با مشارکت و سرمایهکه منجر به ساخت نمونه محاو  می
 اند.با انجام مراحل تحقیقاتی در دو سا  گذشصه واگذار شده زمانهمتولیاد صنعصای آنها 

شاگاه در  د در پژوهاین فعالیت با هدف انجام تحقیقات کاربردی مصناسع با نیاز صنعت برق و پصانسایل  لمای موجاو   
یست، شیمی و زی و محیط و توزیع نیرو، کنصر  و مدیریت شبکه، انرژ های مرتبط با صنعت برق شامل تولید، انصقا زمینه

 شود.مواد و اسصفاده از توان مهندسی ساخت و تولید داخل انجام می
صانعصی در   های پروژه توسط بخش خاوصی بوده و پس از تولیدبخشی از هزینه تأمینصورت چگونگی مشارکت به
 شود.می تأمینرالسهم فروش محاو  های تحقیقات از تدمدت زمان معین هزینه

 مزایای اسصفاده از این طرح  بارتند از:

 های انجام تحقیقات در راسصای رفع نیاز صنعتجویی در هزینهصرفه 

 های تبدیل نمونه تحقیقاتی به نمونه صنعصیحذف هزینه 

 کاهش هزینه تمام شده تجهیزات در صنعت 

 سازی دانش فنی مصناسع با نیاز صنعتبومی 

 جلوگیری از خروج غیرضروری ارز 

 رشد و پیشرفت اتصاادی 

 کاهش وابسصگی صنعت به تجهیزات تولیدشده در خارج از کشور 

  زاییاشصغا 

رحا  انجام قد شده و ددر مورد محاوزت زیر منع زمانهمتراردادهای مشارکت در تحقیقات و واگذاری امصیاز دانش فنی 
 .باشندمی

  افزودن آن به ساخت ماژو  تشخیص خطا وRTU ).توزیع )بخش تحقیقاتی خاتمه یافصه است 

  مودم باند پایه برای مودم رادیوییSEM400 ).بخش تحقیقاتی خاتمه یافصه است( 

 بخش تحقیقاتی خاتمه یافصه است.() رله مدیریت فیدر 

 طرح هادکل( ی اضطراری برای خطوط انصقا  نیروH) 

 ابلیت اتاا  به شبکه مخابرات دیجیصا سیسصم حفارت از راه دور دیجیصا  با ت 

 های توزیع )بخش تحقیقاتی خاتمه یافصه است.(افزار طراحی و توسعه بهینه شبکهنرم 

  مانیصورینگOnline های فشار تویکلید 

 ( ایسصگاه زمینی نشانگر خطاFI-RTUبا تابلیت پشصیبانی پروتکل ) هایGPRS  وGSM. 

 تابلیت تباد  اطال ات با کنصورهای هوشمند سیسصم مدیریت مارف برق مشصرکین با 

  هنگام غلظت گازهای هب گیریاندازهسیسصمCO  وH2 تورهای تدرتو مقدار رطوبت روغن  ایقی در ترانسفورما 
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  ماژو  محاسباتی و  ملیاتی برای کنصورLandys+Gyr  مد  تکفاز(ZCF100) 

 کنصور تك فاز هوشمند و سه فاز اتاا  مسصقیم هوشمند 

  طراحی، ساخت و آزمون دکلHST 400Kv های سرد ناورد  مشبك تك مداره آویزی خطوط انصقا  نیرو با پروفیل
 (Cold Formed) شده

  طراحی و ساخت دسصگاه پرتابل تست رله تکفاز 

  مصمم ترارداد( سیسصم حفارت از راه دور با تابلیت اتاا  به شبکه مخابرات دیجیصا( 

 

 درای تحقيقاتي که هعناوین دانش فني پروژه

 زمانهممشارکت در تحقيقات و واگذاری امتياز دانش فني توليد مدل 

 اندواگذار شده 1394در سال 
 

 تولید صنعصی دسصگاه خلوص سنج هیدروژن 
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صنعتي ایران و -های علميی توليدی از سازمان پژوهشهاطرحیه تأیيدثبت اختراع، 

 جشنواره خوارزمي

 اند:گرفصه جشنواره خوارزمی تراری برتر هاطرحشده در پژوهشگاه نیرو در رده طرح پژوهشی انجام 4تاکنون 

 1381 ،المللی خوارزمیجشنواره بین هسصه ترانسفورماتور 

 1381 ،المللی خوارزمیجشنواره بین تن 10اریصور با ررفیت بازی دی 

  1383 ،خوارزمیالمللی جشنواره بین گیربرقمانیصورینگ 

 SVC 1384 ،المللی خوارزمیجشنواره بین 

ه، از ساازمان  طارح تولیدشاد   13صاالح بارای محااوزت تولیدشاده، تااکنون      در راسصای اخذ تأییدیه فنی از مراجع ذی
 است: صنعصی ایران، تأییدیه گرفصه-های  لمیپژوهش

  رله حفارصی زمین حساس(SEF) 1382 ،ایرانصنعصی -های  لمیسازمان پژوهش 

  1382 ،صنعصی ایران-های  لمیسازمان پژوهش کیلوولت63مقره کامپوزیصی 

 یاب خطا برای خطوط انصقا  نیرو فاصله(FL) 1382 ،صنعصی ایران-های  لمیسازمان پژوهش 

  رله حفارصی جریان زیاد(OCR) 1383 ،صنعصی ایران-های  لمیسازمان پژوهش 

 PLC  1383 ،صنعصی ایران-لمیهای  سازمان پژوهش دیجیصا 

  رله حفارصی جریان زیاد/خطای زمین(OC/EF) 1385 ،صنعصی ایران-های  لمیسازمان پژوهش 

 1385 ،صنعصی ایران-های  لمیسازمان پژوهش شداردهنده ایمنی میدان الکصریکیه 

 1385 ،صنعصی ایران-های  لمیسازمان پژوهش های اضطراری خطوط انصقا دکل 

 1386 ،صنعصی ایران-های  لمیسازمان پژوهش کیلوولت230رده  مقره کامپوزیصی 

 1386 ،ایران صنعصی- لمیهایسازمان پژوهش هادینیمه کیلونیوتن بالعاب معمولی و160مقره پرسالنی تا 

  1386 ،صنعصی ایران-های  لمیسازمان پژوهش با پایه اُکسید روی گیربرقوریسصورهای 

 RTU 1386 ،صنعصی ایران-های  لمیمان پژوهشساز توزیع و مودم رادیویی 

  مانیصورینگOn-line 1388 ،صنعصی ایران -های  لمیسازمان پژوهش ترانسفورماتور 

 تأییدیه دریافت نموده است. ،محاو  نیز به  نوان اخصراع از اداره ثبت اخصراع 31

  توی های فشارپستر ورد اسصفاده دی مهادسصگاهدسصگاه مولد میدان مغناطیسی نوسانی میرا برای آزمایش ایمنی
 1390 -اداره ثبت اخصراع برق در برابر میدان مغناطیسی ناشی از پدیده سوئیچینگ

 1390 -اداره ثبت اخصراع کننده جریانکنصرلی فشار باز جهت  ضو کنصر  طراحی و ساخت شیر 

  هشدار دهنده زلزله مد AF-EQD 1391 -اداره ثبت اخصراع 

 یروگااهی نراتورهاای  های الکصریکی ژنبرداری از پیرولیزر  ایقدسصگاه پیروزیزر و سیسصم نمونه طراحی و ساخت 
 1391 -اداره ثبت اخصراع 

 دهنده ایمنی مد  هشدارEFA5 1391 -اداره ثبت اخصراع 
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  1391 -اداره ثبت اخصراع هانیروگاهدسصگاه پایش مداوم پایش گاز دودکش 

 1391 -اداره ثبت اخصراع تدرتهای سیسصمساز آنالوگ شبیه 

  1391 -اداره ثبت اخصراع کیلو ولت با اسصفاده از بصن پلیمری 20ساخت مقره سوزنی 

 گالوپینگ دمپر ضدTDD 1391 -اداره ثبت اخصراع 

 1391 -اداره ثبت اخصراع اسپیسر بین فازی کامپوزیصی 

 1391 -اداره ثبت اخصراع همقره پلیمری سرامیکی هیبریدی با ایده اسصفاده از سطوح حفارت شد 

  1391 -اداره ثبت اخصراع گری مضا فید جامد با روش ریخصهپیل سوخصی اکس سلتكساخت 

 1391 -اداره ثبت اخصراع ساخت سلو  خورشیدی نانو ساخصار تدوین دانش فنی 

 1391 -اداره ثبت اخصراع لعاب نیمه هادی مورد اسصفاده در مقره پرسالنی 

   گیرهااای اکسااید روی و ساااخت نمونااه تاارص    باارقدروی مااورد مااارف در   ساااخت نااانوپودر اکساای 
 1391 -اداره ثبت اخصراع 

 جبران( کننده اسصاتیکی توان راکصورSVC برای )ی توزیع از ناوع  هاشبکهTCR    6.6باا ولصااژKV/+1MVAR 

 1391 -اداره ثبت اخصراع 

  1391 -اداره ثبت اخصراع ترانسفورماتورسیسصم مانیصورینگ آنالین 

  1391 -اداره ثبت اخصراع کیلو ولت 20طراحی و ساخت سکشنازیزر الکصرونیکی کات اوتی در شبکه توزیع 

  1391 -اداره ثبت اخصراع خطوط هوایی فشار مصوسط شبکه برقولصاژ و جریان برای  گیریاندازهمقره 

 1392 -اداره ثبت اخصراع اکسید روی گیربرقساخت ترص  فرایند 

 هاسیسصمگر دسصگاه آزمون( ی حفارت از راه دور دیجیصاDTT-28) 1392 -اداره ثبت اخصراع 

  1392 -اداره ثبت اخصراع برای مناطق با شرایط حاد ایران کیلو ولت طراحی شده 63مقره کامپوزیصی آویزی رده 

 مالصی پلکسر صوت و داده برای کاربردهای اسکادا (13-VDMA) 1392 -اداره ثبت اخصراع 

 92-اداره ثبت اخصراع محل با اسصفاده از مواد پلیمری ها پست دربوشینگ ویژهبهدیده پرسالنی آسیعهترمیم مقر  

 1392 -اداره ثبت اخصراع صاژ و میدان الکصریکی پیزواپصیكگیر ولگر اندازهحس 

  1393 -اداره ثبت اخصراع درجه 45کیلوولت طرح تك پایه  400دکل موتت انصقا  نیرو 

  دسصگاهRTU 1393 -اداره ثبت اخصراع توزیع 

 ( ماژو  تشخیص خطا در پایانه راه دورRTU) 1393 -اداره ثبت اخصراع 

 یساپاچینگ دباا مرکاز    صنعصی کنصرلر الکصرونیکی جامع ریکلوزر و سکسیونر با تابلیت برتراری ارتبااط نمونه نیمه 
 1393 -اداره ثبت اخصراع 

      طراحی و سااخت سیساصم حفارات از راه دور باا      (  تابلیات اتااا  باه شابکه مخاابرات دیجیصااDTPS-C8) 
 1393 -اداره ثبت اخصراع 

 1393 -اداره ثبت اخصراع ایگری نواری لولهای به روش ریخصهپیل سوخصی اکسید جامد میکرولوله ساخت 

 کااربر  افزار تعیین آرایش و مشخااات فنای بهیناه شابکه توزیاع بارق براسااس اطال اات مکاانی ورودی         نرم 
 1394 -اداره ثبت اخصراع 
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 الملليبين-های علميهمكاری

 المللهای کالن حوزه معاونت پژوهشي پژوهشگاه نيرو در امور بينبرنامه

همیت است. اللی حائز المللی به  نوان یکی از رویکردهای نوین کشورها در صحنه بین المهای  لمی بینامروزه همکاری
 وسعه را افزایش داده، وابسصگی مصقابل  لمی کشورها به ویژه کشورهای در حا  ت21جهانی شدن  لم و فناوری در ترن 

برای توساعه   و فناوری دون شك حوزه  لمو مبادزت و تعامالت  لمی و فناوری را ضرورتی اجصناب ناپذیر نموده است. ب
هاایی  مندییشه نیازو فناوری هم در حوزه  لم .المللی استو پیشرفت، به خاوص در سطح هایصك، نیازمند تعامالت بین

 خواهد بود المللیبینوجود دارد که مناسع ترین راه برای برطرف کردن آنها از طریق تعامالت 
 "لم و فنااوری  "قشی که نالمللی بدست می آید و با توجه به بنابراین با توجه به ررفیت سازی که در سایه تعامالت بین

الت  لمای  ایسات تعاام  بنیان و مصعاتع آن رشد تولید ناخالص ملی ایفا می کند، مای  در تحقق اتصااد درون زا و دانش ب
 ود.شالمللی در مسیر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد توجه ترار گرفصه و برنامه ریزی بین

لت خاود در  رساا  وجاه باه  ای وزارت نیارو، باا ت  تحقیقاتی، فناوری و مشاوره بر این اساس پژوهشگاه نیرو به  نوان بازوی
دی( در  ی، اتصااا المللی در ابعاد مخصلاف )مادیریصی، فنای، اجصماا    صنعت برق و انرژی؛ توسعه همکاری های  لمی بین

 دسصور کار خود ترار داده است.
 باشد:الملل پژوهشگاه نیرو به شکل زیر میبا توجه به موارد فوق الذکر چارچوب اهداف حوزه بین

 

 
 

 باشد:رد زیر میالملل شامل موامدت معاونت پژوهشی در حوزه امور بینصظار در برنامه میانمورد ان کالناهداف 

  ی؛قاتیتحق مراکز نیبی در منطقه در  لماحراز رتبه برتر ا صبار 

  ی؛قاتیتحق مراکز نیبدر منطقه در  نیمحققی پژوهشگران و  لماحراز رتبه برتر سطح 

  وساعه،  ت، مشاارکت بخاش خاوصای داخلای و خاارجی در بخاش تحقیاق و        یفنّااور  وانصقاا  نقلاحراز رتبه برتر
 قاتیتحقصج از و محاوزت من انیبندانشی مهندسی فنی و خدمات فنسازی نصایج تحقیقات، صادرات دانش تجاری

 ی.قاتیتحق مراکز نیبدر منطقه در 

آن  اسااس  بار پژوهشای   گرفصه شده است که برنامه کالن معاونات  در نظرلذا در راسصای نیل به این اهداف، راهبردهایی 
 گردد.تدوین می

 ارتقاء سطح علمي پژوهشگاه نيرو (1

 پذیرد.ارتقاء سطح  لمی پژوهشگاه از طریق موارد زیر صورت می

  ی دکاربری و قاتیتحقی هاپروژه فیتعری راسصادر  المللنیبی معصبر هادانشگاهی و قاتیتحق مراکزی با همکارتوسعه
 ی؛مطالعاتی هافرصتو اخذ  مشصرك

ارتقاء سطح علمي
ار  كسب و توسعه اعتب

بين المللي توسعه صادرات
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 ی؛کاربردی و قاتیتحقی هاپروژهی در خارج نیمصخاای جهت اسصفاده از سازتیررف 

 المللی؛ی بینکاربردی و قاتیتحقی هاپروژهپژوهشگاه در  نیمصخاای جهت اسصفاده از سازتیررف 

  حضاور فعاا  در    و دیبازدی و المللنیبی معصبر هاکنفرانسی و تخاای آموزشی هادورهحضور مسصمر و هدفمند در
 ی؛المللنیبی رخدادها

 ؛المللنیهای بهای پژوهشی از سازمانذب بودجهج 

 رینظی المللنیبی هاسازمانبا  كینزدی همکار UNIDO ،UNDP ،ISESCO  وCOMSAT. 

 

 افزایش اعتبار پژوهشگاه نيرو  (2

کاارگیری  المللای، باا باه   هاای باین  معصبر و نیز شرکت ماسثر در پاروژه  افزایش ا صبار پژوهشگاه نیرو در مجامع  لمی 
 راهکارهای زیر:

 ی؛المللنیبی معصبر هاکنفرانسها و و حضور هدفمند و فعا  در مجامع، انجمن تی ضو 

  ی و تبااد   مطالعاات ی هاا فرصات ی با هادف ارائاه   المللنیبی معصبر هادانشگاهی و قاتیتحق مراکزی با همکارتوسعه
 حقق؛م

 هشگاه؛ی برای معرفی نصایج تحقیقات و مطالعات پژوالمللنیبی آموزشی هادورهو  هاکارگاهی برگزار 

 فنّااوری و   ودر رخادادهای  لمای    مشاارکت  قیا طراز  رویا نی پژوهشاگاه  هاا یتوانمندو  هاتیررفی و ارائه معرف
 ی؛المللنیبی تخاای هاشگاهینما

  های بیندر فعالیتمرجعیت  لمی و فنّاوری پژوهشگاه( المللی در کشورFocal Point؛) 

  ی.المللنیبو مجامع  اتینشری در کاربردی مهم و هاپروژه جینصاانصشار و ارائه 

 

 صادرات خدمات فني و مهندسي  (3

 شود:فنّاوری از راهکارهای زیر اسصفاده می وانصقا نقلبرای صادرات خدمات فنی و مهندسی و 

 می؛المللی جهت صدور فنّاوری بوهای بینجدید در سطح جهانی و نیز بررسی فرصتهای رصد فنّاوری 

  ؛کشوری خارج از برای قاتیتحقی هاپروژهانجام 

  ی به خارج از کشور؛قاتیتحقی هاپروژهی منصج از فنانصقا  دانش 

 اندازی خطوط تولید محاوزت منصج از تحقیقات در خارج از کشور؛راه 

   المللای  و باین  شابکه آسایائی   جااد یا قیا طراز  او یا  میمساصق طاور  باه  کشوری به خارج از شگاهیاآزمارائه خدمات
 های برق؛آزمایشگاه

 تأسیس دفاتر و شعع و ا طای نمایندگی در کشورهای هدف برای صادرات؛ 

  ی اوصا خبخاش   قیا طری پژوهشاگاه از  قاتیتحقی هاپروژهی و محاوزت منصج از مهندسی و فنصادرات خدمات
 طرف ترارداد پژوهشگاه؛

  ی داخل و خارج؛خاوصی بخش هاتیررفاسصفاده از 

  ی(؛حقوتی و قیحق) کشورخارج از  انیرانیا تیررفاسصفاده از 
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  ی و امنطقاه ی هاا یهمکاار ی تراردادهاا انعقااد   قیطری از المللنیبی مسسسات معصبر ا صباری هاتیررفاسصفاده از
 ؛KERIو  KEMAمانند ی المللنیب

 (؛انیبننشداد محاوزت اندازی خطوط تولیها با فنّاوری باز و نیز راهی )برای انجام پروژهخارج گذارهیسرما جذب 

 کشاورهای   رانیا گمیتاام و  گاذاران هیسرماهای آموزشی برای مصخااان، ی دورهبرگزار تیریمدی و گذاراستیس
 توسعه صادرات. منظوربههای تولیدی و فنّاوری کشور ها با ررفیتیی آنآشناهمسایه برای 

 

 کشورهای همكار پژوهشگاه نيرو

 
 ایصالیا

 
 کره جنوبی

 
 آلمان

 
 روسیه

 
 هلند

 
 چین

 
 اسلوونی

 
 آفریقای جنوبی

 
 ارمنسصان

 
 بلژیك
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 های همكاری مبادله شدهموافقت نامه /هانامهتفاهم

موسسه/ دانشگاه/  كشور

 سازمان/ شركت

 توضيحات

انسصیصوی انرژی  ارمنستان
 (SRIEارمنسصان )

 

تدوین نقشه راه 
همکاری و برنامه 

  ملیاتی

 و  همکاری در زمینه انجام تحقیقات مشصرك؛ ارائه خدمات مشاوره ای
 آزمایشگاهی و انصقا  دانش فنی

 ید شده تول، گیر و پایشنمونه تحقیقاتی دسصگاه اندازه اصالح و صنعصی نمودن
ر یك دتوسط پژوهشگاه نیرو تست و ناع  توسط پژوهشگاه انرژی ارمنسصان،

ت بازار تدوین نقشه راه فناوری و انجام تحقیقا ،kV 20پست توزیع منصخع 
  توسط پژوهشگاه نیرو برای اتحاد اوراسیا

نقشه راه همكاری و برنامه عملياتي تدوین و موورد موافقوت طورفين قورار     *

 . گرفته است

وزارت فدرا  آموزش و  آلمان
پژوهش آلمان 

(BMBF) 

 های پژوهشی و توسعه فناوریهمکاری 

 اجرای پروژه پایلوت مشصرك 

 ( اسصفاده از ررفیت بنیاد تحقیقات آلمانDFGو انجمن ماکس پال ) نك 

 های تحقیقاتی مشصرك، تباد  محققپروژه Dresden دانشگاه 

انجمن دانشگاهیان و 
ایرانی در مصخااان 

 (IRASAآلمان )

 نرژیانصقا  دانش و فناوری و توسعه سیسصمهای نوین در صنعت برق و ا 

 های توسعه فناوری در حوزه انصقا  پروژه SAG شرکت 

انسصیصوی تحقیقات و  روسيه
طراحی تجهیزات 
نیروگاهی روسیه 

(CKTI) 

 های مشصرك در خاوص مباحث نیروگاهیانجام پروژه 

 ژوهشگاهپ مرجع آزمایشگاههای توسعه فهام؛ طرح آزمونهای انجام در همکاری CESI  شرکت ایتاليا
 کشورهای و منطقه سطح در مشصرك صورت به تست خدمات ارائه و نیرو

 اجرای پروژه های پایلوت و ( همسایه

كره 

 جنوبي

مرکز تحقیقات برق 
 (KEPRIکره جنوبی)

  روگاهها،نی بازتوانی های زمینه در مشصرك های پروژه انجام و محقق تباد 
 و نصقا ا خطوط راندمان بهبود و هوشمند شبکه کن، شیرین آب شبکه؛ امنیت
 توزیع

، وزیعتهمکاری تحقیق و توسعه )شبکه هوشمند، شهر هوشمند، فناوری های  NARI شرکت  چين
HVDC،مطالعات شبکه ، UHVACراه انداری مرکز نوآوری ،) 

های ههای آزمایشگاهای نو، اسصفاده از ررفیتمباحث نیروگاهی و انرژی Engie Lab شرکت  بلژیک
 Engieهای شرکت پژوهشگاه نیرو در پروژه

 ژوهشگاهپ مرجع آزمایشگاههای توسعه فهام؛ طرح آزمونهای انجام در همکاری KEMA شرکت  هلند
 اینیرو، برگزاری دوره آموزشی و ارائه خدمات مشاوره
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 هدریافت شد همكاری پيشنهادهای و هاپروژه پيشنهاد قراردادها،

موسسه/شركت/  كشور

 دانشگاه

 عنوان

 یبرتابو  یبخار ،یگاز یها نیدر تورب یارتعاش یو ساخت سنسورها یطراح CKTI/BGK  روسيه
سنج  یی( و جابجاpiezoelectric accelerometerشامل شصاب سنج )

(proximity probe) 

   نرم افزار  یابی عیتوسعه بخشVCM  اه نیروپژوهشگتوسعه داده شده توسط 
ر د یابی عی  یتوسعه الگوها ایو  یجهت صحه گذار یبا امکانات شرکت روس

 یو گاز یبرتاب ،یبخار یواحدها

اهها، یروگنتباد  محقق و انجام پروژه های مشصرك در زمینه های بازتوانی  KEPRI  كره جنوبي
ا  و انصق شبکه هوشمند و بهبود راندمان خطوطامنیت شبکه؛ آب شیرین کن، 

 توزیع

وژه مشصرك  نوان پروژه در تالع انجام پر 40در این رابطه تا کنون  توضيح مهم:

 و یا تباد  محقق دریافت شده است.

بوط به )تسصهای  ملکردی و همکار پذیری( مر AMIانجام بخشی از تسصهای  CESI  ایتاليا
رای ؛ اجطرح فهام؛ تجهیز آزمایشگاه مرجع کنصور هوشمند پژوهشگاه نیرو

سطح  های جدیدو ارتقااندازی آزمایشگاهدر پژوهشگاه نیرو، راه AMIپایلوت 
ی های موجود پژوهشگاه نیرو )اکصساب فناورکیفی و فنی آزمایشگاه

 آزمایشگاهی(

 کارگاه تخاای مدیریت تحقیقات و منابع مالی Dresden دانشگاه  آلمان

 کارگاه تخاای مدیریت تحقیقات و منابع مالی  دانشگاه آخن

  با حمایت( پروژه مشصرك توسعه تکنولوژی در جهان اسالمDAAD) 

ر با حمایت مص 1700احداث آزمایشگاه فشار توی برای ارتفاع "پروژه مشصرك   دانشگاه کمنیصز
 (DFGمالی 

 کیلوولت 765 خط خاوصا انصقا  های پروژه زمینه در همکاری SAG شرکت 
 انصقا  حوزه در پژوهشگاه نظر مورد های زمینه ا الم 

 انصقا  دانش تست تحویل گیری نیروگاه یك مگاواتی اراك  (ISEموسسه فرانهوفر )

 Smart city perspectives in a  نوان تحت روزه4 کارگاه برگزاری  دانشگاه دورتموند

dynamic huge” megacity”، مالی حمایت با DFG 

موسسه فرانهوفر 
(MOEZ) 

 کانام بررسی و  ملکرد سازی بهینه و ارتقا منظور به رشد مرکز بررسی 

 و گذاری سرمایه منظور به مصقاضی آلمانی با شرکصهای مشصرك همکاری
 رشد مرکز در مسصقر با شرکصهای joint venture تالع در همکاری

Corporate 

Energies 
   تست ماژو( طراحی و تجهیز آزمایشگاه فصوولصائیكPV ) 

  ناع یك نمونه توربین بادی طراحی شده توسط شرکت فوق درtest rig  مرکز
 توسعه فناوری توربین بادی پژوهشگاه نیرو
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موسسه/شركت/  كشور

 دانشگاه

 عنوان

 موسسه تحقیقات انرژی تانارمنس

SRIE 

 و کیلوولت (10) 6شبکه پارامصرهای اندازه گیر اخصراع ثبت و توسعه، تجاریسازی 
 توسط پژوهشگاه نیرو )الکصرونیکی( باز جریان اندازه گیر

 اتحاد  و براینیر تدوین نقشه راه فناوری و انجام تحقیقات بازار توسط پژوهشگاه
 اوراسیا

  رجع مهای هصنعت برق ارمنسصان توسط آزمایشگا آزمایشگاهی درارائه خدمات
 پژوهشگاه نیرو

  مسئو  امور تحقیقات در حوزه انرژی بین دو کشور  وزارت انرژی اسلووني

 پذیری و  ملکردی(آزمونهای طرح فهام )همکار KEMA  هلند

 های پژوهشگاه نیروتوسعه آزمایشگاه 

 


