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 پیشگفتار

های علمی و های بازیگران این عرصه و استفاده بهینه از ظرفیتدر معماری کنونی صنعت برق کشور که بر پایه توانایی
گذاری و راهبری کالن بر عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت پژوهشی کشور طراحی شده است، وظیفه سیاست

گیرد و مسئولیت مدیریت و های مادر تخصصی صورت مینی و نظارت عالیه توسط شرکتنیرو است. راهبری میا
افزاری و همچنین دارا بودن افزاری، نرمهای مناسب سختسازی پژوهش نیز با توجه به در اختیار داشتن ظرفیتجریان

 رده شده است.شاخه تخصصی به پژوهشگاه نیرو سپ 110نیروی انسانی متخصص و با تجربه در بیش از 

های اخیر در پژوهشگاه نیرو آغاز شده است، با طی کردن رشدی سازی پژوهش که طی سالاستراتژی مدیریت و جریان
مناسب به تدریج در قالب زیست بوم پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت برق کشور تجلی پیدا خواهد کرد. بر همین پایه 

، آفرینی در زیست بوم پژوهشریزی برای نقشنیز تدقیق خواهد شد. برنامه های جدید پژوهشگاهها و استراتژیماموریت
 ( صورت گرفته است.1398فناوری و نوآوری صنعت برق کشور در سال آینده )

، 1397های مصوب پژوهشگاه نیرو در سال های مرتبط با ماموریتها و برونداددر این گزارش تالش شده است اهم فعالیت
ستراتژی مدیریت و جریان سازی پژوهش در قالب ساختار سازمانی پژوهشگاه نیرو معرفی شود. کارنامه پژوهش با تاکید بر ا

 های زیر تشکیل شده است:، از فصل1397و توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو در سال 

ها و بر پایه ماموریت 97های مدیریتی اختصاص یافته و شامل آمار عملکرد پژوهشگاه در سال گزارشبه ارائه  فصل یکم
 های مهم پژوهشگاه نیرو است.های ارزیابی و همچنین دستاوردسنجه

گیری زیست بوم پژوهش، فناوری و های معماری پژوهش صنعت برق کشور، پیش از شکل، ابتدا الیهدر فصل دوم
ژوهش های پهای واحداموریتبه تشریح ساختار و منوآوری، به همراه وظایف کلیدی مشارکین اصلی معرفی شده سپس 

 پژوهشگاه نیرو پرداخته شده است.  و فناوری

 شود.های مصوب ارائه میبه تفکیک ماموریت 97های پژوهشگاه در سال تمام دستاورد در فصل سوم

سازی یادهارائه شده است. با توجه به پ 1397های پایان یافته پژوهشگاه نیرو در سال پروژه نیز چکیده در فصل چهارم
ها( های تخصصی )پژوهشکدهها، مراکز توسعه فناوری و معاونت( در پژوهشگاه نیرو، هر یک از گروهFlatساختار مسطح )

 گونه نیست که گروه پژوهشی محیط زیست به ها نقش آفرینی کنند. برای نمونه، اینتوانند به عنوان مجری پروژهمی
ها هایی که گروه محیط زیست واحد مجری آنی و محیط زیست فعالیت نماید. پروژهمجموعه پژوهشکده انرژعنوان زیر

های است. امید است فعالیت ها بوده جدا معرفی شدههایی که پژوهشکده انرژی و محیط زیست مجری آنبوده جدا و پروژه
هن در راستای سربلندی و اعتالی می انجام شده توسط تالشگران حوزه پژوهش و فناوری صنعت برق کشور، گامی استوار

 عزیزمان باشد.

 با احترام 

 پژوهشگاه نیرو

 ریزی و کیفیتدفتر مدیریت برنامه
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 1397ی پژوهشگاه نیرو در سال هاگزارش آماری دستاورد -1-1

 شاخص اقدامات
  عملکرد

 97سال 

مطالعات آینده و 

  هاتدوین اولویت

 ی اکتساب و توسعه فناوری تدوین/بازنگری شده هادتعداد سن

 پژوهی تدوین شدهیی آیندههای نهاتعداد گزارش

 یی سیاست پژوهی تدوین شدههای نهاتعداد گزارش

حمایت از ایده 

 پژوهی

 ی استاد منعقد شدههاتعداد طرح

 )طرح اعتبار سالیانه تحقیقات اساتید دانشگاه(
44 

 26 ی کارشناسی ارشد حمایت شدههاپایان نامهتعداد 

 6 ی دکتری حمایت شدههاتعداد رساله

 8 ی پسا دکتری منعقد شدههاتعداد پروژه

اکتساب و 

 توسعه فناوری

 9 تعداد محصوالت آزمایشگاهی تولید شده

 12 تعداد محصوالت کاربردی)پایلوت/نیمه صنعتی / صنعتی( تولید شده

ی فنی کاربردی کسب شده بکارگرفته شده در صنعت برق هاشتعداد دان

 پروژه( نهایی)در قالب برونداد 
14 

ی کاربردی تخصصی تولید شده بکارگرفته شده در صنعت هاافزارنرمتعداد 

 یی پروژه(هابرق )در قالب برونداد ن
2 

و  هااجرای طرح 

ی هاپروژه

حاکمیتی با 

 ریسک باال

یی های تدوین شده )در قالب برونداد نهاستورالعمل/دهاتعداد گزارش

 پروژه(
50 

 9 تعداد محصوالت کاربردی )پایلوت/نیمه صنعتی / صنعتی( تولید شده

ی فنی کاربردی کسب شده بکارگرفته شده در صنعت برق هاتعداد دانش

 یی پروژه(ها)در قالب برونداد ن
5 

لید شده بکارگرفته شده در صنعت ی کاربردی تخصصی توهاافزارنرمتعداد 

 پروژه( نهاییبرق )در قالب برونداد 
2 

اقدامات مرتبط 

با آزمون، 

بازرسی و 

 استاندارد 

 2 ی جدید احداث شدههاتعداد آزمایشگاه

 2 هازمایشگاهآی همکار افزوده شده به شبکه هاتعداد آزمایشگاه

 زمون/بازرسی(ی تدوین/ اصالح شده )آهاتعداد دستورالعمل 

 ی تدوین/بازنگری شده هاتعداد استاندارد

 ی انجام شدههاتعداد بازرسی

 هاهای همکار افزوده شده به شبکه آزمایشگاهآزمایشگاه
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 شاخص اقدامات
  عملکرد

 97سال 

استقرارمدیریت 

 دانش 

 ی برگزار شدههاو سمینار هاتعداد همایش

 ی تخصصی تولید شدههاتعداد برونداد

 المللیی داخلی، خارجی و بینهاداد مقاالت منتشر شده در کنفرانستع

 ISIتعداد مقاالت منتشر شده 

  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت و نشریات داخلی/  خارجی

 (ISI)به جز 

 ی منتشر شدههاتعداد کتاب

 ی آموزشی برگزار شدههاتعداد دوره

ایجاد و توسعه 

ه شبک

 متخصصین
 23 ی تخصصی دارای شبکه متخصصین فعالهاتعداد حوزه

ی هاهمکاری

علمی و 

 المللیبین

 21 ی منعقد شده داخلیهاتعداد تفاهم نامه

 10 ی منعقد شده خارجیهاتعداد تفاهم نامه

 1 ی انجام شدهالمللبینی مشترک هاتعداد پروژه
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 1397ژوهشگاه نیرو در سال ی مهم پهاگزارش عناوین دستاورد -1-2

 

 هامطالعات آینده و تدوین اولویت -1-2-1

 ردیف
 فناوری توسعه و اکتساب سندهای

 شده بازنگری/تدوین 
 حوزه مرتبط

1  
بند جهت اسههتفاده در صههنعت آب هاییسههتمسهه ینقشههه راه توسههعه فناور ینتدو

 یروگاهین
 تولید

 توزیع یبریدیو ه یبرق یخودروها رانهیشپ یتوسعه فناور یاتیو برنامه عمل یلیسند تفص  2

3  
فاوا  یننو هاییفناور یتوسههعه کاربردها یسههند برنامه اقدام مشههترک در راسههتا 

(ICTدر صنعت آب و برق با رو )یجیتالتحول د یکرد 
 مشترک

 

 حوزه مرتبط  پژوهیآینده ردیف

 یاهی نیروگهااسمز مستقیم در تصفیه فاضالب هایفناوریآینده پژوهی توسعه   1

  2 تولید
های گازی   ترمودینامیکی کمپرسهههور توربین  -آینده پژوهی بهبودهای آیرودینامیکی   

 نیروگاهی

3  
ساخت مواد بازدارنده ه  یطراح ش    یبریدیو  سبز با هدف کنترل   ایییمیچند منظوره 

 هایروگاهخنک کننده تر ن یهادر مصرف آب برج ییو صرفه جو

4  
سنجی )آ  ستفاده از درایو فرکانس متغیر در کولرهای آبی  ( ایپژوه یندهپروژه امکان 

 جهت افزایش راندمان و بهبود کارایی آن
 توزیع

5  
سر      یلو تحل یهتجزسند   سرا شبکه  سال ب  یکپ ینیب یشو پ یبار  عد و بار 

 عبور از آن یارائه راهکارها

6  
، حقوق  ایحقوق  هسههته دوره دکترا در چهار رشههته حقوق آب، حقوق برق، یطراح
   یرپذ یدتجد یهایانرژ

  7 مشترک
و توسعه به ارزش افزوده در   یقتحق یهاینهشاخص نسبت هز   یریو اندازه گ یفتعر

  صنعت برق

8  
های پژوهشهههی در حوزه اطالعات و ارتباطات برای      بررسهههی و اسهههتخراج چالش 

 در صنعت برق IoTکاربردهای 
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 حوزه مرتبط  پژوهی سیاست ردیف

 های کشور جهتکن تر نیروگاهی خنکهاو زیست محیطی برج بررسی فنی، اقتصادی  1
 به منظور کاهش هاکن آنگیری در خصوص اصالح و ارتقای نوع سیستم خنکتصمیم

 مصرف آب
 تولید

ست پژوهی در زمینه چالش    2 صنعت برق   ها و پیامدسیا صادی اثر ریزگردها بر  های فنی اقت
 های راهبردیکشور و پیشنهاد سیاست

 الانتق

 توزیع مطالعات جامع تعرفه برق  3

ی حرارتی با اسهههتفاده از مدل هانیروگاهCO2 ین سههههم عوامل موثر بر انتشهههار گاز  تعی  4
STIRPAT 

انرژی و محیط 
 زیست

5  
ی  مرتبط با صههنعت برق )موضههوع  هاتهیه پیش  نویس الیحه  تعیین جرائم  و مجازات

   قانون سازمان برق ایران( 14و  23مواد 

 رکمشت
  تدوین قانون جامع برق ایران  6

  ی صنعت برق هابکارگیری و توسعه مصالح هوشمند مصالح هوشمند در سازه   7

   یو نگارش دانشنامه حقوق انرژ یهته  8
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 فناوری توسعه و اکتساب  -1-2-2

 

 حوزه مرتبط  کاربردی محصوالت ردیف

1  
و سههاخت یک  GE-F9ازی های گهای سههوخت توربینطراحی، سههاخت و تسههت نازل

  دست نازل جهت نصب آزمایشی در یک واحد نمونه

 تولید

2  

شات توربوژنراتور )پایلوت(       شنینگ و مانیتورینگ و حفاظت ارتعا سیگنال کاندی ستگاه  د
شات        مربوط به پروژه طراحی و پیاده شن مانیتورینگ با آنالیز ارتعا ستم کاندی سی سازی 

  مین اهوازنیروگاه را 4توربوژنراتور واحد 

 

 حوزه مرتبط یکاربرد ینرم افزارها ردیف

 توزیع ی توزیع برقهانرم افزار بومی پیش بینی بار برای شرکت  1

 

 حوزه مرتبط  آزمایشگاهی محصوالت ردیف

1  
به منظور استفاده به عنوان پره توربین گازی نسل جدید به روش ژل  SiC- SiCکامپوزیت 

 کست
 تولید

2  
هیبریدی چند منظوره سبز با هدف کنترل شیمیایی و صرفه جویی در  مواد بازدارنده

 )مرتبط با پروژه ازمون ایده خاتمه یافته( -های خنک کننده تر نیروگاههامصرف آب برج

  سیستم انتقال توان بیسیم  3

 توزیع

4  
های منتخب وات ساخته شده در قالب قرارداد با تیم 100سیزده دستگاه الکتروموتور فن 

 وات  100مرحله تفصیلی موضوع مسابقه ملی طراحی و ساخت الکتروموتور پربازده فن 

  سلول خورشیدی بر پایه پروسکایت  5

6  
طراحی، شبیه سازی و ساخت یک نمونه استتکام  پنج کیلو واری آزمایشگاهی با سیستم 

 کنترل  ترکیبی

7  
 ووات حرارتیکیل 20پایلوت گازیساز با خوراک باگاس نیشکر به ظرفیت 

 توده در ایران و ساخت یک نمونه پایلوت مربوط به پروژه توسعه فناوری گازیسازی زیست

 مشترک هادی مسی پوشش داده شده با ساختار کربنی با هدف بهبود خواص الکتریکی  8
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 ردیف
  شده کسب کاربردی فنی هایدانش

 
 حوزه مرتبط

1  
یروگاه به بمنظور کاهش سوخت و بررسی تلفات گرمایی در تجهیزات حرارتی ن

 ها از طریق ترموگرافی تجهیزاتآالینده
 تولید

2  
ی فاضالب هاامکانسنجی تولید برق از جریان پساب خروجی از تصفیه خانه

  کشور)مطالعه موردی:تصفیه خانه شهرک قدس(
انرژی  و محیط 

 زیست

3  
سیب    سی آ ستم    پذیری برر سی سایبری  صنعتی های امنیت  زامات ، تعیین الهای کنترل 

 CVSSها بر اساس معیار پذیریبندی آسیب پذیری و اولویت مرتبط با هر آسیب
 مشترک

4  
بررسههی پارامترهای سههاخت نمونه آلیاژ فلزی مورد مصههرف در صههنعت برق به کمک  

 (Additive Manufacturingفرایند ساخت افزودنی )
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 باال ریسک باا و ی حاکمیتی یهاپروژه و هاطرح جرایا -1-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه مرتبط
 

  ردیف  کاربردی افزارهای نرم

 تولید
سههازی سههیسههتم  داشههبورد مدیریتی مربوط به پروژه خدمات مشههاوره در زمینه پیاده 

   افزاری واحد ارزیابی عملکرد و پایش دفاتر بازار برقنرم
1  

 حوزه مرتبط  شده کسب فنی هایدانش ردیف

1  
با کاربری مسههکونی، اداری و  CCHPادی تکنولوژی امکان سههنجی فنی و اقتصهه 

 تجاری در کشور ایران
 توزیع

2  
وات پیل سوختی اکسید جامد با قابلیت استفاده  50تدوین دانش فنی ساخت استک 

 از گاز طبیعی
انرژی و محیط 

 زیست
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 ردیف
 

 شده تدوین هایدستورالعمل/هاگزارش

 

حوزه 

 مرتبط

1  
سازی سیستم کاندیشن مانیتورینگ با آنالیز ارتعاشات و پیادههمکاری داخلی طراحی 

 نیروگاه رامین اهواز 4توربوژنراتور واحد 

 تولید

 9BBC TYPE خدمات مهندسی، نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت پنج دست پره متحرک  2

3  
گازی   تدوین دانش فنی تخمین عمر خزشهههی پره  به روش    v 94.2های متحرک توربین 

 ب نوین آزمون فراصوتی غیرخطیغیرمخر

 هاهای کنترل نیروگاهپروژه فنی مستخرج از سند طراحی سیستم 33ریزیبرنامه  4

5  
های پایش بهنگام وضههعیت و عمر باقیمانده اجزای بویلر و توربین بخار توسههعه فناوری روش

 نیروگاهی

6  
ستم      سی صات فنی عمومی اجرایی  شخ انرژی  به منظور تامینهای فتوولتائیک تهیه و تدوین م

 ها به تفکیک اقلیم و کاربریالکتریکی فضاهای عمومی با تاکید بر دانشگاه

 توزیع

7  
های تهیه و تدوین مشههخصههات فنی و اجرایی طراحی، نصههب و بهره برداری از سههیسههتم    

 فتوولتائیک در واحدهای تجاری و مسکونی 

 تشکیل کلینیک صنعت توزیع برق امکانسنجیمطالعه   8

  اقتصادی ایجاد زنجیره ارزش تولید ماژول فتوولتائیک سیلیکونی در ایران-گزارش فنی  9

10  
ارائه پیشنهادات اصالحی در  انجام خدمات مشاوره ای جهت طراحی، سنجش اثربخشی و

 وری انرژی ایرانی سازمان بهرههارابطه با طرح

11  
پیل سوختی پلیمری و محاسبه نرخ ارزیابی بازار مولد همزمان برق و حرارت کوچک بر پایه 

 خرید تضمینی برق تولیدی از پیل سوختی

12  
های مطالعات و امکان سنجی تشکیل انجمن صنفی مدیریت دانش در حوزه توسعه نیروگاه

 انرژی تجدیدپذیر

13  
های تضمین کیفیت ماژول فتولتائیک بر مبنای مناطق فاز اول پروژه تدوین دسته آزمون

  یی در ایرانمختلف آب و هوا

 االرضی تکمیلی در منطقه زمین گرمایی محالت مطالعات اکتشافی سطح  14

15  
االرضی تکمیلی منابع انرژی گرمایی در استان آذربایجان غربی مطالعات اکتشافی سطح

  )منطقه سلماس(

16  
با بط های کنترل صنعتی، تعیین الزامات مرتهای امنیت سایبری سیستم پذیریاستخراج آسیب   

 CVSSها بر اساس معیار پذیری بندی آسیبپذیری و اولویتهر آسیب 
 مشترک

17  
شوی مقره      ست ش سی و تعیین روش بهینه  ست     برر ش شی از ن ها به منظور مقابله با پیامدهای نا

 ریزگردها بر تجهیزات انتقال و توزیع برق 
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 ردیف
 

 شده تدوین هایدستورالعمل/هاگزارش

 

حوزه 

 مرتبط

18  
کشور با   ونی مصرفی در های فوالد سیلیک تحقیق در بهبود خواص الکتریکی و مغناطیسی ورق 

 استفاده از تکنیک خراش لیزری

19  
بررسههی پارامترهای سههاخت نمونه آلیاژ فلزی مورد مصههرف در صههنعت برق به کمک فرایند   

 (Additive Manufacturingساخت افزودنی )
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 آزمون، بازرسی و استاندارد -1-2-4
 

 حوزه مرتبط شده احداث جدید هایآزمایشگاه ردیف

 آزمایشگاه مه نمکی پژوهشگاه نیروتوسعه محفظه   1

 انتقال
2  

های صنایع برق با ارائه تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مه نمکی شرکت آزمایشگاه

 برنامه از سوی پژوهشگاه نیرو

 

 

 

 حوزه مرتبط شده بازنگری/تدوین استانداردهای ردیف

1  
اری و روگاهی بخسازی فرایند اجرای تعمیرات اساسی اجزای اصلی یک نی استاندارد

 تولید تعمیم آن به نیروگاه مختلف

2  
 هاییبا سازمان انرژ  62257IEC-TS-9-5 استاندارد یندر تدو یهمکار

 یدپذیرتجد
 انرژی و محیط زیست

3  
های خورشیدی قابل حمل با همکاری صدور گواهی مطابقت با استاندارد تولید سلول

 با شرکت توانیر



 

 

 

ه ف
سع

تو
و 

ش 
وه

پژ
ه 

ام
رن

کا
ی

ور
نا

 دومفصل  

 معرفی ساختار پژوهش و فناوری پژوهشگاه نیرو
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 صنعت برق کشورمعماری پژوهش   

 --- مسئول وظایف

 ی ملیهای کالن و استراتژیهاتصویب سیاست 
معاونت تحقیقات و 

توسعه منابع 

 انسانی وزارت نیرو

 گذاریسیاست
 دینهای پیشهایی اسناد راهبردی و طرحنهاتایید 

 ی مرجع هاهی مالی از برپایی و تجهیز آزمایشگاهایی حمایتنهاتایید 

 ی مالی از پژوهشگران صنعت برقهایی حمایتنهاید تای

ی مادر هاشرکت نظارت عالیه بر اجرای مدیریت پژوهش 

 تخصصی

 )کارفرما و راهبر(

 مدیریت پژوهش

 ی پژوهش و فناوری هاتصویب طرح 

 ی مرجعهای مالی از برپایی و تجهیز آزمایشگاههای حمایتهاتصویب طرح 

 ی مالی از پژوهشگران صنعت برق های حمایتها/طرحهاکردتصویب روی 

 ی کالن پژوهش و فناوری های پژوهشی و طرحهاتدوین اولویت  

 پژوهشگاه نیرو

 )مجری(

 ی پژوهشیهاایجاد نظام مدیریت دانش و نشر دستاورد  

 حمایت از  تجاری سازی نتایج پژوهش و حقوق مالکیت فکری  

 ی مرجع صنعت برق و انرژیهاهو شبکه آزمایشگا هاری تدوین استانداردراهب  

 ی فناوری در صنعت برقهاایجاد شبکه مراکز رشد و پارک  

ی هاو تشکل هاهحمایت از توسعه دانش کاربردی و تولید ایده، به ویژه در تعامل با دانشگا  

 ی مشترک دانشگاه و صنعتهاجام پروژهبا رویکرد ان راهبری پژوهش   دانش بنیان

 نوین صنعت برق و انرژی در سطح ملیی هاتوسعه فناوری  

 ایجاد نظام پایش تحوالت فناوری در سطح بین الملل  

 انجام مطالعات و برنامه ریزی برای استقرار نظام صالحیت حرفه ای  

 ایجاد شبکه متخصصین در صنعت برق  

 ت از پژوهشگران صنعت برق برای توسعه فردی در سطح ملیحمای  

، مراکز هادانشگاه اجرای پژوهش و ارائه نتایج مربوطه  

ی هاپژوهشی، شرکت

دانش بنیان و محققان 

 و . . .

 

 اجرای پژوهش

 ی زیر را به عهده می گیرد :ها* پژوهشگاه نیرو اجرای پروژه  

ی هاگاری و سیاست پژوهی، با بهره گیری حداکثری از ظرفیت( آینده پژوهی، آینده ن1  

 را ندارد. هایی که بخش خصوصی تمایل و یا امکانات انجام آنها( اجرای پروژه2  ی علمی و حرفه ایهاو تشکل هادانشگاه

 ی پژوهش کاربردیهادرصد بودجه در انجام پروژه 30( استفاده حداکثر 3 
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 پژوهشگاه نیرو ی سازمانیهاماموریت

 هاماموریت

 هااولویت تدوین و آینده مطالعات

 پژوهی ایده از حمایت

 فناوری توسعه و اکتساب

 حاکمیتی یهاپروژه و هاطرح اجرای

 استاندارد آزمون،بازرسی،

 استقرار و توسعه مدیریت دانش

 متخصصین شبکهایجاد و توسعه 

 یالمللبین و میعل یهاهمکاریانجام 
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   ساختار تشکیالت پژوهشگاه نیرو
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 عاونت پژوهشیم1-2- 

 

 معاونت پژوهشی نام واحد

 ماموریت اصلی
ی آینده نگر و نوآور با رویکرد هاسازی، راهبری و پشتیبانی پژوهش  گذاری، جریانسیاست  

 یگرگری و تنظیمو نخبگان، تسهیل هابکارگیری ظرفیت حداکثری دانشگاه

 ی کلیدیهانقش

 و نوآور نگریندهآ یهاو نظارت بر پژوهش یراهبر •

  یدهآزمون ا یهاپروژه یدر صنعت برق و راهبر هایدها سازیجریان •

  یدانشگاه یقاتبه تحق یاعتبارات پژوهش یاعطا یبرا سازیجریان •

شت  سازی جریان • ص  یقاتاز تحق یبانیپ  هاینامهیانا)پ یلیتکم یالتمرتبط با تح
 (یتخصص یدکتر یهاارشد و رساله یکارشناس

 ی/ پژوهشیصنعت یپژوهشگران پسادکتر یرشدر پذ یتو هدا راهبری •

 یپژوهش یهاشبکه متخصصان گروه راهبری •

 یپژوهش یهادانش گروه یریتسامانه مد راهبری •
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تحول امور  و ییربلندمدت در جهت تغ یزیربرنامه ینچنو هم یپژوهش هاییتفعال یتگسترش و تقو ی،دهمنظور سامانبه
طح س یندوم یگر،د یهابه همراه معاونت یشده است. معاونت پژوهش یجادا یمعاونت پژوهش یرو،پژوهشگاه ن یپژوهش
 یهاشو پژوه یقاتتحق یدهسازمان یو پژوهش است، برا یقامر تحق یمعاونت که متول یندر پژوهشگاه است. ا یسازمان

 یئته یاز اعضا یشده است. معاون پژوهش یلتشک یدر توسعه فنّاور یازمورد ن یهاپاسخ به بستهو  یو کاربرد یعلم
 ریبه شرح ز یشانا یفکشور است که وظا یها و مؤسسات آموزش عالاز دانشگاه یکی یاوقت پژوهشگاه و  تمام یعلم

 است:

 صنعت برق کشور؛ یپژوهش یهاها و سرفصلبرنامه ها،یاستس یشنهادپ 

 صنعت برق کشور بر  یازمورد ن یپژوهش یهاها و طرحبرنامه یشنهادو پ ینتدو یندو نظارت بر فرآ اهبریر

 یرو؛وزارت ن یکشور و اسناد راهبرد یتوسعه، نهقشه جامع علم یهاانداز، برنامهسند چشم یمبنا

 صنعت برق کشور بر  یازمورد ن یپژوهش یهاها و طرحبرنامه یشنهادو پ ینتدو یندو نظارت بر فرآ راهبری

 یرو؛وزارت ن یکشور و اسناد راهبرد یتوسعه، نهقشه جامع علم یهاانداز، برنامهسند چشم یمبنا

 و بلندمدت و  مدتیانمدت، مپژوهشگاه در افق کوتاه یحوزه معاونت پژوهش یبرنامه راهبرد ینو تدو تهیه

 تالش در جهت تحقق مفاد برنامه مذکور؛

 در صنعت برق و یعلم و فنّاور نگارییندهو آ پژوهییاستدر حوزه س یروپژوهشگاه ن هاییاستس تبیین 

 مربوط به آن؛ یندهایشدن فرآ یینظارت بر اجرا

 ا ب یزبا صنعت برق کشور و ن یعلم هاییمنظور ارتقاء و توسعه همکاربه گذارییاستو س ریزیبرنامه

 المللی؛ینو ب یمل یپژوهش - یمراکز علم یرها و سادانشگاه

 ی؛و فنّاور یقاتو وزارت علوم، تحق یرومرتبط در وزارت ن یمستمر با واحدها یو هماهنگ ارتباط 

 تعدادها و و جذب اس ییصنعت برق کشور و نظام شناسا ینو شبکه متخصص یو استقرار پورتال پژوهش طراحی

 ها؛یتوانمند

 یزیرو برنامه یگردش کار امور پژوهش یعر تسرمنظوپژوهشگاه به یپژوهش یهاو نظارت مستمر گروه راهبری 

 آنها؛ ییمنظور ارتقاء کارابه

 پژوهشگاه،  یاتو نشر یاطالعات یهاها، بانککتابخانه ی،امور پژوهش یهکل یو نظارت بر حسن اجرا اداره

 مربوط؛ هاینامهیینمطابق با مصوبات، مقررات و آ

 ر د یبخش گذارییاستبه امور س یدگیمنظور رسبه یپژوهش یمنظم جلسات شورا یو برگزار تشکیل

 مربوط. یفوظا یشبردو پ یزیرپژوهشگاه و برنامه
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 ساختار معاونت پژوهشی
 

 
 :است یلپژوهشگاه شامل دفتر و ادارات ذ یمعاونت پژوهش

 یدفتر امور پژوهش 
 المللیناداره امور ب 
 یپژوهش یزیراداره برنامه 
 یاداره خدمات پژوهش 
 نگارییندهآ یشم و پااداره نشرعل 

 

 یپژوهش یشورا

ش  شورای  س    یناول یپژوه ست سطح  ش  گذارییا شگاه ن  یبخ ش    یرودر پژوه ست که در حوزه معاونت پژوه شک  یا  لیت

و  ییدر امور اجرا یهماهنگ یجادمنظور ادر حوزه پژوهش و به یزیرو برنامه گذارییاسهههتو نسهههبت به سههه شهههودیم

 .نمایدیم ماقدا یسهرئ یئتمؤسسه و ه یئه به شورادر بخش مربوط و ارا یزیربرنامه

 

 انتشارات شورای

دانش و سهههولت و  یصههنعت برق، توسههعه مرزها یو فنّاور یپژوهشهه ی،علم یبه اهداف عال یلجهت ن یرون پژوهشههگاه

ست    شر و حما  ی،به آثار علم یابیسرعت د شک نمایدیاز آنها م یتاقدام به ن شگاه ن    یالت. ت شارات پژوه امل دو ش  یروانت

شارات  یشورا »بخش  شر علم و پا »و « انت شورا    «یرنگایندهآ یشاداره ن ست.  شارات به  یا جع مر ترینیعنوان عالانت

 لیتشههک یمرتبط با صههنعت برق و انرژ یدر حوزه چاپ و نشههر آثار علم یتمنظور حمادر مورد آثار، به گیرییمتصههم

 .شودیم
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 معاونت فناوری2-2-

 نت فناوریمعاو نام واحد

 مأموریت اصلی

ی مورد هاسازی فناوریسازی، راهبری و پشتیبانی اکتساب، توسعه و تجاریگذاری، جریانسیاست
و مراکز  هاکارگیری ظرفیت حداکثری بخش خصوصی، دانشگاهنیاز صنعت برق با رویکرد به

 گری گری و تنظیمپژوهشی، تسهیل

 ی کلیدیهانقش

 حذف مراکز توسعه فناوری مورد نیاز برپایی، تلفیق و یا •

 ی اسناد راهبردی مصوبهاو پروژه هاراهبری و نظارت بر مدیریت اجرای طرح •

صنعت برق با      راهبری و نظارت بر مدیریت تجاری • صوالت و تجهیزات مورد نیاز  سازی مح
 تأکید بر حفظ مالکیت مادی و معنوی

 ی مورد نیاز صنعت برق هاناوریتسهیل جذب و پیگیری منابع مالی برای توسعه ف •

 راهبری مرکز رشد فناوری صنعت برق •

 و متخصصین فناور هادنها، هاراهبری شبکه شرکت •

 هاراهبری سامانه مدیریت دانش مراکز و آزمایشگاه •

 

 فناوری و یهاعاونت فناوری در ارکان سازمانی پژوهشگاه نیرو به منظور ایجاد تحول اساسی در راهبرد    م ،1393در سال  
 .سیس گردیدأی پیشرفته در صنعت برق تهاپژوهش و کمک به صنعت برق کشور برای دستیابی به فناوری

سته و نیل          صنایع واب صنعت برق و  ستقرار نظام نوآوری، فناوری در  سازماندهی و ا ساماندهی،  معاونت فناوری به منظور 
ساختار فناور محور از طریق پژوهش و در تعامل با و  ستگذاری،      هااحدبه  سیا صنعت برق، نقش  ی عملیاتی و اجرایی در 

صویب طرح  هاتعیین اهداف، راهبرد ساختن اهداف و نیز اجرایی نمودن      هاو ت صنعت برق، محقق  ضوعی  ی کالن و مو
دینهنهابا  سازی و اکتساب فناوری را بر عهده دارد. این نقش  یت مدیریت تجارینهاو در  هاو کنترل آن هاپروژه ،هاطرح

ی فناوری و اثربخش نمودن های تخصصی مراکز جهت انجام بهینه فعالیت  هاسازی و هماهنگی شورای فناوری و شورا   
 .گرددو ارتباط با ذینفعان و بازیگران صنعت برق محقق می هاآن

 وظایف معاونت فناوری به شرح زیر است:

 ؛ی کالن توسعه فناوری صنعت برق کشورهاو سیاست ی توسعه کشورهاافزایی بین برنامههماهنگی و هم  

 ریزی، هماهنگی بین بخشی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنعت برق؛برنامه 
  ی کاربردی، تقاضهها محور و مأموریت گرا در صههنعت برق و کمک به  هاهدفمندسههازی، هدایت و توسههعه فناوری

  ؛هاسازی نتایج آنتجاری
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  سعه فناور شرکت     ی، تقویت فرایند تجاریتو سات و  س شرکت ی دانشهاسازی و حمایت از مؤ ی طراحی هابنیان و 
  ؛مهندسی در صنعت برق

      ی هارکتدر ش « مدیریت فناوری»حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در صنعت برق کشور و ارتقای توان
 دانش بنیان؛

  ی عمومی و تخصصی در صنعت برق؛هابازارساماندهی فنتوسعه مراکز اطالع رسانی فناوری و ایجاد و 
 ی علمی، فناوری و نوآوری در صنعت برق؛هاحمایت از ایجاد و تقویت زیرساخت 
   ی کشور جهت  هابنیان در صنعت برق و هدایت سرمایه  ارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای کسب و کار دانش

  ؛بنیانو خدمات دانش هاتولید کاال
 ؛بنیان در صنعت برقپذیر و تأمین مالی الزم در اقتصاد دانش گذاری خطری سرمایههاتوسعه سازوکار  
 ؛کمک به ارتقاء نظام مالکیت فکری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری در صنعت برق  
   بنیان و خدمات دانش هارات کاالی خصوصی در زمینه تولید و توسعه صاد    هاحمایت از ایجاد و توانمندسازی تشکل

  ؛در صنعت برق
 ؛ی برتر در صنعت برقهاحمایت از نفوذ فناوری  
 و خدمات  هاتحریک تقاضههها، بازارسهههازی و تضهههمین بازار برق برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صهههادرات کاال

 بنیان؛دانش
     صنعت برق و ارتباطات بین سی علم و فناوری در  سعه دیپلما سرمایه  التو سعه  ی هاگذاری خارجی در طرحمللی و تو

المللی علم و فناوری ی بینهای انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور و توسعه شبکه    هادانش بنیان، هدایت سرمایه 
  ؛ی ذیربطهان اسالم با هماهنگی و همکاری دستگاهجهابه ویژه در 

 اوری منظور توسعه فنالمللی بهی بینهارصد فرصت 
  در صنعت برق کشور با همکاری و هماهنگی دستگاه های شناسایی، جذب و انتقال و انتشار فناوری هاتوسعه فرایند

 ی ذیربط؛ها
 ؛هدایت و راهبری صنعت برق و صنایع وابسته در حوزه توسعه فناوری  
 ؛هاسازی نتایج آنی کالن پژوهشی و فناوری و تجاریهانظارت بر فرایند تحقق طرح  
 ؛ی انتقال فناوریهای عملیاتی و بودجههانظارت بر نحوه تخصیص منابع مالی فناوری حاصل از درآمد  
  صنعت برق جهت تأمین مالی طرح سازی جهت پیاده    هارایزنی و مذاکره با ذی نفعان کلیدی  ستر سازی موفق  و ب

 )ایجاد ضمانت اجرایی(؛ هاطرح
   ی الزم برای انجام خدمات مهندسی و آزمایشگاهی و تأیید محصول مطابق    هاتجهیز پژوهشگاه و ایجاد زیرساخت

  ؛المللیی ملی و بینهابا استاندارد
                ،نانس فای عت برق )اعم از  یاز در صهههن ناوری مورد ن قال ف جاد دانش و انت با ای نابع مرتبط  تأمین و تخصهههیص م

 .پذیر(ی مخاطرههاریگذاگذاری مشترک، بیع متقابل و ایجاد و توسعه سرمایهسرمایه
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 ساختار معاونت فناوری

 

سازی و اکتساب فناوری قرار دارند و این معاونت   در حوزه معاونت فناوری، شورای فناوری، دفتر امورفناوری، دفتر تجاری 

ست  وظیفه سیا سناد و طرح  ی  نیز  ای توسعه فناوری ر هاگذاری و راهبری برای مراکز توسعه فناوری و نظارت بر اجرای ا

 بر عهده دارند.

ی ها، تعریف پروژههامراکز و مجریان اسناد توسعه فناوری، بازنگری در اسناد راهبری طرح یا طرح    رؤسای وظیفه اصلی  
شی، توزیع پروژه هاطرح شده   هابین اجراکنندگان و نظارت بر اجرای آن های کالن پژوه تا تحقق اهداف از پیش تعیین 

 باشد. ناوری مربوطه میبرای اسناد توسعه ف
د. شههونبه موازات گزینش رئیس مرکز، مجری سههند یا مدیر طرح، اعضههای کمیته راهبری مربوطه انتخاب و معرفی می

شورا       ست از نمایندگانی از  شکل ا سند مت صین و         هاکمیته راهبری  ص سند و نمایندگانی از متخ صی مرتبط با  ص ی تخ

شگاه    ضای هیئت علمی دان سند        که وظیفه هااع سند را برعهده دارند. کمیته راهبری  صی بر اجرای  ص نظارت فنی و تخ

شکیل می  صی از خارج ار     شود و می برای هر طرح بطور خاص ت ص شاور یا ناظر تخ تواند برای ایفای نقش نظارتی خود م

 پژوهشگاه را به خدمت بگیرد.

ساب و تجا      دفتر تجاری سعه، اکت ساب فناوری نیز وظیفه تو خش سازی در ب سازی فناوری جهت ظرفیت ریسازی و اکت

صوالت نوآورانه در مقیاس تجاری را برعهده دارد.            سازی برای تولید مح ستر سعه فناوری و ب ستمرار تو صی برای ا صو خ

 آید.پرداختن به موضوع حقوق مالکیت فکری و معنوی نیز از وظایف دیگر این دفتر به شمار می



 

 

Niroo Research Institute 

 24  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 25  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 ی تخصصی(ها)معاونت هاپژوهشکده3-2-

 

 پژوهشگاه نیرو عبارتند از: ی تخصصیهای حوزههایا معاونت هاپژوهشکده

 پژوهشکده تولید 

 پژوهشکده انتقال 

 پژوهشکده توزیع 

 پژوهشکده انرژی و محیط زیست 
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 نام واحد
 پژوهشکده 

 )معاونت تخصصی(

ماموریت 

 اصلی

حوزه  پژوهشی و اکتساب فناوری یهای مادر تخصصی در تهیه برنامههاهمکاری با شرکت
 تخصصی، راهبری و نظارت بر پژوهش

ی هانقش

 کلیدی

گذاری و تهیه ی مادر تخصصی در راستای سیاستهاتعامل و همکاری با شرکت •
 ی و تامین منابعهای دورهای پژوهشی حوزه تخصصی مربوطه، ارائه گزارشهابرنامه

دت و بلند مدت پژوهشی و فناوری  حوزه ی کوتاه مدت، میان مهاشناسایی نیاز •
 سازمانیتخصصی با بکارگیری ظرفیت حداکثری درون و برون

ی راهبری حوزه هادار در قالب شورای اولویتهاو پروژه هابررسی و تصویب طرح •
 سپاری حداکثریتخصصی با رویکرد برون

 ی مصوبهاو پروژه هانظارت و پایش مستمر  وضعیت اجرا و پیشرفت طرح •

 ی حاکمیتی با استفاده از ظرفیت داخلی پژوهشگاههاو پروژه هااجرای طرح •

 ی عاجل با رویکرد برون سپاریهاو پروژه هااجرای طرح  •

 متخصصین حوزه تخصصی  برپایی شبکه •

 راهبری و مدیریت دانش حوزه تخصصی •
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 )معاونت تخصصی تولید( پژوهشکده تولید

 

گروه پژوهشی مکانیک، بهره برداری،  4ن با تاسیس پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو با همزما 1376در سال 

ی تحقیقاتی مربوط به شیمی و مواد منحصر به هاالکتریک و شیمی و مواد آغاز به فعالیت نمود. با توجه به اینکه پروژه

یی در حوزه شیمی و مواد بودند لذا مدیریت هاپروژهنیز در حال انجام  هاپژوهشکده تولید نیرو نبود و دیگر پژوهشکده

تصمیم گرفت گروه شیمی و مواد از پژوهشکده تولید نیرو منفک و بصورت یک مرکز مستقل  1380پژوهشگاه در سال 

همزمان با تغییر ساختار پژوهشگاه نیرو،  1394تحت عنوان مرکز شیمی و مواد به فعالیت خود ادامه دهد. در سال 

پژوهشی  یهاده تولید نیرو، بعنوان معاونت تخصصی تولید در ساختار جدید معرفی گردید. با بازبینی گروهپژوهشک

ی پژوهشی مرتبط با پژوهشکده تولید نیرو نیز مورد بازبینی قرار گرفتند و ها، گروههای تحقیقاتی آنهاپژوهشگاه و محور

ی هاو با محور "پایش و کنترل نیروگاه"و  "تجهیزات دوار مکانیکی"،  "سیکل و مبدل حرارتی"ی هابا تغییر نام به گروه

 .تحقیقاتی مصوب به فعالیت خود ادامه دادند
پژوهشکده تولید نیرو در جایگاه معاونت تخصصی این حوزه در پژوهشگاه نیرو به عنوان کارگزار مدیریت اجرای پژوهش 

 .نمایدفعالیت می و توسعه فناوری در حوزه تخصصی تولید برق و انرژی

 :باشددهد مشتمل بر موارد ذیل مییی که این پژوهشکده انجام میهامجموعه فعالیت

 ی هاو شاخص ها، محورهاتدوین اسناد راهبردی حوزه تخصصی تولید برق و انرژی بر پایه بخش مدیریت

نگر، توسعه فناوری و ی آیندههامهاصلی موفقیت حوزه )مانند افزایش راندمان، کاهش تلفات و ...( شامل برنا

 ی حاکمیتی و با ریسک باالهاپروژه

   ارائه اسناد راهبردی حوزه تخصصی تولید برق و انرژی در کمیته راهبری پژوهش و فناوری شرکت مادر

 ی الزمهایهتخصصی و شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو و اخذ تایید

  راهبردی حوزه تخصصی تولید برق و انرژیای سند آوری دورهبه روز 

  ی مصوب در راستای اجرای اسناد راهبردی حوزه تخصصی های کالن و پروژههاپایش مستمر اجرای طرح

 ی موفقیت مربوطههاتولید برق و انرژی و سنجه

  ی تابعه و وابستههای تقاضا محور شرکتهابندی و کنترل پروژهبررسی، اولویت 

  ی عاجل، حاکمیتی و با ریسک باالی حوزه تخصصی تولید برق و انرژی و اخذ تاییدیههاد پروژهنهاشارائه پی 

  ی عاجل، حاکمیتی و با ریسک باالی حوزه تخصصی تولید برق و انرژی مصوبهامدیریت اجرای پروژه 

  مدیریت دانش حوزه تخصصی تولید برق و انرژی 
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  ی تخصصی حوزه تخصصی پژوهشکده تولید هانیرو در قالب برون داد ی علمی پژوهشکده تولیدهانشر یافته

 نیرو

  حوزه تخصصی تولید برق و انرژی برپایی و مدیریت شبکه متخصصین 

 

 چشم انداز:

ی تحقیقاتی شرکتهانماید بعنوان کارگزار تامین نیازی بعمل آمده پژوهشکده تولید نیرو تالش میهاریزیبر طبق برنامه

گاه ی موجود در پژوهشافزارنرمیت تولید برق عمل نماید. بعبارت دیگر با استفاده از امکانات سخت افزاری و ی مدیرها

ی تحقیقاتی مطرح شده توسط بخش تولید صنعت هانیرو و مراکز علمی و پژوهشی دیگر، برای مسائل، مشکالت و طرح

رق نیرو در آینده نزدیک بعنوان نماینده بخش تولید صنعت ب برق پاسخ و راهکار مناسب ارائه نماید. لذا پژوهشکده تولید

تواند موجب استحکام پیوند صنعت برق و مراکز علمی و می های تحقیقاتی آنهادر پژوهشگاه نیرو جهت پیگیری نیاز

 .پژوهشی و استفاده حداکثری از نتایج تحقیقات در صنعت گردد
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 )معاونت تخصصی انتقال( پژوهشکده انتقال

 

ی انتقال و توزیع از هابرداری و اجرای شبکهی طراحی، بهرههانگرشی نوین به روش پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو با

   .تاسیس گردید "سازه"و  "خط و پست"، "فشارقوی"با سه گروه پژوهشی  1376سال 

باشد. ور میرتبط با صنعت برق و انرژی کشی مهاپژوهشکده انتقال نیرو یکی از مراکز تحقیقاتی و پیشرو در زمینه فعالیت

که در راستای اهداف تدوین شده برای این پژوهشکده حرکت  استه شامل چندین گروه و آزمایشگاه این پژوهشکد

ساله،  10کند این است که در افق . از جمله مهمترین اهدافی که پژوهشکده انتقال نیرو آن را دنبال میکنندمی

ی صنعت انتقال برق، قطب علمی دانش صنعت انتقال در هانی و پیشرو در نوآوریجهانیان، با اعتبار بای دانشپژوهشکده

ی هاساز طرحی توسعه برق کشور درحوزه تجهیزات، مدیریت تحقیقات و هدایتهامنطقه غرب آسیا، مرجع تدوین سیاست

ی زمانی هاشی صنعت برق و انرژی در افقی تحقیقاتی و پژوههاصنعت انتقال کشور شود. همچنین شناسایی اولویت

 .باشندمدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه کاری پژوهشکده انتقال نیرو میکوتاه

 

 :بندی شده اند عبارتند ازی مختلف در پژوهشکده انتقال نیرو دستههاپروژه های تحقیقاتی که در قالب آنهاحوزه

  ترانسفورماتور 

  ی انتقالهاستفشارقوی، تجهیزات و پ 

  خطوط انتقال هوایی و زمینی 

  برداری، کنترل و مخابراتبهره 

  حفاظت، اتوماسیون و فناوری اطالعات 

  الکترونیک قدرت 

  ریزی، اقتصاد و مدیریتبرنامه 

  ی انتقالهاسازه 
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شود به شرح زیر میتعریف  های تحقیقاتی مهمی که خط مشی این پژوهشکده در قالب آنهاهمچنین برخی از زمینه

 :باشدمی

  ی انتقالهای خاص شبکههاطراحی، ساخت و انتقال دانش فنی تجهیزات و سیستم 

  طراحی، ساخت و انتقال دانش فنی تجهیزات آزمایشگاهی فشار قوی 

  ی انتقال و فوق توزیع از جمله کاهش ابعاد، ارزیابی و تخمین عمر های پستهاتحقیق در کلیه زمینه

 ی قدرتهابرداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و نیز اتوماسیون پست و همچنین ترانسات، بهرهتجهیز

   ی انتقال و فوق توزیعهابرداری و توسعه شبکهی کاربردی در زمینه طراحی، بهرههاافزارنرمتحقیق و ایجاد 

  ی الکترومغناطیسهاتحقیق و مطالعه مواد عایقی، میدان 

  سازی ری، موقت و خودایستا و بهینههای مهای نوع جدید در ایران از جمله دکلهالطراحی و ساخت دک

 ی موجودهادکل

  ی و خطوط انتقال نیرو در برابر زلزلههامقاوم سازی تأسیسات و تجهیزات پست 

  ی خطوط انتقال نیرو از جمله کاهش حریم، ایزوالسیون، ارزیابی و تخمین عمرهاتحقیق در کلیه زمینه 

 (دیهاتجیهزات )مقره، دکل، یراق آالت، فونداسیون و

  های مختلف حفاظت شبکه و پستهاتحقیق در زمینه 

  ی مختلف بازار برقهاتحقیق در زمینه 

  ی مختلف ادوات قابل انعطاف در انتقالهاتحقیق در زمینه 

 
 چشم انداز:

ی صنعت انتقال هانی و پیشرو در نوآوریجهان ، با اعتبار ی دانش بنیاهاساله ، پژوهشکد 10پژوهشکده انتقال در افق 

، ی توسعه برق کشور در حوزه تجهیزاتهابرق، قطب علمی دانش صنعت انتقال در منطقه غرب آسیا، مرجع تدوین سیاست

 .ی صنعت انتقال کشور خواهد بودهاو مدیریت تحقیقات و هدایت ساز طرح
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 توزیع()معاونت تخصصی  پژوهشکده توزیع

در پژوهشگاه نیرو تاسیس گردید. این پژوهشکده در ساختار جدید پژوهشگاه نیرو  1394پژوهشکده توزیع برق در سال 

 "الکترونیک صنعتی"، "مطالعات سیستم"در قالب سه گروه  1376جای پژوهشکده برق را گرفت. پژوهشکده برق از سال 

 .تاسیس گردید "ی الکتریکیهاماشین"و 

وزیع نیروی وری صنعت تینکه فلسفه وجودی پژوهشکده توزیع نیروی برق ، ارتقاء توانمندی علمی و افزایش بهرهنظربه ا

ی مرتبط و تامین دانش مورد نیاز حال و آینده این صنعت هابرق کشور از طریق توسعه توان تحقیقاتی کشور در زمینه

نیان ی نو و دانش بهای صنعت توزیع برق با بکارگیری راهکارخود را متعهد به حل مشکالت فعل نهاباشد، لذا نه تمی

ی هاو نوآوری هاریزی و تالش برای بهبود علمکرد آتی در این صنعت از طریق دستیابی به فناوریمیداند، بلکه برنامه

  .فنی و غیرفنی را جزو اهداف خود قرار داده است

  :ه نیاز ذینفعان، موارد زیر بعنوان ماموریت پژوهشکده توزیع قرار داردلذا به منظور برآوردن اهداف فوق و پاسخ گویی ب

 ی در صنعت توزیع نیروی برق هامدیریت تحقیقات کاربردی و توسع 

  انجام مطالعات و تحقیقات بنیادی و راهبردی، کالن ، بلندمدت و با ریسک باالی صنعت توزیع نیروی برق 

 نیروی برق  ی فنی صنعت توزیعهاتدوین استاندارد 

 ی دانش محور ازجمله تولید، تامین، انتقال ،انتشار و مدیریت دانش هاانجام فعالیت 

 و  های الزم برای تضمین و ارتقاء کیفیت تجهیزات ، روشهاریزی و اجراء و حمایت و هدایت فعالیتبرنامه

 در صنعت توزیع نیروی برق  هاسیستم

 زیع نیروی برق ی علمی و تخصصی از صنعت توهاحمایت 

 قاتی و ی تحقیهای و منابع الزم برای انجام فعالیتهاپیگیری الزم برای توسعه توانمندی و توسعه زیرساخت

 برق  دانش محور در صنعت توزیع نیروی
 

 چشم انداز:

ی صنعت هارینی و پیشرو در نوآوجهابنیان، با اعتبار ی دانشهاساله، پژوهشکد 10پژوهشکده توزیع نیروی برق در افق 

توزیع نیروی برق و موثرترین مرکز تحقیقاتی منطقه غرب آسیا در مورد موضوعات تحقیقاتی و فعالیت دانش محور و 

 .ی مرتبط با صنعت توزیع نیروی برق خواهد بودهافناوری
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 زیست()معاونت تخصصی انرژی و محیط زیستپژوهشکده انرژی و محیط

لی کشور از یکسو و وابستگی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به درآمد حاصل از منابع انرژی فسی پذیریپایان

ی فسیلی روی محیط زیست، اهمیت صیانت از منابع هاصادرات این منابع، در کنار اثرات بسیار مخرب مصرف سوخت

 یهانجام تحقیقات کاربردی در محوررا دو چندان نموده است. این امر ا هاانرژی اولیه کشور و بهره برداری بهینه از آن

 :نمایدزیر را اجتناب ناپذیر می

  سازی مصرف و استفاده منطقی از انرژیبهینه 

  در کشور های نو و تجدید پذیر با توجه به پتانسیل بالقوه بسیار مناسب آنهابهره گیری از انرژی 

  جوئی در مصرف انرژی منظور صرفهبه هادور ریزآب، هوا و خاک با هدف استفاده مجدد از  یهاکنترل آالینده

 و مواد

دیریت مالذکر از طریق ی تحقیقاتی فوقهاپژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو در راستای فعال نمودن محور

گیری ا بهرهبریزی نموده است. پژوهشکده انرژی و محیط زیست کاربردی فعالیت خود را برنامه -ی تحقیقاتیهاانجام پروژه

از کادر تخصصی ورزیده و مجرب و همچنین تجهیزات و امکانات مناسب آزمایشگاهی و کارگاهی، مشغول فعالیت و ارائه 

 .باشدخدمات می

 

پژوهشکده انرژی و محیط زیست در جایگاه معاونت تخصصی این حوزه در پژوهشگاه نیرو به عنوان کارگزار مدیریت 

 نمایدی در این حوزه فعالیت میتحقیقات صنعت برق و انرژ

 :باشددهد مشتمل بر موارد ذیل مییی که این بخش تخصصی انجام میهامجموعه فعالیت

  ی کالن حوزه انرژی و محیط زیست صنعت برق و انرژیهااحصای سیاست 

  زیستی تحقیقاتی انرژی و محیطهاو پروژه های کالن به طرحهاتبدیل سیاست 

  ی عاجل مرتبط در صنعت برق و انرژیهاه نیازپاسخگویی ب 

  ی کشورهای توانمند پژوهشی دانشگاههای تحقیقاتی مرتبط و واگذاری به مجموعههاو پروژه هامدیریت طرح 

  مدیریت شبکه پژوهشگران حقیقی و حقوقی حوزه انرژی و محیط زیست صنعت برق و انرژی 

  حوزه انرژی و محیط زیست سیاست پژوهی 
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 :اندازچشم

ی انرژی ی مرتبط با حوزههاپژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو به عنوان مرجع مدیریت پژوهش و نوآوری

  .آیدو محیط زیست صنعت برق و انرژی به شمار می

 اهداف اصلی مورد نظر این پژوهشکده عبارتند از:

  ی انرژی و محیط زیست صنعت برقی حوزههااستقرار نظام مدیریت پژوهش و نوآوری 

  ی کالن پژوهشی صنعت برق و انرژی در حوزه انرژی و محیط زیستهاتحقق مدیریت طرح 

  ی پژوهشی، دانشگاهی مرتبط و صنعتهای پژوهشی متشکل از کلیه مجموعهتحقق شبکه 
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 ی پژوهشیهاگروه4-2-

 

 

 

  

 پژوهشی  گروه نام واحد

ماموریت 

 اصلی

رای و نخبگان ب های آینده نگر و بکارگیری ظرفیت حداکثری دانشگاههاانجام پژوهش
 ی نوآورهاایده پروری و انجام پژوهش

ی هانقش

 کلیدی

 ی میان مدت و بلند مدت پژوهشی گروههاتدوین برنامه •

 در قالب شورای راهبری و طرح استاد هاتعامل با اساتید دانشگاه •

 و آزمون ایده پروریحمایت از نخبگان برای ایده  •

 ی کارشناسی ارشد و دکتری مصوبهاپشتیبانی رساله •

 دانشجویان پسادکتری پذیرفته شده پشتیبانی •

 نگاری(پژوهی، آیندهپژوهی، آیندهی آینده نگر )سیاستهاانجام پروژه •

 ی پژوهشی گروههای آزمون ایده با رویکرد نگهداشت ظرفیتهاانجام پروژه •

 و ارتقاء تخصصی اعضای گروه برای توسعه، آموزشریزی برنامه •

 برپایی شبکه متخصصین حوزه تخصصی •

 مدیریت دانش حوزه تخصصی •
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 پژوهشگاه نیرو ی پژوهشیهاگروه معرفی

 یانرژ مرتبط با صنعت برق و یتخصص یهاپژوهش در حوزه یریتمد یاصل یانمتول یرو،پژوهشگاه ن یپژوهش یهاگروه

و  هاتیاسس یهواحدها بر پا ینصنعت هستند. ا یندر ا نگارییندهو آ پژوهییندهآ پژوهی،یاستات سمطالع یانو متول

 .کنندیعمل م یروپژوهشگاه ن یابالغ شده از طرف معاونت پژوهش یراهبردها

 یضااع یپژوهش هاییتها و فعال. عمده پروژهکنندیم یتفعال یرودر پژوهشگاه ن یگروه پژوهش 23حال حاضر،  در

 عبازتند از: یروپژوهشگاه ن یپژوهش یهاگروه

 یِلک یسو و خط و مش یکاز  یو فنّاور یعلم هاییتفعال ینارتباط ب یجهت برقرار ییها: پروژهپژوهیسیاست 
علوم را  دانیشمنو اند گذارانیاستس ینها، ارتباط بپروژه گونهینهستند. ا یگرد یکشور از سو یصنعت برق و انرژ

 .آورندیتوسعه جامعه فراهم م یعرجهت تس

 کار  نیاست. انجام ا یشاخه فنّاور یکممکن در  هاییندهآ ییها، شناساپروژه گونهیندر ا ی: محور اصلپژوهیآینده
 نهیزم یکممکن در  هاییندهآ ی. با واکاوگیردیموجود در جهان صورت م یعلم هاییشرفتو مطالعه پ یبا بررس

 یهازشبه ار یلرا جهت ن یبهتر یزیربرنامه توانیم رژی،در حوزه صنعت برق و ان یآت یازهاین ییو شناسا یفنّاور
 .هستند نگارییندهآ یهاپروژه یبرا یبانها، اسنادِ پشتپروژه گونهینکشور انجام داد. ا یصنعت برق و انرژ

 آن در قالب  یوسگام برداشتن به یچگونگ ی،فنّاور ینهزم یکممکن و مورد انتظار در  یندهآ یی: با شناسانگاریآینده
و  یردپذیصورت م شدهیرفتهپذ یالگوها یهبر پا نگاری،یندهآ یها. انجام پروژهشودیروشن م نگارییندهپروژه آ

 است. یندهدر آ یبه فنّاور یابیدست یچگونگ یها، سند راهبردپروژه ینداد ابرون

 امکان کسب دانش  یاو  یچالش فنّاور یکمنظور برطرف کردن است که به مدت عموماً کوتاه  ای: پروژهیدها آزمون
اجرا  و یفو نوآورانه تعر یدجد هاییدهاثبات ا یانجام مطالعات برا یاو  یحوزه تخصص یکفرد در منحصر به  یفن
 . شودیم

 یزن یصتخص یهاارکرد گروهپژوهش، ک یریتمد یفهو پر رنگ شدن وظ یروپژوهشگاه ن هاییتدر مأمور ییراتتغ یجادا با

 تیپژوهش به فعال یریتمتناسب با چارچوب مد یدجد یمتفاوت از قبل و ساز و کار هایییتکرده و با مأمور ییرتغ

 . پردازندیم

 عبازتند از: یروپژوهشگاه ن یننو یتدر مامور یپژوهش یهاگروه یاصل وظایف

 یدر حوزه تخصص یپژوهش یهاتبط )مختص گروهمر یدر حوزه تخصص یموجود و رصد فناور یفناور شناخت 
 فناورانه(؛

 و  یرومرتبط به وزارت ن یو بلندمدت در حوزه تخصص یننو یراهبردها یشنهادموجود و پ یراهبردها شناخت
 (؛یراهبرد یدر حوزه تخصص یپژوهش یها)مختص گروه تابعه یهاسازمان
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 مرتبط؛ یدر حوزه تخصص نگارییندهآ پژوهی،یندهآ پژوهی،یاستس هاییتروندها و انجام فعال شناسایی 

 یرو؛سفارش شده از وزارت ن یاسناد راهبرد ینتدو یهاکالن و طرح یهاو انجام طرح مدیریت 

 ی؛فناورانه مرتبط با حوزه تخصص هاییدهاز ا یفن یبانیو پشت پرورییدها سازیجریان 

 وه، گر یداد تخصصو مجالت معتبر، برون هایشقاالت، هماها، مگروه در قالب گزارش یپژوهش یدستاوردها انتشار
 یره؛و غ یکتاب، اسناد راهبرد

 ینمشارکت در تدو ی،ثبت و فروش اختراع و دانش فن ینارها،گروه در قالب سم یتخصص یدادهابرون ارائه 
 یهاپروژه جیشده و نتا یدتول یاسناد راهبرد سازییادهو پ یبو تالش در جهت تصو المللیینو ب یمل یاستانداردها

 کالن کشور؛ هایگیرییمدر تصم پژوهییاستس

 مرتبط؛ یدر حوزه تخصص یاکتساب یهادانش یریتو مد یعمنظور تجم به یمستمر با معاونت پژوهش همکاری 

 با معاونت  یمرتبط و همکار یتخصص یموجود در سطح کشور در محورها هاییو توانمند هایتظرف شناسایی
 مرتبط؛ یهاشبکه متخصصان در حوزه یجادر اد یپژوهش

 وزه ها در حمشترک پژوهشگاه با دانشگاه یتیحما یهادر طرح یها و همکاردر امر توسعه تعامل با دانشگاه مشارکت
ها و دانشگاه یلیتکم یالتتحص یهادر دوره یاز بخش پژوهش یتمرتبط از جمله طرح بهتام، طرح حما یتخصص
 ین؛نو یو توسعه کسب و کارها ینیکارآفر یکردبا رو یصنعت یران پسادکترپژوهشگ یریبه کارگ

 یهانامهاز جمله مشارکت در بر المللیینپژوهشگاه در سطح ب یهابرنامه یشبردمنظور پبه یبا معاونت پژوهش تعامل 
 بط؛مرت یحوزه تخصصمشترک در  یهاو انجام پروژه المللیینب یقراردادها یاها و نامهشده در تفاهم بینییشپ

 آموزش،  یکالن به شورا یهاطرح ینبا هدف تدو یاز جنس طرح، پروژه و موضوعات پژوهش هایییدها پیشنهاد
  ی؛معاونت پژوهش یقاز طر یرووزارت ن یو فناور یقاتتحق

 مرتبط. یرشد در حوزه تخصص یهافرصت یجاداستعدادها و ا کشف 

 یهادر گروه یدهو آزمون ا نگارییندهآ پژوهی،یندهآ پژوهی،یاستس یهاوژهپر یریتبرشمرده، مد یفتوجه به وظا با

ه مربوطه گرو یمرتبط با موضوع تخصص یهاو پژوهش یفانجام وظا یگروه متصد یانجام شده و بدنه کارشناس یپژوهش

 دهایینکرده و در فرآ یکارگروه هم یر( و ساالنه گروه با مددمدتجامع )بلن یهابرنامه یناست. کارشناسان گروه در تدو

گروه خود را بر عهده  یتخصص یهادر حوزه یفن یو رصد مستمر روندها یبررس یفهوظ پژوهی،یندهو آ پژوهییاستس

 دارند.
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 ی پژوهشیهافهرست گروه

 

 حوزه تخصصی به شرح ذیل است: 11گروه پژوهشی در پژوهشگاه وجود دارد که فهرست آنها در  23ر حال حاضر د

 های پژوهشی مرتبطنام گروه یا گروه نام حوزه تخصصی دیفر

 تقدر هایسیستم از برداریبهره و ریزیبرنامه - های قدرتبرداری از سیستمریزی و بهرهبرنامه  1

 های فشار قویمطالعات شبکه  2
 مطالعات فشار قوی -

 تجهیزات خط و پست -

 های الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین  3
 تالکترونیک قدر -

 های الکتریکیماشین -

 الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق  4
 الکترونیک و ابزاردقیق -

 پایش و کنترل نیروگاه -

5  
حوزه فناوری اطالعات، ارتباطات، اتوماسیون و 

 راهبری شبکه برق

 فناوری اطالعات و ارتباطات -

 های کنترل شبکهسامانه -

 هامکانیک نیروگاه  6
 تجهیزات دوار مکانیکی -

 های حرارتیلسیکل و مبد -

 انرژی و محیط زیست  7

 های تجدیدپذیرانرژی -

 مدیریت انرژی -

 محیط زیست -

 شیمی و مواد  8

 شیمی و فرآیند -

 متالورژی -

 مواد غیرفلزی -

 های صنعت برقسازه - های صنعت برقسازه  9

 ریزی کالن و علوم اقتصادی و مالیبرنامه  10
 اقتصاد برق و انرژی -

 حسابداری و علوم مالی -

 یت، علوم اجتماعی و حقوقعلوم مدیر  11

 مدیریت و علوم اجتماعی -

 پژوهینگاری و سیاستآینده -

 حقوق -
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 قدرت هاییستمس یبردارو بهره یزیربرنامه یحوزه

 

 

 

 قدرت هاییستمس یبردارو بهره یزیرحوزه برنامهی پژوهشی مرتبط با هاگروه

 

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 40  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 قدرت هاییستماز س یبردارو بهره یزیربرنامه یگروه پژوهش 

 
تناسب کشور را م یعلم و فناور یهامستلزم آن است که بتوان سیاست یو فناورانه در هر صنعت یتحوالت علم یریتمد

 نمود. شیوه یهستند، طراح یادن یو فناور یعلم یهاکه محصول تحوالت و انقالب یاآینده یهابا تهدیدها و فرصت

در  آینده، نیاز به مهارت و عزم فراوان دارد. یهاو فرصت هانش و درک ما از تهدیدروز بر اساس بی یهاسیاست یطراح

 یصنعت فناورانه و یهااز حوزه یاریو دانشمندان کشور در بس ینکه به همت متخصص هایییشرفتراستا و در کنار پ ینا

توزیع برق با  ودر تولید، انتقال  تمیسترین سترین و پیچیدهحاصل شده است، همچنان شبکه قدرت کشور به عنوان بزرگ

به تحقیق و پژوهش در حوزه  یامر، لزوم توجه جد ینمواجه است. هم یبردارتوسعه و بهره ی،در حوزه طراح ییهاچالش

 هاییستممطالعات س» یطرح ادغام دو گروه پژوهش 1397ماه  یرمنظور، در ت بدین .سازدیقدرت را آشکار م هاییستمس

 هاییستماز س یبردارو بهره یزیربرنامه» یگروه پژوهش یریگو شکل« قدرت هاییستماز س یبرداررهبه»و « قدرت

 یقاتحقانجام ت یدر راستا ندوچندا یقرار گرفت تا بتوان با قدرت یروپژوهشگاه ن یدر دستور کار معاونت پژوهش« قدرت

شبکه برق کشور گام برداشت و در جهت حل مسایل،  یبردارو بهره یزیرمطالعات برنامه یحوزه یو کاربرد یادیبن

 ارائه نمود. ینهبه یهاآن راهکار یندهحال و آ یهامشکالت و چالش

، پژوهش آن یریتمد ییفهکشور و پر رنگ شدن وظ یدر صنعت برق و انرژ یروپژوهشگاه ن یننو یتتوجه به مأمور با

 خود را متناظر و هاییتاهداف و فعال ید،جد یبا نگاه یزقدرت ن هاییستمس یبردارو بهره یزیربرنامه یگروه پژوهش

 کند. یپژوهش سازمان خود دنبال م یریتمتناسب با هدف مد

 را برعهده دارد: یلذ هاییتمسئول یپژوهش گروه ینراستا، ا یندر ا

 شرح است: یندقدرت ب هاییستماز س یبردارو بهره یزیرگروه برنامه یقاتیتحق هاییتفعال یاصل محور 

 قدرت هاییستمس یمعمار یسازتوسعه و مدرن یزیربرنامه مطالعات 

 قدرت هاییستمس یاییمطالعات پا 

 قدرت هاییستمو کنترل س یمطالعات راهبر 

 قدرت هاییستمبازار برق س یریتمطالعات مد 

 قدرت هاییستمس یداریمطالعات پا 

 قدرت هاییستمس یمنیمطالعات حفاظت و ا 

 قدرت هاییستمتوان س یفیتک مطالعات 

 قدرت هاییستمو منابع س ییدارا یریتمطالعات مد 

 قدرت سازیینهبه هاییتمو الگور یمحاسبات یهامطالعات توسعه سامانه 

 یزشبکهمطالعات ر 



 

 

Niroo Research Institute 

 41  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 یفشارقو یهامطالعات شبکهی حوزه

 

 

 

 

 یفشارقو یهامطالعات شبکهی پژوهشی مرتبط با حوزه هاگروه 
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 خط و پست یزاتتجه ژوهشیپ گروه 
 

 توسعه پژوهش یتبا مأمور یو همراه ییخط و پست به منظور همسو یزاتتجه یگروه پژوهش هاییتبه مأمور یتبا عنا

خود را  یهایتفعال یگروه پژوهش ینموجود، ا هاییلکشور و به منظور استفاده از پتانس یهدفمند در صنعت برق و انرژ

و  زییرکشور برنامه یپژوهش در صنعت برق و انرژ یفیتک یاعتال یو در راستا یپژوهش یبروندادها یدر جهت اعتال

و  یزارافو امکانات سخت یو انسان یفکر هاییهسرما یلمنابع از قب ینهبه یریتراستا، مد ینهماهنگ نموده است. در ا

خط و پست در صنعت برق از  زاتیدر حوزه تجه یاز کار گروه یتپژوهش هدفمند و حما یشبرددر جهت پ یافزارنرم

 .باشدیم یگروه پژوهش ینا یرو یشپ یاهداف اصل

ت ها متمرکز استجهیزات خط و پست بر آن یگروه پژوهش یهاتجهیزات خط و پست که کلیه فعالیت یتخصص حوزه

 :باشدیمشتمل بر موارد ذیل م

 برق یهاخطوط و پست یراتو تعم نگهداری

 کلیدها

 یگیرقدرت و اندازه ترانسفورماتورهای

 و اتصاالت هاهادی

 اتوماسیون

 آالتیراق

 انتقال و توزیع یهاخطوط و پست یطراح هایروش

 یو تجهیزات حفاظت رله
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 یمطالعات فشار قو پژوهشی گروه 

 
با  یشروروه پگ یکخود را آغاز نموده و بعنوان  یتفعال یروپژوهشگاه ن یساز بدو تاس یمطالعات فشار قو یپژوهشگروه 

 یقاتتحق یاصل یاناز متول یکیخود به عنوان  یبر آن دارد تا رسالت اصل یصنعت برق، سع یبرا یاتیح یهاانجام پروژه

 رییاز دانش روز صنعت برق و دانش بکارگ یراستا آگاه ین. و در ارسانددر کشور را به انجام  یعلوم فشارقو ینهدر زم

 خود قرار داده است. هاییتآنها را از اولو سازییر و بومدر داخل کشو یننو هاییتکنولوژ

اتصال  و یمریپل یهامقره یرسازیپ یف،فشار ضع یدکل ی،مرجع فشار قو هاییشگاهآزما یاندارو راه یطراح یگرطرف د از

نعت برق ( و صیفیت)جهت بهبود ک یدیتول یهابه شرکت یرسانخدمت یاستوار برا یکنهر چند کوتاه ل یکوتاه، قدم

ده شبکه( بو یناناطم یبنشده و بهبود ضر یعتوز یو انرژ یکاهش ساعت قطع ی،و نگهدار یرتعم هایینه)کاهش هز

 است.

 یهاکشور مبادرت به انجام پروژه یجنوب یهادر استان یابرق منطقه یهاگروه با درک مشکالت شرکت ینا یگرد یسو از

 یهادر استان ینقشه آلودگ یهته یادیکشورمان نموده است. حرکت بن خطه از ینا یقیمتعدد در خصوص معضالت عا

 یزاتجهت یقاتیتحق یگاهپا یاندازمناطق خاص کشور، راه یزاتاستاندارد تجه ینو تدو یهواقع در مناطق خاص کشور، ته

در مناطق  اتزیاستهالک تجه یبضرا یینو تع یهرمزگان، بررس یاشرکت برق منطقه یبا همکار یریمناطق گرمس یبرق

 .باشدیاقدامات م یناز جمله ا یزگردهار یدهکشور و مطالعات جامع در خصوص پد یجنوب

 قاتییاز کارشناسان با تجربه و متخصص آماده ارائه خدمات تحق یریگبا بهره یمطالعات فشار قو یاکنون گروه پژوهش هم

 کشور است. در صنعت برق یو فشارقو یقیعا یزاتتجه ینهدر زم یشگاهیو آزما

. هر گرددیم بندییمتقس یتخصص یدر محورها یفشار قو یگروه پژوهش یتهایالذکر فعالبه اهداف فوق یلمنظور ن به

ال حاضر در ح یاو  اندیدهگذشته به انجام رس یانسال یاز آنها ط یکه بخش باشندیم ییهاها شامل پروژهبخش یناز ا یک

 هستند: یربه شرح ز هاقسمت ین. اباشندیدر دست انجام م

 و صاعقه یکلیدزن ی،عایق هماهنگی 

 آن یرموقت و نظا یولتاژها: فرورزونانس. رزونانس، اضافهیاضافه ولتاژ هایپدیده 

 یفرد یو ایمن حفاظت 

 یسیو مغناط یالکتریک هایمیدان 

 یروخطوط انتقال ن حریم 

 (یلدینگو ش ینگو ارت ینگزمین )گراند سیستمهای 

 یقو فشار هایکابل 

 یو تخمین عمر تجهیزات فشار قو یتورینگو مان یشپا یت،وضع ارزیابی 
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 یممستق یانمتناوب و جر یانجر یفشار قو هایینگو بوش یو ایزوالتورها هاعایق 

 و قدرت یها و تجهیزات تست فشارقوآزمایشگاه اندازیراه 

 یفشار قو یگیراندازه تجهیزات 

 یفشارقو هایخازن 

 یکیالکتر تابلوهای 

 یفشارقو یزاتدر تجه یجزئ تخلیه 
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 یکیالکتر هایینقدرت و ماش یکالکترونی حوزه

 

 

 

 

 

 یکیالکتر هایینقدرت و ماش یکالکترونی پژوهشی مرتبط با حوزه هاگروه
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 قدرت یکالکترون پژوهشی گروه 

 
صنعت  ازیمورد ن یکالکترون اتیزو ساخت تجه یطراح ینچنو هم یپژوهش هایینهقدرت در زم یکالکترون یپژوهشگروه 

 یکاستات هایکنندهیکتحر یو،توان راکت یکاستات یهاکنندهجبران یرنظ یزاتیگروه تجه ین. در اکندیم یتبرق کشور فعال

با  کییانتقال توان الکتر هاییستمو کنترل دور موتورها، س یکیاستات اندازراه هاییستمسنکرون، س یکیالکتر هایینماش

 یستم( به منظور استفاده در سFACTS) یعانتقال و توز یهادر شبکه یرپذ( و ادوات انعطافHVDC) یممستق یانجر

 شده است. سازییادهو پ یگرفته و طراح قرار یقدرت مورد مطالعه و بررس

 باشندیم یرز یگروه شامل محورها ینگرفته در اانجام هایپروژه: 

 ینمبدل تورب یک،فتوولتائ ینورترهایپراکنده ازجمله: ا یدو تول یدپذیرتجد ینرژمورد استفاده در منابع ا هایمبدل 

 ژنراتور و ... یکروتوربینم ی،باد

 یانانتقال توان جر یرانعطاف پذ ادوات ( متناوبFACTS :شامل )SVC ،STATCOM،SSSC  ،

TCSC ،UPFC 

 بهساز کیفیت توان ادوات 

 یکیالکتر یانواع موتورها یودرا هایسیستم 

 اربرد عامبا ک یکلوکانورترچاپر و س ینورتر،ا یکسوساز،قدرت شامل  یکالکترون یکیاستات یهامبدل انواع 

 سنکرون یهاتحریک استاتیک ماشین هایسیستم 

 یدر زمینه صنایع روشنای یمل یاستانداردها تدوین 

 نوپدید و آینده پژوهانه فرصت ساز یپژوهش هایزمینه 

 

از نوع  یعزتو یهاشبکه یبرا یوتوان راکت یکو ساخت جبران کننده استات یطراح»پروژه  ی،هشگروه پژو یناز ا همچنین

TCR 6.6 یتبا ظرفMVAR±1kV, »و  یکاربرد یهارتبه سوم پژوهش یخوارزم یالملل ینجشنواره ب یندر نوزدهم

 هاییستمآنالوگ س سازیهشب» پروژه ینچننمود. هم سبثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات را ک یگواه 1389در سال 

 واگذار شده یزآن ن سازییساخت و تجار یثبت اختراع شده و دانش فن یگواه یافتموفق به در 1389در سال « قدرت

 است.

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهای 

 و ...( سازهاذخیره تجدیدپذیر و تولید پراکنده )شامل فتوولتائیک، باد، یمورد استفاده در منابع انرژ هایمبدل 

 انتقال و توزیع)شامل ادوات  یهامورد استفاده در شبکه یو تجهیزات جانب هامبدلHVDC  ،FACTS ادوات ،
Custom Power ) ... و 
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 و شارژرها( یبرق یقطارها ی،)شامل خودرو برق یحمل و نقل برق هاییستممورد استفاده در س هایمبدل 

 در صنعت یکیالکتر یهاحرکهها و مکنترل ماشین هایسیستم 

 ییروشنا تجهیزات 

 توان بدون تماس انتقال 

 یکالکترون ترانسفورماتورهای ( قدرتPET) 
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 یکیالکتر هایینماش پژوهشی گروه 

 
 هایینماش ساخت و سازیمدل طراحی، خصوص در تحقیقاتی هایفعالیت انجام با الکتریکی هایماشین پژوهشی گروه

 اجزاء ینامیکید پارامترهای تعیین باال، ولتاژ و متوسط ولتاژ الکتریکی هایماشین عایقی وضعیت ارزیابی الکتریکی،

 رد الکتریکی هایماشین حوزه در راهبردی اسناد تدوین و پژوهیآینده پژوهی،سیاست همچنین و نیروگاهی، واحدهای

 . داردرمیب گام حوزه این در گروه کالن اهداف تحقق راستای

 :از عبارتند الکتریکی هایماشین پژوهشی گروه کالن اهداف

 یالکتریک یکاهش مصرف انرژ -1

 کاهش قیمت با حفظ کیفیت و رعایت استانداردها -2

 یتقویت تولید داخل و کاهش وابستگ -3

 روز هاییو استفاده از فناور یبهبود کارای -4

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهای

 یالکتریک یهاکاربرد مواد جدید در ماشین -1

 با ساختار جدید یالکتریک یهاو ساخت ماشین یطراح -2

 :یمرسوم در کاربردها یالکتریک یهاماشین -3

 پرسرعت یو نقل الکتریک حمل 

 خانگی 

 صنعتی 

 ژنراتوری 

 یالکتریک یهاوضعیت ماشین پایش -4

 یوضعیت و عمرسنج ارزیابی 

 و رفع عیب یویانه، عیب یابپیشگ یو نگهدار سرویس 

 مربوطه یافزارهاو توسعه نرم یالکتریک یهاماشین یسازتحلیل و بهینه ی،سازمدل ی،طراح یهاروش -5
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 :یالکترومغناطیس یهاسایر سیستم -6

 یالکترومغناطیس هایواسطه 

 یتعلیق مغناطیس هایسیستم 

 

 با ابعاد کوچک: یالکتریک یهاماشین -7

 و الکتریکپیز هایماشین 

 در ابعاد میکرو یالکتریک هایماشین 

 یمینیاتور یالکتریک هایماشین 
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 یقکنترل و ابزار دق یک،الکترونی حوزه

 

 

 

 

   یقکنترل و ابزار دق یک،الکترونی پژوهشی مرتبط با حوزه هاگروه
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  یقو ابزار دق یکالکترونگروه پژوهشی 
 

ر ب یدو با تاک یقکنترل و ابزار دق یک،الکترون یبا نام گروه پژوهش 1377خود را در سال  تیفعال ی،پژوهشگروه  ینا

، 1393 راستا و تا سال ینصنعت برق کشور آغاز نمود. در هم یازمورد ن یکیالکترون یهاو ساخت دستگاه یطراح یهاپروژه

 ست:و ساخته شده ا یطراح وهگر یندر ا یر،به شرح ز یگوناگون یهادستگاه

 یخطا نشانگر DC یروگاهین 

 کنندهکنترل VTR یروگاهین یرهایش یبرا 

 و ولتاژ  یانجر ینور ترانسOVCT 

 تبادل داده با دور دست ییخطوط فشار متوسط با توانا یخطا نشانگر 

 یفناور یهبر پا یدروژنه سنجخلوص MEMS 

 یعیگاز طب ینور فلومتر 

 مصرف برق نشانگر 

 یدرف یریتمد رله 

 

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهای

 MEMS  وMOEMS  (یالکترومکانیک)ادوات میکرو 

 اپتوالکترونیک 

 حسگرها 

 یو پایش محل گیریاندازه 

 یو تجهیزات الکترونیک ادوات 

 یپردازش هایسامانه 

 مجتمع و  مدارهایVLSI 
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 نیروگاه کنترل و پایش پژوهشی گروه 

 
از گروه  ییهاو تمجع با بخش یکپس از انحالل گروه الکتر 1389ال در س یروگاهو کنترل ن یشپا یپژوهشگروه 

نعت ص یقبه بخش کنترل و ابزار دق یشگاهیو ارائه خدمات آزما یکاربرد یهاپروژه یبا هدف اجرا یروگاهن یبرداربهره

 . یدگرد یلتشک هایروگاهبرق و بخصوص ن

. به انجام رسانده است یمتعدد یهاپروژه یروگاهو کنترل ن یشپا یری،گاندازه یستممختلف س یهاگروه در حوزه این

 یصنعت یوناساتوم یشگاه( و آزماییآزمون عملکرد )تست کارا یشگاهآزما یبراسیون،کال یشگاهسه آزما یگروه دارا ینبعالوه ا

 .باشدیم

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهای

 ینیروگاه یفرآیندها یسازو مدل شناسایی 

 کنترل فرآیند هایروش 

 عملکرد و وضعیت پایش 

 یحرارت یهانیروگاه کنترل 

 یبرق آب یهانیروگاه کنترل 

 تولید پراکنده یمولدها کنترل 

 ینیروگاه یسازها شبیه 

 ینیروگاه کنترل یهادر سیستم یو سطح ایمن حفاظت 
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 یو راهبر یوناطالعات، ارتباطات، اتوماس یفناوری حوزه

 شبکه برق

 

 

 

 

 شبکه برق یو راهبر یوناطالعات، ارتباطات، اتوماس یفناوری پژوهشی مرتبط با حوزه هاگروه
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 اطالعات و ارتباطات یفناور پژوهشی گروه 

 
زار، افنرم» یاطالعات و ارتباطات، دو گروه پژوهش یهامرتبط با حوزه هاییتو فعال هایروزافزون فناور یکینظر به نزد

 یفناور» یادغام شده، گروه پژوهش یکدیگربا  1397ماه  یردر ت یروپژوهشگاه ن «یمخابرات هایرساختیز»و « داده و شبکه

در هر دو حوزه مخابرات و  یاز توان تخصص ینهبه یریگادغام امکان بهره ین. ایدگرد یلتشک« اطالعات و ارتباطات

 یرواه نپژوهشگ یدر صنعت برق کشور را برا یازردنکالن مو یهاها و پروژهو به ثمر رساندن طرح یفتعر یبرا یوترکامپ

 .کندیفراهم م

 شرویانجام مطالعات بلندمدت پ یمتول یرو،پژوهشگاه ن یپژوهش یهاگروه یراطالعات و ارتباطات همانند سا یفناور گروه

کشور  یهاپژوهشگاه یرسا ها ودانشگاه یبا همکار یدهو آزمون ا نگارییندهآ پژوهی،یندهآ پژوهی،یاستس یهاشامل پروژه

 مرتبط در صنعت برق است. یتخصص ینهدر زم

 ها و ارائه خدمات مشاوره و نظارت عبارتند از:قالب انجام پروژه گروه در ینا هاییتفعال هایزمینه

 شبکه هوشمند برق یو ارتباط یاطالعات هایزیرساخت 

 در صنعت برق یاءاش اینترنت 

 اطالعات و ارتباطات امنیت 

 شبکه یریتکنترل و مد یتورینگ،مان افزارهایمنر 

 صنعت برق یعو توز یعانتقال، فوق توز یهابخش یسپاچینگیو د یارتباط هایشبکه 

 ،مورداستفاده در حوزه ارتباطات صنعت برق یزاتو ساخت تجه یو طراح یاستخراج مشخصات فن استانداردها 

 صنعت برق کشور یازموردن یارتباط یهاو پروتکل یزاتتجه یتامن ارتقاء 

 یگنالس پردازش 

 داده مدیریت 

 ،افزارتوسعه نرم یهاو روش هایمتدولوژ استاندارها 

 افزارنرم یرعملکردی/غیعملکرد هایآزمون 

واگذار  یفوق به بخش خصوص هایینهشده در زمانجام یهااز پروژه یتعداد یدتول یازو امت یاست که دانش فن ذکرقابل

 شده است.

خابرات بستر م یبر رو یمخابرات هایینکل»و « مرجع مخابرات صنعت برق»  یشگاهداشتن دو آزما یاره با در اختگرو این

 و مخابرات را دارد. یسپاچینگمختلف مرتبط با حوزه د یزاتتجه یاو نمونه ینوع یهاانجام آزمون یتقابل «ینور
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 شبکهکنترل  یهاسامانه پژوهشی گروه 
 

که در شب یریتپژوهشکده کنترل و مد یرمجموعهدر ز «یمترو تله یسپاچینگد»با نام  1377در سال  یپژوهشگروه  ینا

کنترل  یهاسامانه»عنوان گروه به  یروساختار و اهداف پژوهشگاه ن ییربا تغ 1394شد و در سال  یجادا یروپژوهشگاه ن

 نمود. ییرتغ« شبکه

 یدساست که خدمات مهن یروپژوهشگاه ن یستمیس یپژوهش یهاروهاز گ یکیکنترل شبکه  یهاسامانه یپژوهش گروه

 یهاسامانه ینهدر زم یدهو آزمون ا پژوهییاستس نگاری،یندهآ پژوهی،یندهآ یهامورد نیاز صنعت برق را در قالب پروژه

 .دهدیکنترل شبکه انجام م

و  یزاتهتج یمشخصات فن یینو کنترل شبکه و تع شیپا هاییرساختها و زسامانه یمفهوم یگروه طراح ینا همچنین

. دهدیانجام م شوندیها طرح و اجرا مو دانشگاه یمراکز توسعه فناور ی،پژوهش یهاگروه یررا که توسط سا هایییرساختز

 اشاره نمود: یرز مواردبه  توانیبه عنوان نمونه م ینهزم یندر ا

، BMSپراکنده،  یدولمنابع ت یمشخصات کنترل یینشبکه، تع یوناتوماس ساختیرز یینمشخصات مراکز کنترل، تع یینتع 

 شهر هوشمند

 یمشخصات فن یینو تع یدیو کنترل مزارع سلول خورش یشپا یرساختز یمفهوم طراحی 

 یمشخصات فن یینو تع یباد ینو کنترل مزارع تورب یشپا یرساختز یمفهوم طراحی 

 یمشخصات فن یینو تع یبرق یشارژ خودروها هاییستگاهو کنترل ا یشپا یرساختز یمفهوم طراحی 

 اسکادا ، یافزارهانرم یمشخصات فن یینو تع یمفهوم طراحیEMS  ،DR  ،DMS  ،TCS 

 مراکز کنترل یارتباط یهاپروتکل یمشخصات فن یینو تع یمفهوم طراحی 

 رراه دو هاییانهپا یارتباط یهاپروتکل یمشخصات فن یینو تع یمفهوم طراحی 

 هاییانهپا یمشخصات فن یینو تع یمفهوم طراحی ( راه دورRTU) 

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهای

 انتقال یهاکنترل شبکه هایسامانه 

 یعتوز یهاکنترل شبکه هایسامانه 

 یمترو تله دیسپاچینگ 

 یعتوز اتوماسیون 

 مراکز کنترل یارتباط هایپروتکل 

 راه دور هایانهیپا یارتباط هایپروتکل 



 

 

Niroo Research Institute 

 56  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 

 هایروگاهن یکحوزه مکان

 

 

 

 

 هایروگاهن یکمکانی پژوهشی مرتبط با حوزه هاگروه
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 یکیدوار مکان یزاتتجهپژوهشی  گروه 

 
، گروه مکانیک فعالیت خود را در زیرمجموعه پژوهشکده تولیدنیرو آغاز نمود. 1376پژوهشگاه نیرو در سال  آغاز فعالیتبا 

ها نیروگاه یو ساخت تجهیزات مکانیک یارائه خدمات مهندس ی،یت این گروه در زمینه انجام تحقیقات کاربردفعال یمحورها

وزارت نیرو و  یها برانیروگاه یو ساخت تجهیزات مکانیک یزمینه طراح در یمتعدد یها. این گروه پروژهباشدیم

 .زیر انجام داده است یهاوابسته در زمینه یهاشرکت

 دوار یهاساخت ماشینو  طراحی 

 یحرارت یهاسیکل طراحی 

 محفظه احتراق و بویلر یسازو مدل طراحی 

 کنو برج خنک یحرارت یهاو ساخت انواع مبدل طراحی 

 ،یآکوستیک و تحلیل دینامیک ارتعاشات 

 تولید پراکنده و  یو ساخت مولدها طراحیCHP 

 ینیروگاه تجهیزات و ساخت طراحی 

ود نم یدادوار پ یزاتتجه یبر رو یشتریگروه تمرکز ب هاییت، فعال1393گروه، از سال  ینا هایتیتر شدن فعالگسترده با

 یزاتتجه یگروه پژوهش»و نام گروه به  یدهدر صنعت برق گرد یکیدوار مکان یزاتتجه ینهدر زم یقاتتحق یریتمد یو متول

 یهاو انجام پروژه یپژوه یاستنقشه راه، س یهته نهیگروه در زم ینا هاییتاست. اهم فعال یافته ییرتغ «یکیدوار مکان

 .باشدیم یتمرتبط با حوزه فعال یدهآزمون ا
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 یحرارت یهاو مبدل یکلس گروه پژوهشی 

 
خود را تحت نام  هاییتفعال 1376در سال  یروپژوهشگاه ن یلاز زمان تشک یحرارت یهاو مبدل یکلس یپژوهشگروه 

و در  ریاخ یهاآغاز کرده است. در سال یرون یداز پژوهشکده تول یو به عنوان بخش یروگاهین هاییستماز س یبرداربهره

ر حوزه صنعت برق د یازمورد ن هاییو رصد فناور پژوهییاستس ی،ارنگیندهآ یروپژوهشگاه ن یننو هاییتمامور یراستا

 نیرو تدو ینافزوده شده است. از ا یارتحر یهاو مبدل یکلس یبه اهداف گروه پژوهش یزگروه ن یقاتیتحق یمحورها

روه گ ینمحوله به ا یفمربوطه از وظا یهاصنعت برق در حوزه گذارانیاستس یبرا یباناسناد پشت یهنقشه راه و ته

رتباط ا یروگاهی،ن یزاتتجه ینهخود در زم یتبه واسطه فعال یحرارت یهاو مبدل یکل. گروه سشودیمحسوب م یپژوهش

 یهاو شرکت یتحرار هاییروگاهبرق، ن یروین یدتول یهاشرکت ی،برق حرارت یروین یدتول یت مادر تخصصبا شرک یممستق

 دارد. یروگاهین یزاتتجه ازیس ینهو به یراتساخت، تعم ینهفعال در زم

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهای

 یروگاهین ینمتعارف و نو هایچرخه 

 بخار مولدهای 

 یحرارت هایمبدل 

 خنک کن هایستمسی 

 یالانتقال س هایسیستم 

 هایروگاهراندمان و توان ن یشو افزا سازیبهینه 

 کنیرینهمزمان چندگانه و آب ش یدتول هایسیستم 

 یابییبعملکرد و ع تحلیل 

 احتراق یندفرا بهبود 

 انتقال حرارت و جرم فرآیندهای 

 یکیو مکان یحرارت یانرژ یرهذخ هایسامانه 

 

 

 

 

 



 

 

Niroo Research Institute 

 59  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 یستز یطو مح یرژان یحوزه

 

 

 

 

 

 یستز یطو مح یانرژ هی پژوهشی مرتبط با حوزهاگروه
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 یدپذیرتجد هاییانرژ گروه پژوهشی 

 
 یدپذیرتجد هاییدر حوزه انرژ یکاربرد یهاپروژه یو با هدف اجرا 1377از سال  یدپذیرتجد هاییانرژ یپژوهشگروه 

ان پژوهشگران و کارشناس ی،علم یاتاز اعضاء ه یمندبا بهره یهشگروه پژو ین. ایدگرد یلدر صنعت برق کشور تشک

در دست اجرا دارد.  یارسانده و  یانو مشاوره را به پا یپژوهش دمتعد یهاپروژه یدپذیر،تجد هاییمختلف انرژ یهاحوزه

 یدی،خورش یانرژ هاییتوسعه فناور یهاراهاجرا نقشه یگیریو پ یهمحوله، با ته یتبا توجه به مامور یزهم اکنون ن

 هاییتد اولویکربا رو یدپذیرتجد هاییانرژ هاییدانش و پژوهش فناور یریتمد یفهوظ یی،گرما ینو زم تودهیستز

 صنعت برق را برعهده دارد.

 گروه عبارتند از: ینا یپژوهش محورهای

 باد انرژی 

 یدخورش انرژی 

 توده یستز انرژی 

 ییگرما ینزم انرژی 

 یدروژنو ه یختسو یلپ هایسیستم 

 کوچک یآب هاینیروگاه 

 یانوسیامواج، جزر و مد و اق هایانرژی 

 یانبساط هایتوربین 
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 مدیریت انرژی گروه پژوهشی 

 
 ییجورفهص یهابرنامه ینتدو ینهدر زم یاو مشاوره یقاتیتحق هاییتبه منظور انجام فعال یانرژ یریتمد یپژوهشگروه 

 یافزارهامو توسعه نر یطراح یرمتمرکز،غ یانرژ یلتبد هاییستمو س یکننده انرژمصرف یزاتتجه یتوسعه فناور ی،انرژ

کشور  یاعو اجتم یمختلف اقتصاد یهادر بخش یکیبار الکتر یریتو مد بارپاسخ  ی،انرژ یوربهبود بهره ی،انرژ یریتمد

و  یرژان هاییستمس یوتر،کامپ یک،ق، مکانبر یمهندس یهااز تخصص یریگبا بهره یانرژ یبا هدف کاهش اتالف رو

 است. یدهگرد یلتشک یستز یطو مح یدر چارچوب پژوهشکده انرژ یاقتصاد انرژ

 عبارتند از: گروه ینا یهامرتبط با پروژه یتخصص موضوعات

 یکننده انرژتجهیزات مصرف یفناور توسعه 

 یتبدیل انرژ یهاسیستم یفناور توسعه 

 یکننده انرژصرفتجهیزات م یفناور توسعه 

 یو اجتماع یاقتصاد یهادر بخش یانرژ یسمت تقاضا مدیریت 

 یکننده انرژتجهیزات مصرف یفناور توسعه 

 یبار الکتریک مدیریت 

 در تجهیزات یمصرف و برچسب انرژ یاستانداردها تدوین 

 یصنعت یهادر فرآیند یمصرف انرژ یمعیارها تدوین 

 یمصرف انرژ یسازبهینه یبرا یکاربرد یافزارهاو تهیه نرم طراحی 

 مصرف  یاستانداردهاو معیارها یو اجرا یو اقتصاد یفن یهاتحلیل یبرا یکاربرد یافزارهاو تهیه نرم طراحی
 یانرژ

 یرهها و غساختمان ها،یروگاهن یکرددر ساختمان و صنایع با رو یانرژ ممیزی 

 مفید هاییو تبدیل آن به انرژ یانرژ بازیافت 

 ینوین مدیریت انرژ یسیستمها یکارهاسازو تدوین 

 یمدت مدیریت انرژمدت و بلندمدت، میانکوتاه یهابرنامه تدوین 

 نوین مدیریت انرژی یهاتجهیزات و سیستم یبکارگیر یو اقتصاد یفن تحلیلهای 

 یکننده انرژتجهیزات مصرف یو برچسب انرژ یعملکرد یهاآزمایشگاه یاندازو راه طراحی 
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 محیط زیست یگروه پژوهش 

 
 ملزومات از که کشور هاینیروگاه محیطی زیست اثرات بررسی هدف با و 1372 سال در زیست محیط پژوهشی گروه

 و ژوهشگرانپ و علمی هیئت اعضای بکارگیری با گروه این. نمود فعالیت به شروع است، صنعتی هایطرح پایدار توسعه

 برق، صنعت گازی هایآالیند کنترل و پایش هایزمینه در خود حقیقاتیت مراکز و هادانشگاه با همکاری و کارشناسان

 مدیریت خاک، احیای و جامد زائدات مدیریت برق، تولید واحدهای در آب مدیریت و پساب بازچرخانی و کنترل پایش،

 .دنمایمی فعالیت ایگلخانه گازهای مدیریت و نشر کاهش و برق صنعت در ایمنی و بهداشت ، زیست محیط

 

 محورهای پژوهشی این گروه عبارتند از:

 نیروگاهی واحدهای معلق ذرات و گازی هایآالینده کنترل و پایش 

 نیروگاهی پساب و آب مدیریت و بازچرخانی بازیابی، و آب آلودگی کنترل و پایش 

 خاک آلودگی کنترل و پایش و جامد زائدات مدیریت 

 HSE  (برق صنعت رد ایمنی و بهداشت زیست، محیط مدیریت) 

 ایگلخانه گازهای و هاآالینده نشر تجارت و مدیریت 

 زیست محیط در نانو هایفناوری و علوم 

 زیست محیط در زیستی هایفناوری و علوم 

 ،برق  صنعت در نوظهور هایآالینده کنترل و پایش شناسایی(ترکیبات NORM ) 

 کربن انتشار کاهش و کنترل هایفناوری و علوم 

 (الکترومغناطیسی هایمیدان و حرارتی صوتی، آلودگی) فیزیکی عوامل و هاآلودگی ایشپ و مدیریت 

 آبی و گازی هایآالینده انتشار سازیمدل و پایش هایسامانه استقرار و سازیپیاده 
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 شیمی و مواد یحوزه

 

 

 

 شیمی و مواد هی پژوهشی مرتبط با حوزهاگروه
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 ندشیمی و فرآی پژوهشی گروه 

 
 شیپژوه امور انجام خود، مجهز هایآزمایشگاه و متخصص و خبره کارشناسان همکاری با فرآیند و شیمی پژوهشی گروه

 شاوره،م تحقیق، هایزمینه در گروه این هایفعالیت. دارد عهده بر را برق صنعت در فرآیند و شیمی مختلف هایزمینه در

 مهندسی و شیمی متخصصین از فرآیند و شیمی پژوهشی گروه تحقیقاتی کادر. باشدمی آزمایشگاهی خدمات و آموزش

 فنی دانش توسعه به توانمی گروه این اهداف مهمترین از. استشده تشکیل مختلف علمی مدارج و هاگرایش با شیمی

 اندمانر فزایشا ها،نیروگاه برداریبهره هایروش توسعه برق، در صنعت استفاده مورد تجهیزات و شیمیایی مواد ساخت

 وابستگی شکاه نهایتاً و شیمیایی هایروش از استفاده با برق صنعت تجهیزات مانیتورینگ فنی دانش توسعه حرارتی،

 .نمود اشاره برق صنعت خودکفایی جهت در حرکت و کشور از خارج به تجهیزاتی و فنی علمی،

 از: محورهای پژوهشی این گروه عبارتند

 نیروگاه آب تصفیه و شیمیایی کنترل 

 ،عایقی گازهای و کاغذ روغن 

 سوخت 

 شیمیایی فرآیندهای طریق از حرارتی - الکتریکی انرژی کنندهذخیره هایسامانه 

 روانکارها 

 نوین آلی هایپوشش و رنگ 

 شیمی نانو 
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 متالوژی پژوهشی گروه 

 
 هاییتفعال .نمایدمی فعالیت فلزی تجهیزات و مواد با رابطه در برق صنعت نیازهای زمینه در متالورژی پژوهشی گروه

 و وادم متخصصین از تحقیقاتی کادر اعضای. باشدمی مشاوره و آموزش توسعه، و تحقیق هایزمینه در گروه این اصلی

 با اطارتب در اند وشده تشکیل خوردگی و دادن شکل گری،ریخته شناسایی، جمله از مختلف هایگرایش با متالورژی

و غیره  باال دمای هایپوشش تولید، و ساخت غیرمخرب، هایآزمون باال، دمای در خوردگی زوال، آنالیز عمر، تخمین

 قطعات و آلیاژها انواع. باشدمی مختلف هایزمینه در هاییآزمایشگاه دارای متالورژی پژوهشی فعالیت پژوهشی دارند. گروه

 هایآزمایش متالوگرافی،: از عبارتند انجام قابل هایآزمایش از برخی. گیرند قرار آزمایش مورد آنها در توانندمی فلزی

 .غیرمخرب هایآزمایش و حرارتی عملیات خوردگی، هایآزمایش مکانیکی، خواص

 عبارتند از: محورهای پژوهشی این گروه

 برق صنعت مصرفی مواد و تجهیزات ساخت فنی دانش توسعه 

 هایستمسی و تجهیزات قطعات، کیفیت کنترل و بازرسی نگهداری، عمیر،ت برداری،بهره بهبود هایروش توسعه 
 برق صنعت

 برق صنعت هایسیستم و تجهیزات قطعات، پایش و باقیمانده عمر وضعیت، ارزیابی هایروش توسعه 

 برق صنعت هایسیستم و تجهیزات ارتقای و نوسازی بهسازی، هایروش توسعه 

 هاسیستم و تجهیزات وریبهره فزایشا و عملکرد بهبود فنی دانش توسعه 

 رتجدیدپذی هایانرژی از استفاده با برق مولد هایسیستم به مربوط فلزی اجزای ساخت تکنولوژی توسعه 

 فلزی مواد هایزمینه در برق صنعت برای راه نقشه و استراتژی استاندارد، تدوین 

 هایزوال تحلیل و تجزیه (Failure analysis )هایروش توسعه و برق صنعت دیده آسیب تجهیزات 
 آنها تکرار از پیشگیری
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 مواد غیر فلزی پژوهشی گروه 

 
 املش برق صنعت فلزی غیر مواد زمینه در توسعه و تحقیق زمینه در نیرو پژوهشگاه فلزی غیر مواد پژوهشی گروه

 انواع و بتن ،هاکامپوزیت غیرفلزی، مواد نانو رسانا، نیمه مواد فلزی، بین ترکیبات کربنی، ساختارهای پلیمرها، ها،سرامیک

 مختلف هایشبخ در رفته بکار مختلف هایسیستم و تجهیزات ساختارها، سازیبهینه برای معدنی و آلی مختلف ترکیبات

 و تیرها ا،گیرهبرق و هامقره انواع جمله از مختلفی تجهیزات به توانمی حوزه این در. باشدمی برق توزیع و انتقال تولید،

 هایتوربین اجزا نسوزها، وها عایق حرارتی، سد و سخت سرامیکی هایپوشش کابل، و سیم توزیع، و انتقال هایدکل

 اناها،رس ابر خورشیدی، هایسلول نظیر پیشرفته تجهیزات تا روغن و سوخت سیاالت به مختلف هایافزودنی بادی،

 .نمود اشاره ترموالکتریک هایمبدل و سنسورها

 و برق صنعت نیاز مورد هایفناوری توسعه با رابطه در عمدتا گروه این انجام در حال و شده انجام تحقیقاتی هایطرح

 اهیآزمایشگ ای،مشاوره خدمات ارائه زمینه در گروه این تحقیقاتی، هایطرح بر عالوه. باشدمی برداریبهره مشکالت حل

 هایدوره ورتبص تحقیقاتی هایطرح از حاصل نتایج همچنین. دارد فعالیت نیز قبر صنعت نیاز مورد استانداردهای تدوین و

 و رامیکس خورشیدی، سلول ساخت آزمایشگاه سه. گرددمی ارائه گروه پژوهشی کادر توسط سمینار و مدتکوتاه آموزشی

 .باشندمی پژوهشی گروه این هایآزمایشگاه از نیز کابل و سیم مرجع و پلیمر

 ژوهشی این گروه عبارتند از:محورهای پ

 کار به تیکامپوزی و پلیمری سرامیکی، مواد) برق صنعت نیاز مورد غیرفلزی اولیه مواد ساخت فنی دانش توسعه 
 ...( و وریستورها ساخت در رفته بکار مواد عایق، ایسازه اجزاء و ایزوالتورها ها،مقره در رفته

 پلیمری، بتن و کامپوزیتی سرامیکی، هایمقره) برق صنعت با بطمرت غیرفلزی تجهیزات ساخت فنی دانش توسعه 
 ...( و کابل و سیم ها،عایق پلیمری، و سرامیکی هایچسب خوردگی، به مقاوم بتنی تیرهای وریستورها،

 ها،تریکترموالک باال، دما ابررساناهای) برق صنعت با مرتبط غیرفلزی پیشرفته مواد ساخت فنی دانش توسعه 
 ...( و الکتریک پیزو هایسرامیک غیرفلزی، سنسورهای غیرفلزی، هایمغناطیس

 هایلولس ابررسانا، هایسیم) برق صنعت با مرتبط غیرفلزی پیشرفته تجهیزات ساخت فنی دانش توسعه 
 ...( و بادی، هایتوربین کامپوزیتی هایپره خورشیدی، هایجاذب خورشیدی،

 انوفناورین براساس برق صنعت در استفاده مورد فلزی غیر تجهیزات و عاتقط اولیه، مواد ساخت فنی دانش توسعه 
 نانو ها،نانوکاتالیست نانوفیلترها، ها،نانوافزودنی نانوساختار، خورشیدی هایسلول ها،نانورنگ و هانانوپوشش)

 غیرفلزی هاینانوکامپوزیت و مواد نانو -...(  و روی اکسید وریستور

 ( و هافریت ها،باطری ها،ابرخازن ها،دیهانیمه) الکترونیکی مواد ساخت در تحقیق... 

 برق صنعت در موجود غیرفلزی تجهیزات از برداریبهره بهینه هایروش توسعه 

 برق صنعت در استفاده مورد غیرفلزی تجهیزات و قطعات حفاظت و خوردگی کنترل هایروش توسعه 
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 تفادهاس مورد غیرفلزی تجهیزات و قطعات غیرمخرب ارزیابی و ندهباقیما عمر و وضعیت ارزیابی هایروش توسعه 
 برق صنعت در

 رقب صنعت در استفاده مورد غیرفلزی تجهیزات کیفیت کنترل و برداریبهره و ساخت استانداردهای تدوین 

 برق صنعت در استفاده مورد غیرفلزی تجهیزات و قطعات کشور داخل ساخت استراتژی تدوین 

 سد یهاپوشش و سایش به مقاوم و سخت سرامیکی یهاپوشش) غیرفلزی هایپوشش ساخت یفن دانش توسعه 
 (حرارتی
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 صنعت برق یهاسازه یحوزه

 

 

 های صنعت برقه سازهی پژوهشی مرتبط با حوزهاگروه
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 صنعت برق یهاسازه پژوهشی گروه 

 
 اساییشن هدف با نیرو، توزیع و انتقال پژوهشکده در نیرو انتقال هایازهس گروه عنوان با 1381 سال پژوهشی در این گروه

 در و شده تشکیل مخاطرات این برابر در نیرو انتقال هایسازه سازی مقاوم و ارزیابی و محتمل خطرات میزان برآورد و

 مونآز در برق صنعت به یرسانخدمت جهت مرجع آزمایشگاه عنوان به نیز نیرو انتقال هایسازه آزمایشگاه 1383 سال

 هدف با 1393 سال در. است گردیده اضافه گروه این به تحقیقاتی نمونه هایدکل و نیرو انتقال خطوط هایدکل نوعی

 و داد نام تغییر «برق صنعت هایسازه»به  گروه پژوهشی عنوان پژوهشی گروه این هایفعالیت محدوده گسترش

 .یافت توسعه و تعریف مجدد ذیل حشر طبق نیز مربوطه تخصصی هایمحور

 خطر آن برابر در سازه آسیب از ناشی برق شبکه خسارت میزان و خطر برآورد 

 کشور سطح در آنها مشخصه پارامترهای بندی پهنه و انسانی و محیطی مخاطرات شناسایی 

 برق شبکه در هاسامانه و هاسازه خرابی آمدهایپی ارزیابی 

 سانیان و محیطی مخاطرات برابر در برق صنعت موجود هایسازه و هاسامانه پذیری بآسی ارزیابی مدلهای توسعه 

 کشور برق شبکه در انسانی و محیطی مخاطرات ریسک ارزیابی 

 محتمل خطرهای مجموعه یا و خطر برابر در سازه قبول قابل ریسک تعیین 

 قبول قابل ریسک ازای به سازه بهینه طراحی 

 کشور برق شبکه در انسانی و محیطی مخاطرات ریسک کاهش روشهای و راهکارها ارائه و توسعه 

 اطمینان قابلیت مبنای بر برق صنعت هایسازه طراحی و بارگذاری استانداردهای بازبینی و تدوین 

 ریسک و اطمینان قابلیت مبنای بر برق صنعت هایسازه سازی بهینه و طراحی در نوین ابزارهای و هاروش توسعه 

 برق صنعت هایسازه در نوین ایسازه هایفرم و ساختارها بکارگیری 

 برق صنعت در هوشمند هایسازه و مصالح توسعه و بکارگیری 

 محیطی زیست اثرات کاهش هدف با برق صنعت هایسازه طراحی و ارزیابی 

 طرح اجرای بر نظارت و کیفیت کنترل 

 برق صنعت هایزهسا در کیفیت تضمین و کنترل استانداردهای تدوین و بازبینی 

 برق شبکه محتمل خطرهای برابر در سازه دوام و مقاومت ارزیابی 

 انسانی مخاطرات برابر در برق صنعت موجود هایسازه و هاسامانه پذیری آسیب ارزیابی راهکارهای توسعه 

 برق شبکه قبول قابل ریسک ازای به سازه باقیمانده عمر تعیین 
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 برق صنعت هایسازه باقیمانده عمر ارزیابی 

 برق صنعت هایسازه سالمت پایش 

 برق شبکه اطمینان قابلیت حفظ جهت سازه عمر مدیریت 

 برق صنعت در بحران مدیریت دستورالعملهای تدوین و راهکارها توسعه 

 برق صنعت هایسازه نگهداری مدیریت نوین ابزارهای و هاروش توسعه 

 برق صنعت هایسازه در موجود هایآسیب کاهش یا رفع راهکارهای و هاروش توسعه 
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 یو مال یکالن و علوم اقتصاد یزیربرنامه یحوزه

 

 

 

 یو مال یکالن و علوم اقتصاد یزیربرنامهه ی پژوهشی مرتبط با حوزهاگروه
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 یاقتصاد برق و انرژ پژوهشی گروه 

 
 اقتصادی مطالعات انجام محوریت با خاص طور به رونی پژوهشگاه در 1393 سال از انرژی و برق اقتصاد پژوهشیگروه 

 انجام( 93-83 سال از) برق مدیریت و اقتصاد گروه پژوهشی این، بر سابق. گردید تشکیل انرژی و برق صنعت در

 هایفعالیت هک بود دار عهده را باشند؛می مطرح کشور برق صنعت در ایرشته میان علوم قالب در که تحقیقاتی هایفعالیت

 هایعالیتف انجام جهت انرژی و برق اقتصاد گروه پژوهشی. گردید تقسیم عنوان همین با پژوهشی مرکز قالب در گروه این

 .گیردمی بهره اجتماعی - اقتصادی هایسیستم مهندسی برق، مهندس اقتصاد، هایتخصص از خود پژوهشی

 :انرژی و برق اقتصاد گروه پژوهشی آرمان بیانیه

 در ایحرفه هایصالحیت دارای و اعتماد مورد مرجع ساله، ده افق در نیرو پژوهشگاه انرژی و برق اقتصاد گروه پژوهشی

 ینهمچن. است کشور داخل پژوهشی جامعه و گذارانسیاست وثوق مورد و بوده برق صنعت اقتصادی هایپژوهش زمینه

 .است تبرمع و شده شناخته پژوهشی و گذارسیاست محافل در جهانی، جامعه در

 :انرژی و برق اقتصاد گروه پژوهشی مأموریت

 انرژی و برق اقتصاد موضوعات در تحقیقاتی هایپروژه مدیریت 

 سازیتجاری -برق صنعت در تجاری محصوالت به کاربردی هایایده تبدیل فرایند ساماندهی و تسهیل 

 مانند خاص شرایط واجد هایهشپژو -انرژی و برق اقتصاد زمینه در کاربردی و نظری هایپژوهش انجام 

 المنفعهعام و محرمانه هایپروژه

 دوینت و مطالعات انجام و هابررسی طریق از برق صنعت صاحبنظران برای کشور اقتصادی وضعیت ترسیم 

 گیرانتصمیم و صاحبنظران برای آنها تاثیرگذار ارائه و زمینه این در موثر هایگزارش

 هایشرکت) حقوقی هایشخصیت گیریشکل بر تاکید با پژوهشی خصصیت هایهسته گیریشکل به کمک 

 (بنیاندانش دولتی غیر یهاظرفیت ایجاد)انرژی  اقتصاد حوزه در( خصوصی پژوهشی مراکز و بنیاندانش

 مربوطه؛ اطالعات روزرسانیبه و تدقیق آوری،جمع کاربردی، مطالعات نیاز مورد اطالعات بانک دهیشکل 

 رونبی به تعهد.)نیاز مورد اطالعات به دانشجویان و محققان دسترسی امکان ایجاد و اطالعات ارانتش تسهیل

 (هاساخت زیر دهیشکل

 محورهای پژوهشی این گروه عبارتند از:

 (گذاریتعرفه تدوین قیمت، تنظیم هزینه، تحلیل) اقتصادی مقررات تنظیم 

 انرژی بخش در هایارانه و هامالیات 

 هاطرح اقتصادی تحلیل و ارزش مهندسی 
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 برق بازار 

 انرژی بخش و کالن اقتصاد یرابطه (،وری،بهره تورم GDP) 

 زیست محیط اقتصاد 

 دارایی مدیریت 

 (اقتصادی گذاریسیاست دولت، اندازه سازی،خصوصی و مالکیت ساختار) انرژی بخش در دولت نقش 
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 یو علوم مال یحسابدار پژوهشی گروه 

 
بدای و علوم مالی پس از موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور، به طور رسمی فعالیت خود را گروه پژوهشی حسا

های پژوهشی پژوهشگاه نیرو آغاز کرد. ماموریت این گروه انجام مطالعات و به عنوان یکی از گروه 1393از سال 

 های تخصصی زیر است: ای در حوزههای بنیادی، کاربردی و توسعهپژوهش

 های داخلی و قانونیسی، کنترلحسابر 

 وری سازمانیمدیریت پروژه و بهره 

 گذاری و بازارهای مالیسرمایه 

 حسابداری عمومی 

 اقتصاد مالی 

 حسابداری و مدیریت منابع انسانی 

بر  های کلی پژوهشگاه نیرو مبنیهای گروه پژوهشی حسابداری و علوم مالی در راستای تحقق سیاستانداز فعالیتچشم

های مختلف، تبدیل شدن به یک مرجع علمی و پژوهشی معتبر در پژوهانه در زمینهمطالعه و بررسی با رویکرد آینده

 باشد.ای و جهانی میی ملی، منطقههای تخصصی مربوطه در گسترهحوزه

 محورهای تخصصی این گروه پژوهشی عبارتند از:

 رت بر منابع مالی در صنعت برقکارهای نظاانجام مطالعات پیرامون ابزارها و راه 

 های روز دنیا در حوزه ماموریت به صورت مداومروز رسانی دانش گروه در خصوص علوم و روش به 

 های موجود صنعت برقارزیابی عملکرد مالی شرکت 

 های گسترش بازار برق و انرژیانجام مطالعات پیرامون راه 

 ری در صنعت برقگذاهای قیمتمطالعه و رصد استانداردها و روش 

 های تحلیلی در خصوص بازارهای بورس انرژیانجام پژوهش 

 های صنعت برق در بورس برق و انرژیها و نحوه پذیرش شرکتانجام مطالعات در خصوص شاخص
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 و حقوق یعلوم اجتماع یریت،علوم مد یحوزه

 

 

 

 

 وقو حق یعلوم اجتماع یریت،علوم مد هی پژوهشی مرتبط با حوزهاگروه
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 یو علوم اجتماع یریتمد پژوهشی گروه 

 
 بطور برق، صنعت در انسانی علوم مباحث به پرداختن هدف با و 1393 سال در اجتماعی علوم و مدیریت گروه پژوهشی

 کارشناسان از یمندبهره با اکنون هم گروه این. گردید تاسیس برق، صنعت مدیریتی و انسانی اجتماعی، مسائل مشخص

 و بوده شده یاد هایزمینه در ایمشاوره و تحقیقاتی هایپروژه انجام حال در پژوهشی علمی هیات اعضای و قهساب با

 .است رسانده پایان به را پروژه تعدادی

 هایپروژه انجام با« برق اقتصاد و مدیریت» سابق گروه قالب در 1384 سال از نیرو پژوهشگاه که است ذکر به الزم

 به شده یاد روهگ تبدیل با اکنون و است کرده ورود انسانی علوم و مدیریتی مباحث به استراتژیک، ریزیهبرنام و مدیریتی

 ایتهیاف ساختار شکل به دارد قرار آن در «اجتماعی علوم و مدیریت»پژوهشی  گروه که «برق اقتصاد و مدیریت مرکز»

 .پرداخت هدخوا برق صنعت در انسانی علوم مباحث با مرتبط هایپژوهش به

 محورهای پژوهشی این گروه عبارتند از:

 استراتژیک مطالعات 

 انسانی منابع مطالعات 

 ساختار مطالعات 

 اجتماعی مطالعات 

 سازمانی فرهنگ و رفتار مطالعات 
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 پژوهییاستو س نگارییندهآ پژوهشی گروه 

 

 ناپذیر کاران عاملی به دنیا گذارییاستس و سازیتصمیم نظام در آوریفن و علم هایپیشران و محیطی تغییرات سرعت

 مورد هایهپروژ انجام در نیرو پژوهشگاه یسابقه. نیست مستثنی قاعده این از هم کشور برق صنعت. است شده تبدیل

 ینشب داشتن تنیده،درهم و پویا محیط این در کارآمد هایپژوهش انجام یالزمه دهدمی نشان بخوبی برق صنعت نیاز

 از اشین پیامدهای تحلیل و اقدامات و هاسیاست اجرای و تدوین و شرایط تغییر چگونگی از عمیق درکی و انهنگرآینده

 برق صنعت نیازهای و شرایط با انطباق در نیرو پژوهشگاه هایمأموریت دلیل همین به .است اقدامات و هاسیاست این

 گروه پژوهشی برق، صنعت تحقیقات مدیریت و گذاریسیاست یحوزه در پژوهشگاه نقش ارتقای پیرو و کرد تغییر

 مورد در لیک دانش داشتن به محدود تنها مؤثر، سازیتصمیم و گذاریسیاست تاسیس شد. پژوهیسیاست و نگاریآینده

 نگاریهآیند. نیست گوناگون مهندسی و تحلیلی هایروش و ابزارها کاربرد در مهارت صرفاً یا خاص آوریفن /موضوع یک

 :دارد اصلی کارکرد سه که کرد تفسیر «گذاریسیاست» اصلی عنصر عنوان به توانمی را

 رتبطم تلفیقی هاییافته و شده بندیطبقه اطالعات تولید یبوسیله(: Policy-informing) رسانیاطالع و بخشیآگاهی

 و سازیوممفه فرآیند داددرون عنوان به ذارانگسیاست به هاآن انتقال و آینده، هایگزینه و هاچالش تغییرات، پویایی با

 .هاسیاست طراحی

 هایشبین ادغام و ترکیب یبواسطه هاسیاست تعریف از پشتیبانی(: Policy-advisory, counselling) مشورتی کارکرد

 بستر به هاهیافت این الانتق و فردی بازیگران اقدام هایگزینه و استراتژیک موقعیت درک با نگاری،آیند فرآیند از برآمده

نخست  رددر کارک) اطالعات یارائه از فراتر نگاریآینده دیگر، بیان به. جدید هایسیاست به هاآن تبدیل و گذاریسیاست

 هب را هاآن گذاران،سیاست هایدیدگاه و عالیق یجنبه از اطالعات آن تفسیر با و کندمی عمل( رسانیاطالع یعنی

 یبه واسطه نگاریآینده(: Policy-facsilitating) سازیآسان و گریتسهیل کارکرد .کندمی رهنمون ینوین هایسیاست

 استقرار از پشتیبانی و آینده اندازچشم از مشترک درک ایجاد فردی، یادگیری برای بستری ساختن فراهم در مندنظام روش

 شمولم بازیگران و جامعه مثبت دهیپاسخ افزاش با را هاتسیاس سازیپیاده تواندمی که است ابزاری مناسب، زیرساخت

 .کندمی تکمیل را سنتی راهبری رویکردهای ترتیب بدین و کند تسهیل هاسیاست آن

 پژوهی عبارتند از:نگاری و سیاستمحورهای پژوهشی گروه پژوهشی آینده

 استراتژیک تحول مدیریت 

 نوآوری و آوریفن مدیریت 

 نگاریآینده 

 پژوهیسیاست 

 تجاری هوشمندی 

 دانش مدیریت 
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 حقوق پژوهشی گروه 

 
 44 صلا کلی هایسیاست اجرای قانون تصویب با که کشور انرژی بخش و برق صنعت در حقوقی و اقتصادی تحوالت

 پژوهشی گروه تاسیس با که داشت آن بر را نیرو پژوهشگاه گردید، جدید مرحله وارد( 1386 مصوب) ایران اساسی قانون

 طراحی جهت الزم سنجیامکان نیرو، بخش سازیخصوصی حوزه در آن آثار و حقوقی تحوالت رصد ضمن وق،حق

 .گیرد قرار کار دستور در الزم علمی کتب تدوین و نیاز مورد آموزشی یهادوره

 حقوق» ارشد کارشناسی مقاطع در تحصیلی یهادوره طراحی هدف با و 1394 سال در حقوق پژوهشی گروه لحاظ بدین

 همچنین و( نوین هایانرژی حقوق ای وهسته حقوق برق، حقوق آب، حقوق) آن تخصصی هایرشته در دکتری و «انرژی

 قوقیح هایپروژه انجام در نهایت و ایران برق جامع قانون تدوین و طراحی امکان بررسی و «انرژی حقوق دانشنامه» تهیه

 این. ردیدگ تشکیل نیرو پژوهشگاه در حقوقی مشورتی نظراتنقطه ائهار و انرژی و برق صنعت با مرتبط موضوعات در

 جزا، عمومی،) حقوقی مختلف هایحوزه کارشناسان و پژوهشگران علمی، هیئت اعضای از مندیبهره با پژوهشی گروه

 مرمست طور به را خود مشورتی نظراتنقطه و داشته اجرا دست در را پژوهشیپروژه  چند اجرای( غیره و تجارت الملل،بین

 .دهدمی قرار پژوهشگاه مدیراندیگر  اختیار در

 محورهای پژوهشی این گروه عبارتند از

  و دروس دوره کارشناسی ارشد حقوق انرژی هاسرفصلتهیه 

ها و با همکاری و تالش همکاران این گروه پژوهشی، رشته حقوق انرژی در مقطع کارشناسی ارشد تشکیل و سرفصل
دی طی فرایند اداری در شورای تحول مورد تائید و تصویب قرار گرفت. به دلیل جدید بودن رشته و تلفیق دروس پیشنها

 .جزوات دروس دوره مذکور تهیه گردید ،های مهندسیبودن آن با رشته

  حقوق انرژی دانشنامهتدوین 

 هایحقوق انرژی»، «حقوق برق»، «بحقوق آ»ی در پروژه پژوهشی دانشنامه حقوق انرژی، مداخل دانشنامه، در پنج حوزه
های مختلف توسط کارشناسان گروه با مطالعه و تحقیق در حوزه« حقوق نفت و گاز»و « ایحقوق هسته»، «تجدید پذیر

آغاز  1395مدخل، کار نگارش و شرح مداخل از شهریور سال  1700استخراج و تدوین گردید. پس از تعیین بیش از 
 .گردیده است

 (قوانین برق )تمام قوانین در یک قانون جامع تدوین کتاب 

آوری تمام قوانین و مقررات جاری در حوزه برق آغاز به دستور ریاست محترم پژوهشگاه، تدوین کتاب قوانین برق با جمع
طبق ها تهیه گردیده و بر ها و فصلبا مطالعه تمام قوانین و مقررات، عناوین بخش 1397گردید. تا پایان مردادماه سال

 .نسبت به چاپ آن اقدام خواهد گردید 1398 سالتا پایان و شده بندی انجامزمان

 حقوق مالکیت فکری در پژوهشگاه نیرو و صنعت برق توسعه 

 شناسایی زوایای پیدا و پنهان معاهده منشور انرژی  (ECT) 
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 های حقوقیعنوان حلقه تحقیقاتی صنعت برق در بخش پژوهشایفای نقش به 

  محورهای تخصصی حقوق انرژی در کشورشناسایی 
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 مراکز و اسناد توسعه فناوری5-2- 

 

 مراکز و اسناد توسعه فناوری نام واحد

 مأموریت اصلی

 
 گریهیلتس رویکرد با پژوهشی مراکز و هادانشگاه خصوصی، بخش حداکثری ظرفیت بکارگیری

 برق صنعت نیاز مورد یاهفناوری سازی تجاری و توسعه اکتساب، جهت گری تنظیم و
 

 ی کلیدیهانقش

 

 راهبردی اسناد  حوزه در متخصصین   شبکه  برپایی و فناور یهادنها و هاشرکت  شناسایی   •
 مربوطه

 سههپاریبرون رویکرد با مصههوب راهبردی اسههناد راه نقشههه اجرای با فناوری اکتسههاب •
 حداکثری

 مربوطه یهاحوزه دانش مدیریت •
 فناوری سازیتجاری •
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 ی مربوطه:هافهرست مراکز و اسناد توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو و حوزه
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 ی نیروگاهیهابرداری، نگهداری و تعمیرات واحدمرکز توسعه فناوری بهره 

 
 ی زیر مجموعه مرکز عبارت است از:هاسند

o ی نیروگاهیهابرداری، نگهداری و تعمیرات واحدسند توسعه فناوری بهره 

o ی حرارتی کشورهاناوری افزایش راندمان نیروگاهسند توسعه ف 

o ی قدیمی کشورهاسند توسعه فناوری افزایش عمر نیروگاه 

به بخش  هابا توجه به این که فرایند خصوصی سازی در بخش تولید صنعت برق و واگذاری تعداد قابل توجهی از نیروگاه
نگرانی از تولید برق مطمئن از یک طرف و ضههرورت ی اخیر شههتاب گرفته اسههت، در این راسههتا هاخصههوصههی در سههال

سب و کار نیروگاه        ستر ک سب وزارت نیرو در ایجاد ب شتیبانی منا سیر به    هاپ شده و رفع موانع موجود در این م ی واگذار 
شتر به بخش بهره    ضرورت توجه بی  را هابرداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاهعنوان یک وظیفه حاکمیتی از طرف دیگر، 

ست. امروزه هم در بخش بهره    ضاعف نموده ا ساخت   م صنعت برق زیر ی هابرداری و هم در بخش نگهداری و تعمیرات 
ست. اما تهدید      شده ا سبی ایجاد  شی از مغفول افتادن هایی نظیر به مخاطره افتادن تولید برق مطمئن و زیانهامنا  ی نا

برداری و وضهههوع توسهههعه و بهینه سهههازی ارائه خدمات بهره      گردد که م وظایف حاکمیتی در پاره ای از موارد باعث می     
شد. با توجه به حجم بازار این حوزه در داخل و خارج از کشور،    نگهداری و تعمیرات همچنان از اهمیت زیادی برخوردار با

صرفه      ضمن  سعه فناوری در این حوزه  صت     ی ارزی، موجب زمینههاجوییتو ستفاده از فر صادرا هاسازی برای ا ت ی 
 خواهد شد.  هابرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاهخدمات بهره

ز تهیه اعم ا هاو مراکز پژوهشی در ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات گسترده این فعالیت هاهمچنین سهیم نمودن دانشگاه
ی هاتواند فرصتاهی و... میی تجاری، تجهیز آزمایشگاه نگهداری و تعمیرات و ارائه خدمات آزمایشگهاافزارو فروش نرم

ی این حوزه به منظور کاهش یا پیشگیری از خروجهاکاری جدید را به وجود آورد. عالوه بر موارد فوق افزایش توانمندی
ی مربوطه نیز به عنوان یکی از دالیل های اضطراری و توقف تولید برق ناشی از خرابی تجهیزات و کاهش هزینهها

ی هابرداری، نگهداری و تعمیرات واحدی بهرههاطرح قابل بیان است. مطابق برآورد صورت گرفته هزینهضرورت انجام این 
گردد. اگر پتانسیل کاهش میلیون دالر در سال می 736گازی، بخاری و سیکل ترکیبی در بخش تولید صنعت برق بالغ بر 

درصد تخمین زده  30تا  15ی، نگهداری و تعمیرات بین ی نوین بهره بردارهای ناشی از به کارگیری فناوریهاهزینه
 گردد. میلیون دالر در سال بالغ می 220تا  110جویی ناشی از این اصالحات به شود، آنگاه میزان صرفه

ی نیروگاهی هابرداری، نگهداری و تعمیرات واحدی بهرههاجویی فقط بخش مربوط به هزینهشایان ذکر است که این صرفه
، کاهش خروجیهای مذکور منافع ناشی از افزایش قابلیت اطمینان دسترسی به واحدهاباشد. عالوه برکاهش هزینهمی
ی مذکور را هاباشد که منافع قابل توجهی به مراتب پیشتر از کاهش هزینهی اضطراری از جمله تبعات این اقدامات میها

ی پیش روی توسعه و کاربرد فناوری بهره هاساس با هدف رفع چالشنصیب بخش تولید صنعت برق خواهد نمود. بر این ا
ن د گردید. در اینهابرداری، نگهداری و تعمیرات، طرح حاضر به شورای محترم آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو پیش
ی هاده ساله )تا انتراستا نقشه راه توسعه نظام بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و فناوری این حوزه برای افق زمانی 

ی این حوزه در قالبی نظام مند و با همکاری سایر ذینفعان و دست ها( تدوین گردد تا بر اساس آن نیازمندی1404سال 
د مطروحه کمیته راهبری تدوین سند متشکل از جمعی از خبرگان نهااندرکاران مرتفع گردد. متعاقبا و پس از تایید پیش

ی ذیربط تشکیل گردید و سند توسعه نظام و فناوری بهره برداری، نگهداری و هاگان دستگاهدانشگاه و صنعت و نمایند
 .تعمیرات بر اساس متدولوژی تهیه شده و با مشارکت متخصصان و خبرگان صنعت و دانشگاه تدوین گردید
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 گیری پیشرفته نیروگاهیی اندازههامرکز توسعه فناوری سیستم 

 

ی برق به هاانرژی الکتریکی در ساختار زیر بنایی صنعت و اقتصاد کشور، نیاز توجه به نیروگاهبا توجه به نقش بنیادین 
از طریق شبکه  هاکند. عموماً توان تولیدی این نیروگاهی تولید این انرژی اهمیت بسیاری پیدا میهاعنوان منابع پای
شود تا چرخه اقتصادی کشور به حرکت در آید. در ه میو مراکز صنعتی، کشاورزی، تجاری و... فرستاد هاسراسری به شهر

ندازی، های به نام صنعت برق بیهوده است. بنابراین نصب، راها، سخن گفتن از مقولهاواقع بدون وجود نیروگاه
سیار باشد. نگهداشت درست و مناسب، نقش ب، از اهمیت زیادی برخوردار میهابرداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاهبهره

ی نیروگاه ایفا نموده و اثر بسزائی در باالبردن بهره اقتصادی آن دارد. همچنین داشتن هازیادی را در افزایش عمر دستگاه
شود. یقیناً این اهداف ی ملی میهاآگاهی فراگیر از شیوه کارکرد و پایش دقیق و پیوسته کارکرد، موجب نگهداشت سرمایه

با یاری خداوند بزرگ و در راستای افزایش توان تولید داخل، در یک بازه  .به دست نخواهد آمد بدون استفاده از ابزار دقیق
 :، جمهوری اسالمی ایران در حوزه ابزار دقیق نیروگاهی، کشوری است1404ده ساله تا افق 

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

 نیجهای داخلی و هاز بازاردارای سهم مناسب ا 
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 مرکز توسعه فناوری زیرساخت خودرو برقی 

 
 یادز یندگین موجب آالجهاو... درسطح  هایکلت،موتورسهایرخودرونظ یموتور یهنقل یلسوخت توسط وسا یباال مصرف

و  ریپذ یدجدت یموجب توجه روزافزون به منابع انرژ یلیکاهش منابع سوخت فس یگرشده و از طرف د یستز یطمح
 ید یزانکند، م یدابه شکل موجود ادامه پ یانرژ ف، چنانچه روند مصرهایگشته است.مطابق بررس یدجد یهنقل یلوسا
مقدار  ینا ی،نجها یها. مطابق برنامهیدخواهد رس 2005آن درسال  یزانبه دوبرابرم2050شده تاسال  یدتول یدکربناکس

 .برسد 2005درسال  آن یزانبه نصف م 2050درسال  یستیبا
 یکیالکتر یرژکه ازان یموتور یهنقل یلازوسا یدپذیر،استفادهتجد یهدف،درکناراستفاده ازمنابع انرژ ینبه ا یابیدست جهت

 .باشدیم یو مصرف انرژ ینهاگلخا یهاگاز یددر کاهش تول یاصل یهایتاز الو برندیمحرکه بهره م یرویبه عنوان ن
 یدگاست.آلو یلیفس یهاسوخت یادمصرف ز یل،ازدالهاخودرو یفیتبودن ک یینو پا یانرژ یهاملبودن حا درکشورما،ارزان

ینهو هز یمنابع نفت یتدر کشور است و محدود ینبنز یترل یلیونم 60مصرف روزانه  یلاز آن به دل یهوا که بخش یدشد
 .شودیم ینف بنزمصر یشموجب افزا ،هاخودرو یینپا یفیتدرکنارک ینبنز یدتول یادز یها

ارند. د یدتاک یبرق یهاو توسعه خودرو یبه فناور یابیدست یدرراستا ینجها یهاباتالش یبرلزوم همگام یلدال ینا تمامی
 ییباو با وجود رق یافته یهایندن، موج فزاجها یهااز کشور یاریدر بس یبرق یهابه استفاده از خودرو یازو ن یزهامروزه انگ

چنان مورد ، همهامربوط به آن یای( و مزایعگاز و گاز ما ییل،گازو ین،)بنز یلیدرون سوز سوخت فس یهاچون موتورهم
 .و مردم قرار گرفته است هاتوجه دولت

 ینآن و همچن یتاهم یلبه دل یبرق یهابردستور کار قرار دادن خودرو یرومحترم ن یروز یدموارد و تاک ینتوجه به ا با
باعث  گذارندیم یکیالکتر یانرژ یرهمصرف و ذخ یکی،الکتر یدانرژیبر شبکه قدرت و تول یبرق یهاخودروکه ورود  یاثار

و در  یخودرو برق ینقشه راه توسعه فناور ینکرده و نسبت به تدو یدات پیموجود یمرکز خودرو برق 1394شد تا در سال 
 .ادامه تحقق اهداف نقشه راه و چشم انداز آن همت بگمارد

 

  قاالتم
 97آبان  PSC33 -ی برقیهابهینه کسب و کار باتری لیتیوم یون درموتورسیکلت مدل

 97ه آبان  PSC33 – شرکت در شبکه هوشمند یبرا یبرق یتوسط خودرو یانرژ یریتمد یساز یادهو پ کنترل
ز کنترل، مدیریت و و ارائه مشخصات تجهی های شارژ در آپارتمانهای تخصیص انشعاب به ایستگاههامدل استخراج

 97 آبان – PSC33 -پایش
ی برقی و ارائه الزامات ایجاد بستر آزمایشگاهی خودرو برقی در های آزمون خودروهاو استاندارد هاانواع آزمون استخراج

 97 آبان – PSC33 کشور ایران
 

  برگزار شده یتخصص یهاسمینار
 97 یبهشتارد یراندر ا یکیالکتر یهاخودرو یبرا یدیشارژ خورش یهایستگاهاستفاده از ا یسنج امکان
 -یرانا یو ارائه مدل مناسب برا یو خصوص یعموم یهادر مکان یبرق یهاشارژ خودرو یریتمد یهامدل بررسی

 97 یبهشتارد
 یاقتصاد یسهو مقا یاتچرخه ح یابیهوا: ارز یدر آلودگ یخودرو برق نقش

 97 اردیبهشت – یخودرو برق یهایشگاهآزما بررسی
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 نامه یاناز پا حمایت
 ندانشگاه تهرا-ی برقی مبتنی بر نظریه بازی میدان میانگین هااز دانشنامه دکترا: کنترل غیر متمرکز شارژ خودرو حمایت
  یبهشت شهید دانشگاه –وات  BLDC  500طراحی و ساخت موتور  -ینامه کارشناس یاناز پا حمایت
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 الکتریکی پیشرفته یهامرکز توسعه فناوری موتور 

 

ی الکتریکی از جمله مهمترین اجزاء خطوط تولید صههنایع مختلف )مانند نیرو، نفت، فوالد، سههیمان، حمل و نقل هاموتور
سر و   هاو تجهیزات تجاری و خانگی که روزانه با آن های الکتریکی عضو مهمی از سیستم   هااز سویی موتور  و...( هستند. 

شند.  کار داریم، می ساس برآورد با ی بعمل آمده در کشور بیش از دو میلیون موتور الکتریکی)در محدوده توانی یک  هابر ا
کیلووات تا چند مگاوات( در خطوط تولید صنایع مختلف و بیش از شصت میلیون موتور الکتریکی در لوازم خانگی موجود، 

سکونی درحال کار می  صرف انرژی الکتریکی آن   در منازل م شد که م صرف انرژی الکتریکی     40بیش از  هابا صد از م در
شامل می   ساس برآورد کل کشور را  صنعت الکتروموتور در داخل کشور     هاگردد. همچنین برا شده چرخش مالی  ی انجام 

فزایش ی الکتریکی در اهاشود که با توجه به اهمیت ارتقاء کیفیت موتور در حدود پنجاه هزار میلیارد ریال تخمین زده می
شور بهره و ساالنه هزینه هاری انرژی ک شور   ها،  سط ک سعه برای       های زیادی تو صرف تحقیق و تو صنعتی  شرفته  ی پی

گردد و تاکنون فناوریصرف می های مربوطه با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت و دوام آنهاکسب فناوری
 نی عرضههه گردیده اسههت. درجهاابداع و به بازار مصههرف ، های الکتریکی با توجه به تنوع کاربردهای مختلفی از موتورها

 های الکتریکی بدالیل مختلف کمتر به کشههور ما راه یافته و یا اینکه اسههتفاده از آن های جدید موتورهااین بین فناوری
 .دینه نشده استنها

کی پیشهههرفته )پربازده( و ی الکتریهای پیش روی توسهههعه و کاربرد فناوری موتورهابر این اسهههاس با هدف رفع چالش
ستفاده و کاربرد گسترده نسل جدید موتور   هاهمچنین چالش یتا افزایش بهره وری مصرف انرژی  نهای الکتریکی و های ا

ی الکتریکی مورد استفاده در صنعت، لوازم خانگی و...، به شورای محترم آموزش، پژوهش و فناوری هاالکتریکی در موتور
اله ی الکتریکی پیشرفته )پربازده( برای افق زمانی ده س  هاردید نقشه راه توسعه فناوری انواع موتور  د گنهاوزارت نیرو پیش 

ی الکتریکی مورد نیاز در قالبی نظام مند و با      ها ( تدوین گردد تا بر اسهههاس آن فناوری موتور   1404ی سهههال ها )تا انت  
د مطروحه، هانده واقع گردد. متعاقبا و پس از تایید پیش همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران، کسب شده و مورد استفا     

ستگاه         صنعت و نمایندگان تام االختیار د شگاه و  شکل از جمعی از خبرگان دان سند مت ی ذیربط هاکمیته راهبری تدوین 
سازندگ         ها)وزارت خانه سازمان بهره وری انرژی ایران وانجمن  سازی،  شهر  صنعت، معدن و تجارت، راه و  ان ی نفت، 

سعه فناوری موتور     سند تو شکیل گردید و  صوب     هالوازم خانگی( ت ساس متدولوژی م شرفته )پربازده( بر ا ی الکتریکی پی
شورای محترم علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( و با مشارکت متخصصان و خبرگان صنعت و دانشگاه و همکاری جمعی       

سازندگان موتور  سند هااز  سه        نها ی الکتریکی تدوین گردید. این  صد و نود و  سی سفند ماه هزار و  یتا در تاریخ هفدهم ا
د مورد تایی چهارمورد تایید کمیته محترم راهبری تدوین سههند و در تاریخ پنجم اردیبهشههت ماه هزار و سههیصههد و نود و  

ن ا عنواشورای محترم آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو قرار گرفت. بر اساس مفاد مندرج در سند مصوب، مرکزی ب
و  ندازی گردید تا با همراهیهای الکتریکی پیشههرفته )پربازده( در محل پژوهشههگاه نیرو راهامرکز توسههعه فناوری موتور

ستگاه  شهرک  هادنهاو  هاهمکاری د شگاهی،  شد،  های دولتی ذیربط، مراکز تحقیقاتی و دان ی علمی و تحقیقاتی، مراکز ر
ی الکتریکی، چشم انداز ترسیم شده برای صنعت  هاصنفی ذیربط و سازندگان موتور  ی های دانش بنیان، انجمنهاشرکت 
 .ی الکتریکی تحقق یابدهاموتور
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 مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی 

 

با حکم ریاست محترم پژوهشگاه تأسیس  1393 ماهبهمنی شبکه هوشمند آب، برق و انرژی در هامرکز توسعه فناوری

ی مرتبط با شبکه هوشمند و تالش برای ایفای نقش محوری در حوزه هاهدف از ایجاد این مرکز توسعه فناوریگردید. 

ی شبکه هوشمند آب، ها. مرکز توسعه فناوریباشدمیشبکه هوشمند ابتدا در صنعت برق و سپس در صنعت آب و انرژی 

طرح کالن ملی  37سازی طرح نمونه یکی از پیادهبرق و انرژی، مجری محوری صنعتی طرح ملی شبکه هوشمند برق و 

 باشدشورای عتف می

 وجود لزوم هوشمندسازی از مختلف تفاسیر ارائه و مختلف یهاحوزه در هوشمندسازی فرآیند گرفتنسرعت به توجه با

زده شتاب یهاحرکت از جلوگیری و هاپروژه نمودن استاندارد تعاریف، همسوسازی جهت در حاکمیتی – علمی دنها یک

 طرفیکاز  دارد نام انرژی و برق آب، هوشمند شبکه یهافناوری توسعه مرکز که دنها این. است یازموردن بیش از بیش

 رصد انامک دانشگاهیان و علمی منابع به دسترسی با و بوده علمی –پژوهشی  جنس از پژوهشگاه در استقرار دلیل به

 تواندیم صنایع با ارتباط و نیرو وزارت بدنه به اتصال دلیل به دیگر طرف از و داشته را حوزه این در جدید یهایفناور

یتاولو ،هانیاز با متناسب حوزه این اجراییی هاطرح و هاپروژه به یدهجهت راستای در را حاکمیت نمایندهد نها یک نقش

 وزارت در هوشمندسازی متولیعنوان به مرکز لذا. نماید ایفا صنایع و هاشرکت وبردار بهره یهاسازمان یهایتوانمند و ها

 شتاب حرکت این به نیاز صورت در تواندیم حوزه این یهایتفعال تمام رصد با نیز و کشور یهایتاولو به توجه با نیرو

 .کند عمل نیززده شتاب یهاحرکت کندکننده عامل یکعنوان به ضروری مواقع در و داده
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 وسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژیمرکز ت 

 

 ی زیرمجموعه مرکز عبارت است از:هاسند
o سند توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی 

o سند توسعه فناوری ابررسانا در صنعت برق و انرژی 

 سند توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
ی تحت عنوان هادر پژوهشگاه نیرو و با انجام پروژ 1382سال مبحث استفاده از فناوری نانو در حوزه برق و انرژی از 

چندین پروژه تحقیقاتی  1388تا  1382ی هاشروع شد. در سال "ی فناوری نانو در صنعت برق و انرژیهابررسی کاربرد"
ز به عنوان یکی ا« فناوری نانو». ی نانوفناوری در حوزه برق و انرژی در پژوهشگاه انجام شدهاو ساخت در زمینه کاربرد

ی بزرگ دنیا را به خود جلب نموده است و ویژگیهاو شرکت های کلیدی قرن بیست و یکم، توجه جدی کشورهافناوری
ی منحصر به فرد آن موجب شده تا طیف وسیعی از تحقیقات به سوی این فناوری جادویی قرن بیست و یکم روانه ها

بخشد. این ی میهاخواص و کارکرد ویژ هااست به نحوی که به آن هافناوری، رویکرد نوین به «فناوری نانو»شود. 
توان اثرات ویژه آن را در ی متداول میهاگیری از آن در فناوریفناوری به خودی خود کارکردی نداشته، بلکه در بهره

ی امروزی هاگیرنده همه فناوریی خود در آینده دربرهارشتبهبود خواص درک نمود. این فناوری همچنین با طبیعت بین
امروزه با توجه به سرعت باالی  .آوردرا فراهم می های موجود، موجبات رشد آنهاخواهد بود و به جای رقابت با فناوری

و  های نوین، صنعت برق کشور به منظور حفظ ظرفیتهایافته به فناوریی توسعههاو رویکرد کشور هارشد فناوری
ماندگی از سوی دیگر ناگزیر از گرایش به فناوریی موجود از یک سو و ارتقاء سطح علمی و جلوگیری از عقبهاتوانمندی

شود و بر همین اساس پژوهشگاه نیرو که عمالً بازوی پژوهشی صنعت برق کشور محسوب می .باشدی نوین میها
گیری از فناوری نانو در حل معضالت صنعت برق بهرهی مرتبط را برعهده دارد با هدف ترویج هاماموریت توسعه فناوری

نموده است. این مرکز با حمایت از مراکز « مرکز توسعه فناوری نانو در حوزه برق و انرژی»اندازی -و انرژی اقدام به راه
اوری نانو به ی مبتنی بر فنهاو پروژه هامند طرحبنیان و هدایت کالن و نظامی دانشهادانشگاهی، تحقیقاتی و شرکت

را در صنعت برق فراهم خواهد آورد و متعاقباً  هاوری و توسعه توانمندیی صنعت برق موجبات افزایش بهرههاسمت نیاز
ی دانش بنیان و مراکز پژوهشی محقق هادستیابی به چشم انداز تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر را برای شرکت

 .خواهد کرد
 ناوری نانو در صنعت برق و انرژی:اهداف سند توسعه ف

 حوزه نعتیص متقاضیان فناورانه یهانیاز رفع و شناسایی منظور به صنعتگران و محققان میان ارتباط تسهیل 
 نانو فناوران از استفاده با انرژی و برق

 انرژی و برق حوزه در نانو فناوری یهاپژوهش و تحقیقات توسعه روند افزایش 

 انرژی و برق صنعت در شاغل و نانو فناوری حوزه در بنیان دانش یهاتشرک تثبیت و حمایت 

 ی سند توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی:هاطرح

 هااستفاده از فناوری نانو در مواد و تجهیزات نیروگاه 
 استفاده از فناوری نانو در مواد و تجهیزات خط و پست 
 تجدیدپذیر یهااستفاده از فناوری نانو در انرژی 
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 ی ابررسانا در صنعت برق و انرژیهاند توسعه فناوریس

باشد که موجب وارد آمدن خسارات ی مختلف این صنعت میهایکی از مشکالت عمده صنعت برق تلفات انرژی از قسمت
ت انرژی تولیدی ی ناشی از هدررفهای مربوط به تعمیر و هزینههاشامل خسارت هاگردد. این خسارتعظیم به صنعت می

باشد. یک راهکار مناسب برای کاهش تلفات و افزایش طول عمر تجهیزات مختلف صنعت برق استفاده از تجهیزات می
ی ابررسانا در صنعت برق است. مواد ابررسانا به سبب اینکه مقاومت الکتریکی ندارند انرژی الکتریکی هامبتنی بر فناوری

کرده و هنگام استفاده گرم نشده، از این رو عمر مفید بیشتری دارند. از سوی دیگر استفاده را بدون هدر دادن انرژی هدایت 
ی ابررسانا تا حد زیادی حوادث غیرمترقبه را کاهش داده و سبب افزایش ایمنی خطوط هااز تجهیزات مبتنی بر فناوری

 گردند.انتقال و توزیع برق می
ن از یک سو و الزامات قانونی، سیاسی، دفاعی و جهادر  هان بودن این فناوریگستردگی کاربرد تجهیزات ابررسانا و نوی

در کشور شده است. از آنجا که توسعه مناسب و  هااز سوی دیگر سبب اهمیت یافتن توسعه این فناوری هااجتماعی آن
ی هاپروژ 1393ضوع بود، در سال کارای این فناوری در صنعت برق نیازمند رویکردی برنامه محور و نگاهی راهبردی به مو

تعریف و انجام شده، سند « ی ابررسانا در صنعت برقهاتدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری»تحت عنوان 
 و اقدامات سند مذکور آغاز گردید. هاراهبردی و نقشه راه این فناوری تدوین شده و از همان تاریخ عملی ساختن سیاست

 
 عه فناوری ابررسانا در صنعت برق و انرژی:اهداف سند توس

 دستیابی به سیستم تولید پیوسته سیم و نوار ابررسانا در مقیاس صنعتی 

 تحقیق و پژوهش درخصوص ترانسفورماتور ابررسانا 

 تحقیق و پژوهش درخصوص کابل ابررسانا در کشور و استفاده از آن در شبکه انتقال و توزیع برق 

  سیستم محدودساز ابررسانا در کشورتحقیق و پژوهش درخصوص 

 ساز انرژی مبتنی بر فناوری ابررسانا در کشورتحقیق و پژوهش درخصوص سیستم ذخیره 

 ی ابررساناهاتحقیق و پژوهش در زمینه دستیابی به نسل بعدی )سوم( سیم 

 ی ابررساناهای کشور در حوزه بکارگیری فناوریهاارتقای جایگاه علمی دانشگاه 

 

 ی سند توسعه فناوری ابررسانا در صنعت برق و انرژی:هاطرح

 باال دمای ابررسانای نوار و سیم پودر، ساخت و طراحی فنی دانش به تسلط 
 (  و ازسذخیره و خطا جریان محدودساز و ترانسفوزرماتور کابل،) تجهیزات ساخت و طراحی فنی دانش به تسلط...

 (صنعتی و صنعتینیمه آزمایشگاهی،) ابررسانا بر مبتنی اولویت اب تجهیزات در استفاده جهت پایین دمای در
 (صنعتی و صنعتینیمه آزمایشگاهی،) بندی عایق و کن خنک یهاسیستم ساخت و طراحی فنی دانش به تسلط 

 ابررسانا بر مبتنی اولویت با تجهیزات در استفاده جهت پایین دمای در
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 مرکز توسعه فناوری توربین گازی 

 

ی مربوطه و ایجاد های فناوریهاتوربین گاز با هدف ایجاد مرکز هم اندیشهههی در ارتباط با دسهههت یابی به اولویت مرکز
ی داخلی، صههاحب نظران های ملی در این ارتباط تاسههیس گردیده اسههت. این مرکز با اسههتفاده از توانمندیهازیرسههاخت

 .ی مربوطه تالش خواهد نمودهات یابی به فناوریو دس هادانشگاهی و صنعتی به منظور ارتقای توانمندی
 ی زیرمجموعه مرکز عبارت است از:هاسند

o ی گازی نیروگاهیهاسند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربین 

o ی بخار نیروگاهیهاسند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربین 

o ی تولید همزمان برق، حرارت و برودت و آب شیرینهاسند راهبردی و نقشه راه سیستم 

 

 ی گازی نیروگاهیهاسند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری توربین

 با . است  صنعت  و مهندسی  در مطرح مباحث مهمترین از زیست  محیط و مصرف  سازی  بهینه انرژی، موضوعات  امروزه
 بر فسههیلی یهاسههوخت تاثیرات همچنین فسههیلی، یاهسههوخت منابع کاهش به رو روند و انرژی باالی قیمت به توجه

ست،  محیط ستفاده  به همگان توجه زی صرف  کنترل و انرژی از بهینه ا ستفاده  طریق از آن م ستم    از ا  اندمانر با یهاسی
ست  محیط با سازگارتر  یهافناوری و باالتر ست  شده  معطوف زی شور  در زمینه این در پژوهش . ا  سابقه  صنعتی  یهاک
 یافته زیادی اهمیت اخیر یهاسههال در هاحوزه این در توسههعه و تحقیق نیز توسههعه حال در یهاکشههور در و دارد زیادی
 .است

 عمناب وجود دیگر، همچنین یهاکاربرد و الکتریکی توان تولید برای گازی یهاتوربین پذیری انعطاف و هاقابلیت دلیل به 
 لکتریکیا انرژی تولید اهداف با بخصوص  مختلف صنایع  در گازی یهاتوربین زا استفاده  کشور،  در آن با متناسب  انرژی
 .بود خواهد ناپذیر اجتناب امری

 مختلف، یها بخش در ها آن پیچیدگی  همچنین و راندمان   تولیدی،  توان نظر از گازی  یها توربین باالی  تنوع به  توجه  با 
 بکارگیری و تولید و هاطرح این از یک هر انتخاب .است گردیده ارائه مختلف سازندگان توسط هاآن از متنوعی یهاطرح
 .باشد می بومی یهاقابلیت به توجه با مذکور یهاتوربین طراحی باالی دانش نیازمند آن،

 جهت در کشور  داخل در موجود یهاتوانمندی همچنین و دنیا در فناوری یک موجود وضعیت  از صحیح  شناخت  بنابراین
 .رددگ بیان فناوری آن به نسبت آینده انداز چشم و راهبردی سند یک ترسیم قالب در می تواند اوریفن یک توسعه

 گازی یهاتوربین طراحی تکمیل جهت راه نقشهه  تدوین راسهتای  در کشهور  راه نقشهه  تدوین و بررسهی  به سهند  این در
 .شد خواهد پرداخته کشور برق صنعت نیاز مورد نیروگاهی

 ابعادی قالب در می دهند نشههان را طرح توجیه پذیری و و گازی توربین فناوری توسههعه ضههرورت هک مواردی مجموعه
شتغال زایی،  داخلی، توانمندی ارزی، صرفه جویی  بازار، حجم مانند سبی  مزیت ا سط  برق تولید ن  و گازی یهانیروگاه تو

 یهانیازمندی و داخلی صههنعت وجود کلی طور به  .می شههوند دسههته بندی زیسههت محیطی آالیندگی کاهش ضههرورت
شرفته تر از  یهافناوری کارگیری به برای داخلی صادی،  مالحظات و سو  یک پی ست محیطی  و اجتماعی اقت  سوی  زا زی
 .می کنند تبیین را حوزه این در فناوری توسعه ضرورت دیگر

http://www.nri.ac.ir/Portals/0/images/Technology/Gas%20Turbine/newdocs/Gas%20turbine%20documentation.pdf
http://www.nri.ac.ir/Portals/0/images/Technology/Gas%20Turbine/newdocs/steam%20turbine%20documentation.pdf
http://www.nri.ac.ir/Portals/0/images/Technology/Gas%20Turbine/newdocs/cchp%20documentation.pdf
http://www.nri.ac.ir/Portals/0/images/Technology/Gas%20Turbine/newdocs/Gas%20turbine%20documentation.pdf
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 حصولم عمر چرخه حیث از باشد می یافته شکل بازار یک دارای که موجود فناوری یک عنوان به گازی، توربین فناوری
 تعداد  و قیمت،  و فروش روند  مانند   اقتصهههادی عواملی به  توجه  با  امر این .دارد قرار بلوغ مرحله  در فناوری  عمر چرخه  و

 سوی  زا راندمان و فشار  نسبت  گازی، توربین ورودی دمای خروجی، توان تغییر روند مانند فنی عواملی و سو  یک از رقبا
 .است دهش تعیین دیگر

 

 اهداف توسعه فناوری:

 مگاوات 300 تا 250 بین توان با گاز یهاتوربین برای %39 راندمان به دستیابی 

 عمر افزایش بر مبتنی ویژه به تولید یهاهزینه کاهش 

 نیروگاهی فعلی ناوگان ارتقای 

 احتراق یهاآالینده کاهش 

 ترکیبی سیکل به بخار یهانیروگاه تبدیل 

 ساخت یهافرآیند فنی نشدا بومی سازی 

 تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه با موثر تعامل و گذاری سرمایه 

 بین المللی تکنولوژیک یهاهمکاری افزایش 

 در سرمایه گذاری R&D نخبه نیروی جذب و 

 

 شیرین آب و برودت حرارت، برق، همزمان تولید یهاسیستم فناوری توسعه سند

 رفمص  جویی صرفه  مهم یهاسرفصل   جمله از برق صنعت  بخصوص  و مختلف یعصنا  در سوخت  مصرف  سازی  بهینه
شور  در انرژی سوب  ک سوخت    افزایش آن تبع به و نفت قیمت افزایش با گردد. می مح  رقب شده  تمام قیمت در سهم 

 به دمانران افزایش .می گردد احساس  پیش از راندمان بیش افزایش مناسب  یهاراهکار ارائه و بررسی  ضرورت  تولیدی،
ست  انجام قابل مختلفی یهاروش ستفاده  که ا ستم   ا سی ستفاده  باال، راندمان با روز به مولد از  ستم   از ا  قابلیت با ییهاسی
 .می باشند هاآن متداول ترین از قدیمی یهاسیستم بروزرسانی و بازیافت انرژی همزمان، تولید

 سوخت  تأمین موجود در یهاچالش و هامحدودیت وجود و کشور  در انرژی مصرف  میزان رشد  به توجه با و راستا  این در
سیلی  ست  مالحظات ، هانیروگاه نیاز مورد ف سوخت جها قیمت افزایش و محیطی زی سیلی،  یهانی   با واجههم چگونگی ف

 یاهسال  طی در . است  گردیده مطرح اعتنا قابل یک موضوع  عنوان به کشور  یهانیروگاه از یک هر برای هاچالش این
 همچنین و محیطی زیسههت یهاآالیندگی کاهش سههوخت، مصههرف ارتقای میزان برای مختلفی مقررات و قوانین اخیر

 این موثرترین و جدی ترین از یکی .شههده اند اجرا حدودی تا و وضههع انرژی مصههرف بخش مختلف در راندمان افزایش
و  برودت حرارت، نظیر نیز آن جانبی  محصهههوالت یالکتریک انرژی تولید  بر عالوه که  می باشهههد  تولید همزمان   موارد،

 انرژی از راندمان استفاده  روش، این در . می باشد  شیرین  آب کشور،  اخیر یهاسال  آبی کم معضل  به توجه با بخصوص 
صرفی  سوخت  سی    طور نیز به هاآالیندگی و هدر رفت و یافته افزایش مالحظه ای قابل میزان به م سو می  کاهش مح

 .یابند

 تبرود حرارت، همزمان برق، تولید یهاروش فناوری توسعه جهت در راهی نقشه تدوین و بررسی  این سند،  اصلی  هدف
 .می شود استفاده کشور برای نیاز هاآن تأمین در فسیلی یهاسوخت از حاضر حال در که بوده شیرین آب و

 



 

 

Niroo Research Institute 

 92  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 فناوری توسعه اهداف

 الکتریکی تولید انرژی بخش در محیطی زیست یهایندگیآال کاهش و برق صنعت در انرژی بهره وری افزایش 
 بین المللی سطح در مشابه صنایع با هم تراز

 از استفاده با )هاشهر کالن(بزرگ  یهاشهر در آب بازیافت همچنین و کشور سواحل در شیرین آب تأمین 
 کالن در مصرفی آب درصد 20حداقل ( الکتریکی انرژی تولید میزان با متناسب و همزمان تولید یهاسیستم

 .)آمد خواهد به دست تولید همزمان روش به بازیافت طریق از کشور سواحل و هاشهر

 متناسب شورک سایر مناطق در الکتریکی انرژی تولید در همزمان تولید یهاسیستم گرمایش و سرمایش از استفاده 
 شیرین آب تولید با

 تولید همزمان یهاسیستم در تولیدی محصوالت زیذخیره سا و مصرف تولید، در توانمندی توسعه 

 همزمان ی تولیدهاسیستم یهافناوری حوزه در خصوصی یهابخش و دانش بنیان یهاشرکت از حمایت 
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 مرکز توسعه فناوری توربین بادی 

 

 تکنولوژی ، شده  اعثب پذیر تجدید یهاانرژی سایر  به نسبت  آن شده  شناخته  یهامزیت به توجه با باد انرژی از استفاده 
 بودبه باعث فناوری پیشههرفت نهات نه اخیر دهه چند در که بنحوی. کند پیدا بیشههتری رشههد بادی یهاتوربین سههاخت

شمگیر  ست،  شده  بادی یهاتوربین ینهاهزی شاخص  و عمر طول اطمینان، قابلیت کیفیت، چ س  بطور بلکه ا  تر وسمح
 یهانیروگاه احداث توسعه همچنین. است گردیده باالتر یهاسایز شدن اریتج و بادی یهاتوربین ظرفیت افزایش باعث
 توسعه برنامه اهداف جزو مگاوات 15000 از بیش تقریبی ظرفیت با ایران در باد باالی پتانسیل به توجه با کشور در بادی

شور  شد  ک  هاتوربین این تولید سازی  ومیب و بادی یهاتوربین طراحی فنی دانش ایجاد جهت فوق موارد به توجه با. میبا
 .گردید تاسیس نیرو پژوهشگاه در 1389 سال در بادی یهاتوربین آوری فن توسعه مرکز کشور، در

 برق تولید یهاآوریفن حوزه در تحقیقات مدیریت امر پیشبرد  هدف با نیرو پژوهشگاه  بادی انرژی آوریفن توسعه  مرکز
 تحقیقاتی،  مراکز نظیر بخش این فعال  آفرینان نقش بین هماهنگی  ایجاد  جهت  را زمال یها زیرسهههاخت  بادی،  انرژی از

شگاه  سعه  مرکز حمایت. نمایدمی فراهم بنیان دانش یهاشرکت  و هادان  یهاپروژه و هاطرح از بادی انرژی آوریفن تو
 دهیجهت به منجر دانش، دیریتم بر مبتنی آزمایشهههگاهی و پژوهشهههی علمی، خدمات ارائه مدیریت هدف با کاربردی
 .گرددمی بادی برق صنعت نیاز مورد یهاپایلوت ندازیهارا و تحقیقات
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 مرکز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت باال 
 

ی پیشرفته دنیا با مصارف باالی انرژی الکتریکی و وسعت باالی کشور و همچنین دور بودن نسبی هادر تمامی کشور

برق از مصارف آن، فناوری انتقال توان با ظرفیت باال از چند دهه پیش بکار گرفته شده است. رشد سریع نیاز مراکز تولید 

به انرژی الکتریکی به عنوان حامل اصلی انرژی در رشد صنعت و رفاه اجتماعی و به دنبال آن تولید و انتقال توان در 

ت ی انتقال توان با ظرفیهااینک عالوه بر کریدوراست. هم های کشوریافتگی مهم رشد و توسعههاظرفیت باال، یکی از پایه

جاد شده منطقه ایجوار و یا همی همهای تبادل انرژی الکتریکی با ظرفیت باال بین کشورها، کریدورهاباال در داخل کشور

ی با هانسبتاً پهناور، کشور یهادر این میان به خصوص کشور .که خود نقش بسزایی در توسعه تجارت برق در دنیا دارد

رژی ی دارای موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی در تبادالت انهافاصله نسبتاً زیاد بین مراکز تولید و مصرف و همچنین کشور

ی دیگر، کامالً وابسته به فناوری انتقال انرژی در ظرفیت باال خواهند بود. ایران نیز کشوری است که هاالکتریکی با کشور

ی راهبردی کشور، اقتصاد مقاومتی هاسه ویژگی گفته شده در باال برخوردار است. خصوصاً آنکه یکی از سیاست از هر

برای  ی الزمهاباشد و از سوی دیگر، از ابزاراست و نمونه بارز اجرای این سیاست در صنعت برق، توسعه صادرات برق می

به همین دلیل و با درک  .باشداوری انتقال توان با ظرفیت باال می، بکارگیری فنهاتوسعه صادرات و تجارت برق با کشور

درست از نیاز کشور به فناوری انتقال توان با ظرفیت باال، انجام طرح کالن و تهیه اسناد راهبردی و نقشه راه این فناوری 

 یرو قرار گرفت. بر این اساسریزی وزارت نو به دنبال آن، تاسیس مرکز فناوری انتقال توان با ظرفیت باال در برنامه

به وزارت  1392توسط پژوهشگاه نیرو در سال “ ی انتقال توان با ظرفیت باالهاتوسعه فناوری سیستم”د ایجاد مرکز نهاپیش

در شورای عالی آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو  1393نیرو ارائه شد و سرانجام ایجاد این مرکز در اردیبهشت ماه 

 .رسیدبه تصویب 

 اهداف توسعه فناوری

 ی انتقال برق با ظرفیت باالهاریزی و توسعه شبکه بر اساس سامانهی نوین مطالعات برنامههاسازی روشپیاده 
 ی انتقال برق با ظرفیت باالهای نوین طراحی خطوط سامانههاسازی روشپیاده 
 ا ظرفیت باالی انتقال برق بهاطراحی و ساخت تجهیزات اصلی خطوط سامانه 
 ی انتقال برق با ظرفیت باالهای طراحی بهینه پستهاتدوین معیار 
 ی انتقال برق با ظرفیت باالهابرداری از سامانهبهره 
 ی انتقال برق با هابرداری از تجهیزات پیشرفته برای پایش، کنترل و حفاظت سامانهدستیابی به دانش فنی بهره

 ظرفیت باال
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 اوری انرژی خورشیدیمرکز توسعه فن 
 

انرژی خورشید یکی از منابع تأمین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به 

ن را بر آن داشته جهای های اخیر، کشورهای گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژی در سالهاروش

ی های فسیلی با انرژیهاژی، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژیکه با مسائل مربوط به انر

جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه

مناسب  پتانسیل باالی ایران بخاطر دریافت ی آالینده با استقبال فراوانی روبرو شده است. با توجه بههاو کاهش انتشار گاز

برداری از انرژی خورشید، بهره محیطی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعیی زیستهاتابش خورشید، الزامات قانونی و مزیت

باشد. بر این اساس مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی ی خورشیدی در ایران امری حیاتی میهاتوسعه فناوری انرژی

ی تولید های توسعه فناوریهاو سیاست ها، برنامههاهدف مدیریت تحقیقات حوزه خورشیدی وزارت نیرو و ارائه راهکاربا 

ی مختلف خورشیدی، در های مناسب برای دستیابی به تکنولوژیهادهی و انتخاب روشبرق خورشیدی و همچنین جهت

 .پژوهشگاه نیرو تأسیس گردید
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 ی امنیت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات صنعت برقمرکز توسعه فناور 

 

ی های هوشمند انرژی، ضریب نفوذ سامانههای سنتی برق به سمت شبکههای اخیر با توجه به ارتقاء شبکههادر سال

سایبری  -ی فیزیکیهایری سامانهکارگبهمبتنی بر اطالعات و ارتباطات در صنعت برق، افزایش چشمگیری داشته است. 

با چالش مهم تهدیدات  را هاآنریزی و همچنین پایش و کنترل متکی به این نوع تجهیزات در صنعت برق، یت برنامهقابل با

شده در ی گزارشهاپذیریبا توجه به تهدیدات امنیتی و آسیبامنیتی و حمالت سایبری مواجه ساخته است. از طرفی 

صنعت برق،  یژهوی اطالعاتی و ارتباطی صنایع مختلف و بههانیت سایبری در شبکهاماهمیت توجه به  ی صنعتی،هاشبکه

ی هاتوان با استفاده از مجموع، میاطالعاتی و ارتباطیی های صنعتی متکی به فناوریهادر شبکه .بر کسی پوشیده نیست

ی صنعت برق را ارتقاء بخشید. در این هاسامانهو اقدامات فنی، سطح امنیت در  هاو دستورالعمل هااز اقدامات شامل رویه

ی توسعه فناوریهاو سیاست ها، برنامههاو ارائه راهکار صنعت برق ICTراستا مسئولیت مدیریت تحقیقات حوزه امنیت 

ی مناسب برای هادهی و انتخاب روشی امنیتی با در نظر گرفتن مالحظات خاص صنعت برق و همچنین جهتها

ی مرتبط به مرکز توسعه فناوری امنیت اطالعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق در پژوهشگاه هابه فناوری دستیابی

، هانیرو محول شده است. این مرکز موظف است با تکیه بر دانش تخصصی همکاران پژوهشگاه نیرو، با همکاری دانشگاه

واگذار شده  های خصوصی، ماموریتهابزرگ و شرکتی های تحقیق و توسعه شرکتهاسایر موسسات پژوهشی، بخش

 را اجرایی نماید. 
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 ی مرجعهامرکز آزمایشگاه 

 

ی زیادی جهت توسعه و بازسازی به منظور تامین نیاز مصرف هاصنعت برق و انرژی کشور، هرساله نیازمند سرمایه گذاری
مت تجهیزات بکار گرفته شده در صنعت برق نقش باشد. کیفیت و قیی فنی میهاو همچنین رعایت اصول استاندارد

غیرقابل انکاری را در مسائل مبتالبه این صنعت دارا بوده و طبیعی است در صورتیکه بتوان از تجهیزات با کیفیت و قیمت 
 دحجم سرمایه گذاری الزم کاهش می یابد بلکه کیفیت بهره برداری از این صنعت نیز با بهبو نهامناسب بهره برد نه ت

 بیشتری مواجه خواهد گردید.
ی جدید و توسعه شبکه انتقال هاافزایش مصرف انرژی برق و نیاز به تولید بیشتر این انرژی که الزمه آن احداث نیروگاه

و توزیع نیرو می باشد نیاز این صنعت را به ساخت و تهیه تجهیزات به وضوح نشان می دهد. لهذا برای تولید و انتقال و 
ی هاسب انرژی برق نیازمند به استفاده از تجهیزات مرغوب و با کیفیت می باشیم که این مهم نقش آزمایشگاهتوزیع منا

 ی معتبر را برای کنترل کیفیت تجهیزات مذکور نمایان می سازد.هامرجع منطبق با استاندارد
که، جهیزات قبل از نصب در شببرای اطمینان از کیفیت تجهیزات بکار گرفته شده در صنعت برق الزم است که این ت

ی الزم قرار گرفته و در صورت موفقیت در این مورد، مجوز خرید و هاتحت فرآیند کنترل کیفیت و به ویژه انجام آزمون
ی مرجع معتبر تا چند سال قبل در کشور سبب گردیده بود که هاصادر گردد. عدم وجود آزمایشگاه هابهره برداری از آن

صورت پذیرفته و یا متاسفانه به طور کلی صورت نگرفته که این مساله  های سایر کشورهار آزمایشگاهد هااین آزمون
مشکالت متعددی را برای صنعت برق ایجاد نموده بود. باتوجه به اهمیت این موضوع برای صنعت برق ایران ضروری 

و در جهت تکمیل، تجهیز و راه اندازی آن اقدام  ی مرجع را در دستورکار قرار دادههااست که مقوله توسعه آزمایشگاه
 نماید.

از اینرو با هدف هدفمند سازی ساز و کار کنترل کیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق و پشتیبانی از محققین و 
شگاه نیرو ی مرجع پژوههادر شبکه. مرکز آزمایشگاه هاپژوهشگران و با هدف افزایش تامین برق پایدار و کاهش خاموشی

 تشکیل گردید.

 

 مرکز اهداف

 ی مرجع در ارزیابی و هادر صنعت برق با توجه به نقش آزمایشگاه اعتماد برای استفاده از تجهیزات افزایش
 ی ساخت تجهیزات و تولید مواد هابا استاندارد هامطابقت آن

 ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و حمایت از ساخت داخل 

 یفیت در مسیر کنترل ک مطابق با قوانین و مقرراتکیفیت کاال و تجهیزات تولیدی صحیح و مناسب  سنجش
 هاآن

 ی تحقیقاتی، مطالعاتی، تولیدیهادر پروژه اعتماد در اطالعات ارائه شده برای تحلیل و تصمیم گیری افزایش 

 قتصادی در صنعت برقی مربوط به رشد و توسعه اهادر برنامهو ایجاد امکان تصمیم گیری  هاکاهش هزینه 

 از محیط زیست حفاظتدر صنعت برق در راستای  هاکاهش تلفات، حوادث و نارسائی 

  مردم تندرستی و رفاه مصرف کنندگان و عمومارتقاء 

 ی مرجعهای جدید در اثر فعالیت آزمایشگاههابه ویژه استانداردقوانین و مقررات ستقرار ا 
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 تاریخچه تاسیس مرکز

فعالیت اصلی خود را در پژوهشگاه نیرو آغاز نمود. البته  1381ی مرجع پژوهشگاه نیرو از سال هامرکز آزمایشگاه
ی تخصصی مورد نیاز تجهیز و های پژوهشگاه با توجه به نیاز صنعت برق در سالیان قبل و بر اساس زمینههاآزمایشگاه

 راه اندازی شده بودند. 
نیرو با توجه به رسالت مهمی که در صنعت برق و انرژی کشور عهده دار آن ی مرجع پژوهشگاه هالهذا مرکز آزمایشگاه

گردید با ارائه یک برنامه منظم و کاربردی و با عنایت به اجرای آن در خصوص فرآیند تحقیق و توسعه و اثر بخشی آن 
طور یقین با اجرای دقیق برنامهی مرجع، اهداف زیر را برای خود برگزدید که بهای مرتبط با بحث آزمایشگاههادر برنامه

 تحقق به اهداف مذکور در این مجموعه نمایان گردیده است: ها
 ی مرجع در ارزیابی و هادر صنعت برق با توجه به نقش آزمایشگاه اعتماد برای استفاده از تجهیزات افزایش

 ی ساخت تجهیزات و تولید مواد هابا استاندارد هامطابقت آن

 ی مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در صنعت برق و هادر برنامهو ایجاد امکان تصمیم گیری  هاکاهش هزینه
 انرژی

 ی تحقیقاتی، مطالعاتی، تولیدیهادر پروژه اعتماد در اطالعات ارائه شده برای تحلیل و تصمیم گیری افزایش 

 زیست از محیط حفاظتدر صنعت برق در راستای  هاکاهش تلفات، حوادث و نارسائی 

 یفیت در مسیر کنترل ک مطابق با قوانین و مقرراتصحیح و مناسب کیفیت کاال و تجهیزات تولیدی  سنجش
 هاآن

  مردم تندرستی و رفاه مصرف کنندگان و عمومارتقاء 

 ی مرجعهای جدید در اثر فعالیت آزمایشگاههابه ویژه استانداردقوانین و مقررات ستقرار ا 

ی هاهشگاه نیرو با بهره گیری از کارشناسان مجرب و با بکارگیری انواع تجهیزات و دستگاهی مرجع پژوهاآزمایشگاه
ی مورد درخواست در صنعت برق و انرژی می باشند که کلیه خدمات آزمایشگاهی هامجهز، معتبرترین مرجع انجام آزمون

 در داخل و خارج از کشور ارائه می نمایند.المللی به صنعت برق و سایر صنایع و ی ملی و بینهارا بر اساس استاندارد
دارای گواهینامه تائید صالحیت و آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران بوده و از اولین  هااین آزمایشگاه

  17025:2005ISO/IECی بوده اند که موفق به اخذ گواهینامه مدیریت سیستم کیفیت مبتنی بر استانهدارد هاآزمایشگاه
 آلمان شده اند. DAkksاز مرجع اعتباردهی 

ی های تولید در صنعت برق و انرژی، آزمونهای مرجع پژوهشگاه نیرو در شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهاآزمایشگاه
نجام ی تولید اهاالزم را برای کنترل کیفیت انواع مختلف تجهیزات الکتریکی جهت صدور گواهینامه مطابقت با استاندارد

 می دهند.
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 یشیسرما یهابار تیریمد یمرکز توسعه فناور 

 

 اسناد زیرمجموعه این مرکز به شرح ذیل است:

 ی سرمایشیهاسند توسعه فناوری مدیریت بار 

 بر در بخش ساختمانی پربازده انرژیهاسند توسعه فناوری 
 

 ی سرمایشیهاسند توسعه فناوری مدیریت بار
در طی چند ماه گرم سال و کاهش  نهات هاکتریکی برای تامین سرمایش مورد نیاز ساختمانافزایش تقاضای انرژی ال

ی های نیروگاهی گازی و سیکل ترکیبی به دلیل کاهش راندمان حجمی کمپرسور توربینهاهمزمان توان خروجی از واحد

ع ملی کشور گردیده و لذا برای برون ی فراوانی به صنعت برق کشور و منافهاگازی سبب بروز مشکالت و تحمیل هزینه

. ی مدیریت کالن کشور ارائه گرددهای مناسب و مستندی همسو با سیاستهارفت از این وضعیت الزم است راه حل

 هاپهنه آب و هوایی متمایز بوده که طبیعتا هر کدام از آن چهاری دنیا، کشورمان دارای حداقل هابرخالف بسیاری از کشور

ی سرمایشی بسیار متنوعی های سرمایشی و گرمایشی متفاوتی می باشند. از طرف دیگر سیستمهاو نیاز هاگیدارای ویژ

و محدودیت هامزیت هامشتمل بر تبخیری، تراکمی و جذبی به صورت موضعی و یا مرکزی وجود دارد که هر کدام از آن

ی هاو اقلیم هادر کاربری هاو سیستماتیک برای استفاده آن ی خاص خود را دارا می باشند و الزمست یک برنامه مدونها

 .مختلف در کشور تدوین و بکار گرفته شود

تواند چالشی دیگر بشمار آید. هر ساله محصوالتی با ی سرمایشی نیز میهای جدید به عرصه سیستمهاورود تکنولوژی

برای تمامی شرایط مناسب نیستند. در  هاوند که الزاما تمامی آنشی مختلفی به بازار کشور وارد میهاعناوین و تکنولوژی

و با منافع ملی تواند همسحقیقت بیشتر، وارد کنندگان تکنولوژی مناسب سرمایشی در کشور را تعیین می نمایند که می

ی هاریدی، سیستمی سرمایشی خورشیدی و یا هیبهای دیگر همانند سیستمهانباشد. از سوی دیگر بسیاری از تکنولوژی

توانند برای ی ذخیره ساز سرما و ... در طی چند سال اخیر توسعه داده شدند که میهاپمپ حرارتی زمین گرمائی، سیستم

ی هاتامین سرمایش در برخی از مناطق آب و هوایی کشور بسیار عملکرد مناسبی داشته و موجب ارتقاء کارایی سیستم

ی هاو مناطق مختلف آب و هوایی کشور، استفاده از پوشش های آسایش برای کاربریهاماسرمایشی خواهند شد. تعریف د

ی هاو سیستم های ساختمان، استفاده از ترموستاتهاعایق و کمتر جذب کننده تشعشعات خورشیدی در پشت بام و جداره

ر فعال مدیریت انرژی در سمت تقاضا ی غیهای سرمایش مرکزی و ... از جمله راهکارهاکنترلی و هوشمند برای سیستم

می باشد که می بایستی بر مبنای اصول علمی و شناختی و بصورت سیستماتیک تعریف، به روز رسانی و جهت اجرا فراهم 

  .گردند

ی فنی و غیر های گروهی، راهکارهایت همانگونه که توضیح داده شد، ارتقاء فرهنگ مصرفی مردم توسط رسانهنهادر 

و  های موجود جهت سوق دادن مشترکین به سمت مصرف اصولی و منطقی انرژی بوده و طبیعتا سیاستهاابزارفنی از 
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د. از طلبی اقتصادی و اجتماعی کشور میهانی و ویژگیجهای ملی و های خاصی را با توجه به استانداردهابرنامه ریزی

د هر گونه هدف مشخص و کمی بوده، اصوال دارای پشتوانه طرف دیگر اقدامات پراکنده و غیرمنسجم عالوه بر اینکه فاق

 .مالی مناسب و قوانین الزم برای اجرا نبوده و اثرات عمده ای را بدنبال نخواهد داشت

ی های مدیریت بارهای مناسب میان مدت و بلند مدت توسعه فناوریهابنابراین، هدف این مرکز، تعیین و تدوین سیاست

ی اقلیمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به هابا در نظر گرفتن ویژگی هارای ساختمانسرمایشی در کشور ب

ی هاباشد بوده و نتایج آن قابل ارائه به حوزهی دیگر در این زمینه در قالب این طرح کالن میهاتجربیات کشور

ی اجرایی... جهت نظام مند هاو سایر دستگاه هااریسیاستگذاری همانند وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی و و یا شهرد

 .باشدمی های سرمایشی در ساختمانهاشدن بکارگیری سیستم
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 ی پربازده انرژی بر در بخش ساختمانهاسند راهبردی و نقشه راه فناوری
 

یی کردن این سند هدف کالن این سند کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان و اصالح الگوی مصرف می باشد. اجرا

 منجربه محقق شدن اهداف زیر خواهد شد :

  اصالح الگوی مصرف بخشدستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در 

 ی از طریق کاهش تولید انرژی الکتریکینهای آالینده و گلخاهاکاهش انتشار گاز 

  ی ثانویه همچون برقهاحامل عرضه مداوم و مطمئنا بافزایش امنیت انرژی 

  اشتغال در بخش خصوصی و بخش دولتی از طریق کسب دانش یا بکارگیری تجهیزات پربازده افزایش 

 و افزایش کیفیت زندگی هاافزایش کیفیت محیط داخل ساختمان 

 کمک به اقتصاد ملی از طریق کاهش مصرف سوخت 

 ی نفتهابخش گذاری درافزایش بودجه عمومی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با کاهش هزینه سرمایه ،

 گاز و برق 

 ی فسیلهاکاهش وابستگی به سوخت 

ی روشنایی. تجهیزات الکتریکی و گرمایش آب و فضا تعریف شد. هاجهت رسیدن به اهداف سند سه طرح کالن در حوزه

 بیان می گردد. های کالن هریک از طرحهادر ادامه سه طرح مذکور به همراه راهبرد

 نایی در بخش ساختمانطرح بهره وری انرژی روش 

 ی هاتوسعه فناوری المپLEDوOLED در داخل کشور 

 ی مغناطیسی در کشور های الکترونیکی به جای باالستهاتوسعه بکارگیری باالست 

 ی فلورسنت فشرده و خطی با راندمان باال هاتوسعه فناوری المپ 

 (توسعه سیستم مدیریت روشنایی در ساختمانLMS) 

 ی به روز مورد نیاز صنعت روشناییهاردتدوین استاندا 

 تجهیز آزمایشگاه مرجع روشنایی برای ارزیابی کیفیت محصوالت داخلی و خارجی 

 های استفاده از روشنایی روز و نورپردازی در ساختمانهاراهکار  

 و الزامات مربوطه هاتدوین دستورالعمل 

 

 ی الکتریکی ساختمانهاطرح صرفه جویی در مصرف بار 

 ی دور متغییرهاوسعه فناوری کمپرسورت 

 ی هاتوسعه فناوری موتورDC بدون جاروبک در ماشین لباسشویی و ظرفشویی 
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 توسعه فناوری تجهیزات اداری 

 توسعه فناوری تجهیزات عمومی ساختمان 

 ی یونیورسالهاتوسعه فناوری موتور 

 و الزامات مربوطه هاتدوین دستورالعمل 

 روز مورد نیاز  ی بههاتدوین استاندارد 

 تجهیز آزمایشگاه مرجع لوازم خانگی و اداری برای ارزیابی کیفیت محصوالت داخلی و خارجی 

 

 ی گرمایشی ساختمانهای پربازده بارهاطرح فناوری 

 ی حرارتی در کشورهاتوسعه فناوری پمپ 

 ی تولید همزمان برق و حرارت در کشورهای سیستمهاتوسعه فناوری 

 ی گرمایش خورشیدی  اکتیوهاری سیستمتوسعه فناو 

 ی گرمایش خورشیدی پسیوهاتوسعه فناوری سیستم 

 ی حرارتی برای حوزه خانگیهای ذخیره سازهاتوسعه فناوری سیستم 

 ی گرمایش مبتنی بر زیست توده برای حوزه خانگیهاتوسعه فناوری سیستم 

 حوزه گرمایش آب و فضا در ساختمان ی به روز مورد نیاز درهاتدوین و بازنگری استاندارد 

 ی مربوطه در این حوزههاو آیین نامه هاتدوین دستورالعمل 

 ی جامع اطالعاتیهاتهیه اطلس 

 ی خانگی. تجاری و اداریهای تولید همزمان برای ساختمانهاتوسعه سیستم 
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 برق یهاو حفاظت شبکه شیپا یمرکز توسعه فناور 

 

ی برق متعاقب تدوین سند توسعه فناوری حفاظت در شبکه برق ایران از هاو حفاظت شبکه مرکز توسعه فناوری پایش

ی نقشه راه هاو دستیابی به اهداف کالن و راهبرد هااندازفعالیت خود را برای اجرا، تحقق چشم 1395ابتدای اسفند سال 

ی یستم قدرت در کشور حاصل شود و در عرصهمذکور آغاز کرده است تا بهبود و ارتقاء وضعیت دانش و فناوری حفاظت س

 المللی نیز گامی برداشته شود.ی دانش و فناوری در حوزه بینگسترش صادرات و توسعه

دادن مسائل مربوط به توسعه فناوری در ی کارآمد و سامانهای درست به منظور تاثیرگذاریهاگیریبرای انجام تصمیم

ی شناخت وضعیت فعلی، کسب اطالعات ی موجود، این مرکز، مقولههاو بهتر سرمایهوری بیشتر جهت منافع ملی و بهره

ی حال و آینده و همگامی با  رشد فناوری را در قالب هاشناسی چالشی برق، آسیبهای پایش و حفاظت شبکهحوزه

 روز شونده در دستور کار خود دارد.موضوعاتی پویا و به

ی هاقشه راه توسعه فناوری حفاظت، این مرکز سه طرح با عناوین زیر را در برنامه فعالیتی سند نهابا توجه به رویکرد

 خود دارد:

 ی حفاظتیهاطرح توسعه فناوری و ساماندهی توان ملی کشور در حوزه فناوری و دانش رله 

 ( طرح توسعه فناوری پایش، حفاظت و کنترل ناحیه گسترده شبکهWAMPAC) 

 طرح مدیریت حوادث 

 

طرح اول به تصویب رسید و فعالیت بر روی آن آغاز شد، برای شروع موثر و کارآمد طرح دوم نیز فعالیت 1396ر سال د

 ی اولیه انجام گردید.های زیرساختی صورت گرفت و در زمینه طرح سوم نیز فعالیتها
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 یبرق و انرژ یو مدلساز یزیرمطالعات برنامه یمرکز توسعه فناور 

 

میالدی نسبت داد.  1970توان به افزایش قیمت نفت در دهه ن را میجهاریزی انرژی در گسترده به برنامه توجه جدی و

ی فسیلی نظیر نفت و گاز طبیعی، توجه های توسعه یافته به سوختهاویژه کشوربه هابحران نفتی و وابستگی زیاد کشور

ی هاگیری بازار، شکلهاهمچنین توجه به امنیت انرژی کشور ریزی انرژی را دوچندان نمود.گذاری و برنامهبه سیاست

نی جهای هاویژه استفاده از منابع تجدیدپذیر و نو و چالشی انرژی، متنوع سازی منابع انرژی بههاانرژی و تبادالت منطق

ان حوزه انرژی را به ن، متخصصین و سیاستگذارجهای در نهای گلخاهای زیست محیطی و گازهاناشی از انتشار آالینده

ریزی انرژی بپردازند. با گذشت زمان و مطرح گردیدن این مهم واداشته است که با دقت و اهمیت بیشتر به مسئله برنامه

المللی، جایگاه و اهداف خود را در راستای ریزی انرژی در سطوح ملی و بینی پایدار، برنامهمفاهیم مربوط به توسعه

 .دی قرار داده استنهامحیطی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستی پایدار یعنی توسعه

ی کلی اصالح الگوی مصرف، سند ملی راهبرد انرژی کشور تا افق هادر کشور، نیز قوانین و اسناد باالدستی مانند سیاست

 و سیاستگذاری ریزیو برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به لزوم برنامه 1404انداز وزارت نیرو ، سند چشم1414

ی جامع انرژی کشور پرداخته است. این اسناد هامتمرکز و هماهنگ دولت در بحث انرژی و تدوین و استقرار طرح و برنامه

ی کلی ها، سیاست1414و قوانین به همراه سایر قوانین و اسناد باالدستی مانند چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 

شدت انرژی،  سازی عرضه و مصرف انرژی و کاهشی کلی اقتصاد مقاومتی و ... بر بهینههااستنظام در بخش انرژی، سی

ی تجدیدپذیر و توسعه هاایجاد تنوع در منابع انرژی کشور، رعایت مسائل زیست محیطی، تالش برای افزایش سهم انرژی

ریزی یکپارچه دارند که تحقق آن مستلزم برنامهی منطقه و تقویت نقش ژئوپلیتیک کشور اشاره هاتبادالت انرژی با کشور

و تصمیمات در سطح  هاباشد. همچنین بر لزوم هماهنگی در تدوین برنامهانرژی در کشور با رویکرد توسعه پایدار می

 .وزارت نیرو و نفت و در هماهنگی با شورای عالی انرژی تاکید شده است

یک به منظور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی در یک چارچوب ریزی انرژی فرآیندی مستمر و سیستماتبرنامه

ی مناسب برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در آینده است. هاحلی از راههاسیاستی مشخص و دستیابی به مجموع

ریزی رای امر برنامهی و متمرکز را بهادی حرفنهاریزی انرژی به خصوص در سطح ملی، لزوم وجود استمرار فرآیند برنامه

ریزی انرژی و امکان ی تخصصی در مدلسازی و برنامههاسازد که عالوه بر داشتن قابلیتانرژی در کشور ضروری می

ریزی ی متخصصین، امکان مشارکت و هماهنگی تمام ذینفعان و سیاستگذاران را در فرآیند برنامههاگیری از شبکهبهره

تدوین شده ضمانت اجرایی داشته باشد و در هماهنگی کامل با  و کیفیت نتایج، برنامه فراهم سازد تا عالوه بر صحت

ی ذینفع در کشور اجرا شود. همچنین بتواند نقش سیاست پژوهی و مشاوره به سیاستگذاران در خصوص مسایل هادنها

 .در کشور فعال باشدریزی انرژی انرژی را ایفا کند و در زمینه مدیریت دانش و انتشار و اشاعه برنامه
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 انتو دیتول یهاملزومات واحد نیو ساخت قطعات و تأم یطراح یمرکز توسعه فناور 
 

ی تولید توان صنایع هاواحد، های مرتبط با قطعات مصرفی نیروگاههابومی سازی دانش فنی طراحی، ساخت و فناوری

ی تولید کننده خارجی هاش وابستگی ارزی و زمانی به شرکتنفت، گاز و پتروشیمی و ...، از نقطه نظر توسعه فناوری، کاه

سازی، ی ذخیرههای است. همچنین با توجه به لزوم کاهش هزینههاالعادو ایجاد اشتغال مؤثر و پایدار، دارای اهمیت فوق

ات نیز گسترش ارتباطبه واسطه نبود قطعات یدکی و ... و  هاانبارداری، زمان انتظار جهت سفارش خرید، زمان توقف واحد

ی اطالعاتی و ایجاد پایگاه های تولید توان از طریق طراحی سیستمهاموثر بین مراکز ذینفع، امکان تأمین ملزومات واحد

 ی مرتبط، میسر خواهد بود.هاشبکه ذینفعان و بهبود فرایند

 اهداف

 ی تولید توانهابررسی و نیازسنجی قطعات و ملزومات واحد -1

 ی دانش بنیان در حوزه ساخت و تأمین قطعاتهاعه کمی و کیفی شرکتحمایت از توس -2

 افزائی و به اشتراک گذاری دانش و تجربیاتی متخصص و دانش بنیان جهت همهاتشکیل شبکه شرکت -3

و مؤسسات پژوهشی در حوزه ساخت قطعات و زنجیره  هاو اقدامات خالقانه و جدید دانشگاه هارصد فعالیت -4

 اتتأمین ملزوم

ی های دانشجویی در راستای تدوین سند توسعه راهبردی فناوریهانامهی تحقیقاتی و پایانهاحمایت از پروژه -5

 روی مهم پیشهاساخت، قوانین و مسائل حقوقی، شناسائی نقاط کلیدی و چالش

فزاری به منظور بهینه ی و سخت اافزارنرمی های عملیاتی جهت ارتقاء و توسعه دانشهاطراحی و تدوین برنامه -6

 سازی زنجیره تأمین ملزومات

 ی اجرائی طراحی و ساخت قطعات در داخل کشورهاریزی جهت شناسایی مشکالت و چالشبرنامه -7

 ی اطالعاتی مرتبط و در دسترسهاگردآوری آمار و اقدام در راستای تهیه بانک -8

 ساخت قطعاتدر حوزه طراحی و  هاحمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری -9
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 هاکنشآب و برهم ،یمرکز مطالعات انرژ 

 

ی گازی و بخار و سیکل ترکیبی از آب استفاده می گردد و برای استحصال آب هابرای ایجاد انرژی الکتریکی در نیروگاه

ی تغییرات ی کلهااز منابع زیرزمینی و نیز توزیع آب به منظور مصارف شرب و کشاورزی نیاز به انرژی است. توجه به روند

اقلیم و محدودیت منابع آب و ارتباط تنگاتنگ اب و انرژی و طرح مفاهیمی چون آب مجازی و انرژی مجازی، ضرورت 

ی های از مسئلهای بیش از پیش احساس می شود. آب تدریجا به طور فزایندهانگاه یکپارچه به آب و انرژی و برهمکنش

شود و دسترسی به آب، ریسک رو به رشدی را برای صنعت نیروی ی تبدیل میعملیاتی به یکی از مسائل مهم راهبرد

ی جدید قرار داده است. به ویژه در مناطقی که شاهد تنش آبی هاگذاری در نیروگاهریزی برای سرمایهالکتریکی در برنامه

کند. آب همچنین د اضافه میدی جدینهای پیشهاهستیم، نزاع بر سر حقوق آب، مؤلفه دیگری را به ریسک در نیروگاه

ی نفت و گاز است. به نسبتی که صنعت نفت روی بازیابی پیشرفته و بهتر نفت متمرکز هادغدغه رو به رشدی برای شرکت

ی نفت و گاز نیاز دارند منابع آبی را برای استفاده در تولید و حل مشکالت مرتبط با آب تولیدشده پیدا هاشود، شرکتمی

محدودیت منابع آب صنعت انرژی را وادار خواهد ساخت از آب در استخراج، تبدیل و تحویل انرژی با کارآیی  کنند. واقعیت

صرف آب )و ی را در مهاجویی قابل مالحظتواند صرفهبسیار بیشتری استفاده کند. تالش برای بهبود کارآیی آب نیز می

 های اثربخش نه فقط به افزایش آگاهی از چالشهاحلبه راه نی آب و انرژیجهای هاانرژی( نتیجه دهد. تبدیل دغدغه

مسائل  گیران بایستیبلکه به درک بهتر بخش انرژی از رابطه پیچیده آب و انرژی نیاز دارد. سیاست گذاران و تصمیم

و  ، تأمین آبگذاری آب و انرژیحوزه انرژی و حوزه آب را به صورت یکپارچه نگاه کنند. عدم نگاه یکپارچه در سیاست

ی مبتنی بر کاهش شیب تغییرات مخرب اقلیمی را با هاانرژی و به تبع آن غذا را به مخاطره خواهد انداخت و رویکرد

 .چالش مواجه خواهد ساخت
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  پایش و کنترل شبکه برق کشورمرکز 

 

 هوریجم کشور کالن اهداف راستای در "کشور برق شبکه کنترل و پایش مرکز داخل ساخت و بومی طراحی" ملی طرح

 و علمی جدید یهایافته از گیریبهره کشور، اجرایی و علمی یهادنها با مؤثر همکاری و تعامل مبنای بر ایران اسالمی

 تحقیقاتی و مطالعاتی یهاپروژه از حاصل یهانوآوری از استفاده و علمی خودکفایی و بومی دانش بر تکیه دنیا، صنعتی

 کلیدی لاصو شبکه، کنترل و پایش حوزه در خودکفایی ضمن تا شود؛می سازیپیاده بنیان دانش یاهشرکت و دانشگاهی

 توسعه و ارتقا یهازمینه و شده حفظ کنترل، مرکز یعنی کشور، برق شبکه زیرساخت ترینحیاتی برای غیرعامل پدافند

ز طراحی مرک .گردد فراهم هزینه ترینکم با و تسهول به تحول، و تغییر حال در شدت به و هوشمند شبکه برای آن آینده

 ی متعددی است که اهم موارد آن عبارت هستند از:هابومی و ساعت داخل مرکز مبتنی بر ضرورت

 کشور؛ برق شبکه زیرساخت ترینحیاتی در کشور از خارج به وابستگی عدم و خودکفایی 
 موجود؛ عملی و علمی یهاظرفیت از بیشینه استفاده 
 ؛(غیرعامل پدافند) خارجی یهاشرکت به وابستگی بدون و بومی دانش مبنای بر آینده در مرکز توسعه یلتسه 
 حال در تشد به شبکه برای عملیاتی مختلف سطوح در آینده در کنترل و پایش مراکز تجاری توسعه تسهیل 

 بومی. دانش مبنای بر تحول و تغییر
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  در شبکه توزیعسند توسعه فناوری اتوماسیون پیشرفته 

 
 و نتقالا سیستم میان ارتباط که آیدمی شمار به قدرت سیستم یک از مهمی بخش الکتریکی انرژی توزیع شبکه

 و توزیع یهاشبکه اصلی زیرساخت عنوانبه اخیر سالیان در توزیع شبکه اتوماسیون. سازدمی فراهم را کنندگانمصرف

 چشمگیری اهمیت از توزیع یهاشبکه برداریبهره کیفیت افزایش و هازینهه کاهش راستای در ناگزیر راهی عنوانبه

 در خطا بروز از ناشی کنندگانمصرف برق قطعی %80 از بیش که دهندمی نشان هاگزارش و هاآمار. است شده برخوردار

 رد آن کاربرد روزافزون توسعه و عتوزی اتوماسیون درزمینه تحقیقاتی یهافعالیت افزایش روازاین. است توزیع یهاشبکه

 اتوماسیون یهاسیستم راستا این در. است گرفته شکل موجود یهاچالش رفع و مشکالت کاهش هدف با توزیع یهاشبکه

 سرویس ائهار و باالتر اطمینان قابلیت چون اهدافی به دستیابی منظوربه دنیا سراسر در بسیاری یهاشرکت وسیلهبه توزیع

 است برق یهاهشبک سازی هوشمند نیازپیش توزیع اتوماسیون طرفی از. است شده گرفته کار به کنندگانمصرف به بهتر

 .قائلند آن بهتر چه هر و مناسب اجرای برای زیادی اهمیت برق توزیع یهاشرکت و

 رداریببهره بهبود چنینهم و عتوزی اتوماسیون اوریفن کاربرد و توسعه روی پیش یهاچالش رفع هدف با و اساس این بر

 فن هتوسع راه نقشه گردید دنهاپیش نیرو وزارت آوری فن و پژوهش آموزش، محترم شورای به کشور، توزیع یهاشبکه از

 آن اساس بر تا گردد تدوین( 1404 سال یهاانت تا)  ساله ده زمانی افق برای توزیع شبکه در پیشرفته اتوماسیون آوری

 متعاقبا. رددگ واقع استفاده مورد و شده کسب اندرکاران، دست و ذینفعان سایر همکاری با و مند نظام قالبی رد فناوری این

 در و شکیلت صنعت و دانشگاه خبرگان از جمعی از متشکل سند تدوین راهبری کمیته مطروحه، دنهاپیش تایید از پس و

 کار به آغاز مربوطه طرح ،1396 تیرماه در و تدوین توزیع شبکه در پیشرفته اتوماسیون آوری فن توسعه سند 1394 سال

 .است نموده
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 سند توسعه فناوری ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده قطعات داغ نیروگاهی 
 

سعه   تولید صنعت زیربنایی در فرآیند تو ساخت    برق به عنوان  شور و ایجاد زیر صادی ک شی  های اقت سعه، نق ارزنده و  ی تو

ی گوناگون اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی   های الزم را برای پویایی و رشد کشور در زمینه  هاتراساسی دارد و بس   

ی اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، تالش مداومی   سازد. از این رو، حرکت مستمر کشور در مسیر توسعه     فراهم می

ی حرارتی در تامین های مختلف تولید برق، نیروگاههابین روشکند. از ی تولید برق طلب میهاسازی ظرفیت را در بهینه

ه دلیل ب هااز اجزای متفاوتی تشههکیل شههده اند که قطعات داغ آن هابرق کشههور ما نقش بسههزایی دارند. این نوع نیروگاه

سیب قرار دارند. در واقع این قطعات به دلیل      شوار کاری در معرض انواع آ شرایط د شرایط پیچیده، همواره  قرارگیری در 

ی هاتواند از جنبهبینی نشهههده میی زود هنگام در شهههرایط پیشهاباشهههند. تخریبنی میهای ناگهادر معرض تخریب

  .کشور کند یهای هنگفتی متوجه نیروگاههامختلف، ضرر

 ها زای داغ این نیروگاه ی حرارتی شهههامل تامین و نگهداری اج   ها ی سهههاخت و نگهداری نیروگاه   ی هزینه بخش عمده 

از اینرو، امروزه مبحث عمر  .گرددتعیین می های حرارتی توسهههط عمر قطعات داغ آنهاشهههود و غالبا عمر نیروگاهمی

ی ها ی صهههنعتی به دلیل جنبه   ها ریزی کالن کشهههورباقیمانده تجهیزات نیروگاهی به عنوان یک محور مهم در برنامه        

در  ن مشغول فعالیت جهای مختلف هامطرح بوده و محققین و دانشمندان بسیاری در کشور    اقتصادی و حتی سیاسی آن   

شتر اهمیت می     این زمینه می سئله وقتی بی شور ما، این م شند. در ک یی که هایابد که دریابیم روز به روز بر تعداد نیروگاهبا

ستفاده قرار گرفت  ضی عمر طراح هامدت زمان زیادی مورد ا سپری کرد ند و حتی بع ضافه می های خود را نیز   شود. ند، ا

 هابرداری مطمئن از تاسههیسههات نیروگاهی کشههور، نیاز به داشههتن تصههویر روشههنی از عمر مفید آن  بنابراین جهت بهره

شد می ست که از آن نه ت        .با سئله به قدری ا سیت و پیچیدگی این م سا ضوع آکادمیک و یا یک   نهاح به عنوان یک مو

ی فناوری ارزیابی توسعه  سند شود. لذا  تحقیقاتی بلکه به عنوان تکنولوژی برآورد عمر باقیمانده نام برده میفعالیت صرفاً  

عالیت فگیری از نظرات خبرگان این حوزه در پژوهشههگاه نیرو ی قطعات داغ نیروگاهی، با بهرهوضههعیت و عمر باقیمانده

 خود را آغاز نمود.
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  ی قدرتهابرداری از ترانسفورماتوربهرهسند توسعه فناوری ساخت و 
 

باشد که حجم عظیمی از و تجهیزات مربوط به آن می هایکی از عناصر مهم و حیاتی در سیستم قدرت ترانسفورماتور

ی مرتبط با آن باعث افزایش کارایی و بهبود هاگذاری در صنعت برق به آن اختصاص داشته و توسعه فناوریسرمایه

نیز مانند سایر تجهیزات سیستم قدرت همواره در معرض انواع چالش هاگردد. ترانسفورماتورکه قدرت میعملکرد کل شب

افزایش  یمی،و اقل یطیمح ییراتی قدیمی، تغهااز قبیل الکتریکی، مکانیکی، حرارتی، زیست محیطی، عمر باال، طراحی ها

بیان  التکیی که برای رفع مشهاباشند و راهکارت رایج میو سایر معضال یبسیار زیاد تقاضای انرژی،کمبود منابع مال

گردد. ی مختلفی ارائه میهاو فناوری ها، روشهاشده وجود دارد، متنوع بوده و با توجه به ماهیت هر کدام از چالش

گ، ز قبیل مانیتورینی قدرت نیز دارای طیف وسیع بوده و شامل مواردی اهای مرتبط با ترانسفورماتورهاهمچنین فناوری

پیج، روشی مرتبط با هسته و نوع سیمهاسازی، فناوریعایقی و خنک یهانولوژیتعمیر و نگهداری، مدیریت عمر، تک

باشد. ی قدرت میهابرداری از ترانسفورماتوری ساخت و بهرههای خاص و سایر فناوریهای بهبود راندمان، ترانسفورماتورها

ی مرتبط هااست که تمامی فناوری نای "ی قدرتهابرداری از ترانسفورماتوره فناوری ساخت و بهرهتوسع"هدف از سند 

 ،ها¬برداری شناسایی گردد و حسب نیاز کشور بتوان فعالیت، ساخت و بهرهی قدرت در زمینه طراحیهابا ترانسفورماتور

را، در چارچوب و  هایت آننهادهی نموده و در اهنگ و جهتی جامع، همهارا با استفاده از برنام هاهزینه و هاسیاست

  توسعه قرار داد.  بمسیر مناس
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 سند توسعه فناوری ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهی 
 

ی اسههت که بطور مطمئن و اقتصههادی و با نهابگو های تولید برق، سههاخت آنهاهدف اولیه از طراحی و سههاخت نیروگاه

شود که تا حد امکان  یی سعی می هادهی ممکن، برق مورد نیاز را تولید کنند. در چنین نیروگاهحداکثر بازدهی و سرویس  

سعه این نیروگاه        شود، اما تو ستفاده  شده ا ستاندارد با تاریخچه اثبات  سر خواهد بود که   هااز مواد ا هنگامی بطور کامل می

  .فراهم آمده باشههد های مختلف آنهارای سههاخت قسههمتی پیشههرفته تر بهاامکان اسههتفاده از مواد کاراتر و فن آوری

شههود. این قطعات داغ که در محدود می های حرارتی )بخاری یا گازی( عموماً بوسههیله عمر قطعات داغ آنهاعمر نیروگاه

ر( و در نیروگاهو روتو های بویلر و قطعات داغ توربین بخار )بطور عمده پرههای بخاری بطور عمده شههامل لولههانیروگاه

شامل پره ها سک و روتور، محفظه های گازی بطور عمده  سیر انتقال گاز ها، دی ی داغ و قطعات مربوطه های احتراق و م

 شوند. بنابراین نیاز به تعمیرات باشند، حین سرویس در توربین دچار کاهش عمر شده و به مرور زمان دچار آسیب می     می

دن عمر، نیاز به جایگزینی دارند. نکته حائز اهمیت در خصوص این قطعات داغ نیروگاهی، ی داشته و پس از طی شهادور

سیار باالی آن  ستفاده از مواد و تکنولوژی    هاقیمت ب ست که این امر به دلیل ا ساخت    هاا سبتا گران قیمت در حین  ی ن

  .است هاآن

شور    صنعت برق ک شه راه آینده برای فناوری طراحی و  با توجه به اهمیت این قطعات داغ نیروگاهی برای  ، لزوم تهیه نق

ستفاده از آن می        شمگیری برخوردار بوده که با ا ساخت این مواد و قطعات از اهمیت چ سعه دانش فنی  ر توان عالوه بتو

ی مربوطه را های آتی، اقتصههادی ترین فرایندهاشههناسههایی دقیق مواد و قطعات مورد نیاز برای سههاخت داخل در سههال 

اسهایی کرد و نیاز آینده کشهور را در این زمینه مطابق با اهداف بلند مدت پیش بینی شهده در کشهور به بهترین نحو     شهن 

  .تامین نمود

جهت تامین اهداف فوق در دست  از اینرو سند توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهی در پژوهشگاه نیرو     

 اجرا است.
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 ی قدیمی کشورهاازی و افزایش عمر نیروگاهی نوسهاسند توسعه فناوری 
 

ضوع چگونگی برخورد با پدیده پیری واحد  ست که تا دهه  هامروری بر ادبیات مو فرض  1980ی نیروگاهی حاکی از آن ا

ست که واحد  شوند اما طی دهه    هابر این بوده ا سته  ش ی اخیر این نظریه افول نموده و نظریه های نیروگاهی پیر باید بازن

مورد توجه قرار گرفته است.  به عبارت دیگر   های مدیریت عمر نیروگاههای نیروگاهی در قالب برنامههاسعه عمر واحد تو

راه ممکن بازنشههسههته کردن تجهیزات قدیمی و  نهای قدیمی تهااین ذهنیت که برای مقابله با مشههکالت پیری نیروگاه

شته   هااحداث نیروگاه ست، رو به افول گذا ی قدیمی و فائق آمدن های دیگری جهت احیای نیروگاههاو راه حل ی جدید ا

شکالت پیری نیروگاه  ست که احیای نیروگاه      هابر م شده اند. بدیهی ا سعه داده   ی قدیمی و فائق آمدن برهامطرح و تو

شکالت پیری نیروگاه  ست. از جمله مزایای این رویکرد می هام سترس توای جدید دارای مزایای قابل توجهی ا  ن به در د

 اشاره کرد.  های الزم و از همه مهمتر، هزینه کمتر یا تعویق هزینههابودن محل نیروگاه موجود، وجود زیر ساخت

ی هادرصد ظرفیت نیروگاه 20سال و بیش از  30ی بخاری کشور دارای عمر بیش از هادرصد ظرفیت نیروگاه 50بیش از 

ی قدیمی کشور  هاباشند. بر اساس آمار فوق نوسازی و افزایش عمر نیروگاه   می سال  20گازی کشور دارای عمر بیش از  

ی موجود، توان خروجی صهههنعت برق را بهبود و  ها یک نیاز ملی اسهههت تا بتوان با افزایش عمر و افزایش توان نیروگاه     

ساس مطالعات صورت گرفته برای واحد   سال و   20ا عمر بیش از یی بهای بخاری، محدوده طرح واحدهاافزایش داد. بر ا

با عمر   Siemens V94.2و  GE-F9ی ها ی گازی محدوده طرح توربین  ها مگاوات و برای واحد   100ظرفیت بیش از  

 باشند.سال می 20بیش از 

 

 اهداف توسعه فناوری:

 مبتنی بر پتانسیل هر کدام ی بخاری و گازی قدیمیهانوسازی و افزایش عمر نیروگاه 

 و مراکز تحقیقاتی هاتعامل موثر با دانشگاهگذاری و سرمایه 

 گذاری درسرمایهR&D   و جذب نیروی نخبه  

 ی حرارتی در زمینه مسائل زیست محیطیهانقش حوزه نوسازی و افزایش عمر نیروگاه 

 ی حرارتی در زمینه رفاه اجتماعی و رشد اقتصادیهاایفای نقش حوزه نوسازی و افزایش عمر نیروگاه 

 المللیی تکنولوژیک بینهامکاریافزایش ه 
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 ی نوین تجهیزات فشارقوی عایقی در هاسند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری

 مناطق با اقلیم خاص
 

شرایط آب و هوایی و نیز الگوی بار مصرفی پایدار طراحی می    هاشبکه  ساس  شر  ی انتقال و توزیع برق بر ا ایط شوند. اما 

را در شبکه تحت  های از جمله عوامل مهمی هستند که عملکرد تجهیزات فشارقوی و عایقسنگین آب و هوایی و محیط

 ی زیادی ممکن است بر این تجهیزات وارد آورند و سبب اخالل سیستم قدرت شوند..هادهند و تنشتاثیر قرار می

شدت برخی از عوامل محی   مناطق با اقلیم خاص گفته می هادر مناطقی که به آن ست که با  شود،  طی مذکور به حدی ا

سریع پدیده       سبب ت شارقوی،  سطوح عایقی و تجهیزات ف شدگی و لذا  هااثرگذاری نامطلوب بر روی  ی زوال عایقی و پیر

سایر مناطق می  ی عایقی در زمانی کوتاههاتغییر مشخصه   سبت به  ی های که به مرور زمان مشخصه  نهاشود، به گو تر ن

کند. تحت تاثیر ی زیادی پیدا میبرداری از آن تجهیزات فاصله ی زمان طراحی در آغاز بهرههاعایقی نسبت به مشخصه   

دچار مشههکالت فراوانی خواهند شههد که در   هاشههرایط نامطلوب محیطی و آب و هوایی، تجهیزات فشههارقوی و عایق 

صات طراحی آن    شخ شدت تحت تاثیر قرار می  هابلندمدت کارآیی و م شبکه ین حال بهرهدهد و در عرا به  ی برداری از 

 برق را تحت تاثیر نامطلوب قرار خواهد دارد.

ساحلی و کوهستانی، و بویژه        سیاری از مناطق ایران از جمله مناطق جنوبی و  شرایط آب و هوایی سخت در ب با توجه به 

حت نوبی و غربی و مرکزی ایران را تکه مناطق ج هایی نظیر ریزگردهابا توجه به تغییرات اقلیمی خاورمیانه و بروز پدیده 

بارش        تاثیر قرار می  باد و  قابل مالحظه محیط، تغییرات الگوی  باران و افزایش میزان  ها دهند، افزایش دمای  ی برف و 

در زمینه مطالعات عایقی و با تمرکز بر  مدیریت تحقیقاتصههاعقه، اعضههاء اجرایی و کمیته راهبری طرح حاضههر با هدف 

سیاست   ها، برنامههاراهکار یارائهم خاص کشور،  مناطق با اقلی نوین عایقی و تجهیزات فشار  ی های توسعه فناوری هاو 

ی های مناسب برای دستیابی به تکنولوژی  هادهی و انتخاب روشو همچنین جهت قوی متناسب با شرایط اقلیمی ایران  

 مرتبط را در دست برنامه ریزی و اقدام دارند.
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 ایران برق صنعت در(  خاک و آب ، هوا)  هاآالینده مدیریت فناوری هتوسع سند 
 

سعه  شور  ریزان برنامه یهادغدغه از یکی همواره بزرگ صنایع  پایدار تو ست  ک ضوع  این در ولی ا ستی  مو  از مباحثی بای

سان،توانمندی    توانمندی قبلی، تجارب قبیل شنا شور  موردنیاز یهاظرفیت و صنعتگران  کار  هافناوری انتخاب در نیز را ک

 .قرارداد موردتوجه پایدار توسعه به حصول برای

ستاورد  آخرین از گیریبهره با نیرو وزارت ارتباطدراین شی  ، علمی یهاد شرفته  یهاروش و پژوه  همچنین و مدیریت پی

 لی،م سطح  در خدمات ارائه فیتکی و وریبهره ارتقای و توسعه  بر عالوه زیست محیط با سازگار  نوین یهافناوری توسعه 

 (.نیرو وزارت مأموریت بیانیه از) دهد گسترش منطقه یهاکشور ویژهبه ، نیجها سطح به را کشور برق و آب صنعت بازار

 حال یهازیرساخت  با متناسب  و زیست محیط با سازگار  ، نوین یهافناوری از گیریبهره و وریبهره ارتقاء با نیرو وزارت

 رفاه در ثرمؤ نقشی  ، دارایی ارزشمندترین  عنوانبه خالق و متخصص  انسانی  منابع وریبهره و مشارکت  توسعه  و آینده و

 عهتوسهه و خوداتکایی افزایش ، انرژی شههدت کاهش راسههتای در و نموده ایفا منطقه یهاکشههور با برق تبادل و اجتماعی

 (انرژی و برق بخش مأموریت بیانیه از. )کند اقدام ناپذیر تجدید یهاانرژی کاربرد

 نگاریآینده و حوزه این در آینده یهارخداد پیشگویی ، هافناوری آینده ٔ  درزمینه زیادی یهاطرح ، مختلف یهاکشور در

 صنعت  تحقیقات راهبردی برنامه " و کلی صورت به " 1404 اندازچشم  سند  " نیز ما کشور  در.  است  شده انجام فناوری

 .است پرداخته موضوع این به ترجزئی صورتبه "برق

شه  در شور،  علمی جامع نق ستی  فناوری ک  و مدیریت آن هدف که دارد قرار فناوری بخش در الف یهااولویت زمره در زی

 نقشههه این در بعالوه. اسههت شههده ذکر پسههماند مدیریت نیز و خاک و هوا آب، آلودگی کاهش هوا، و خاک آب، فناوری

 .است شده گذاریهدف نیز زیستی فناوری به مربوط نیجها ارباز از درصد 3 کسب

 "هاآالینده محیطیزیست یهاهزینه بررسی و محاسبه " مبحث به 23 و22 یهاردیف "برق صنعت راه نقشه  سند  " در

صاص  "هاآالینده کنترل نوین یهافناوری کارگیریبه و تحقیق" و ست  یافته اخت شم  سند  " 19 بند همچنین. ا  اندازچ

 شبخ نیز و دارد اشههاره " طبیعی منابع احیاء و زیسههتمحیط حفاظت بر مبتنی سههرزمین آمایش " مبحث به " 1404

 و(  تسوخ  و آب)  طبیعی منابع از برداریبهره نظام اصالح  بر مشتمل  طبیعی منابع خصوص  در نظام کلی یهاسیاست  

 .است آن توسعه و فظح برای تالش و منابع این ناپایداری عوامل رهام

ستا  این در سعه  طرح را  به توجه با تا دارد نظر در ایران برق صنعت  در(  خاک و آب ، هوا)  هاآالینده مدیریت فناوری تو

شه  راهبردی سند   این بازیگران همکاری با ایران و برق صنعت  در( خاک و آب هوا،) هاآالینده مدیریت  آوری فن راه نق

صه  شگاه  و عر ضل  حل برای صرفه بهمقرون و اجرایی یهاراهکار تحقیقاتی مراکز و هادان  در تا نماید ارائه هاآالینده مع

 .بود رشد به رو صنعت این یهانیاز پاسخگوی بتوان نیجها رقابتی فضای یک
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 سند توسعه پایایی شبکه برق ایران 

 
گردد. تأمین توسعه یافته و یا در حال توسعه محسوب میی هاانرژی الکتریکی پیش نیازی حیاتی در کلیه جوامع و کشور

سزایی در رشد و توسعه اقتصادی و     ی معقول نقش بههاباال همراه با هزینه یاییانرژی الکتریکی مطلوب، باکیفیت و با پا

شت. با توجه به     شوری خواهد دا ستگی اجتماعی هر ک صرف انرژی الکتر   هاشدید بخش  واب صاد به م یکی، ی مختلف اقت

صرف  شرفت تکنولوژی و مدرن   ینکنندگان به تأمانتظار م ست. با پی تر انرژی الکتریکی مطمئن و باکیفیت افزایش یافته ا

انداز شود. با توجه به چشم  شدن زندگی اجتماعی نیز اهمیت تداوم در تغذیه مشترکین، هر روز بیش از پیش احساس می   

بهبود  یتاست، اهم  یافتهخود دست ن  لهایدا یگاهبه جا یاییوز از منظر پاکه هن یرانشبکه برق ا  یتتوسعه کشور و وضع   

سعه ز  ساخت و تو شبکه برق ا  یاییمطالعات پا یافزارو نرم یافزارسخت  یهایر ساس م  یشاز پ یشب یراندر  . شود یاح

سال       مبنا،  ینبرا شبکه برق ایران از  سند راهبردی و نقشه راه توسعه پایایی در  دستور کار پژوهشگاه نیرو   در  94تدوین 

کار در پژوهشگاه نیرو آغاز به 1396قرار گرفت. طرح توسعه پایایی شبکه برق ایران نیز بر مبنای این سند از ابتدای سال  

 کند: نموده است که اهداف زیر را دنبال می

 یاییو حفظ پا ینتأم ریزیبرنامه نظام بهبود 

  یاییبر پا یتیکمحا یهادنهابهبود تعامالت اثرگذاران و 

 یاییمربوط به پا یهاو دستورالعمل هامند مجموعه استانداردو بهبود نظام یلتوسعه، تکم 

 اطالعات یتو شفاف ینحوه دسترس یایی،توسعه و بهبود نظام چرخه اطالعات پا 

 حوادث در شبکه برق کشور یابییشهو ر بینییشتوسعه و بهبود نظام پ 

 رت اثرگذارانهاو م یاییمند دانش پاهبود نظامدانش و ب یریتمد یسامانده 

 و نظارت بر اجرای مقررات پایایی در صنعت برق کشور یشبهبود نظام پا 
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 سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق 

 
 صنعت  در را شگرفی  تحوالت و بوده مواجه روزافزونی رشد  با اخیر یهاسال  در قدرت الکترونیک فناوری فناوری توسعه 

ست  کرده ایجاد برق سیاری  فناوری این کمک به. ا سعه  روی پیش موانع از ب ست  شده  مرتفع برق شبکه  تو  بینییشپ. ا

ص  قدرت الکترونیک تجهیزات از عبور از پس دنیا شده  تولید الکتریکی انرژی %80 حدود 2020 سال  در شود می  رفم

ش    می ساله در  سیاری   شوند. این م ست که در ب  رونیکالکت هیچ رقیبی برای تجهیزات هاکاربرد از رایطی در حال تحقق ا

سرمایه    قدرت  رفع را شبخ این در کشور  یهانیاز اینکه ضمن  فناوری این توسعه  زمینه در کشور  گذاری متصور نیست.

 انرژی نتأمی  پایداری   و امنیت  زایشاف الکتریکی، انرژی تلفات  کاهش  اشهههتغالزایی،  جمله  از متعددی  منافع  نمود خواهد 

ضایتمندی  افزایش الکتریکی، شترکین،  ر  از لوگیریج برق، صادرات  افزایش و تجهیزات بخش در صادراتی  توان ایجاد م

 اهدخو پی در کشههور برای را انرژی حوزه در پایدار توسههعه و طبیعی منابع حفظ به کمک کشههور، از متخصههصههین خروج

شت  شان  برق عتصن  آینده در تأمل. دا ستگی  از ن ست  قدرت الکترونیک تجهیزات به برق شبکه  جدی واب  به ستیابی د. ا

 .نمود دخواه ایفا کشور صنعتی توسعه و انرژی امنیت تأمین در اساسی نقش قدرت الکترونیک فناوری فنی دانش

صلی  تمرکز شه  و راهبردی سند  ا سعه  راه نق  معطوف تجهیزاتی ق بربر شبکه  در قدرت الکترونیک تجهیزات فناوری تو

ست  صلی آن  کاربرد که ا ست  مطرح برق شبکه  در هاا سعه  سند  تدوین طرح. ا  در درتق الکترونیک تجهیزات فناوری تو

 و اطمینان قابلیت عملکرد، بهبود انرژی، تلفات کاهش زمینه در برق صههنعت کالن یهاگیری جهت تحقق به کمک پی

 .است همجوار یهاکشور به برق صادرات افزایش و پذیر تجدید یهاانرژی توسعه شبکه، پایداری و امنیت

 ابترق توان که شد، تجهیزاتی  خواهد کشور  داخل در قدرت الکترونیک تجهیزات ساخت  به منجر طرح این اجرای موفق

 یهابازار در ضمن داد و در خواهند اختصاص خود به را داخلی بازار از بزرگی سهم و داشته را خارجی مشابه محصوالت با

 ناوریف توسههعه و تحقیق عرصههه در المللیبین مناسههب جایگاه به دسههتیابی. داشههت خواهند مناسههبی سهههم نیز منطقه

نسبت به برگزاری   96با توجه به نقشه راه سند در سال    .بود خواهد طرح اجرای نتایج دیگر از قدرت الکترونیک تجهیزات

سعه فناور هافراخوان واگذاری پروژه شد.      ی تو صل ن سب حا ی در چند مرحله اقدام گردید که بدالیل متعددی نتیجه منا

ساس پس از تایید کمیته        سند را محرز نموده و بر این ا صل لزوم بازبینی در  سی نتایج جمع بندی حا پس از بحث و برر

سعه فناوری الکترونیک قدرت  "راهبری و معاونت محترم فناوری پروژه  سازمان طرح تو س بمنظ "طراحی  ند و ور بازبینی 

 طراحی اکوسیستم مناسب تعریف و نسبت به برونسپاری آن از طریق فراخوان اقدام گردید. 

شی از اقداماتی که از اولویت    شده بخ شده بود مجددا مورد توجه      هابا توجه به رویکرد جدید اتخاذ  شته  سند کنار گذا ی 

حائز  "رات الکترونیک قدرت مبتنی بر ادوات نیترید گالیومطراحی و ساخت مدا"قرار گرفت. در این خصوص اشاره پروژه 

ساخت ادوات نیمه      ستیابی به دانش فنی  ست که هدف از آن د سال      هااهمیت ا ست. این پروژه در  سل آینده ا  96دی ن

 تعریف و مقدمات اجرایی آن فراهم گردید.
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 ی نوین کنترل و پایش خوردگی در صنعت برقهاسند توسعه فناوری 
 

شور، خوردگ      ییک صنعت برق ک شکالت عمده  س  یاز م شبکه  هاروگاهین سات یدر قطعات، تجهیزات و تأ  د،یتول یهاو 

شامل خسارت ها. خسارتگرددیصنعت م نیبه ا یفراوان یکه موجب وارد آمدن خسارات مال باشدیبرق م عیانتقال و توز

. باشدیبرق م یروین عیانتقال و توز د،یمناسب در تول یدهههرمربوط به تعویض و تعمیر قطعات خورده شده و عدم ب یها

 یاز خوردگ یقطعات، کاهش خسهههارات ناشههه یموجب افزایش عمر کار توانیتجهیزات، م یبا کنترل و کاهش خوردگ

 .. گردید یمل یهاو مانع از به هدر رفتن سرمایه زاتیتجه

و انجام  شودیم یخوردگ یهانهیباعث به حداقل رساندن هز یردگخو شیکنترل و پا نینو یهایاز فناور حیصح استفاده

 یهااقدامات و انجام پروژه حیصح تیریمشخص و مد یدر بازه زمان یبرنامه منسجم و کاربرد کیبا داشتن  نهاامر ت نیا

 .دگردیدر صنعت محقق م یخوردگ شیکنترل و پا یهاینمودن فناور یاتیو عمل نهیزم نیفناورانه در ا

حل مشکالت  یشده، الزمه جادیو خسارات ا هایتوجه آن در خرابو نقش قابل یخوردگ دهیپد تیبا توجه به اهم نیبنابرا

در صنعت   یخوردگ شیکنترل و پا نینو یهایفناور یو نقشه راه توسعه   یسند راهبرد  نیدر صنعت برق، تدو  یخوردگ

در صههنعت برق،  یخوردگ نهیو مطالعات صههورت گرفته در زم یهایبررسههنمودن سههند بود. لذا با  یاتیو عمل رانیبرق ا

(  عیانتقال و توز د،ی)تول رانیدر صنعت برق ا  یخوردگ شیکنترل و پا نینو یهایو نقشه راه توسعه فناور   یسند راهبرد »

 نیدوت رویه ندر صنعت برق، در پژوهشگا   یمشاوران خبره در حوزه خوردگ  نیو کارشناسان و همچن   نیتوسط متخصص   »

 ران،یدر صهههنعت برق ا  یخوردگ شیکنترل و پا  یها یفناور  یانداز توسهههعه  سهههند، برنامه چشهههم    نی. در قالب ا  دی گرد

نقشه راه  تینهادر صنعت برق کشور ارائه شد و در  هایفناور نیا یجهت توسعه ییاجرا یهاو راهکار یعمل یهاراهبرد

 یگذارو پس از هدف 1396. در سههال دیگرد هیته رانیبرق ا تدر صههنع یوردگخ شیکنترل و پا یهایفناور یتوسههعه

شتغال  -: تولید یاقتصاد مقاومت » یبه سو  یمقام معظم رهبر یمانهیحک و  یوربهره شیبا هدف افزا روی، پژوهشگاه ن «ا

سند  عیانتقال و توز د،یتول یهانهیکاهش هز سان   نیتدو یهابرق،  سند راهبرد   نی. در ادیشده را به مرحله اجرا ر ستا   یرا

 .دیگرد ییوارد مرحله اجرا 1396از مردادماه سال  "در صنعت برق یخوردگ شیسند کنترل و پا"الذکر در قالب فوق
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 ی صنعت برقهاطرح توسعه فناوری ربات 
 

 دیجد یهالراه ح صنعت با ارائه نمودن نیداشته است. ا یریگتوسعه چشم شرفتهیپ یهادر کشور کیامروزه صنعت ربات

 بوده است. رگذاریتاثبسیار  یانرژصنعت مختلف از جمله  یهارفع مشکالت در حوزه یبرا

 نیو همچن یکار، کاهش مصرف انرژ تیفیبهبود ک د،یسرعت تول شیموجب افزا هاربات یریموارد بکارگ یاریبس در

حائز  اریبس یهر کشور یبرا داریبه صورت پا یکیالکتر یانرژ نی. از آنجا که تامشودیو سالمت کارکنان م یمنیا شیافزا

 زاتیتجه یهادور یهایو بازرس ریهمانند تعم ییهادر کاربرد هاتربا یریبا بکارگ تواندیم زیاست، صنعت برق ن تیاهم

ر داف مورد نظر داهم اه. دیافزایب یکیالکتر یانرژ نیتام نانیاطم تیو قابل یداریپا یهاشبکه قدرت بر شاخص یو اجزا

 باشد:این طرح به شرح زیر می

 سازی آن در داخل کشوردار صنعت برق و بومیی اولویتهادستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ربات 

 بهبود  شرایط های نوین در صنعت برق با هدف کاهش زمان و هزینه بازرسیهاکمک به استفاده از تکنولوژی ،

 و افزایش ایمنیبرداری نگهداری و بهره

 ی نوین در صنعت برقهاسازی جهت بکارگیری تکنولوژیبرداران و فرهنگارتقا دانش بهره 

 ی این بخش در صنعت برقهاایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی 
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 توسعه فناوری انرژی زمین گرمایی سند 
از هر دو( که در  ی)بخار، آبداغ یا مخلوط یداغ یالاست که از س یدپذیرتجد یهایاز انواع انرژ یکیزمین گرمایی  انرژی

 یدتوان برق تول یهم م ی،منبع انرژ ین. به کمک ایدآ ی( وجود دارد بدست م>متر  200) یقعم ییگرما ینمخازن زم

 یم ییگرما ینزم یهااز چاه یخروج یالحالت، از س ینکرد. در ا رداریمذکور، بهره ب یالس یحرارت ینمود و هم از انرژ

را احداث کرد و طرح یآب درمان یهامختلف را پرورش داد، مجتمع یاننمود، آبز ینمختلف را تأم یهافضا یشتوان گرما

  .نمود یو راه انداز یسرا تأس یصنعت یها

ا استفاده از اصل ثابت بودن هستند که ب یمطبوع یهتهو یهایستمس یزن ییگرما ینزم یحرارت یهاپمپ یگر،د یسو از

 یهایستمنسبت به س هایستمس ینکنند. مصرف برق ا ی( کار م<متر  200)  ینکم عمق زم یدرجه حرارت در نواح

 .متداول به مراتب کمتر است یشیسرما -یشگرما

و  یرووزارت ن یهوصبه ت "ییگرما ینزم یمرتبط با انرژ یهایو نقشه راه توسعه فناور یسند راهبرد"، 1394سال  در

 یناز ا یآن توسعه بهره بردار یهدف اصل یدآ ی. همان گونه که از نام سند مذکور بر میدگرد یهته یرو،توسط پژوهشگاه ن

خاص، منجر به  یاز منظر یکاست که هر  یکدیگرسه طرح مجزا از  یباشد. سند مذکور دارا یدر کشور م یمنبع انرژ

 :هستند یرمذکور به شرح ز یهاگردد. طرح یم ییگرما ینزم یتوسعه کاربرد انرژ

 ینزم یهاچاه یو نگهدار یرتعم یهایتوسعه فناور یدروترمال،ه ییگرما ینزم یطرح اکتشاف منابع انرژ -

 یشرفتهپ ییگرما ینزم یو توسعه منابع انرژ ییگرما

  ییگرما ینزم یاز منابع انرژ یبهره بردار یهایطرح توسعه فناور -

  ییگرما ینزم یپمپ حرارت یهایرح توسعه فناورط -

 

 1397اجرا شده در سال  یهاپروژه 
 یزدانشگاه تبر یک: دانشکده مکانیدومداره، مجر ییگرما ینزم یهایروگاهن یمفهوم یطراح 

 یم یدبرق تول ین،یحرارت پا ییگرما ینهستند که با منابع زم ییگرما ینزم یهایروگاهاز ن یدومداره، نوع یهانیروگاه

 .خواهد شد یو گردآور یهته یی،گرما ینزم یهایروگاهدسته از ن ینا یطراح یپروژه، دانش فن ینا یکنند. با اجرا

انشکده : دیمجر یی،گرما ینزم یبا استفاده از انرژ ینرجهق یروستا یشگرما ینتأم یو اقتصاد یفن یابیارز 

 یفشر یدانشگاه صنعت یکمکان

باشد. وجود سه چشمه آبگرم  یگاز م یقرار داشته و فاقد شبکه لوله کش یااز سطح در یمتر 2000ر ارتفاع روستا د این

منازل  یشگرما ینتأم یبرا هاچشمه یحرارت یامکان را بوجود آورده است که بتوان از انرژ ینروستا، ا یندر ارتفاعات ا

 یقرار م یمورد بررس یو اقتصاد یفن یهایدگاهپروژه، از د ینا یاجرا نجیپروژه، امکان س ینروستا استفاده نمود. در ا

 .یرندگ
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 اجرا شده یهاینارسم 

 اتیدر کاهش مصرف برق و ارائه تجرب هاو نقش آن ییگرما ینزم یپمپ حرارت یهایستمس یمعرف" ینارسم 

  "هااز آن یموفق بهره بردار

 برگزار شده یشیجلسات هم اند 

 یهایروگاهدر خصوص احداث ن دینهایشپ یهاو راهکار هاموجود، گلوگاه یتوضع یرسبر" یشیجلسه هم اند -

  "در کشور گرماییینزم

 "در کشور ییگرما ینزم یاز انرژ یعدم توسعه بهره بردار یشناس یبآس" یشیجلسه هم اند -
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 ی مرتبط با انرژی زیست تودههاطرح توسعه فناوری 
 

محیطی ناشی بخشی به منابع انرژی، توسعه پایدار، ایجاد امنیت انرژی، مشکالت زیستتنوع ی فسیلی،هافناپذیری سوخت

ره از طرف توده و غیپذیر بودن منابع انرژی مانند انرژی خورشید، باد، زیستاز مصارف انرژی فسیلی از یک طرف و تجدید

ی تجدیدپذیر و افزایش سهم این منابع در سبد هانیان به توسعه و گسترش استفاده از انرژیجهادیگر، باعث توجه جدی 

توده برای مصارفی چون ی پاک و به ویژه زیستهای برای مصرف سوختالمللبیننی شده است و تقاضای جهاانرژی 

در امر تحقیق، توسعه و  هاو شرکت هاو بودجه دولت هاحمل و نقل، برق و حرارت افزایش یافته است. امروزه فعالیت

 داشته است. یی تجدیدپذیر افزایش چشمگیرهای انرژیهاه سیستمعرض

محیطی و اجتماعی به دالیل اقتصادی بلکه به دلیل توسعه زیست نهاتوده به عنوان یک منبع انرژی نه تاستفاده از زیست

توده را به زیست یی کههانیز جذاب است و از طرفی عاملی جهت تسریع در رسیدن به توسعه پایدار می باشد. سیستم

تنوع منابع  عالوه بر ی کوچک، متوسط و بزرگ به کار روند.هاتوانند در ظرفیتکنند، میانرژی قابل مصرف تبدیل می

و زائدات کشاورزی )شامل مواد گیاهی و دامی(،  هااجزاء قابل تجزیه زیستی از محصوالت، پسماندشامل  -تودهزیست

رق، بشامل تولید  -یینهاو تنوع مصارف  -چنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیهو صنایع وابسته و هم هاجنگل

را به توده زیست توان انرژیمی -شیمیاییمواد ی گازی )متان( و ها، سوخت(ی مایع )اتانول و بیودیزلهاحرارت، سوخت

از ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، پس توده که این امر سبب گردیده تا زیستد، مواشکال جامد، مایع و گاز تحویل ن

 .اشدبمین منبع بزرگ انرژی در دنیا چهار

شک توسعه فناوری مبنایی برای توسعه کاربرد و موتوری برای توسعه صنعت خواهد بود و با توجه به اهمیت فناوریبی

ی مناسب دولت، هاتوده در حفظ محیط زیست و کاهش اثرات مخرب آن و حمایتی استحصال انرژی از منابع زیستها

سند راهبردی و نقشه راه توسعه  توده از اهمیت باالیی برخوردار شده است. در این راستای زیستهاورود به حوزه فناوری

د تا بر اساس آن ی( تدوین گرد1404ی سال هابرای افق زمانی ده ساله )تا انت تودهزیستی مرتبط با انرژی هافناوری

مند و با همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران مرتفع گردد. در این سند فناوریوزه در قالبی نظامی این حهانیازمندی

ی مناسب هاند تا با اتخاذ سیاستهابندی شدتوده مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مصالح ملی اولویتی انرژی زیستها

 .یین شده در سند باشدد اقدامات موثر، راهگشای دستیابی به اهداف تعنهاو پیش
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 بینی بروز اشکاالت و ارائهی پیشهای صنعت برق، روشهاسند پایش سالمت سازه 

 های کاهش آنهاراهکار

 

 بانصاح و مدیران و بردارانبهره رویپیش چالش ترینمهم مختلف، صنایع در حیاتی و اصلی یهازیرساخت احداث از پس

 لحاظ به برق صنعت یهاسازه. باشدمی رسانیخدمت و کارکرد مطلوب شرایط در هاآن نگهداری و حفظ صنایع، این

 یهاخرابی وقوع احتمال که باشندمی خاص کاری و محیطی شرایط معرض در و خاص یهاسازه جزء خود کارکرد شرایط

 یهاسازه در شده ایجاد یهاآسیب زا بسیاری. دهدمی افزایش( هاسازه سایر به نسبت) هاآن مورد در را نشده بینیپیش

 رفع و تشخیص قابل بحرانی مراحل به رسیدن از پیش نگهداری، مدیریت مناسب برنامه یک اجرای با برق، صنعت

 سامانه. نمود جلوگیری هاسازه کلی خرابی و فروپاشی از ناشی گسترده خسارات وقوع از توانمی ترتیب بدین. باشندمی

 هانآ رفع جهت اقدام و جزئی یهاآسیب تشخیص و جستجو جهت پایش سیستم یک وجود نیازمند نگهداری مدیریت

 برق نعتص توزیع و انتقال تولید، یهابخش در هاسازه سالمت پایش با مرتبط یهافناوری توسعه اساس، این بر. باشدمی

 کاهش و نگهداری مدیریت سازیبهینه ظورمن به کشور، داخل یهاتوانمندی و ظرفیت فنی، دانش از استفاده با

 در ،هانآ در نشده بینیپیش یهاخرابی وقوع از ناشی خسارات از جلوگیری و تعمیرات و نگهداری به مربوط یها¬هزینه

 .باشندمی نظر مورد طرح این

 

 اهداف توسعه فناوری: 

 ی صنعت برقهاکاهش احتمال خرابی سازه •

 ی صنعت برقهات سازهکاهش زمان و هزینه تعمیرا •

 ی صنعت برقهاافزایش طول عمر سازه •

 ی صنعت برقهاتعیین وضعیت موجود سازه •
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 یرانبازار برق ا یاجرا یشرفتهو توسعه سامانه پ یطراح 
از  یو بهره بردار یزیساختار منسجم و قابل اجرا در برنامه ر یازمندبازار برق چابک و شفاف ن یمنظور اجرا به

, یاجرا یهرو یازمندمدت ن یانتا م یاز زمان واقع یدتول یریتمنظور در مبحث مد ینباشد بد یبرق م شبکه

طرح پرداخته شده است. که  ینموضوع تحت ا ینباشد که در ا یقدرتمند م یافزارنرم یو ساختار  یلتحل

 یابیشامل دست یرانبازار برق ا یاجرا یشرفتهپ یهاوسامانه افزارنرمموقت  یلطرح از زمان تحو ینحاصل ا یجنتا

 .باشد یم یرز یهایو فناور یبه تکنولوژ

 MIP مسائل یساز ینهبه یشرفتهپ یتماستفاده از الگور -1

 کاهش مسئله و شبکه یشرفتهپ یهایتماستفاده از الگور -2

 یاسمسائل بزرگ مق یهتجز یشرفتهپ یتماستفاده از الگور یتقابل -3

 محاسبات در زمان کمتر یشو افزا یمواز یهاازشپرد یهایتاز قابل یریبهره گ -4

 بار شبکه ینیب یشداده و پ یلدر تحل یو هوش مصنوع یداده کاو یهااز روش یریبهره گ -5

 افزارنرم یتو امن یفیتک یشجهت افزا یسیبرنامه نو یهایتماز الگور یریبهره گ -6

   بازار برق یاجرا یهامدل یشفاف ساز یهایتمسطح الگور یشافزا -7
 

 :برشمرد یلتوان به شرح ذ یطرح را م یو خط مش هایتمامور *
  تومان یلیاردم 1600بالغ بر  یراندر سال در بازار برق ا یانرژ یدخر ینهکاهش هز •

  شبکه یمناناط یتقابل یشو افزا یبهره دار یهاینهو هز یبهره ور یشافزا •

 یرهب ذخو مناس یاقتصاد یتظرف ید)خر یرانکه برق افرکانس شب یفیتک یشو افزا یبهره بردار ینهکاهش هز •

 (کنترل فرکانس

)برنامه یو کم بار یبار یانشبکه در فصول م یرهسطح ذخ یانسشبکه و کاهش وار یرهمتوسط سطح ذخ یشافزا •

 (یراتتعم ینهبه یزیر

رق و روزانه بازار ب حساب یهسامانه تسو یحساب و راه انداز یهتسو یستمس یدقت و سرعت سامانه اجرا یشافزا •

 ارائه گزارش و داشبورد بصورت وب

 یعاز  مخازن سوخت ما یعسوخت ما یورود و خروج یزیو برنامه ر یعمنابع سوخت ما یصتخص •

 یبازار جهت اصالح و توسعه بازار کارآمد و رقابت یهایقدرت بازار و تبان یصقرت تشخ یداده کاو افزارنرم •

 یه( جهت شبیقعم یادگیری)یهوش مصنوع یهایتمعامل محور و الگور یهایستمازار با سساز ب یهشب افزارنرم •

 آن بکار رفته شده است یبازار قبل از اجرا یدجد ینقوان یساز
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 :یدیکل یهانقش *
 یوراز شهر یرانشبکه برق ا یریتو بازار برق شرکت مد یمحترم راهبر یهاذکر شده در معاونت یهاافزارنرم مجموعه

 و هاافزارباشد. ازجمله نرمیدر حال انجام م یزن هاافزارو ارتقا نرم یبه کار گرفته شده است و به روز رسان 1396سال 

 :ل اشاره نمودیتوان به موارد ذیطرح م ینا یدیکل یهانقش

 یرانبازار روزانه برق ا اجرای افزارنرم توسعه •

رکز م -یبردارروز قبل از بهره یرانشبکه برق ا یراهبر در مرکز یروگاهین یهاواحد یشآرا یزیافزار برنامه رنرم •

 تهران - یرانشبکه ا یراهبر

 یمرکز راهبر -روز  یانساعت بصورت غلطان تا پا 6هر -روز  یانم یدتول یاقتصاد یعتوز یزیرافزار برنامهنرم •

 زنجان - یرانشبکه ا

وخت س یهایتبا درنظر گرفتن محدود یندهآ یکسالدر افق  یروگاهین یهاواحد یراتتعم یزیافزار برنامه رنرم •

 یبرقآب یهایروگاهشبکه و منابع محدود ن

  و گزارش تحت وب یشداشبورد نما یستمو س یرانحساب بازار برق ا یهتسو یستمسامانه مرکز س •

در افق  عییمنابع دسترس گاز طب تیبا توجه به محدود یروگاهن یمصرف یعمنابع سوخت ما یزیافزار برنامه رنرم •

 یندهآ یکسالسه ماه تا 

بصورت  ندهیآ یکسالدر افق سه ماه تا  یبرقآب یهایروگاهن یمنابع انرژ یزیبرنامه ر افزارنرم یسازیادهو پ یطراح •

  یبرقآب یهایروگاهن یمنابع انرژ یهایتو محدود یزشغلتان با توجه به اطالعات ر

 هفته یکتا  یندهساعت آ 12از افق  یرانشبکه برق ا یبار منطقه ا ینیبیشانه پافزار سامنرم •

 کاوی در بازار و شبکه برق ایراناستقرار سیستم نوین و مستمر دادهکاوی و داده  یشرفتهسامانه پ •

 بازار برق یو طراح یلجهت تحل یرانساز بازار برق ایهشب یشرفتهسامانه پ •

 یبوربه همراه سامانه داش یراندر بازار برق ا یجهت مشارکت رقابت یمتق دنهایشافزار کشف و پنرم یدارائه و تول •

 یسازادهیپ"به نام یدر غالب قرارداد تجار یحرارت یدتول یطرح با شرکت مادر تخصص یقاتحاصل از تحق یرز یریتیمد

  "یبرق حرارت یروین یدولبازار برق شرکت ت فاترد یشعملکرد و پا یابیواحد ارز یافزارنرم یستمس

 ینرژا یروگاهن یبرا  یراندر بازار برق ا یجهت مشارکت رقابت یمتق دنهایشافزار کشف و پنرم یدارائه و تول •

طرح با سازمان آب و برق خوزستان در غالب قرارداد  یقاتحاصل از تحق یریتیمد یبه همراه سامانه داشبور یمحدود برقآب

 "دفاتر بازار برق سازمان آب و برق خوزستان یشعملکرد و پا یابیواحد ارز یافزارنرم یستمس یزسایادهپ"به نام  یتجار
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 1415کالن توسعه شبکه برق کشور افق  یزیطرح برنامه ر 
 : طرح معرفی

 یترفوسعه ظت یزیرآن با برنامه یهاکالن توسعه شبکه برق کشور و تفاوت یزیبرنامه ر یمفهوم طراح یینرابطه با تب در

 :یگرددو انتقال برق به دو صورت انجام م یدتول یتگفت مطالعات توسعه ظرف یدو انتقال با یدتول

 یکهر  یمطالعات برا ینسال است، در ا 10تا  2مطالعات  ینو انتقال برق: که افق ا یدتول یتتوسعه ظرف یزیربرنامه -

نوان آن به ع یو خروج گیردیصورت م سازیینهبا انجام به ریگییممعموال تصم شود،یمطالعه برنامه ارائه م یهااز سال

 .گیردیمورد استفاده قرار م یاتیبرنامه عمل

عموما  شود،یافق مطالعه ارائه م یصرفا برا یجسال است، نتا 50تا  10مطالعات  ینساختار کالن: که افق ا یطراح -

شبکه  یرراهب یآن به عنوان نقشه راه توسعه یو خروج گیردیصورت م یکاستراتژ یزیربرنامه یهابا روش گیرییمتصم

 .مدنظر قرار خواهد گرفت

است  الزم یران،برق در ا یانرژ یو با توجه به مصرف باال و رشد مصرف باال یرانا یاییجغراف یتوجه به وسعت باال با

اله( صورت س یستبلند مدت )پانزده تا بشبکه در  یساختار کالن راهبر یطراح یزن یراندر ا یگر،د یهامانند اکثر کشور

 .طرح خواهد بود ینا یکه هدف اصل یردگ

در پژوهشگاه  یرووزارت ن یبه دستور معاونت محترم برق و انرژ 1415کالن توسعه شبکه برق کشور افق  یزیربرنامه طرح

طرح، جوانب متعدد  ینا ینکهتوجه به ا آغاز شد. با 1396مرتبط با آن از زمستان سال  یفن یهایتو فعال یدگرد یفتعر یرون

 یفروند تعر یدهد؛تحت پوشش قرار م گرددیم یگیریمختلف پ یانمتول توسطاز مسائل مرتبط با شبکه برق کشور را که 

شبکه  تیریساتبا و مد ی،برق حرارت یر،از جمله شرکت توان یمادر تخصص یهاجلسات متعدد با شرکت یطرح با برگزار

زهدانشگاه و خبرگان صنعت برق که در حو یدبا اسات یادیز یارراستا، جلسات بس یندر ا ین. همچنیدراه گردهم یرانبرق ا

شده مد نظر قرار گرفت. با  یفافراد در شرح خدمات تعر ینبرگزار شد و نظرات ا باشندینظر ممورد مطالعه صاحب یها

 وریطرح از شهر یو مطالعات یپژوهش یهایتفعال یاز رسمشد و آغ یینهاطرح  یفنظرات، تعر یسازیینهاو  یبندجمع

 یقاه دقنقشه ر یک یهطرح، ته ینا یشرح داده شد، هدف اصل یزن یکه در بخش قبل نه. همانگویرفتصورت پذ 1397ماه 

 مدل زارفامهم، نرم ینتوسعه شبکه برق کشور است که همزمان با انجام ا یمتعدد برا یهاموارد و پارامتر یریبا درنظرگ

ا به قرار خواهد گرفت ت تخصصیمادر  یهاو شرکت یروو در دسترس وزارت محترم ن یهته نیز کشور برق شبکه توسعه

 .یرددر مباحث کالن مورد استفاده قرار گ یسازیمابزار مهم تصم یکعنوان 

 : و واقدامات کالن طرح / اهداف طرح هایاستطرح/ س یهامآموریت

توسعه  یزیرامهبرن یروگاهی،ن یتتوسعه ظرف یبندو نقشه یزیرتوسعه شبکه برق کشور شامل برنامه کالن یزیربرنامه

مناطق با  یینو تع (AC یلوولتک 230و  400باال و خطوط  یتانتقال توان با ظرف یهایدورشبکه انتقال برق )شامل کر

 .و مصرف برق خواهد بود یدتول یتوازن نسب
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 :باشدیم یرفاز به شرح ز 5شامل  1415شبکه برق کشور در افق  کالن توسعه یزیربرنامه

 ینهبه یروگاهیو سبد ن یتظرف یینتع ی،انرژ یزیربرنامه -1
 یفعل یاهیروگاهن یتمانند وضع یبرق و با درنظر گرفتن موارد یو از جمله انرژ یانواع انرژ یمرحله برآورد تقاضا ینا در

 رانیتا افق مطالعه، تعهد ا یراناستخراج گاز در ا یهایتظرف یروگاهی،ن یتوسعه ظرفمصوب ت یهادر افق مطالعه، برنامه

-رنامهب ی،حرارت یهایروگاهن یندهیآال یهاگاز یدتول یهاینههز یس،پار مهمطابق توافقنا ینهاگلخا یهابه کاهش گاز

 یهایروگاهو رزرو چرخان با وجود ن یو کلرزر یهایتظرف یه،همسا یهابا کشور یرانتبادالت برق و گاز ا یهایزیر

گرفتن  نظرکشور و در یدپذیرتجد یهایانرژ یهایت، ظرف(DER) شدهیعتوز یدرنظر گرفتن منابع انرژ یدپذیر،تجد

 یدیخورش یباد، انرژ یانرژ یلی،فس یها)سوخت یانرژ یهمنابع اول یبرق و پراکندگ یدمختلف تول یهایتکنولوژ ییندهآ

 یرانا یبرا ینهبه یروگاهیسبد ن ی،انرژ یزیربرنامه ی. خروجیردپذیکل کشور صورت م یبرا یانرژ یزیر.( برنامهو ..

  .خواهد بود

 یروگاهین یتتوسعه ظرف یبندنقشه -2
 یتوسعه ظرفت یبندمرحله، نقشه ینگردد. در ایم یندر کشور مع هایروگاهن ینا یعتوز ینه،به یروگاهیسبد ن یینتع با

 یهایتو محدود یهابرق منطق یدتول یهایتانتقال برق و با درنظر گرفتن مز یهایتبدون توجه به محدود یروگاهین

 ریمدنظر قرار خواهد گرفت شامل موارد ز یروگاهین یتتوسعه ظرف یبندکه در نقشه یباشد. مواردیم محیطییستز

 :است

 یهاینهبرق در مناطق مختلف کشور، هز یدتول یهمنابع اول یهایتالعه، ظرفدر افق مط یفعل یهایروگاهن یتبار، وضع نقشه

 یدتول یهاینه( مناطق مختلف کشور، هزیحرارت یهایروگاهن یسازخنک یآب )برا ینتام ینهانتقال برق و گاز، تکافو و هز

 یهابا کشور یرانتبادالت برق و گاز ا یهایزیرمختلف کشور، برنامه قدر مناط یحرارت یهایروگاهن یندهیآال یهاگاز

 .یههمسا

اختار س یزیرلذا طرح یده،و مصرف برق در مناطق مختلف کشور مشخص گرد یدتوازن تول یتمرحله وضع ینانجام ا با

 .خواهد بود یسرمطلوب شبکه برق در افق مطالعه م

 باال یتانتقال توان با ظرف یهایدورکر یهاینهگز یینتع -3
ق مناط یدهندهارتباط یهایدورکر یکالن ساختار شبکه مدنظر قرار خواهد گرفت، طراح یکه در طراح یگریمهم د مورد

راز و مصرف همت یدتوجه نمود که مناطق مختلف کشور از لحاظ تول یدباال است. با یت)نه لزوما مناطق همجوار( با ظرف

به مناطق  دیان در مواقع لزوم توان مازاد را از مناطق قطب تولاست که بتو ییهایدوربه کر یازاحتماال ن ین. بنابرایستندن

بب س تواندیمناطق، م ینب یارتباط قو یجادبا ا ینهمچن هایدورکر ینمنتقل نمود. وجود ا یادقطب مصرف با حجم ز

  .شبکه شود یتامن یشافزا
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 شبکه انتقال برق یتتوسعه ظرف یزیربرنامه -4
با با درنظر  الزم است ید،گرد دنهایشاتصال مناطق پ یباال برا یتانتقال توان با ظرف یهاریدوکر یهاینهگز ینکهاز ا پس

 یتتوسعه ظرف زییربرنامه یروگاهی،ن یتتوسعه ظرف یبندباال و نقشه یتانتقال توان با ظرف یهایدورکر یهاینهگرفتن گز

نشده  یدهل برق دانتقا یهایتمحدود یروگاهین یتظرفتوسعه  یبنددر نقشه ینکه. به علت ایردشبکه انتقال برق صورت گ

توسعه  یزیربرنامه یگرگردد؛ به عبارت د یبازنگر یزن یروگاهین یتتوسعه ظرف یزیرمرحله الزم است برنامه ینبود، در ا

و  یزیربرنامه رحلهم ینا یگردد. خروجیصورت همزمان اجرا م به یدتول یتتوسعه ظرف یزیرشبکه انتقال و برنامه

خطوط انتقال  ییزرباال و برنامه یتانتقال توان با ظرف یهایدورکر یینها یزیربرنامه یروگاه،ن یتتوسعه ظرف یبندنقشه

 .خواهد بود AC یلوولتک 230و  400با ولتاژ 

 شبکه برق یدر مناطق کنترل یبازنگر -5
شبکه  یرلدر مناطق کنت یبازنگر یگیرد،ظر قرار مکالن شبکه برق کشور مدن یزیردر برنامه که یگریاز موارد مهم د یکی

( در کنندگان بزرگ)به عنوان مصرف یو گسترش مناطق صنعت یترشد جمع یزانطرف در بلندمدت م یکاز  یرااست، ز

که  ینا با توجه به یگربرق متفاوت خواهد شد و از طرف د رفمص یبندخواهد کرد و لذا نقشه ییرمناطق مختلف کشور تغ

 یدهمتفاوت گرد زیبرق ن یدتول یبندنقشه یافت،خواهد  یشافزا یدپذیرتجد یهایبرق از انرژ یدتول یهایه از تکنولوژاستفاد

واهد سبب خ واملع ینا یباال خواهد رفت. مجموعه یو باد یدیخورش یانرژ یباال یلدر مناطق با پتانس یدتول یزانو م

تعداد  یاو  افتهی ییرتغ یو لذا الزم خواهد بود مناطق کنترل یدنما ییررف تغو مص یدتوازن تول یبندشد در بلندمدت نقشه

سرعت  یشافزا ی،سراسر یسبب کاهش احتمال خاموش تواندیم یمناطق کنترل یحصح ی. طراحیابد/کاهش یشافزا هاآن

 .گردد شبکه یبرداربهره یلشبکه و تسه یابیباز

ن ضمن آ سازییادهاست که با پ یرانبرق ا یتوسعه ساختار کالن شبکهنقشه راه  ینپروژه، تدو ینمحصول ا مهمترین

صورت وقوع  شبکه در یابیسرعت باز ینو همچن یابدیشبکه کاهش م یشبکه، احتمال فروپاش اطمینان یتقابل یشافزا

 .یابدیم یشافزا یفروپاش

 :را برشمرد یلتوان موارد ذیم 1415ر افق کالن توسعه شبکه برق کشو یزیرطرح برنامه یو خط مش هایتجمله مامور از

 یانرژ یزیمطالعات برنامه ر •

 در شبکه برق کشور یرپذیدو مسائل مرتبط با توسعه منابع تجد یسنجیلپتانس •

 انتقال توان با احجام باال یهایدورمطالعات کر •

 انتقال توان یهایدورکر یسازیادهپ یعمل یسنجمطالعات امکان •

 یندهآ یستز یطدر مح هایروگاهن یرو تاث یطیمحیستز مطالعات •

 یروگاهیآب ن ینتام یهاینهو هز یریپذمطالعات دسترس •

 کشور یهایروگاهسوخت ن ینهو هز ینمطالعات نحوه تام •
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 و انتقال شبکه برق یدتوسعه تول یزیرمطالعات برنامه •

 شبکه ییابو باز یبرداربهره ی،مصرف جهت اهداف کنترل و یدتول یمناطق با توازن نسب یینمطالعات نحوه تع •

 یانرژ یتقاضا یمتمطالعات کشش ق •

 :ساختار طرح معرفی
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 مواجهه با هجوم  یطمدت جهت استمرار عرضه خدمات برق در شراکوتاه یهاطرح

 هاریزگرد
یاصل ماموریت  

اه در پژوهشگ یمختلف پژوهش یهاگروه یهمکار با هایزگردهجوم ر یطستاد عرضه مستمر خدمات برق در شرا تشکیل

 یرون

  یدیکل یهانقش

 در مناطق آلوده یعانتقال و توز یهااز شبکه یبردارصنعت برق در حوزه بهره یهاارائه خدمات مشاوره به شرکت •

 95ن بهمن پس از بحرا یرفتهانجام پذ یاز منطقه خوزستان و رصد اقدامات مقاوم ساز یدانیم یهایدانجام بازد •

 خوزستان یعاهواز و توز یعخوزستان، توز یهابرق منطق یهاارائه خدمات آزمون به شرکت •

بر  هایزگردر از یناش یمقابله با آثار آلودگ ینهدر زم یتیو حاکم یمل یقاتیتحق یهاپروژه دنهایشپ یارائه  و اجرا •

 یرون یعانتقال و توز یهاشبکه

 یو الودگ یزوالسیوندر کشور در حوزه ا یقاتیو تحق یمراکز دانشگاه یننو یاهیدهو ا هااز طرح یتحما •

 یجلحوزه خ یژهبو هاکشور یردر ایران و سا هامواجهه با هجوم ریزگرد یطبرق در شرا یهاشرکت یاتتجرب یبررس •

 فارس

ام و مطالعات انج اتیدار بصورت پایلوت در استان خوزستان بر اساس تجربی اولویتهاراهکار یاجرا دنهایشپ •

 شده

 هایزگردمقابله با ر ینهصنعت برق در زم یننو یهایفناور  یو اقتصاد اجرایی – یفن یبررس •
 یهابه مطالعات و پژوهش یازشبکه برق، نشان دهنده ن یهایشدر استان خوزستان و خامو هایزگرددر حادثه ر یراخ تجربه

 یرواه نپژوهشگ یذات یفهباشد . با توجه به رسالت و وظ یم ینهزم یندر ا یدجد یاهو ارائه راهکار یالمللبینو  یمل یجد

انجام  نهیدر زم یربه دو دهه اخ یکمتعدد در نزد یدارا بودن سوابق کار یزو ن یمسائل ینچن یو ارائه راهکار برا یدر بررس

ن کشور و لذا دارا بود یطق جنوبمستمر در خصوص رفع  مشکالت و معضالت صنعت برق در منا یقاتمطالعات و تحق

 یلشکزاده ت اضیدکتر ق یجناب آقا یروپژوهشگاه ن یاستمنطقه، حسب دستور مقام محترم ر یطاز شرا یشناخت کاف

وقوع بحران در دستور کار قرار گرفت و  یهاروز یناز اول  هایزگردهجوم ر یطستاد عرضه مستمر خدمات برق در شرا

 .خصوص شکل گرفت ینا متعدد در یکار یهاگروه

مؤثر از عوامل  دیزگرر یجادشده است. ا یلکشور تبد یرو یشپ یستیز یطمسائل مح ینتریاز جد یکیبه  یزگردر یپدیده

از  یناش است. اثرات یاراض یپوشش و کاربر ییرواکنش به تغ یآن عمدتاً نوع یاست که بخش انسان یو انسان یعیطب

 ی،شاورزک یهاینهدر زم یپراکنده شده و خسارات فراوان یاز منبع اصل یدور یاربس یاصلهتواند تا فیگردوغبار م یدهپد

  .به وجود آورد یو مخابرات یکیالکتر یهایستمحمل و نقل و س ی،صنعت
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 یهایتاز فعال یناش یستز یطمح یگسترده یهایبتخر ینو همچن ییآب و هوا ییراتبه دنبال تغ یر،اخ یهاسال در

ت و در آمده اس یجد یبه خود گرفته و به صورت معضل یگریشکل د یانهدر خاورم یدهپد ینا ی،سازمانند سد یانانس

است.  وارد کرده یرانرا به ا یادیو صدمات ز یوستهوقوع پ به یانه،غرب خاورم یابانیدر مناطق ب یادیز یزگردر یهاطوفان

سطح  یهبق باشدیمرطوب م یمهمرطوب و ن یمیاقل یر که دارااز شمال و غرب کشو یبه جز مناطق محدود یراندر ا

مردم را  یدر استان خوزستان زندگ یژهاز کشور به و ییهادر بخش یزگردخشک قرار دارد. ر یهاینکشور در رده سرزم

ت. تا اسالشعاع قرار داده از مناطق کشور به شدت تحت یگرد یرا در برخ یزندگ یفیتکرده و ک یاختالل و سخت دچار

ک شدن و خش یاهیپوشش گ ینابود یکیدر استان خوزستان عنوان شده است که  یزگردر یبرا یکنون سه منشأ اصل

 یزخآب از حوزه آب ی یهرویبرداشت ب یگراست و د ستانعرب یصحرا ینچنر استان خوزستان، کشور عراق و همد هاتاالب

 ییرتغ یدهدجله و فرات در عراق، و پد ینو همچن یراندز و کرخه در ادشت از جمله کارون،  ینبه ا یمنته یهارودخانه

رد در داخل،  یزگر یدتول  یهاماهشهر از جمله کانون -و و محور اهواز  یمتاالب هورالعظ یجنوب یهاباشد . بخشیم یماقل

 .یندآیبشمار م

و شبکه  یفشارقو یها، پستهایروگاهاعم از ن یکیالکتر یبه شبکه انتقال انرژ هایزگردگذشته با هجوم ر یانسال طی

 یباشد برا وجود داشته ییهاشده است. اگر رطوبت به تن یجادشبکه انتقال قدرت ا یبر رو یننهاو پ یدامشکالت پ یعتوز

انجام  یهم صنعت برق کار خود را به راحت ینسنگ یهابارش زیرکند چنانکه در  یجادا یتواند مشکلیصنعت برق نم

 یدهدو پد نیکه ا یآیدبه وجود م یگذار باشد. اما مشکل زمان یرخطوط تاث یتواند برروینم یزن یزگردر یگر. از طرف دیدهدم

رده و رسانا عمل ک یک ندهمزمان با رطوبت هوا ،مان یببه امالح و ترک یزگردبودن ر یحاو یل. به دلیفتدهمزمان اتفاق ب

  .ودیشم یکیالکتر یزاتدر تجه یموجب اتصال

 :پرداخته شده است عبارتند از هابه آن یمختلف در طرح جار یهاکه در سرفصل یقاتیتحق یهااز حوزه برخی

و  هادیزگرر هدیفارس در خصوص مقابله با پد یجمنطقه خل یژهن بوهامختلف ج یهاکشور یاتتجرب یبررس -

 یآلودگ

 یروانتقال ن یهاثابت و متحرک پست یزهانمک یشستشو یاتیعمل یهادر خصوص  روش یقو تحق یبررس -

 رویثابت و متحرک خطوط انتقال ن یزهمکان یشستشو یاتیعمل یهادر خصوص  روش یقو تحق یبررس -

 یهاخطوط و پست یهامقره یمورد استفاده در شسشتو ینو مواد نو هایدر خصوص تکنولوژ یقو تحق یبررس -

 یروانتقال ن

 یهامقره یسخت از رو یهایآلودگ یزکاریتم یاتستفاده از مواد خشک جهت انجام عملا یامکانسنج یبررس -

 و به صورت خط گرم یفشارقو

 یهاازسیرهپراکنده و ذخ یدمهم توسط منابع مختلف تول یهامراکز حساس و بار یهتغذ یسنجو امکان یبررس -

 یانرژ
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 یاربردو بهره یقیاستان خوزستان از منظر عا یعتقال و توزکامل آمار و شرح حوادث رخداده در شبکه ان یزآنال -

 یرون یعفوق وتوز یهااستفاده از روش مسقف نمودن پست یبررس -

 یستمیس یدگاهاز د 95شبکه خوزستان در حادثه بهمن ماه  یطشرا یبررس -

 باال ید حل نشدنموا یزانم یدارا یدر مناطق با آلودگ یو پرسالن یلیکونیس یهارفتار مقره یبررس -

 PRTV و SRTV شده در بازار یمعرف یکونیسل یهاپوشش یدانواع جد یبررس -

 

 یرو،انتقال ن یهاسازه ی،فلز یرخط و پست، مواد غ یزاتتجه ی،مطالعات فشارقو یپژوهش یهاگروه یطرح پژوهش ینا در

  ند.هاداشت یو مرکز نانو همکار یندو فرا یمیش
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  هاکنترل نیروگاهی هاطراحی سیستمسند توسعه فناوری 

 

که با پیشرفت  باشدیم هاروگاهینی صنعتی از جمله هاناپذیر و بسیار مهم در تمام واحدسیستم کنترل و حفاظت جزء جدائی

ی کنترل و حفاظت نیز متحول شدند. هر چند اصول اولیه طراحی تغییرات کمتری داشته است ولی طی هاستمیسفناوری، 

که تحول  یبه طوریافته  ارتقاءو  شدهسازی سیستم کنترل و تجهیزات مرتبط کامالً دگرگون ن مدت، تکنولوژی پیادههمی

ی هاسال. از طرفی توسعه صنعت نیروگاهی در باشدیمتجهیزات کنترلی چندین برابر تجهیزات اصلی مکانیکی نیروگاه 

یشتر را ی بهارشد مصرف برق، الزام نصب نیروگاه توجه به دورنمای نی نصب شده و همچنیهااخیر و رشد تعداد نیروگاه

. بهمین دلیل نیاز به ایجاد توانمندی در طراحی، ساخت و بروزرسانی سیستم کنترل و حفاظت نیروگاه نیز کندیمایجاب 

کشور و عدم ی هابا توجه به مشکالت عدیده در این زمینه در سطح نیروگاه به خصوص. شودیمبه شدت احساس 

ی توسعه پژوهش های کالن و برنامههااستیسکننده خارجی، در این خصوص و در راستای  نیتأمی هاشرکتپاسخگویی 

ی کنترل و حفاظت نیروگاه و در قالب سه طرح مجزا در حال انجام هاستمیسوزارت نیرو، این سند با هدف بروزرسانی 

 است: 

 سیکل ترکیبی ی کنترل نیروگاههاطرح توسعه فناوری طراحی سیستم 

 ی تجدیدپذیرهای کنترل نیروگاههاطرح توسعه فناوری طراحی سیستم 

 های حفاظت، پایش و کنترل نیروگاههاطرح ارتقاء و استانداردسازی سیستم 
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 های مرتبط با شبکه توزیع کالنشهرهافناوری توسعه سند 
 

اقتصادی به نحوی است که  ییپاسخ به رشد مصرف برق با حداکثر کارا عیتوزی های شبکهو توسعه یطراح یهدف اصل

س هاتیمحدود  یابیتمرکز روی اقداماتی چون مکان شتر یب عیی توزهاشبکه  یدر طراح نقض نگردد. ستم یی حاکم بر 

خاب تجهیزات متناسب با  ، انتدیهاسطح مقطع  نییتع ،هادریی فبهینه یابیریمس  ع،یو فوق توز عیی توزهای پست بهینه

شهر    شد. میو ...  هاشرایط کالن سئله بهینه    با شبکه توزیع در حقیقت یک م ست که   فرآیند طراحی   سازی چند متغیره ا

ست که    می های از بارهاهدف از آن پیدا کردن یک طرح بهینه برای تغذیه مجموع شد. این طرح بهینه همان طرحی ا با

برداری از شههبکه و ... بوده، ات و نیز حداقل هزینه ناشههی از تلفات انرژی در طول بهرهدارای حداقل هزینه نصههب تجهیز

نقض  ( …و  ها، ظرفیت خطوط و ترانسههفورماتورهاضههمن آنکه هیچ یک از قیود فنی شههبکه )مانند افت ولتاژ مجاز فیدر

 شود. نمی

 هات که ناپایداری توسعه شهری و صنعتی کالنشهر    باید توجه داش  هادر ارتباط با طراحی و توسعه شبکه توزیع کالنشهر   

در سنوات گذشته، در ابعاد و گسترده وسیع محیط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست شهری را متاثر نموده است. امروزه   

شهر    ضل تراکم انبوه و کمبود زمین در کالن شرکت هامع ستفاده از انواع تجهیزات کمپکت در    ها،  سمت ا ی توزیع را به 

شهر   ف ست. با           هاضای عمومی زیرزمینی و روزمینی  سوق داده ا ضیان  صاری در ملک متقا ست انح صب پ و همچنین ن

ضر که بخش عمد       شور در حال حا شبکه توزیع ک ضعیت  صاص داده و همچنین  هاتوجه به و ی از اتفاقات را به خود اخت

شبکه توزیع و  هاسعه فناوری تو لزومدهد، ی از اتالف انرژی الکتریکی در آن رخ میتوجهقابلبخش  ی مرتبط با طراحی 

 رد یابیارز و کنترل نظارت، ،هااسههتاندارد و یفن نکات تیرعا نوآوری، ،یفن دانش انتقال و آموزش ، شههاملهاکاربرد آن

 در این طرح  با بررسی اهداف و  .شود می احساس  داًیشد  حوادث کاهش و یمنیا سطح  شیافزا برای عیتوز یهادستگاه 

ی مرتبط با طراحی شههبکه توزیع های مورد نیاز و نقشههه راه توسههعه فناوری هابه تدوین اقدامات و سههیاسههت  هاراهبرد

 پرداخته شده است. دو طرح زیرمجموعه این سند به قرار زیر است: هاشهرکالن

   ی ها ع چالش و رف ها ی تجهیزات مورد نیاز در شهههبکه توزیع نیروی برق کالنشههههر   ها طرح توسهههعه فناوری

 هابکارگیری بهینه آن

  ی توزیع فعال جهت تحقق های مرتبط با بهره گیری از تولیدات سمت مشترک در شبکه   هاطرح توسعه فناوری

 هامدیریت یکپارچه کالنشهر
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  ی شبکه توزیعهای کاربردی و شبیه سازهاافزارنرمسند توسعه 
 

شور  برق ی توزیعهاشبکه  سط  برق صنعت  ممه اجزای از یکی ک صرف  به شبکه انتقال و فوق توزیع  از وا می هکنند م

شند و  سانی پایدار  تداوم با شترکین  برق ر صلی  عوامل از به م شد. و می هدف این تحقق ا آورینف سرعت  به توجه با با

ستفاده  مورد یها شند می تکمیل و توسعه  تغییر، حال در همواره. برق صنعت  در ا ستلزم  هارافزارمن این تکوینی سیر . با  م

سایی    ستم توزیع    مطالعات یهاافزارنرم به برق صنعت  آینده یهانیاز شنا ستفاده  با سی  افزارینرم نوین یهافناوری از ا

ی های توزیع تفاوت زیادی با شبکههای توزیع، طراحی و تحلیل شبکهعلت مشخصات منحصر به فرد شبکهبه. باشند می

شبک  شاخصه    انتقال برق دارد. صر بفرد خود را دارد و تهیه  هاه توزیع هر کشور  بومی، ملی نیازمند حرکت  افزارنرمیی منح

شد. تحقق   سمت می با سعه داخلی هدف با  این به این   طی یهاالزام و الزم امکانات و نیازمند منابع رویکرد تحقیق و تو

سیر  این شگاهی،  هاظرفیت از با بکارگیری حداکثری م شد.      هشی و بخش پژو ی دان صوصی می با  شبیه  یهاافزارنرمخ

 یا برق شبکه  مانیتورینگ و کنترل ،هانیروگاه مانیتورینگ و کنترل نظیر یهاافزارنرم کنار در عموما برق صنعت  ساز 

 مربوط دانشی  حوزه .هستند  شبیه ساز   یهاافزارنرم دارای DMS و اسکادا  یهاافزارنرم رده توزیع در گرفته بکار هاپست 

 کلیه ساز،  شبیه  یهاافزارنرم بر عالوه حوزه این .است  افزار وسخت  افزارنرم شامل  برق صنعت  ساز  شبیه  یهاافزارنرم به

 گیرد.می بر در را برق صنعت محدوده صنعتی در مانیتورینگ و کنترل یهاسیستم محصوالت

 سههاله 10 افق یک در ی بومی کشههورهابا تاکید بر نیرو ی توزیع برقافزارنرمی هااین طرح با هدف دسههت یابی به نیاز

شامل حوزه فناوری   ( 1404 سال ) شد. محدوده طرح   ستم قدرت   مطالعات یهاافزارنرممی با ساز   سی شبیه   یهاتوزیع و 

سعه  یهاشبکه توزیع با اولویت  شور  برای برق شبکه  یهاافزارنرم تو ست.این   ( 1404 سال ) ساله  10 افق یک در ک ا

رات، مخاب و دیسهههپاچینگ پایایی، پایش، کنترل، برداری، بهره طراحی، تحلیل، ریزی، برنامه یهابخش در در هاافزارنرم

 مورد بهره برداری قرار می گیرند. DMS)مدیریت سیستم توزیع)
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 یروین یعتوز یهادر شبکه یکیالکتر یکاهش تلفات انرژ یطرح مطالعات راهبرد 

 برق
 

گیری از تجارب ارزشمند متخصصین کشور؛     بهره ینی علمی و فناورانه و همچنهان طرح با اتکاء به آخرین دستاورد ای در

نگرش جامع، به ابعاد مختلف موضههوعات مهندسههی و غیرمهندسههی مرتبط با کاهش تلفات انرژی الکتریکی در   یکدر 

 .شودبرق پرداخته می یروین یعتوز یهاشبکه

به  یتوجهقابل یهاو خسههارت یانز یلو موجب تحم باشههدیقبول نمکشههور در حد قابل یکیالکتر یژتلفات انر میزان

شور م    شمند  یقات. هرچند تحقگرددیصنعت برق و بلکه کل ک صورت گرفته  ینجهت کاهش ا یو اقدامات ارز ، تلفات 

 یگرو د یاقتصهههاد ی،مال  ی،حقوق ،یفرهنگ تماعی، اج یریتی،مد  ی،مختلف فن یها در حوزه یوجود اسهههناد راهبرد  یکنل

 یکیالکتر یکاهش تلفات انرژ یخاص برا یهاو منطق یموضههوع یهاانجام پروژه یشههئون مربوطه، از الزامات اسههاسهه

 یدهدگر یفخصوص تعر  ینالزم در ا یاسناد راهبرد  ینطرح به منظور تدو ین. اباشد یبرق آن مناطق م یعتوز یهاشبکه 

 .است جراو در حال ا

 :است یرز یجار یهاطرح شامل پروژه نای

 خاص یطشرا یگرو د یمال یریتی،مد ی،فن یهایژگی)قابل قبول( تلفات هر بخش از شبکه باتوجه به وینهنقطه به یینتع-

 یتملگورا ینو تدو یکیالکتر یانرژ یعتوز یهاتلفات برق شههبکه یزانم یابیسههنجش و ارز یش،نظام و مدل پا یطراح -

 عوامل آن سهم یصتشخ

 شبکه موجود سازیینهو به ییو جز یکل یهاشبکه در توسعه یارتقاء سطح طراح -

 با هدف کاهش تلفات یزاتتجه یابیانتخاب و ارزش -

  با هدف کاهش تلفات یعتوز یهااز شبکه یبردارمناسب جهت ارتقاء سطح بهره یهاکارارائه راه  -

 بر کاهش تلفات هاسازیرهو ذخ هاشبکه یز، ر DG ، استفاده ازشبکه یهوشمندساز یرنمودن تاث ینهبه -

 یکیالکتر یمصرف و تلفات انرژ یریتمتقابل مد یرتاث یلتحل  -

 ینمتخصص یسازو شبکه یکیالکتر یدانش کاهش تلفات انرژ یریتمد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niroo Research Institute 

 136  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 یصنعت برق و انرژ یهااستاندارد ینتدو طرح 
 

 :طرح یاصل اهداف

خارج از  و یرودر سطح وزارت ن یصنعت برق و انرژ یهااستاندارد یندر حوزه تدو یروپژوهشگاه ن یگاهجا یتتثب .1

 آن

به منظور رفع  یصنعت برق و انرژ یهاو دستورالعمل هااستاندارد ینتدو یهامنسجم پروژه یشبردو پ یندازاهرا .2

    حوزه ینمرتبط در ا نفعانیو ذ یرومشکالت مجموعه وزارت ن
 :در طرح هایتدو دسته فعال امانج

 و کالن در حوزه استاندارد یعموم یهایتفعال .1

 استاندارد و دستورالعمل ینتدو یهامربوط به پروژه یهایتفعال .2
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 )مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو )آبانیرو 
 

 الکتریکی انرژی ساعت تراوات 300 از بیش تولید و نیروگاهی منصوبه ظرفیت مگاوات هزار 82 از بیش با ایران برق صنعت

 صادرات به قادر داخلی مشترک میلیون 30 به قریب نیاز تأمین بر عالوه که است گرفته قرار جهان اول کشور 15 میان در

 المللیینب موقعیت به توجه با جهان و منطقه در سیاسی و فرهنگی اجتماعی، پیامدهای طرفی از. باشدمی نیز مرزی برون

 تراز در نرژیا و برق صنعت حوزه در خدمات و کاال کیفیت تأمین به پیش از بیش توجه مستلزم مشترکین، تعدد و انایر

 نیاز به یپاسخگوی برای تولیدی کاالهای و محصوالت کیفیت ارتقای برای گذاریسرمایه شک بدون. است المللیبین

 اقتصادی توسعه در اصل مهمترین پذیری رقابت زایشاف و جهانی بازارهای به دستیابی و داخلی کنندگان مصرف

 اقتصاد و صنعت پیشرفت در که است فناوری و علم های پایه از استانداردسازی و استاندارد دیگر سوی از. کشورهاست

 محصول هر لیدتو پیشرفته فناوری به تا کرد تالش محصوالت کیفیت سطح افزایش جهت در باید و دارد بسزایی نقشی

  .یافت دست

 :دارد زیر موارد در را انکاری قابل غیر تاثیر جهانی تراز در و برق صنعت در نیاز مورد کیفیت تضمین

 نیاز مورد برق تأمین در پایداری و اطمینان قابلیت 

 تأسیسات و تجهیزات کاالها، کیفی ارتقاء طریق از وری بهره افزایش 

 برق تأمین نمودن اقتصادی و مطلوب 

 محیطیزیست ظاتمالح دهی پوشش 

 و هتوسع نیرو، وزارت فناوری و پژوهش راهبری و مدیریت نامهنظام جمله از باالدستی اسناد در موضوع، اهمیت به نظر

 از هانیج کالس در کیفیت حفظ و استانداردها رعایت بر نظارت و پایش و آزمایشگاهی خدمات تأمین استاندارد، ترویج

 ایمؤسسه عنوان به نیرو پژوهشگاه اندازچشم تحقق راستای در همچنین. است هشد قلمداد نیرو پژوهشگاه وظایف

 و بازرسی آزمون، متولی نهاد دهیسازمان انرژی، و برق صنعت هاینوآوری در پیشرو و جهانی اعتبار با بنیاندانش

 آزمون، مرکز راستا همین رد. است شده تکلیف نیرو پژوهشگاه بر امناء هیأت توسط انرژی، و برق صنعت در استاندارد

 تریناصلی از .است نموده فعالیت به شروع و تأسیس نیرو پژوهشگاه در( نیرو آبا) انرژی و برق صنعت استاندارد و بازرسی

 صنعت رد کیفیت کنترل فرآیندهای در بخشیانسجام و رویه وحدت ایجاد نظیر اهدافی تحقق مرکز این تشکیل مزایای

 تمحصوال ویژهبه کاالها کیفی ارتقاء داخل، ساخت هایتوانمندی توسعه و متمرکز هایگذاریسیاست انرژی، و برق

 وصخص در اطالعات اعتماد قابلیت و یکپارچگی داخلی، و ایمنطقه المللی، بین از اعم هدف بازارهای توسعه و داخلی

 .است انرژی و برق صنعت در کیفیت کنترل تأمین و تجهیزات کاالها، اقالم،

، راهبر در حوزه آزمون، بازرسی و استاندارد صنعت برق و انرژی کشور و پیشگام در 1404چشم انداز: مرکز آبانیرو، در افق 

 المللیای و بینارایه ساختار نظام یکپارچه مدیریتی در سطح ملی، منطقه

 ایجاد هدف با استاندارد و رسیباز آزمون، به مربوط هایفعالیت سازییکپارچه و بخشی انسجام راهبری،ماموریت: 

 کشور انرژی و برق صنعت در استفاده مورد تجهیزات و کاالها کیفیت تضمین فرآیندهای
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 انداردهایاست با منطبق هاآزمون انجام انرژی، و برق صنعت در کیفیت تضمین برای نیاز مورد استانداردهای دهیپوشش

 که ایندنم می تبیین را عرصه این در نیاز مورد ساختار از اصلی حوزه سه ،استانداردها انجام بر نظارت و بازرسی و مذکور

 :نمایند دنبال را ذیل کالن اهداف تحقق یکدیگر با مؤثر تعامل و انسجام هماهنگی، در بایستمی

 انرژی و برق صنعت در کیفیت تضمین کالن هایسیاست ارائه و تدوین 

 هایمندیتوان و هاظرفیت بر تکیه با و ملی توسعه و رشد هایبرنامه با انطباق در متمرکز و جامع گذاریسیاست 

 خارجی هایفرصت و داخلی

 یک هر در استاندارد با محصوالت انطباق و کاالها کنندگانتأمین صالحیت ارزیابی تخصصی شوراهای تشکیل 

 پذیرتجدید هایانرژی و توزیع انتقال، تولید، تخصصی هایحوزه از

 انرژی و برق صنعت استانداردهای و بازرسی آزمون، فرآیندهای و نظام ساختار، ریتمدی و تعیین 

 انرژی و قبر صنعت در کیفیت تضمین و کنترل فرآیندهای در یکپارچگی و بخشی انسجام رویه، وحدت ایجاد 

 المللیبین تراز در خدمات و کاالها کیفی ارتقاء 

 دارای هایآزمایشگاه شبکه اطالعات و دانش مدیریت رچهیکپا هایسامانه و سیستم سازی پیاده و طراحی 

 و مارآ و استاندارد تجهیزات و کاالها استانداردها، اطالعاتی بانک صالحیت، واجد مستقل بازرسین صالحیت،

 اعتماد قابلیت با اطالعات

 مشارکت و جهانی ازتر در نظارت و بازرسی صالحیت، دارای هایآزمایشگاه شبکه در المللیبین ارتباطات توسعه 

 المللیبین استانداردهای تدوین در

 یک هر در هادانشگاه و تحقیقاتی مراکز صنعت، مختلف هایبخش هایفعالیت افزاییهم و هماهنگی مدیریت 

 استاندارد و بازرسی آزمون، هایحوزه از
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 مرکز توسعه فناروی صنعت برق و انرژی 

 

درراستای تکمیل اکوسیستم  1392ی، مرکز رشد پژوهشگاه نیرو است که در سال مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژ

نوآوری و فناوری وزارت نیرو تشکیل گردید تا با ارائه خدمات حمایتی به شرکت های مستقر در مرکز، از ایجاد و توسعه 

ر ه زیر در چرخه عمر مرکز در نظید. چهارمرحلانمبنیان و فناورانه در صنعت برق و انرژی پشتیبانی وکارهای دانشکسب

 گرفته شده است:

 

 :خاتمه یافت و در آن فرآیندها و روالها، ساختار  1394آغاز شد و در تابستان  1392که از تابستان  مرحله تأسیس

 سازمانی، نقشها و مسؤلیتها، آیین نامه ها و دستورالعملها و ... تدوین و پیاده سازی گردید.

 ادامه یافت. در این مرحله مرکز به  1396آغاز شد و تا پایان نیمه اول سال  1394ابستان که از ت: مرحله تثبیت

تثبیت جایگاه و موقعیت خود در فضای صنعت برق و انرژی پرداخت و به سویی حرکت کرد که ضمن ایجاد موقعیت 

 برند مرکز، از نظر مالی به خودکفایی برسد.

 خواهد بود و در آن مرکز با به ثمر نشستن برنامه های و همچنین  1398تا  1396شامل دوره دو ساله : مرحله تأثیر

 دستاوردهای واحدهای فناور مستقر، نقش تأثیرگذاری در عرصه صنعت برق و انرژی ایفا خواهد کرد. 

 :ری اآغاز خواهد شد مرکز به عنوان یکی از ارکان تعیین کننده در سیاستگذ 1398در این مرحله که از  مرحله تعیین

 ها و برنامه های صنعت برق و انرژی بویژه در حوزه فناوری مطرح خواهد بود.

 

 های مرکز عبارتند از:اهم اهداف و مأموریت

 های فناور مستعد،رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب، پذیرش و حمایت از شرکت 
 ر جهت تکمیل چرخه توسعه فناوری،های فناور دفراهم نمودن زمینه ارتقاء کمّی و کیفی شرکت 

 های علمی و پژوهشی،سازی و حرکت نتیجه محور در فعالیتحاکمیت دیدگاه کاربردی، تفکر تجاری 

 های فنی،ها و طرحهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهاستقرار چارچوب 

 پژوهشگاه نیرو،ویژه های دولتی و خصوصی، بهاستفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژی کشور در بخش 

 سازی مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط، وروان 

 وکار در عرصه ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه کسب
 المللی.بین

 
 های ویژه مرکز:مزیت

ش ها نمایشگاه و همایهالی صنعت برق قلمداد کرد چراکه ساالنه دهعنوان چهارراه ارتباطی اتوان بهپژوهشگاه نیرو را می

 های مهمهای مرجع صنعت و تبادل پروژهترین آزمایشگاهشود و از طرفی محل استقرار مهمتخصصی در آن برگزار می

ت صنعت جاورگرفته و در مآن است. با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه شکل

 ای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به شرح زیر است:برق کشور قرار دارد، مزایای ویژه
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 های تخصصی و مرجعی به آزمایشگاهدسترس 

 المللیه منابع و مراجع علمی بیناستفاده از دانش فنی مدون پژوهشگا 

 پژوهشگاههای ژوهشی و سایر ظرفیتگیری از توان علمی کادر پبهره 

 تجاری پژوهشگاه در مرکزسازی نتایج تحقیقات و استقرار شرکای تجاری 

 قاضا بین مرکز و بدنه صنعت برقتشکیل جریان مستمر عرضه و ت 

 های وزارت نیرو.ها و اولویتتداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاست 
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 صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی 
 

 یپژوهش و فناور یبا هدف کمک به توسعه و ارتقا  03/12/93 یخدر تار یصنعت برق و انرژ یپژوهش و فناور صندوق

قانون  100ماده  یو در راستا ی،رشد مستمر در فناور یدارا یحوزه ها ینتر یدیاز کل یکیدر صنعت برق کشور بعنوان 

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی،اجتماعیادبرنامه توسعه اقتص جمقانون پن 17قانون چهارم و بند الف ماده 45سوم و ماده 

آن  یلاص یتکه مامور یدهگرد یلکشور تشک ینظام مال یو ارتقا یررقابت پذ  یدقانون رفع موانع تول 44و ماده  یرانا

 هایتیو گسترش فعال یلتسه یو بطور کل یو تعاون یبخش خصوص یتبا محور یافتهانجام  هایگسترش پژوهش

 .است یراندر صنعت برق ا یو انتقال و جذب دانش فن یقاتتحق یهادرعرصه   یدولت یرغ شبخ

 صنعت برق یهایجهت توسعه فناور یاقتصاد یلو تسه یساز ینهدر زم یشروپ :آرمان

 یت:مامور

از جمله  یدولت یرغ یو فناور یپژوهش یدر طرحها یگذار یهو مشارکت و سرما یرپذ یسکر یهسرما ینتام .1
 و آزمون یمانند امکانات نمونه سازه یو فناور یپژوهش یزاتتجه

و  یداتو ساخت تول یدر امور طراح یگذار یهفعال در سرما یداخل یدر شرکتها یگذار یهمشارکت و سرما .2
 برق کشور یعانتقال و توز ید،تول یزاتتجه

 یطرحها یاجرا یبرا یدولت یرغ یو حقوق یقیسود به اشخاص حق یارانه یصتخص یا یاعتبار یالتتسه یاعطا .3
 یو صنعت یصنعت یمهن یدمرحله تول یو اجرا یو فناور یپژوهش

 صنعت برق یخدمات منتج از پژوهش و فناور یامحصول  یساز یتجار یسکپوشش ر .4
 

 :عنوان نمود یلتوان بصورت ذ یرا م یصنعت برق و انرژ یصندوق پژوهش و فناور یجادا لزوم

 یرپذ یسکنو و ر یها یدر فناور یگذار یهسرما ی)بانکها( برا یسنت یمال ینهاد ها یلعدم تما .1
بانک ها و محققان و نوآوران خصوصا مسائل مربوط به دانش  ینمشترک ب یاتاز فقدان ادب یجبران خال ناش .2

 یفن
 یشرفتهپ یها یمختلف فناور یدر حوزه ها یدجد یکسب و کارها یجادا .3
 یشپژوه یها یافته یساز یتا تجار یاندانش بن یپروژه ها یتخصص یراهبر .4
 یننو یها یگذاران در حوزه فناور یهسرما یقجهت تشو یگذار یهو سرما یمشاوره مال یهارا .5
 یاندانش بن یو توسعه بنگاه ها یجادبا ا یننو یها یفناور یجکمک به ترو یمناسب برا یارائه ابزارها .6
 یننو یها یدر حوزه فناور یگذار یهسرما یبرا یمال ینهاد ها یرسا یقو تشو یسککاهش ر .7
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 :صندوق یسهدف از تاس

و  رانیصنعت برق ا یردولتیبخش غ یقاتیتحق یمحققان و طرح ها یتهایاز فعال یتصندوق عبارت است از حما هدف

 :به منظور یدولت یرغ یو حقوق یقیسود به اشخاص حق یارانه یصتخص یا یاعتبار یالتتسه یاعطا

 یو فناور یپژوهش یطرح ها یاجرا 

 یو فناور یپژوهش یدهرس یجهبه نت یطرح ها یصنعت مهین یدمرحله تول یاجرا 

 یدبه مرحله تول یقاتتحق یجو انتقال نتا یقاتحاصل از تحق یدانش فن ینتدو 

 یو فناور یپژوهش یدر طرح ها یگذار یهو مشارکت و سرما یرپذ یسکر یهسرما ینتام 

 یزاتو ساخت تجه یمور طراحدر ا یگذار یهفعال در سرما یداخل یدر شرکت ها یگذار یهمشارکت و سرما 

 برق کشور یروین یعانتقال و توز ید،تول

 شده در قرارداد ییندر مقاطع تع یو فناور یپژوهش یپرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح ها ینتضم 

 یپژوهش یطرح ها یاجرا یبرا یردولتیبخش غ یو فناور یموسسات پژوهش یازمورد ن یصدور ضمانتنامه ها 

با هدف کمک به  یصنعت برق و انرژ یالزم از محقق پژوهش و فناور یبال اخذ ضمانت هادر ق یو فناور

د رش یدارا یها وزهح ینتر یدیاز کل یکیدر صنعت برق کشور بعنوان  یپژوهش و فناور یتوسعه و ارتقا

انون پنجم ق 17قانون چهارم و بند الف ماده 45قانون سوم و ماده  100ماده  یو در راستا ی،مستمر در فناور

آن  یاصل یتکه مامور یدهگرد یلتشک یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی،اجتماعیبرنامه توسعه اقتصاد

یتفعال و گسترش یلتسه یو بطور کل تعاونیو  یبخش خصوص یتبا محور یافتهانجام  هایگسترش پژوهش

 است. یرانت برق ادر صنع یو انتقال و جذب دانش فن یقاتتحق یهادرعرصه یدولت یربخش غ های
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 هامطالعات آینده و تدوین اولویت -3-1

 

 ردیف
 بازنگری/تدوین فناوری توسعه و اکتساب یهاسند

 شده
 واحد

حوزه 

 مرتبط

1  
 یشپ یتوسعه فناور یاتیو برنامه عمل یلیسند تفص ینتدو

 یبریدیو ه یبرق یرانه خودروها

 یساز یطرح بوم

 یو اجزا یرساختز

 یخودرو برق

 یعوزت

2  

ها آوری و مشخصات فنی انواع الکتروپمپسند توسعه فن

های آب کردن چاهبرداری در طرح برقیبمنظور بهره

 کشاورزی

طرح انتقال و توسعه 

دانش و فناوری 

 ییالکتروموتورهای القا

 یوپربازده و درا

 یعتوز

3  
تحول  ییسنننند اقدام مشنننترک و نقشنننه راه اجرا  ینتدو

 قدر صنعت بر یجیتالد

اطالعات  یگروه فناور

 و ارتباطات
 مشترک

4  
شی مدیریت       شه راه گروه پژوه سند راهبردی و نق تدوین 

 مالی و بورس

و  یگروه حسابدار

 یعلوم مال

 

 

 

 واحد شده تدوین پژوهیآینده یهاگزارش ردیف
حوزه 

 مرتبط

1  
و کاربرد  ینور یهادر آشکارساز یدمواد جد پژوهییندهآ

 رقدر صنعت ب هاآن
 گروه ابزار دقیق

 تولید

2  

آینده پژوهی در زمینه تکنولوژی مناسب توربین های 

انبساطی در ایران و نقشه راه مربوطه به منظور توسعه 

 فناوری آن ها در کشور

های گروه انرژی

 تجدیدپذیر
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 واحد شده تدوین پژوهیآینده یهاگزارش ردیف
حوزه 

 مرتبط

3  
 ترمودینامیکی کمپرسور -ی آیرودینامیکیهاآینده پژوهی بهبود

 ی گازی نیروگاهیهاتوربین

گروه تجهیزات دوار 
 مکانیکی

 
  4 تولید

 یننو یها  یدانش فناور  یشنننرفت روند پ  ینیب یشو پ یشپا 

 یروگاهین یگاز یها یندر تورب یاحتراق

5  
تدوین نقشههه راه توسههعه یاتاقان های لغزشههی جهت اسههتفاده در   

 صنعت نیروگاهی

6  
کانس مت یر در      فاده از درایو فر پروژه امکان سننننجی اسنننت

 گروه الکترونیک قدرت آبی جهت افزایش راندمان و بهبود کارایی آنی هاکولر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توزیع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و کنترل  یشگروه پا گاواتی ملیم 2بهبود عملکرد و ارتقای سیستم کنترل توربین  7

 یروگاهن

اطالعات  یگروه فناور برق یروین یعکالن داده ها در شبکه توز یلتحل  8

 و ارتباطات

9  
سور نفت در      شرکت توربو کمپر ساختار  بازنگری ماموریتها و 

 افق تحوالت اقتصادی، سیاسی و فناوری آینده

و  ینگار یندهگروه آ

 یپژوه یاستس

10  
بار  یکپ ینیب یشو پ یبار شننبکه سننراسننر  یلو تحل یهتجز

 یانرژ یریتگروه مد عبور از آن یسال بعد و ارائه راهکارها

11  
نده پروژه آ با  یت و رصننند وضنننع  یپژوه ی دائم و  یها آهنر

 یکیالکتر هایینها در ماشآن یهاکاربرد

 هایینگروه ماش

 یکیالکتر

12  
 یشرانهپ یتوسعه فناور یاتیو برنامه عمل یلیسند تفض ینتدو

 یبریدیو ه یبرق هایخودرو

 یساز یطرح بوم

 یو اجزا یرساختز

 یخودرو برق

13  

یت مد  یسنننتمسننن یها  یت قابل  فاده از   با   یانرژ یر اسنننت

مولفه  یلوکامپا یآموزشنن یجلسننات وکارگاه هامسننتندات،

 منتخب

 یشمرکز کنترل و پا

 شبکه برق کشور یبوم
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 واحد شده تدوین پژوهیآینده یهاگزارش ردیف
حوزه 

 مرتبط

14  
مدت و بلند مدت مرکز کنترل و  یانم یهانقشنننه راه ینتدو

 شبکه برق کشور )مرکب ( یبوم یشپا

 توزیع

15  
سعه ابزار تحل  سا    یبرا یلیتو  یهاروش بندیو طبقه ییشنا

 SOFCر د یابییبع
های گروه انرژی

 تجدیدپذیر

انرژی و 

محیط 

 زیست

16  

های         ناسننننب توربین  نه تکنولوژی م نده پژوهی در زمی آی

انبسننناطی در ایران و نقشنننه راه مربوطه به منظور توسنننعه  

 فناوری آن ها در کشور

های گروه انرژی

 تجدیدپذیر

17  

چند منظوره سبز  یبریدیو ساخت مواد بازدارنده ه یطراح

در مصرف آب  ییو صرفه جو یمیاییف کنترل شبا هد

هایروگاهخنک کننده تر ن یهابرج  
 گروه شیمی و فرآیند

18  
آن در  یو اسننتفاده  هایروگاهن CO2گاز  یافتچشننم انداز باز

 ارزش افزوده یمحصوالت دارا

19  
ی اسننمز مسننتقیم در تصننفیه هاآینده پژوهی توسننعه فناوری

 وه محیط زیستگر ی نیروگاهی هافاضالب

20  
ستخراج چالش    سی و ا شی در حوزه اطالعات و  برر های پژوه

 در صنعت برق IoTهای ارتباطات برای کاربرد

اطالعات  یگروه فناور

 و ارتباطات
  21 مشترک

ها  یبررسننن  یسننناز یاده بر داده و پ یکنترل مبتن یروش 

 مرتبط یها یتمالگور

22  
ها   یقتحق کاربرد نت ا یفن آور یدر  تاث  یانرژ ینتر  و یراتو 

 یندهآن در شبکه برق آ یری( بکارگی)اطالعات یچالش ها
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 واحد شده تدوین پژوهی سیاست یهاگزارش ردیف
حوزه 

 مرتبط

1  

کن تر خنک یهابرج یطیمح یسننتو ز یاقتصنناد ی،فن یبررسنن

در خصننوا اصننالح و  گیرییمکشننور جهت تصننم هاییروگاهن

 به منظور کاهش مصرف آبها کن آنخنک یستمنوع س یارتقا
گروه سیکل و 

های مبدل

 حرارتی

 تولید
2  

ا ب یر یروگاهن یگاز یانتقال واحد ها یو اقتصنناد یفن یررسننب

 یدر سواحل جنوب یرینهمزمان قدرت و آب ش یدهدف تول

3  
سعه فناور    شه راه تو ستم س  ینق ستفاده در  آب هایی بند جهت ا

 یروگاهیصنعت ن

گروه تجهیزات 

 نیکیدوار مکا

 برق دیدر صنعت تول "یطیمح یستز یریتمد "یحسابدار یبرا یمدل  4
و  یگروه حسابدار
 یعلوم مال

5  
  یبرا یاخذ سننند رسننم دسننتور العمل صنندور و ینو تدو یهته

 برق یهامولد
 گروه حقوق

 توزیع

6  
 مرتبط  یها جرائم  و مجازات  یینتع  یحه ال  یسنو  یشپتهیه  

 (یرانقانون سازمان برق ا 14و  23 با صنعت برق )موضوع مواد
 مشترک

7  
های حرارتی نیروگاه CO2تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار گاز   

 STIRPATبا استفاده از مدل 
گروه محیط 

انرژی و  زیست

محیط 

 زیست

 یستز یطنقشه راه گروه مح ینو تدو یهته  8

9  

انجام خدمات مشنناوره ای جهت طراحی، سنننجش اثربخشننی و 

پیشنننهادات اصننالحی در رابطه با طرح های سننازمان بهره  ارائه

 وری انرژی ایران

معاونت تخصصی 

انرژی و محیط 

 زیست

 ساله گروه 5 یکبرنامه استراتژ یهته  10

 یگروه فناور

اطالعات و 

 ارتباطات

 مشترک

11  

ست س  صاد  یفن یامدهایچالش ها و پ ینهدر زم یپژوه یا  یاقت

 یها یاسننتسنن یشنننهادپ بر صنننعت برق کشننور و یزگردهااثر ر

 یراهبرد

مطالعات گروه 

 یفشار قو
 انتقال
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 واحد شده تدوین پژوهی سیاست یهاگزارش ردیف
حوزه 

 مرتبط

12  
شه راه مطالعات و کاربردها  سک ر یریتمد ینق صنعت برق   ی در 

اقتصاد برق گروه  یرانا

 یو انرژ

 مشترک

 ینقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژ ینتدو  13

 توزیع مطالعات جامع در حوزه تعرفه برق  14

15  
وشننمند مصننال  هوشننمند در   و توسننعه مصننال  ه  یریبکارگ

 صنعت برق یهاسازه

 یهاگروه سازه

 صنعت برق
 انتقال
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 پژوهی ایده از حمایت -3-2

 ردیف
 شده منعقد  استاد یهاطرح

 (دانشگاه اساتید تحقیقات سالیانه اعتبار طرح)
 عنوان دانشگاه

1  

با ساختار چندسطحی برای موتورهای  ACطراحی و ساخت درایو 

ها جهت کاهش تلفات داخلی ها و فنتفاده در پمپالکتریکی مورد اس

 نیروگاه ها

 تهران

 صنعتی شاهرود ساخت انباره میکروپیل سوختی اکسید جامد پایه زیرکونیا  2

3  

فشان های مجاور آتشفشان جوان )مناطق زمین ¬ارزیابی اختصاصات گل

گرمایی( استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با گل فشان های جنوب 

 (1ان )فاز است

 صنعتی شاهرود

4  
بهبود عملکرد سلول های خورشیدی رنگدانه ای و پروسکایتی با استفاده 

 از نانوساختار اکسیدها و سولفیدهای فلزی و گرافن
 صنعتی شاهرود

 صنعتی امیرکبیر تدوین دانش فنی طراحی توربینهای بخار نیروگاهی  5

 صنعتی امیرکبیر پایش سالمت سازه در مخزن ذخیره سوخت نیروگاه  6

7  
وری بهینه از انرژی زمین گرمایی اقتصادی بهره-مدلسازی و ارزیابی فنی

 های زمین گرماییدر ایران با تمرکز بر پمپ

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

 تحقیق و کاربرد پایش وضعیت در صنایع نیروگاهی  8
صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

9  
های انتقال نیرو و ش سالمت دکلشناسایی مشخصات دینامیکی و پای

 تجهیزات اصلی صنعت برق

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

10  
ها به منظور تولید هیدروژن و شکافت آب از طریق فتونانوکاتالیست

 هادیاکسیژن با استفاده از نانو ذرات نیمه

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

11  
ل های قدرت توسعه ی یک سیستم پایش برخط تخلیه جزئی در کاب

 فشار قوی و فشار متوسط

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

12  

تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت حسگرهای الکتروم ناطیسی 

 پیشرفته 

 های الکتریکی مورد نیاز صنعت برقمرتبط با محرکه

 صنعتی شریف

13  

طراحی ترانسفورمرهای توزیع با بازده بهینه انرژی و با استفاده از فنآوری 

مختلف مواد سازنده و استفاده از ساختارهای مختلف ترانسفورمر و  های

 طراحی ترانسفورمرهای انتقال و فوق توزیع با بازده بهینه 

 صنعتی شریف
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 ردیف
 شده منعقد  استاد یهاطرح

 (دانشگاه اساتید تحقیقات سالیانه اعتبار طرح)
 عنوان دانشگاه

 صنعتی شریف معماری امنیتی، حریم خصوصی و مدیریت کلید در شبکه هوشمند  14

15  
آسیب شناسی عملکرد الکتروپمپ های شناور مورد بهره برداری در 

 نعت آب و فاضالبص
 تهران

 شهید بهشتی طراحی ، ساخت  و تدوین دانش فنی ایستگاههای شارژ خودرو برقی  16

17  

تدوین دانش فنی در زمینه های طراحی، شبیه سازی و ساخت ماشین 

 -های الکتریکی شار سوئیچینگ جهت استفاده در خودروهای برقی

 هیبریدی

 شهید بهشتی

 شهید بهشتی کی دوار مبتنی بر سنجش شارپایش وضعیت ماشینهای الکتری  18

19  
طراحی کنترل کننده بمنظور بهبود پایداری و عملکرد سیستمهای 

 میکروگرید
 کاشان

20  

مطالعه ساختارهای مداری، روشهای نوین کنترلی، سیستمهای حفاظتی  

و کاهش جریان مد مشترک( در  THD) بهبود  EMIو روشهای بهبود 

لتاژ باال متصل به شبکه با واسط کام های چند سطحی و-استات

 ترانسفورماتوری، در رده توزیع، فوق توزیع و انتقال

 صنعتی اراک

 تهران ساخت الیه های نازک و فیلتر الکتروم ناطیسی ابررسانای دمای باال  21

 مدلسازی ریاضی و ساخت استک پیل سوختی به همراه مدیریت آب  22
سیستان و 

 بلوچستان

23  
( به منظور CBMه نگهداری بر اساس پایش )طراحی و ساخت سامان

 سازی بر روی توربین بادپیاده
 شهیدرجایی

24  
کاربرد گرافن و افزاره های مبتنی بر آن در بهبود عملکرد سلول های 

 خورشیدی
 صنعتی شاهرود

25  
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکههای هوشمند بر اساس ارتباط شبکه 

 سایبری و قدرت
 کاشان

 شهیدرجایی تلفات موتور القایی توسط درایوسازی کمینه  26

27  
اندار جهت استفاده در کولر طراحی وساخت موتور م ناطیس دائم خودراه

 آبی
 یزد

28  
طراحی، مدلسازی و ساخت دستگاه سافت ژنراتور جهت استحصال برق 

 از امواج دریا و اقیانوس
 تبریز
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 ردیف
 شده منعقد  استاد یهاطرح

 (دانشگاه اساتید تحقیقات سالیانه اعتبار طرح)
 عنوان دانشگاه

29  
ریزی بهینه سازی و برنامهطراحی، مدل ارتقای دانش فنی در حوزه

 سازی انرژیهای ذخیرهسیستم
 تبریز

 علم و صنعت ایران وختیهای ستفکیک فتوکاتالیستی آب به منظور تامین هیدروژن در پیل  30

31  
طراحی و ساخت حسگر )مگنتومتر( فوق حساس تشدید م ناطیسی 

 جهت بکارگیری در سیستم تست غیر مخرب پره های توربین
 تهران

32  
های نانوکامپوزیت پلیمیری آبگریز برای رد پوششبررسی و تحلیل کارب

 های سرامیکیمقره
 علم و صنعت ایران

 تهران های الکتریکیها و محرکهکنترل ماشین  33

34  
های سوختی غشا تبادل کاهش اثرات مخرب پدیده ط یان بر کارایی پیل

 پروتونی

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

 سمنان خنک شونده طراحی و ساخت صفحه فتوولتاییک خود  35

 علم و صنعت ایران هاکاهش مصرف انرژی در اتاق احتراق نیروگاه  36

 علم و صنعت ایران سازی فناوری پیل سوختی الکترولیت پلیمر جامد در ایرانبومی  37

38  
ها و رادیکالها در مشعل و گیری آنالین )برخط( و از راه دور آالیندهاندازه

 سط اسپکتروسکپیها تویا دودکش خروجی نیروگاه
 تهران

39  
افزایش کارآیی سیستم های چندورودی چندخروجی انبوه در شبکه های 

 مخابراتی
 صنعتی سهند

 کاشان ه م ناطیسیدندهتحلیل، مدلسازی و ساخت چرخ  40

41  

ساخت سامانه تقطیر غشایی مجهز به سیستم ذخیره انرژی خورشیدی و 

 بازیافت حرارتی برای تولید

 آب شیرین 

گاه شیمی و پژوهش

مهندسی شیمی 

 ایران

42  

سازی انرژی ابرخازن بر پایه کسب دانش فنی ساخت سیستم ذخیره

 1/7فلزی و نانوساختار کربنی از جمله گرافن با ولتاژ -های آلیچارچوب

 فاراد 50و ظرفیت وزنی 

پژوهشگاه مواد و 

 انرژی

43  
تی وختدوین دانش فنی و ساخت الکترود بهینه برای کاربرد در پیل س

 اکسید جامد با کمک روش های طراحی ساختار
 تهران

 فرسوده XLPEهای فشار قوی سازی و افزایش طول عمر کابلجوان  44
آزاد اسالمی واحد 

 تهران جنوب
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 عنوان دانشگاه شده حمایت ارشد کارشناسی یهانامه پایان ردیف

 سازی فرکانس باالی کلیدهای قدرتمدل  1
صنعتی خواجه 

 طوسی نصیرالدین

2  
ساخت و بررسی خواا الکتریکی اتصاالت گرافن اکسید فلز برای 

 های فوتوولتاییکاستفاده در سلول

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

 های تاسیسات برقهای سازهبهسازی پی  3
صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

 های نو در توتال سایتانتگراسیون انرژی  4
صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

5  
تولید همزمان الکتریسیته و آب شیرین در نیروگاه ترکیبی فتوولتائیک 

 و متمرکزکننده خورشیدی و اسمز معکوس در ایران

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

 مدلسازی تحلیل جریان دو فازی در پیل سوختی متانول مستقیم  6
صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

7  
ا در هیی بویلرهای نیروگاهاستفاده از لجن حاصل از شستشوی شیمیا

 ها(ساخت بتن )با هدف تثبیت آالینده

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

8  
های قدرت دارای فناوری پذیری در سیستمآوری و انعطافتاب

 های انتقال توان با ظرفیت باالسامانه

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

9  
ی برقی و های پایش و مدیریت خودروهاطراحی و ساخت سامانه

 های شارژایستگاه

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

 های قابلیت اطمینانی منابع انرژی تجدیدپذیرارزیابی و تحلیل چالش  10
صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

11  
های سمت مصرف با هدف بهبود قابلیت سازی پتانسیلتحلیل و مدل

 اطمینان شبکه برق

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

12  
ده از تکنولوژی نانو و تعیین نوع مواد در بهبود عملکرد عایقی استفا

 تجهیزات )مقره، ایزوالتور و سرکابل(

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

13  
استفاده از تکنولوژی نانو و تعیین نوع مواد در بهبود عملکرد عایقی 

 تجهیزات )مقره، ایزوالتور و سرکابل(

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

 هاها بر مبنای قابلیت اعتماد، پایش سالمت سازهسازه طراحی  14
صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی
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 عنوان دانشگاه شده حمایت ارشد کارشناسی یهانامه پایان ردیف

 های مورد استفاده در شبکه صنعت برقو حسگر IOTهای مرتبط بحث  15
صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

16  
های خورشیدی سهموی با در نظر گرفتن مدلسازی گذرای نیروگاه

 شرایط خارج از طرح

صنعتی خواجه 

 صیرالدین طوسین

17  
 -ایجاد پوشش نانو کامپوزیتی روی

 های فوالدی و بررسی رفتار خوردگی آنگرافن بر ورق
 صنعتی امیرکبیر

18  
 سازی رفورمینگ داخلی مدلسازی و شبیه 

 PEMدر پیل سوختی هیدروژنی 
 صنعتی امیرکبیر

 صنعتی امیرکبیر CHPکنترل عملکردی یک میکرو   19

20  
 از ترکیبات روغنی  استحصال سوخت بیودیزل

 های فاضالب شهریخانهدر تصفیه
 صنعتی امیرکبیر

21  

 یابی پودرهای بررسی پارامترهای ساخت و مشخصه

 بریزینگ پایه نیکل و پایه کیالت مورد استفاده 

 در ساخت و بازسازی قطعات داغ نیروگاهی

 صنعتی امیرکبیر

22  
 بررسی اکسیداسیون و خوردگی داغ 

 پی مقاوم در دمای باالآلیاژهای پرآنترو
 صنعتی امیرکبیر

 صنعتی امیرکبیر ساخت الکترود ابرخازن بر پایه ساختارهای کربنی نانو ساختار  23

24  
 سازی سیستم تولید طراحی و شبیه

 های پسماندبیودیزل از روغن
 صنعتی امیرکبیر

25  

 سازی فرآیند تولید سوخت هیدروژن با استفاده طراحی و شبیه

 ها و از دودکش نیروگاه خروجی CO2از 

 متان استحصال شده از فاضالب نیروگاه

 صنعتی امیرکبیر

26  
 های سطوح تحقیق در زمینه سنتز پوشش

 Noxو  SOxهایبه منظور حذف آالینده
 صنعتی امیرکبیر
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 عنوان دانشگاه شده حمایت دکتری یهارساله ردیف

1  
از زی جهت تولید بیوگبهینه سازی کاربرد بیوچار در فرآیند هضم بیهوا

 و بهبود کیفیت لجن
 دانشگاه تهران

2  
مدلسازی چند فیزیکی و صحه گذاری تجربی تشکیل ریز قطرات نانو 

 کلوئیدی در پرینتر سه بعدی الکتروهیدرودینامیک
 دانشگاه شریف

3  

سازی عددی اثر افزودن نانوذرات به مواد ت ییر تحقیق تجربی و مدل

دار بر عملکرد سیستم رارتی فینفاز دهنده در یک مبدل ح

 سازی انرژی حرارتیذخیره

-شهید بهشتی

پردیس فنی شهید 

 عباسپور

4  
توسعه مدل مناسب سیستم بازیافت حرارت از طریق سیکل ارگانیک 

 رانکین به منظور تولید همزمان توان و آب شیرین

دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیر الدین 

 طوسی

5  
با  های چندعاملیشبکه بر مبنای سیستممدیریت انرژی غیرمتمرکز ریز

 برداری تاب آوریدر نظر گرفتن شاخص بهره

دانشگاه تربیت دبیر 

 شهیدرجایی

6  
و بررسی اثرات ت ییر اقلیم بر  1414بینی تقاضای انرژی تا سال پیش

 تقاضای انرژی بخش خانگی و تجاری

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد علوم 

 و تحقیقات
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 عنوان دانشگاه شده منعقد دکتری پسا یهاهپروژ ردیف

1  
ی های تعیین محل خطا به منظور ارائهمقایسه و بررسی جامع روش

 های توزیع ایرانیک روش علمی برای شبکه

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

2  
ها با استفاده از جداسازی و بازیافت فلزات سنگین از پساب نیروگاه

 هانانوکامپوزیت

م و دانشگاه عل

 صنعت ایران

3  
سازی پیچ ارشمیدس به عنوان سازی عددی و بهینهمدلسازی، شبیه

 توربین آبی کوچک در شرایط مختلف جریان

دانشگاه تربیت 

 مدرس

4  
آلی -های فلزی چهارچوبهای بر پایهساخت و اصالح کاتالیست

(MOF برای تبدیل گاز )CO2 ها به سوختخروجی نیروگاه 

دانشگاه تربیت 

 سمدر

5  

مورد استفاده در پره های توربین گازی از  g-TiAlپوشش دهی آلیاژ 

 طریق فرآیند دو مرحله ای آلومینایزینگ فاز گازی و عملیات

 فلوئوردار کردن

 علم و صنعت ایران

6  
بررسی روشهای بهینه سازی مواد کاتدی فسفات لیتیم آهن برای 

 لیتیم-استفاده در باتریهای یون
 دانشگاه زنجان

7  

تصفیه فاضالب  به کمک پیل سوختی میکروبی و ارتقا دانسیته توان 

خروجی آن به واسطه بهبود دهی عملکرد انتقال الکترونی آند به کمک 

 کاتالیزور نانوکامپوزیتی

 دانشگاه کاشان

8  

سازی و ارزیابی اقتصادی سیستم تولید توان رنکاین مدلسازی، بهینه

تمرکز کننده سهموی خطی و ارگانیک با کاربرد طرح جدیدی از م

 های مختلفنانوسیال

دانشگاه محقق 

 اردبیلی
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 یاکتساب و توسعه فناور  -3-3

 

  
 حوزه مرتبط واحد شده تولید آزمایشگاهی محصوالت ردیف

1  
طراحی و ساخت مبدل بار الکتریکی به ولتاژ دو سیمه برای 

 سنسورهای پیزوالکتریک

گروه ابزار 

 دقیق

 تولید

2  

 یفعال مبتن یرتم مدیریت باتری فعال و غطراحی و ساخت سیس

و مد  یافتهکالمن توسعه یلترف یتگرسط  شارژ با رو ینبر تخم

 های انرژی تجدیدپذیرجهت استفاده در نیروگاه یل زش

گروه پایش و 

 کنترل نیروگاه

3  
 ویلنمونه استتکام  پنج ک یکو ساخت  یساز یهشب ی،طراح

 یبیترککنترل   یستمبا س یشگاهیآزما یوار

گروه 

الکترونیک 

 قدرت

 توزیع

4  

چند منظوره سبز با هدف کنترل  یبریدیمواد بازدارنده ه

خنک کننده تر  یدر مصرف آب برج ها ییو صرفه جو یمیاییش

 ها یروگاهن

گروه شیمی و 

 فرایند
انرژی و 

 محیط زیست

 سلول خورشیدی بر پایه پروسکایت  5

گروه مواد 

 غیرفلزی

انرژی و توزیع/

 یستمحیط ز

6  
به منظور استفاده به عنوان پره توربین  SiC- SiCکامپوزیت 

 گازی نسل جدید به روش ژل کست
 تولید

7  
هادی مسی پوشش داده شده با ساختار کربنی با هدف بهبود 

 خواا الکتریکی
 مشترک

 یگروه فناور یکبه روش آلتراسون یلربو یجوش لوله ها یربات بازرس  8

اطالعات و 

 ارتباطات

 رکمشت
 یسیمانتقال توان ب یستمس  9
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 ردیف
 تولید  (صنعتی/  صنعتی نیمه/پایلوت)کاربردی محصوالت

 شده

              

 حوزه مرتبط واحد

1  
پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید صنعتی سیستم حفاظت از راه دور با 

 DTPS-8Cقابلیت اتصال به شبکه مخابرات دیجیتال مدل 

              
نت معاو

تخصصی 
 انتقال

 

 انتقال

2  
پشتیبانی و نظارت بر تولید صنعتی دستگاه مانیتورینگ روغن 

 ترانسفورماتور قدرت

3  
حداث دو واحد نیروگاهی مقیاس کوچک تولید همزمان برق و حرارت ا

 مگاوات در استان کرمان 23هر یک به ظرفیت اسمی  

4  

وزستان و امکان تحلیل پارامترهای جوی موثر در پدیده ریزگرد خ

کیلوولت جهت  132سنجی سرپوشیده نمودن یک نمونه پست موجود 

 مقابله با مخاطرات ریزگرد

5  
بررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره ها به منظور مقابله با 

 پیامدهای ناشی از نشست ریزگزدها بر تجهیزات انتقال و توزیع برق

6  

د بر فناوری نانو برای مقابله با استفاده از فناوری های نوین با تاکی

مسائل ناشی از آلودگی ریزگزدها بر سطوح عایقی و ایزوالسیون خطوط 

 و پست ها

7  
احداث دو واحد نیروگاهی مقیاس کوچک تولید همزمان برق و حرارت 

 مگاوات در استان کرمان 23هر یک به ظرفیت اسمی 

8  
 طوط انتقال نیرو برقبازبینی طرح پهنه بندی اقلیمی و بارگذاری خ

 کشور

9  
پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید نمونه صنعتی ارتقا یافته سیستم 

 DTPS-8Cحفاظت از راه دور مدل 

10  
جهت  یکاستات یوو ساخت جبران کننده توان راکت یفاز دوم طراح

و ساخت  یلیتفص یولت لوشان شامل طراح یلوک 63نصب در پست 

 (SVCه ملحقات مربوطه و تست آن) به همرا یستوریتر یولوها

 پست های پخش جدید و رادیو DCSپیاده سازی   11
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 ردیف
 تولید  (صنعتی/  صنعتی نیمه/پایلوت)کاربردی محصوالت

 شده

              

 حوزه مرتبط واحد

12  

ای ههای سوخت توربینتدوین دانش فنی طراحی، ساخت و تست نازل

و ساخت یک دست نازل جهت نصب آزمایشی در یک  GE-F9گازی 
 واحد نمونه

گروه 

 یزاتتجه

 یکیدوار مکان

 یدتول

 

 ردیف
کسب شده بکارگرفته شده در  یربردکا یفن یهادانش

 صنعت برق
 ) در قالب برونداد نهایی پروژه( 

 

 حوزه مرتبط واحد  

1  
وات پیل سوختی اکسید  50تدوین دانش فنی ساخت استک 

 جامد با قابلیت استفاده از گاز طبیعی

معاونت انرژی و 

 محیط زیست
انرژی  و محیط 

 زیست

2  

ای بازخورد نظرات اقتصادی بر -انجام مطالعات اجتماعی

های سرمایشی و مصرف کنندگان و عرضه کنندگان سیستم

ارائه گزارش و پیشنهاد به وزارت نیرو جهت ارتقای مدیریت 

 بارهای سرمایشی )مشوقّها، محدودیتّها و ...(

مرکز مدیریت 

بارهای 

 سرمایشی

/ انرژی  و توزیع
 محیط زیست

3  

نی مبردهای ارتقاء کارایی انرژی و امکان سنجی جایگزی

سازگار با محیط زیست در سردخانه های صنعتی باالی صفر و 

زیر صفر کشور با توجه به توسعه فناوری های نوین در حوزه 

 سردخانه ها در سط  دنیا

/ انرژی  و توزیع
 محیط زیست

4  

امکان سنجی استفاده از سیستم های ذخیره سازی سرما 

ی و آموزشی و درکاربری های مختلف مسکونی، تجاری، ادار

های موجود کاربرد این سیستم و ارائه مشخص سازی چالش

 راهکار مناسب برای رفع چالش ها

/ انرژی  و توزیع
 محیط زیست

5  

بررسی اثرات اصالحی بر کولرآبی از قبیل ت ییر پوشش کولر، 

ت ییر پوشال، نصب ترموستات و نصب سایه بان در شرایط 

 واقعی محیطی عملکرد کولر آبی

/ انرژی  و توزیع
 محیط زیست
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 ردیف
کسب شده بکارگرفته شده در  یربردکا یفن یهادانش

 صنعت برق
 ) در قالب برونداد نهایی پروژه( 

 

 حوزه مرتبط واحد  

6  

تدوین دانش فنی طراحی، ساخت و تست نازلهای سوخت 

و ساخت یک دست نازل جهت  GE-F9توربین های گازی 

 نصب آزمایشی در یک واحد نمونه

معاونت تولید 

 نیرو
  7 تولید

های سوخت واحدهای میتسوبیشی دانش فنی ساخت نازل

های سوخت نازلتدوین دانش فنی ساخت ”مربوط به پروژه 

عدد نازل  18های گازی نیروگاه قم و ساخت گاز توربین

 “سوخت گاز جهت نصب در واحد

8  

سازی سیستم کاندیشن دانش فنی طراحی، ساخت و پیاده

سازی سیستم طراحی و پیاده”مانیتورینگ مربوط به پروژه 

 4کاندیشن مانیتورینگ با آنالیز ارتعاشات توربوژنراتور واحد 

 “گاه رامین اهوازنیرو

9  

بررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره ها به منظور 

مقابله با پیامدهای ناشی از نشست ریزگزدها بر تجهیزات 

 انتقال و توزیع برق

طرح ارئه 

کوتاه  یطرحها

مدت جهت 

استمرار عرضه 

خدمات برق در 

مواجهه  یطشرا

با هجوم 

 یزگردهار
 انتقال

10  

در  95وقوع ریزگردها در بهمن سال مطالعه حوادث ناشی از 

خوزستان و ارائه راهکارهای کوتاه مدت با تکیه بر مطالعات 

 بین المللی

طرح ارئه 

کوتاه  یطرحها

مدت جهت 

استمرار عرضه 

خدمات برق در 

مواجهه  یطشرا

با هجوم 

 یزگردهار

11  

تحلیل پارامترهای جوی موثر در پدیده ریزگرد خوزستان و 

 132ده نمودن یک نمونه پست موجود امکان سنجی سرپوشی

 کیلوولت جهت مقابله با مخاطرات ریزگرد
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 ردیف
کسب شده بکارگرفته شده در  یربردکا یفن یهادانش

 صنعت برق
 ) در قالب برونداد نهایی پروژه( 

 

 حوزه مرتبط واحد  

12  
استفاده از فناوری های نوین با تاکید بر فناوری نانو برای مقابله با 

مسائل ناشی از آلودگی ریزگردها بر سطوح عایقی و ایزوالسیون 
 هاخطوط و پست

طرح ارئه 

کوتاه  یطرحها

مدت جهت 

استمرار عرضه 

ات برق در خدم

مواجهه  یطشرا

با هجوم 

 یزگردهار

 انتقال

13  
بازبینی طرح پهنه بندی اقلیمی و بارگذاری خطوط انتقال نیرو برق 

 کشور
معاونت 

 تخصصی انتقال
 انتقال

14  
بررسی تلفات گرمایی در تجهیزات حرارتی نیروگاه به بمنظور کاهش 

 ها از طریق ترموگرافی تجهیزاتسوخت و آالینده
ط گروه محی

 زیست

و  یانرژ

 یستز یطمح

 

 

 ردیف
شده  یدتول یتخصص یکاربرد یهاافزارنرمتعداد 

 بکارگرفته شده در صنعت برق 
 )در قالب برونداد نهایی پروژه(

 واحد
حوزه 

 مرتبط

1  
تدوین رویه بازار زمان واقعی و ایجاد و توسعه نرم افزار اجرای بازار 

 زمان واقعی

و  یطرح طراح

توسعه سامانه 

 یاجرا شرفتهیپ

 یعتوز یرانبازار برق ا

2  
حت برق )ت یعتوز یشرکتها یبار برا ینیب یشپ ینرم افزار بوم

 برق تهران بزرگ( یعانتقال دانش به شرکت توز یمذاکره برا

 و یزیگروه برنامه ر

 یبهره بردار

 قدرت یها یستمس
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 باال ریسک با حاکمیتی یهاهپروژ و هاطرح اجرای -3-4

 ردیف
 شده تدوین یهادستورالعمل/هاگزارش

 (پروژه نهایی برونداد قالب در)
 واحد

حوزه 

 مرتبط

 انتقال گروه فشارقوی های کامپوزیتیدستورالعمل ارزیابی وضعیت مقره  1

 های نیروگاهیهای بویلرهای افزایش عمر لولهروش  2
سند نوسازی و افزایش 

 های قدیمیعمر نیروگاه
 تولید

3  
های خوردگی )کاهش آسیبی کاهش ترکهابررسی روش

 خزش و خستگی( در اجزای توربین بخار

4  

ره ای جهت طراحی، انجام خدمات مشاو"پروژه  نهاییگزارش 
هادات اصالحی در رابطه با سنجش اثربخشی و ارائه پیشن

 "های سازمان بهره وری انرژی ایرانطرح

معاونت انرژی و محیط 
 زیست

انرژی  و 
 محیط زیست

5  

ارزیابی بازار مولد همزمان برق و حرارت "پروژه  نهاییگزارش 
کوچک بر پایه پیل سوختی پلیمری و محاسبه نرخ خرید 

 "تضمینی برق تولیدی از پیل سوختی

6  

مطالعات و امکان سنجی تشکیل انجمن "پروژه  نهاییگزارش 
های انرژی صنفی مدیریت دانش در حوزه توسعه نیروگاه

 "تجدیدپذیر

7  

های فاز اول پروژه تدوین دسته آزمون"پروژه  نهاییگزارش 
تضمین کیفیت ماژول فتولتائیک بر مبنای مناطق مختلف آب و 

 "هوایی در ایران

8  
مطالعات امکان پذیری ایجاد دریاچه و "پروژه  نهاییگزارش 

 "بهبود موضعی شرایط زیست محیطی در جنوب کویر لوت

9  
مطالعات اکتشافی سطح االرضی تکمیلی "پروژه  نهاییگزارش 

 "در منطقه زمین گرمایی محالت

10  

مطالعات اکتشافی سطح االرضی تکمیلی "پروژه  نهاییگزارش 
منابع انرژی گرمایی در استان آذربایجان غربی )منطقه 

 "سلماس(

11  
خدمات مشاوره عملکرد سامانه بهینه "پروژه  نهاییگزارش 

 "ی ایرانگازی سازی زیست توده برا

 دستور العمل مونتاژ توربین بادی  12
 توزیع مرکز توربین بادی

 دستور العمل تست زمینی توربین بادی  13
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 ردیف
 شده تدوین یهادستورالعمل/هاگزارش

 (پروژه نهایی برونداد قالب در)
 واحد

حوزه 

 مرتبط

14  

های متحرک توربین تدوین دانش فنی تخمین عمر خزشی پره

به روش غیرمخرب نوین آزمون فراصوتی   v94.2گازی 
 غیرخطی

سند توسعه فناوری 
ارزیابی وضعیت و عمر 

ده قطعات داغ باقیمان
 نیروگاهی

 تولید

15  

ابله ها به منظور مقبررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره
ها بر تجهیزات انتقال و های ناشی از نشست ریزگردبا پیامد

 توزیع برق
 مشترک گروه شیمی و فرایند

16  
والد های فتحقیق در بهبود خواص الکتریکی و مغناطیسی ورق

 ریبا استفاده از تکنیک خراش لیزسیلیکونی مصرفی در کشور 

 گروه متالورژی
 مشترک

17  

های ساخت نمونه آلیاژ فلزی مورد مصرف در بررسی پارامتر

 Additiveصنعت برق به کمک فرایند ساخت افزودنی )

Manufacturing) 

18  
های پایش بهنگام وضعیت و عمر باقیمانده توسعه فناوری روش

 گاهیاجزای بویلر و توربین بخار نیرو
 تولید

 کاربرد رایانش ابری و پردزاش توزیع شده در شبکه هوشمند  19

 مرکز شبکه هوشمند

 توزیع

 مالحظات امنیتی اینترنت اشیاء  20

 های ارتباطی اینترنت اشیاءپروتکل  21 مشترک

 اسکادا و اینترنت اشیاء صنعتی  22

و  انرژی چشم انداز طرح  پایش هوشمند آب  23
 های کسب و کاری اینترنت اشیاء در صنعت آبی مدلبررس  24 محیط زیست

25  
های مورد استفاده در حوضه صنعت آب کشور مطالعه ابزار دقیق

 با تمرکز بر سد و نیروگاه
های مرکز سیستم

 گیری پیشرفتهاندازه

 تولید
26  

ی هاپروژه فنی مستخرج از سند طراحی سیستم 33برنامه ریزی
 هاکنترل نیروگاه

یستم کنترل طراحی س
 نیروگاه

27  

ابله ها به منظور مقبررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره
ا برتجهیزات انتقال و ههای ناشی از نشست ریزگردبا پیامد

 توزیع برق
 گروه شیمی و فرایند
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 ردیف
 شده تدوین یهادستورالعمل/هاگزارش

 (پروژه نهایی برونداد قالب در)
 واحد

حوزه 

 مرتبط

28  
های فیزیکی در بخش تولید مطالعه ساختاری مدیریت دارایی

 (3و  2صنعت برق )فاز 

ی، مرکز توسعه فناور
برداری، نگهداری و بهره

ی هاتعمیرات واحد
 نیروگاهی

 تولید
29  

ی در های نمکبررسی وضعیت کنونی سیستم بازیافت پساب
هایی برای رفع نواقص،راه اندازی نیروگاه ایرانشهر و ارائه راهکار

 هاطرح مدیریت آالینده و بهره برداری

30  
ی سیستم کنترلجزییات فرایندی، مکانیکی، الکتریکی و گزارش 

MVR موجود در نیروگاه بخار ایرانشهر 

31  

های دینامیکی اجزای نیروگاه تعیین مدل یکپارچه و پارامتر
نت های معاوترکیبی مشهد و استخراج لیست نیازمندیسیکل
ریزی و نظارت بر امنیت شبکه جهت اخذ تأییدیه پروانه برنامه

 ادواری تولید برق نیروگاه

ید ولتتخصصی معاونت 
 نیرو

 تولید

32  
های دینامیکی اجزای یک واحد از هر کدام از تعیین پارامتر

 های شیروان و نیروگاه شهید کاوهنیروگاه

33  
های دینامیکی واحد های شناسایی پارامترمشاوره و انجام تست

 یک نیروگاه مارون

34  
های دینامیکی جهت اخذ پروانه دائم تولید نیروگاه انجام تست

 مینرا

35  
محیطی تأمین آب موردنیاز سنجی فنی، اقتصادی و زیستامکان
 ترکیبی ایسینهای بخار نیروگاه سیکلواحد

 واحد گازی نیروگاه دماوند 2تست کارایی و تنظیمات   36

37  
نیروگاه  1انجام آزمون عملکرد بویلر و سیکل بخار واحد شماره 

 طرشت

38  
واحد گازی  3 (tuningانجام تست کارایی و تنظیمات )

 نیروگاه دماوند در شش نوبت

39  
طراحی و پیاده سازی سیستم کاندیشن مانیتورینگ با آنالیز 

 نیروگاه رامین اهواز 4ارتعاشات توربوژنراتور واحد

40  
خدمات مهندسی، نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت پنج دست 

  BBC 9 پره متحرک
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 ردیف
 شده تدوین یهادستورالعمل/هاگزارش

 (پروژه نهایی برونداد قالب در)
 واحد

حوزه 

 مرتبط

41  
ای خطا و هشانگرمشاوره و نظارت در خصوص نگزارش 

 ارائه شده به شرکت یراق آوران پویا هاترمینال مربوط به آن

 عتوزیتخصصی معاونت 

 توزیع

42  

گزارش تهیه و تدوین مشخصات فنی عمومی اجرایی 
های فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی سیستم

ها به تفکیک اقلیم و گاههای عمومی با تاکید بر دانشفضا
 کاربری

43  

گزارش تهیه و تدوین مشخصات فنی و اجرایی طراحی، نصب و 
های تجاری و ائیک در واحدهای فتوولتبهره برداری از سیستم

 مسکونی

 تشکیل کلینیک صنعت توزیع برق -فرگزارش مطالعه فاز ص  44

45  

های فشار قوی دژنکتور TRVسازی ملزومات مطالعه و شبیه
-63-20خالء در محدوده ولتاژی اعم از تیپ روغنی، گازی و 

های فشار قوی و فشار کیلو ولت موجود در ایستگاه 230-400
های زنجان برای متوسط تحت پوشش شرکت برق منطق

 های محتملرایط ممکن در قبال خطابدترین ش

46  
اقتصادی ایجاد زنجیره ارزش تولید ماژول -گزارش فنی

 فتوولتائیک سیلیکونی در ایران
 ژی خورشیدیمرکز انر

47  
ص    ینتدو سعه فناور  یاتیو برنامه عمل یلیسند تف رانه  یشپ یتو

 یبریدیو ه یبرق یخودروها

 یساز یطرح بوم
 یو اجزا یرساختز

 یخودرو برق

48  

های های امنیت سایبری سیستمپذیریگزارش استخراج آسیب 
ی و پذیرکنترل صنعتی، تعیین الزامات مرتبط با هر آسیب 

 CVSSها بر اساس معیار پذیری ی آسیببنداولویت
 مشترک ictمرکز امنیت 

49  

نامه طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در آئین
های تجمیع کننده پاسخگویی بار از مدیریت بار توسط نهاد

 طریق ارتباطات دوسویه دیجیتال
 سند شبکه هوشمند

توزیع/انرژی 
و محیط 

 زیست

50  
 یرهاالکتروموتو یریو بکارگ یدتول یسنج انجام مطالعات امکان

 یخانگ یزرهایفر یخچالپر بازده در 

 دیطرح انتقال دانش، تول
 یریو بکارگ

آهن  یالکتروموتورها
 (PMدائم ) یربا

توزیع/انرژی 
و محیط 

 زیست
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 واحد حوزه مرتبط
(  یعتصن/یصنعت یمه/نیلوت)پایتعداد محصوالت کاربرد

 شده یدتول
 ردیف

 تولید

 تمعاون
 تخصصی
 تولید نیرو

تدوین دانش فنی طراحی، ساخت و تست نازلهای سوخت توربین های    

و ساخت یک دست نازل جهت نصب آزمایشی در یک      GE-F9گازی 
 واحد نمونه

1  

های گازی   های سهههوخت گاز توربین   تدوین دانش فنی سهههاخت نازل   
 عدد نازل سوخت گاز جهت نصب در واحد 18نیروگاه قم و ساخت 

2  

 عاونتم
 تخصصی
 تولید نیرو

شات        شن مانیتورینگ با آنالیز ارتعا ستم کاندی سی سازی  طراحی و پیاده 
 نیروگاه رامین اهواز 4توربوژنراتور واحد

3  

 انتقال

 معاونت
 تخصصی

 انتقال

ستم حفاظت از راه دور با        سی صنعتی  شتیبانی فنی و نظارت بر تولید  پ
 DTPS-8C قابلیت اتصال به شبکه مخابرات دیجیتال مدل

4  

ید صهههنعتی دسهههتگاه مانیتورینگ روغن          پشهههتیبانی و نظارت بر تول
 ترانسفورماتور قدرت

5  

پشههتیبانی فنی و نظارت بر تولید نمونه صههنعتی ارتقا یافته سههیسههتم   
 DTPS-8Cحفاظت از راه دور مدل 

6  

فاز دوم طراحی و سهههاخت جبران کننده توان راکتیو اسهههتاتیک جهت 
ست    صب در پ ساخت      ک 63ن صیلی و  شامل طراحی تف شان  یلو ولت لو

 (SVCهای تریستوری به همراه ملحقات مربوطه و تست آن) ولو

7  

انرژی و محیط 
 زیست

 معاونت
 تخصصی
انرژی و 

 محیط زیست

سور       سن ستفاده از  ها در پایش لحظه ای بررسی و تحقیق در خصوص ا
 آب ها و منابع سطحی تامینهای آلی آب در رودخانهآالینده

8  

ست توده برای        سازی زی سامانه بهینه گازی  شاوره عملکرد  خدمات م
 ایران

9  

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 167  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 ردیف
 رد شده بکارگرفته شده کسب کاربردی فنی یهادانش

 (پروژه نهایی برونداد قالب در) برق صنعت
 حوزه مرتبط واحد

1  
وات پیل سوختی اکسید  50تدوین دانش فنی ساخت استک 

 ه از گاز طبیعیجامد با قابلیت استفاد

معاونت انرژی 

و محیط 

 زیست

انرژی  و محیط 
 زیست

2  

اقتصادی برای بازخورد نظرات  -انجام مطالعات اجتماعی

های سرمایشی و مصرف کنندگان و عرضه کنندگان سیستم

هاد به وزارت نیرو جهت ارتقای مدیریت ارائه گزارش و پیشن

 ...(ها و ها، محدودیتّمشوقّ)های سرمایشی بار

مرکز مدیریت 

های بار

 سرمایشی

/ انرژی و توزیع
 محیط زیست

3  

ار های سازگارتقاء کارایی انرژی و امکان سنجی جایگزینی مبرد

های صنعتی باالی صفر و زیر صفر با محیط زیست در سردخانه

ا ههای نوین در حوزه سردخانهکشور با توجه به توسعه فناوری

 در سط  دنیا

4  

های ذخیره سازی سرما جی استفاده از سیستمامکان سن

های مختلف مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی و درکاربری

های موجود کاربرد این سیستم و ارائه مشخص سازی چالش

 هاراهکار مناسب برای رفع چالش

5  

بررسی اثرات اصالحی بر کولرآبی از قبیل ت ییر پوشش کولر، 

تات و نصب سایه بان در شرایط ت ییر پوشال، نصب ترموس

 واقعی محیطی عملکرد کولر آبی
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 حوزه مرتبط

 

 واحد

 بکارگرفته شده تولید تخصصی کاربردی یهاافزارنرم

 برق صنعت در شده
 (پروژه نهایی برونداد قالب در)

 ردیف

 تولید
معاونت تولید 

 نیرو

 زطراحی و پیاده سازی سیستم کاندیشن مانیتورینگ با آنالی

 نیروگاه رامین اهواز 4ارتعاشات توربوژنراتور واحد
1  

 توزیع

طرح ارئه 

 یطرحها

کوتاه مدت 

جهت استمرار 

عرضه خدمات 

 یطبرق در شرا

مواجهه با 

هجوم 

 یزگردهار

ه ها به منظور مقابلبررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره

ها بر تجهیزات انتقال و های ناشی از نشست ریزگردبا پیامد

 توزیع برق

2  
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 استاندارد و بازرسی آزمون، با مرتبط اقدامات -3-5

 

 

  

 حوزه مرتبط واحد شده احداث جدید یهاآزمایشگاه ردیف

 توسعه محفظه آزمایشگاه مه نمکی پژوهشگاه نیرو  1
آزمایشگاه 

 مرجع
 انتقال

2  
های صنایع تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مه نمکی شرکت آزمایشگاه

 برنامه از سوی پژوهشگاه نیروبرق با ارائه 

 یکنترل هاییرتست ش یشگاهآزما یراه انداز  3
 ینسند تورب

 یگاز
 تولید

 حوزه مرتبط واحد هاآزمایشگاه شبکه به شده افزوده همکار یهاآزمایشگاه ردیف

1  
نامه همکاری با آزمایشگاه تست فیلترهای توربین مبادله تفاهم

 تی اصفهان گازی شهرک علمی و تحقیقا
 تولید آزمایشگاه مرجع

 شرکت اپیل-آزمایشگاه مه نمکی   2

سند راهبردی 

های توسعه فناوری

نوین تجهیزات 

عایقی فشار قوی 

در مناطق با اقلیم 

 خاا

 انتقال
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 حوزه مرتبط واحد   (بازرسی/آزمون) شده اصالح/ تدوین یهادستورالعمل ردیف

1  
های هوای ورودی در ا و نانوفیلترهدستورالعمل استفاده از فیلتر

 های برقنیروگاه

معاونت 

تخصصی 

 تولید

 تولید

2  

ه ها به منظور مقابلبررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره

ها بر تجهیزات انتقال و های ناشی از نشست ریزگردبا پیامد

 توزیع برق

معاونت 

تخصصی 

 انتقال

 انتقال
وه فشار گر RTVدستورالعمل آزمون پوشش    3

 RTVهای  و الزامات فنی پوشش تعیین معیار   4 قوی

5  

ه ها به منظور مقابلبررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره

ها بر تجهیزات انتقال و های ناشی از نشست ریزگردبا پیامد

 توزیع برق

معاونت 

تخصصی 

 انتقال

مرکز شبکه  های هوشمند حجمی آباصالح و بازنگری مشخصات فنی کنتور  6

 هوشمند
 توزیع

 های دبیرخانهطرح فهام در قالب فعالیت FIDسند   7

8  
های کنترل های سیستمافزاردستورالعمل نحوه امن سازی نرم

 صنعتی

مرکز امنیت 
ICT 

 مشترک

 

 حوزه مرتبط واحد شده بازنگری/تدوین یهااستاندارد ردیف

1  

اجزای  استانداردسازی فرایند اجرای تعمیرات اساسی

اصلی یک نیروگاهی بخاری و تعمیم آن به نیروگاه 

 مختلف

مرکز توسعه فناوری، 

برداری، نگهداری بهره

ی هاو تعمیرات واحد

 نیروگاهی

 تولید

 توزیع مرکز توربین بادی با همکاری مجموعه ساتبا تدوین شده استاندارد  2

3  
با  IEC-TS 62257-9-5 تدوین شده استانداردهمکاری در 

 های تجدیدپذیرمان انرژیساز

مرکز انرژی 

 خورشیدی
انرژی  و محیط 

 زیست
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 حوزه مرتبط واحد شده انجام یهابازرسی دیفر

1  
تست الکتریکی کنتور شرکت داناسنجش آب وبرق 

 درآزمایشگاه اپیل

 توزیع مرکز شبکه هوشمند

 تست الکتریکی کنتور شرکت سانا درآزمایشگاه اپیل  2

 شرکت دیباگران فرایندتست عملکردی   3

4  
تست دقت هیدرولیکی کنتور شرکت سانا درآزمایشگاه 

 تنظیم

 بازدید و نمونه برداری از خط تولید شرکت اسپیناس  5

6  
تست دقت هیدرولیکی کنتور شرکت اسپیناس 

 درآزمایشگاه تنظیم

 تست عملکردی  شرکت اسپیناس  7

 مرکز شبکه هوشمند

 توزیع

8  
یکی کنتور شرکت داناسنجش آب تست دقت هیدرول

 وبرق درآزمایشگاه تنظیم

 تست عملکردی شرکت اسپیناس  9

 تست عملکردی شرکت سانا  10

 تست عملکردی شرکت دانا سنجش آب و برق  11

12  
انجام بازرسی خط تولید ذخیره ساز سرمای شرکت رشد 

 و توسعه

های مرکز مدیریت بار

 سرمایشی

13  
امتیاز فنی ساخت داخل به  انجام بازرسی و اختصاا

 شرکت تولیدی ماژول فتوولتائیک تابان

مرکز انرژی 

 خورشیدی

14  
ارزیابی فنی آزمایشگاه گیرنده دیجیتال تکتا اعزام شده از 

 طرف اداره استاندارد 

گروه فناوری اطالعات 

 و ارتباطات 
 مشترک
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 دانش مدیریتو توسعه  تقراراس -3-6

 واحد شده برگزار یهاسمینار و هاهمایش ردیف

 مهانشست هم اندیشی اصالحات سند همکاری پذیری طرح ف  1

سند شبکه 

 هوشمند
 مشترک با شرکت توانیر 98نشست هم اندیشی مدیریت مصرف در سال   2

3  
ی فعال در زمینه خانه هوشمند مشترک با انجمن هانشست هم اندیشی با شرکت

 شبکه هوشمند 

4  

ی موجود های مایع سازگار با زیرساختهاسوخت ی تولیدهاگزینه"سمینار 

در تاریخ  "ی ترمال و هیدروترمالهای فسیلی( از طریق تبدیلها)سوخت

97/01/20 

طرح انرژی 

 زیست توده

5  
ی تحلیل گازیسازی با هدف تولید انرژی از هاو مدل هابررسی فناوری"سمینار 

 97/02/31در تاریخ  "تودهمنابع زیست

6  
ت تخصصی مدیریت زائدات کشاورزی با هدف تولید برق در تاریخ نشس

97/02/23 

7  

ی فنی و اقتصادی فناوری هضم هابررسی و تحلیل جذابیت"نشست تخصصی 

 "ی دام و طیور، تولید برق و حفظ محیط زیستهابیهوازی در مدیریت پسماند

 97/06/05در تاریخ 

8  
( در MFCوری پیل سوختی میکروبی )روند توسعه فنا"اندیشی بررسی نشست هم

 97/09/07در تاریخ  "ی کاربرد آن در ایرانهادنیا و ارزیابی چالش

 سمینار اصول تنظیم مقررات اقتصادی  9

گروه اقتصاد 

 برق و انرژی

 سمینار عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی  10

 ری در صنعت برق ایرانی حقوقی تنظیم گهاسمینار چالش  11

 ی ضدرقابتی در نظام حقوق رقابت ایرانهاسمینار درآمدی بر رویه  12

 ی توزیع(های خدمات عمومی ) شرکتهاسمینار هزینه سرمایه شرکت  13

14  
ی انرژی در هابرداری از انرژی زمین گرمایی با استفاده از شمعسمینار بهره

 پژوهشگاه نیرو
ی هاگروه سازه

 برق صنعت
 ی غیراشباع در وزارت راههاکارگاه تخصصی مکانیک خاک  15

16  
ی انرژی با تکیه بر هاطراحی، اجرا و آزمون استفاده از شمع"کارگاه تخصصی 

 ی برقالمللبینکنفرانس  "صنعت برق
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 واحد شده برگزار یهاسمینار و هاهمایش ردیف

 آبان( 2مهر تا  30ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق )  17
 مرکز نانو

 (97آبان  30تا  29)مجمع اقتصاد نانو   18

19  
بررسی روند پروژه مطالعات جامع و یکپارچه برنامه ریزی کالن انرژی کشور در 

معاونت انرژی  ساله )در شرکت توانیر با حضور معاون توانیر( 30افق 

و محیط 

 زیست
 کنترل کیفیت ماژول فتوولتائیک  20

 میلیارد دالری در حوزه انرژی 100گمشده   21

 لعمل فنی و اجرایی نحوه اتصال تولیدات پراکنده به شبکهسمینار دستورا  22
گروه خط و 

  23 پست
با  هانشست تخصصی با عنوان ارزیابی مشخصات فنی تجهیزات و انتخاب آن

 هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی

گروه  ی قدرتهاگیری بهنگام ترانسفورماتوری اندازههاپژوهی روشسمینار آینده  24

الکترونیک و 

نانوالیاف  ی¬سمینار ساخت حسگر فشار/ ضربه انعطاف پذیر پیزوالکتریک بر پایه  25 بزار دقیقا
PVDF 

26  
ی آبی جهت هاسمینار امکان سنجی استفاده از درایو فرکانس مت یر در کولر

 افزایش راندمان و بهبود کارایی آن
گروه 

الکترونیک 

 psc2018-الکترونیک قدرتسمینار معرفی طرح شبکه ملی آزمایشگاه مرجع   27 قدرت

 97/2/31سمینار فناوری گازیساز   28
گروه انرژی 

 تجدیدپذیر

29  
سمینار طراحی و ساخت مواد بازدارنده هیبریدی چند منظوره سبز با هدف 

  های خنک کننده تر نیروگاههاکنترل شیمیایی و صرفه جویی در مصرف آب برج
 
 
 

گروه شیمی و 

 فرایند

 
 
 
 
 

30  
ی شیرین سازی آب دریا با استفاده از هاسمینار آینده پژوهی فناوری

 ساله 10ی نوین در افق هاتکنولوژی

31  
سنجی بکارگیری این ی نوین تبدیل توان به گاز و امکانهاسمینار بررسی فناوری

 فرآیند در صنعت برق و انرژی 

32  

رسی فنی و اقتصادی استفاده سمینار پایان نامه کاشناسی ارشد حمایت شده بر

سازی انرژی ی ذخیرههامجدد از باتری لیتیومی به کار رفته در خودرو در ایستگاه

 بینی ت ییرات در آینده در ایران و پیش

33  
به منظور مقابله با  هاسمینار بررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره

 قال و توزیع برقبر تجهیزات انت های ناشی از نشست ریزگردهاپیامد
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 واحد شده برگزار یهاسمینار و هاهمایش ردیف

34  

توسط سرکار خانم دکتر عرب پور از  هاسمینار آینده پژوهی ارگانیک الکترونیک 

ی خورشیدی پلیمیری هیبریدی: ساختار هادانشگاه تربیت مدرس با عنوان: سلول

 ی آن هاو اصول عملکرد، وضعیت کنونی و آینده

گروه شیمی و 

 رایندف

 کارگاه کاربرد اینترنت اشیا در پایش اب  35

 مرکز شبکه

 هوشمند

 پانل تخصصی برگزاری رویداد فناورانه در حوزه آب  36

 1کارگاه تخصصی مسابقه ذخیره ساز شماره   37

 )وبینار( 2کارگاه تخصصی مسابقه ذخیره ساز شماره   38

39  
ی دولتی سراسر هاگردهمایی تخصصی با کارشناسان ابزار دقیق و کنترل نیروگاه

 (97/02/26کشور)
طراحی 

سیستم 

 اهیروگکنترل ن

40  
ی دولتی سراسر هاگردهمایی  تخصصی با کارشناسان ابزار دقیق و کنترل نیروگاه

 (97/05/23کشور)

41  
ی دولتی سراسر هاگردهمایی تخصصی با کارشناسان ابزار دقیق و کنترل نیروگاه

 (97/08/21کشور)

42  
 در پنجمین کنفرانس "مهندسی قابلیت اطمینان در صنعت برق"پنل تخصصی 

 ن المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنیبی

مرکز توسعه 

فناوری، 

برداری، بهره

نگهداری و 

تعمیرات 

ی هاواحد

 نیروگاهی

43  
ی فیزیکی در بخش هابکارگیری رویکرد مدیریت دارایی"جلسه هم اندیشی طرح 

 "تولید صنعت برق

44  
 ی نیتروژن درهای کاربردی در بهبود مستمر کاهش انتشار اکسیدهاسمینار روش

 هانیروگاه

گروه محیط 

 زیست

 ی خروجی دودکش با استفاده از تماس دهنده غشاییهااز گاز SO2جداسازی   45

46  
ی حرارتی با استفاده هانیروگاه CO2سمینار تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار گاز 

 STIRPATاز مدل 

47  
ظور کاهش سوخت و بررسی تلفات گرمایی در تجهیزات حرارتی نیروگاه به بمن

 از طریق ترموگرافی تجهیزات هاآالینده

 ی فاضالب کشورهاسمینار تولید برق از جریان پساب خروجی از تصفیه خانه  48
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 واحد شده برگزار یهاسمینار و هاهمایش ردیف

 ی تهویه مطبوعهای مرتبط با کمپسورهاهمایش هم اندیشی با شرکت  49

مرکز مدیریت 

ی هابار

 سرمایشی

 رژیی انجمن انهاهمایش هم اندیشی با شرکت  50

 و نقش آن در امنیت انرژی HVACهمایش نگهداشت هوشمند تاسیسات   51

52  
ی جایگزین طبیعی و سنتزی در در صنعت هاهمایش اهمیت استفاده از مبرد

 سرمایش

 کارگاه آموزشی هوشمندسازی تاسیسات و مانیتورینگ سیستم  53

 ی صنعت برقهاسمینار ارائه نظام نامه جدید استاندارد  54

 توزیع معاونت

 استارتاپ ویکند صنعت توزیع برق  55

 کارگاه در استارتاپ ویکند توزیع برق 7برگزاری   56

 کارگاه در ششمین کنفرانس فناوری نانو  57

58  
ی توزیع هاطراحی نظام و مدل پایش و ارزیابی میزان تلفات برق شبکه"همایش 

 "انرژی الکتریکی و تدوین الگوریتم تشخیص سهم عوامل آن

59  
ی توزیع ایران هاتعیین نقطه مطلوب تلفات انرژی الکتریکی در شبکه"مایشه

  "ی ج رافیایی، فنی و اقتصادیهابراساس شاخص

60  
گذاری در زنجیره ارزش تولید ماژول فتوولتائیک در محل معاونت سمینار سرمایه

 علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرکز انرژی 

 خورشیدی

 گی در شرکت برق منطقه ای خراسانسمینار معرفی طرح خورد  61

طرح پایش و 

 کنترل

 دو سمینار معرفی طرح خوردگی در شرکت برق منطقه ای زنجان  62

 دومین و سومین جلسه هم اندیشی طرح   63

 مین جلسه کمیته راهبری چهار  64

 سمینار در شرکت مناطق نفت خیز گچساران   65

66  
مینه اقدامات انجام شده طرح ی برق در زالمللبیننشست تخصصی در کنفرانس 

 خوردگی

67  
ی برق در زمینه نتایج پروژه برونسپاری المللبیننشست تخصصی در کنفرانس 

 شده کامپوزیت

68  
نشست تخصصی در همایش هفته پژوهش وزارت نیرو در زمینه اقدامات انجام 

 شده طرح خوردگی
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 واحد شده برگزار یهاسمینار و هاهمایش ردیف

  97ی  انجمن رمز المللبینحمایت از برگزاری کنفرانس   69

رکز م

  ICT  70امنیت

ی برق، ارائه سند المللبینسمینار تخصصی جنب سی و سومین کنفرانس 

راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری امنیت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

 صنعت برق

 های قدرت با اندازه گیری گازهاسمینار مانیتورینگ وضعیت ترانسفورماتور  71
طرح مدیریت 

  72 هااالینده
ی نیتروژن در های کاربردی در بهبود مستمر کاهش انتشار اکسیدهاسمینار روش

  هانیروگاه

 شبکه اجتماعی متخصصین برق -پروژه فاز دوم هیوسپترون   73

گروه آینده 

 نگاری

 ی طراحیهاآینده نگاری:مبانی نظری و مدل  74

 ی پایش و ارزیابیهاآینده نگاری:مدل  75

 1420ی تأمین انرژی ایران هاپژوهی روشآینده  76

77  
 ی سازمانیهاد تدوین ساختار و فرایند آینده پژوهی و جایگاه و نقش واحدنهاپیش

 مرتبط با توجه به ماموریت پژوهشگاه نیرو  

78  
مشارکت در اجرای طرح تعویض، ارتقا و  "برگزارس جلسه هم اندیشی پیرامون  

کز مر  "7000ی کولر آبی هابهینه سازی موتور

ی هاموتور

الکتریکی 

 پیشرفته

79  
ی کشاورزی و هااولین جلسه هم اندیشی تدوین دستورالعمل برقی کردن چاه

 کنترل هوشمند مصرف انرژی با بکارگیری درایو الکتریکی

80  
 یریو بکارگ یدپروژه تدوین طرح کسب و کار تول یشیانداولین جلسه هم

 شارمتوسط انتقال آبف یهاالکتروپمپ ینرم برا یهاندازهارا
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 واحد شده تولید تخصصی یهابرونداد ردیف

 1397ر هاب - 3شماره  -خبرنامه طرح انرژی زیست توده   1
طرح انرژی زیست 

 توده
 1397تابستان  - 4شماره  -خبرنامه طرح انرژی زیست توده   2

 1397پاییز  - 5شماره  -خبرنامه طرح انرژی زیست توده   3

ی هاگروه سازه 97ر های صنعت برق بهاخصصی گروه سازهبرون داد ت   4

 97ی صنعت برق پاییز  هابرون داد تخصصی گروه سازه   5 صنعت برق

 97تابستان  -ی حرارتی هابرونداد تخصصی گروه پژوهشی سیکل و مبدل  6
گروه سیکل و 

 ی حرارتیهامبدل

 97ر هاب -برونداد تخصصی گروه مطالعات فشارقوی   7

 97تابستان  -برونداد تخصصی گروه مطالعات فشارقوی   8 وه فشارقویگر

 97پاییز  -برونداد تخصصی گروه مطالعات فشارقوی   9

 (97خبرنامه مرکز نانو )تابستان   10
 مرکز نانو

 (97خبرنامه مرکز نانو )پاییز   11

 سه ماه اول -برونداد تخصصی گروه  12

 ه ماه دومس -برونداد تخصصی گروه  13 گروه خط و پست

 سه ماه سوم -برونداد تخصصی گروه  14

 ی مایعهای صرفه جویی سوختهاکمیته تخصصی خرید تضمینی هزینه  15
معاونت انرژی و 

 محیط زیست

 (97خبرنامه ابررسانا )تابستان   16
 سند ابررسانا

 (97خبرنامه ابررسانا )پاییز   17

 97هریور ش-6شماره-ی تخصصی گروه الکترونیک قدرتهابرونداد  18
گروه الکترونیک 

 قدرت

گروه انرژی  رحیمی تاکامی -برونداد گروه شش ماه اول  19

 رحیمی تاکامی -برونداد گروه شش ماه دوم  20 تجدیدپذیر

گروه شیمی و  1397ر هاب -2شماره  -برونداد تخصصی گروه شیمی و فرایند  21

 1397 پاییز -3شماره  -برونداد تخصصی گروه شیمی و فرایند   22 فرایند
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 واحد شده تولید تخصصی یهابرونداد ردیف

 گروه متالورژی برونداد تخصصی گروه متالورژی  23

 رهاپیک هوشمند ب  24
مرکز شبکه 

 هوشمند

 گروه محیط زیست 1برونداد تخصصی شماره   25
 گروه محیط زیست

 گروه محیط زیست 2برونداد تخصصی شماره   26

 1397، تابستان 4سال سوم، شماره   27
گروه تجهیزات دوار 

 مکانیکی

 گروه غیرفلزی (97روه مواد غیرفلزی )پاییز برونداد تخصصی گ  28

 97اردیبهشت  -مجله الکترونیکی مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی   29
مرکز انرژی 

 خورشیدی

 خبرنامه طرح کنترل و پایش  30
طرح کنترل و 

 پایش

 97برونداد تخصصی مرکز پایش و حفاظت شبکه برق پاییز   31
مرکز پایش و 

 حفاظت شبکه برق

 97ی کنترل شبکه تابستان هاگروه پژوهشی سامانه 3شماره  خبرنامه  32
ی هاگروه سامانه

 کنترل شبکه

33  
انجام مطالعات امکان سنجی تولید و به کارگیری  "مستندات دانشی 

 "ی خانگیهای پر بازده در یخچال فریزرهاالکتروموتور

ی هامرکز موتور

 الکتریکی پیشرفته
34  

توسعه فناوری و مشخصات فنی انواع تدوین سند  "مستندات دانشی 

ی آب هابه منظور بهره برداری در طرح برقی کردن چاه هاالکتروپمپ

 "کشاورزی

35  
ی هاتدوین اسناد تفصیلی توسعه فناوری پیشرانه خودرو "مستندات دانشی 

  "برقی و هیبریدی
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 واحد یللالمبین و خارجی داخلی، یهاکنفرانس در شده مقاالت منتشر ردیف

1  
Eectricity Tariff Structure Review in Iran (Identifying and 
analyzing the most influenced factors)- CIGRE 2018-Maryam 

Mohammadi 

گروه اقتصاد برق 

 و انرژی

2  

ی برق در زمینه رعایت حقوق هاآسیب شناسی آیین نامه تکمیلی تعرفه 

 -ی توزیع نیروی برقهانس ملی شبکهبیست و سومین کنفرا -مشترکین

 1397اردیبهشت 

3  

ی برق به منظور تنظیم مقررات در هابررسی ساختار آیین نامه تکمیلی تعرفه 

رانس بیست و سومین کنف -بخش توزیع برق ایران: بررسی تطبیقی و تحلیلی

 1397اردیبهشت  -توزیع نیروی برق یهاملی شبکه

4  
سی و سومین  -هاقانونی صنعت برق در سایر کشور دی ونهابررسی ساختار  

 1397مهر  -ی برقالمللبینکنفرانس 

5  
بیست و سومین -ی داخل و خارج از صنعت برقهادنهانقش و جایگاه 

 1397اردیبهشت  -توزیع نیروی برق یهاکنفرانس ملی شبکه

6  

 Rahnavard, A., Beigi, M., Tadi, M.K. and Razmkhah, T., 2019. 

A Feasibility Study on Implementing the Energy Piles in 
Electric Power Industries. Energy Geotechnics: SEG-2018, 

p.211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ی هاگروه سازه

 صنعت برق

 
 
 
 
 
 
 

7  

 F. Jafarzadeh, A. A. Garakani, R. Raeesi, J. Maleki and M. 

Banikheir, 2018. "Predicting Seepage Behavior of Silveh Earth 

Dam By Implementing 3D Numerical Modeling and 

Instrumental Measurements During First Impounding". 
Accepted for oral presentation in 83rd annual meeting of 

ICOLD,  ICOLD Congress, Vienna, Austria 

8  

 F. Jafarzadeh, A. A. Garakani, J. Maleki, M. Banikheir and R. 
Raeesi, 2018. "Sealing Performance of Silveh Embankment 

Dam Cutoff Wall Based on Instrumentation Measurements". 
Accepted for oral presentation in 83rd annual meeting of 

ICOLD,  ATCOLD Hydro Engineering Symposium, Vienna, 
Austria. 

9  

 S. M. Haeri, S.M.H. Seyed Ghafouri, A. A. Garakani, 2018. 

Pore Structure Evolution in Collapsible Loess Due to Lime-
Stabilization, 11th International Congress of Civil Eng., 

Tehran, Iran. 
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 واحد یللالمبین و خارجی داخلی، یهاکنفرانس در شده مقاالت منتشر ردیف

10  
ی صنعت برق، هامین و اثرات آن بر سازهبررسی لزوم توجه به مخاطرات ز 

 ی مهندسی عمران، تهران، ایران المللبینیازدهمین کنگره 

های گروه سازه

 صنعت برق

11  

مقاومسازی خطوط انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هوایی با مطالعه 

سی و سومین کنفرانس  "گیالن-لنگرود و پرهسر-موردی خطوط سیاهکلده

    97بین المللی برق، آبان 

 فشارقویگروه 

12  

ی انتقال نیرو در هاتعیین دوره بازگشت باد و یخ جوی برای بارگذاری دکل

کنفرانس بین المللی برق، آبان سی و سومین  "شرایط استفاده از حریم هوایی

97 

13  

و تجهیزات  های در مقیاس میکرو و نانو در سازههاتارزیابی غیر مخرب خرابی

سی و سومین کنفرانس  "ری خطیصنعت برق با بکارگیری روش نمونهگی

  97بین المللی برق، آبان 

14  
 A. A. Garakani, J. Malek"Load capacity of helical piles with 
different geometrical aspects in sandy and clayey soils: A 

numerical study" 2019 

15  
ال رخطوط انتقامکان سنجی استفاده از ترکیب کراس آرم کامپوزیتی و مقره د

 97فشارقوی. سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، آبان 

16  
ی ارتقاء منتخب برای بهبود راندمان هااقتصادی بکارگیری بسته-ارزیابی فنی

 GEF9ی گازی هاو توان تولیدی واحد

گروه سیکل و 

ی هامبدل

 حرارتی

 ه فشارقویگرو ی برق تهران المللبینمقاوم سازی خطوط ...کنفرانس    17

18  

ی کشاورزی با های چاههاتدوین برنامه عملیاتی توسعه فناوری الکتروپمپ 

 -رقی بالمللبینرویکرد مدیریت مصرف آب و انرژی. سی و سومین کنفرانس 

 تهران 

ی هامرکز موتور

الکتریکی 

 پیشرفته
19  

ی های هم محور بر مبنای آهنرباتحلیل المان محدود چرخ دنده م ناطیس 

 تهران  -ی برقالمللبینموجود در بازار ایران .سی و سومین کنفرانس 
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 واحد یللالمبین و خارجی داخلی، یهاکنفرانس در شده مقاالت منتشر ردیف

20  
ی چاههامدیریت مصرف تقاضا با به کارگیری فناوری درایو در الکتروپمپ  

 تهران -ی برقالمللبینی آب کشاورزی. سی و سومین کنفرانس ها

های مرکز موتور

الکتریکی 

 پیشرفته

21  

ی های مورد استفاده بر روی مقرههاوپوششبررسی میدانی و آزمایشگاهی نان

نعت نانو در ص الکتریکی در استان خوزستان؛ ششمین کنفرانس ملی فناوری

 برق؛ ایران، تهران

 مرکز نانو

22  
ی الکتریکی؛ ششمین کنفرانس ملی هابر روی مقره هاکاربرد نانو پوشش 

 فناوری نانو در صنعت برق؛ ایران، تهران 

23  
؛ ششمین «نانوساختار و رصد آخرین تحوالت علمی و پژوهشیی هافیلتر»

 کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق؛ ایران، تهران

24  
مروری بر تولید نانو الیاف کربنی به روش الکتروریسی به عنوان الکترود در 

 ؛ ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق؛ ایران، تهران «هاابرخازن

25  

ی برق ایران با تکیه بر های پرظرفیت در شبکههادیهااز استفاده ازچشم اند

؛ ششمین کنفرانس «رصد آخرین تحوالت فنی و پژوهشی در حوزه نانوفناوری

 ملی فناوری نانو در صنعت برق؛ ایران، تهران

26  
؛ ششمین «ی یون لیتیمیهانقش فناوری نانو در ارتقای عملکرد باتری 

 نانو در صنعت برق؛ ایران، تهران ریکنفرانس ملی فناو

27  

 ی ارتقاء منتخب برای بهبود راندمان وهاارزیابی فنی اقتصادی بکارگیری بسته

المللی انرژی، ، دوازدهمین همایش بین"GE-F9ی گازی هاتوان تولیدی واحد

 ، تهران، ایران 1397خرداد 

معاونت تولید 

 نیرو

28  

ی کاهش جریان هاایران و راهکار بررسی سط  اتصال کوتاه شبکه انتقال

مین کنفرانس ملی فناوری در چهار-ی بحرانیهااتصال کوتاه در پست

 مهندسی برق و کامپیوتر
 گروه خط و پست

29  

ی های توزیع در کشورهامطالعه استراتژی افزایش راندمان ترانسفورماتور

س رانپنجمین کنف -ی ساخت داخلهامختلف و بررسی جایگاه ترانسفورماتور

 ی ترانسفورماتور المللبین
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 واحد یللالمبین و خارجی داخلی، یهاکنفرانس در شده مقاالت منتشر ردیف

30  
 های های سامانه کنترل، مدیریت و پایش ایستگاهاستخراج مدل

 مرکز خودروبرقی هاشارژ در آپارتمان

 مدل بهینه کسب وکار باتری لیتیوم یون مورد استفاده در موتورسیکلت برقی  31

32  
و ارائه الزامات  های آزمون خودرو برقیها و استاندارداستخراج انواع آزمون

 خودرو برقی در کشور ایران  ایجاد بستر آزمایشگاهی
 مرکز خودروبرقی

33  
 ی آبیهامقاله پروژه امکان سنجی استفاده از درایو فرکانس مت یر در کولر

 ، مهدی باباییPSCجهت افزایش راندمان و بهبود کارایی آن، 

گروه الکترونیک 

 قدرت
34  

Diode Assisted Quasi Z-source Inverter with Discontinuous 

Current: Analysis and Simulation,2018 AEIT International Annual 

Conference, 

35  
Developed Quasi Z-Source Inverter Based on Diode-Cells: 

Analysis and Simulation,2018 AEIT International Annual 

Conference 

36  

Surface modification of SUS-430 alloys for SOFC interconnect 

application (B0515)Hamid Abdoli (1), Morteza Torabi (1), 

Mohammad Ali Faghihi Sani (2); (NRI),,13th EUROPEAN SOFC 

& SOE FORUM 2018 3–6 July 2018  KKL Lucerne/Switzerland 

گروه انرژی 

 تجدیدپذیر
37  

Sintering temperature effect on Ln2NiO4±δ electrochemical 

performance as SOFC cathode (B0936) 

Mohammad Golmohammad, Hamid Abdoli, Morteza Torabi, 

Abolfazl Molaahmad, Shahriyar Bozorgmehri;NRI, 13th 

EUROPEAN SOFC & SOE FORUM 2018   3–6 July 2018  KKL 

lucerne/Switzerland 

38  

FEM simulation of creep behavior in SOFC anode substrates 

(A1334) 

Farid Salari, Hamid Abdoli;  NRI, 13th EUROPEAN SOFC & 

SOE FORUM 2018  3–6 July 2018    KKL Lucerne/Switzerland 

39  
مین ، دو"خیص خطا در توربین بادیطراحی رویتگر فازی بهینه به منظور تش

 1397کنفرانس ملی کنترل و بهینه سازی، 

گروه پایش و 

 کنترل

40  

Farzad Bastan, Mohammad Kazemeini and Afsanehsadat Larimi. 

Developing a Mathematical Model of Asphaltene Precipitation 

Using the Extended Flory-Huggins Theory and the SRK Equation 

of State. The 10th International chemical engineering congress and 

exhibition, Iran, 2018. 

 
 

گروه شیمی و 

 فرایند

 
 

41  
Afsaneh Larimi. Carbonaceous Supports Decorated with Pt-TiO₂ 
Nanoparticles Using Electrostatic Self-Assembly Method As a 

Highly Visible Light Active Photocatalyst for CO₂ 
Photoreduction. AICHE, 2018. 
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42  

بررسی عملکرد ترکیبات ضدرسوب نانو م ناطیس بر فوالد کربن برج خنک »

، چهلمین همایش «یمیاییی الکتروشهای حرارتی با آزمونهاکن نیروگاه

 97، بهمن هاشیمی نیروگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گروه شیمی و 

 فرایند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43  

Afsaneh Larimi و Mostafa Fathi. Catalytic steam reforming of 

glycerol: A simulation with MATLAB Photocatalytic conversion 

of CO2 from the stack of power plants to clean and cheap fuel by 

solar energy. 7th International Congress on Nanoscience& 

Nanotechnology, Iran, 2018. 

44  

Z. Nayernia, M. Kazemeini and A. Larimi. Catalytic steam 

reforming of glycerol: A simulation with MATLAB. 2nd 

International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference, 

Iran, 2018. 

45  Technical and economic study of reverse osmosis water 

desalination combined with solar photovoltaic panels  

46  
، دوازدهمین همایش "ی انرژی حرارتی در صنعت برق و انرژیهاسازذخیره 

 1397ی انرژی، تهران، ایران، المللبین

47  

ی منتخب برق باختر با استفاده از روش هاارزیابی وضعیت کاغذ عایقی ترانس 

ی لالملبین، سومین کنفرانس "نوین متانول و تعیین اولویت جایگزینی

 1397ن، ایران، مهندسی برق، تهرا

48  
H.Ghasemi Nejad,M.Ghahraman Afshar,"Identification of the 

Sand and Dust Storm Origin in Khuzestan Province", Int.Conf. 

Science,Engineering and Innovation.Toronto,Canada,Aug 2018 

49  

M.Mohammadi,F.Rahimpour, M.Ghahraman Afshar,"Quercetin 

defection and its mechanhsm investigation by using an electro 

analytical techniques",Int.Conf. Science,Engineering and 

Innovation.Toronto,Canada,Aug 2018 

50  

بررسی عملکرد نانو ذرات م ناطیسی اصالح شده سطحی با ترکیبات آلی به  

ششمین کنفرانس فناوری نانو - -اهمنظور حذف فلزات سنگین از پساب نیروگ

 1397تهران، ایران،  –در صنعت برق

51  
ی انرژی هاسازعنوان نسل آینده ذخیرهی پسا لیتیم یون بههامروری بر باتری

 لکتریکی، سی و سومین کنفرانس برقا

52  

ی استفاده از دی اکسید کربن و اولویت بندی صنایع هادسته بندی روش 

-ی برقالمللبینسی و سومین کنفرانس  -در ایرانCO2یافت دارای قابلیت باز

 1397تهران، ایران، 
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53  

بخار  -ی موجود در آب چرخه آب هامقادیر بسیار پایین کاتیون گیریاندازه

ی حرارتی به روش کروماتوگرافی یونی مجهز به سیستم پیش هانیروگاه

  1397ران، ، سی و سومین کنفرانس برق،تهران، ای"ت لیظ اتوماتیک

 
 
 
 

گروه شیمی و 

  54 فرایند

S. Delirian*, M. Narimani, S. A. Maboudi, Technical and 

Economic Study of Reverse Osmosis Water Desalination 

Combined with Solar Photovoltaic Panels;  پژوهشگاه شیمی و

97مهندسی شیمی ایران، تیر   

55  
S.T. Seyyedin, S.A.  Maboudi, S Dalirian; Improved Lithium Sulfur 

batteries with a Graphene Based Cathode Material; 33th international 

power system conference,Tehran,Iran.2018 

56  
 Sadeghi I., Ehya H., Nasiri-Zarandi R., Faiz J., Shayegani Akmal A. A., 

"Condition Monitoring of Large Electrical Machine under Partial 

Discharge Fault – A review", speedam 2018. 

ی هاماشینگروه 

 الکتریکی دوار

57  
Nasiri-Zarandi R., Ajamloo A. M., Abbaszadeh K., " Proposing the 

Output Equations and 3-D MEC Modeling for U-Core TFPM 

Generators", speedam 2018. 

58  
Nasiri-Zarandi R., Ghaheri A., Abbaszadeh K.," Cogging Torque 

Reduction in U-Core TFPM Generator Using Different Halbach-Array 

Structures", speedam 2018. 

59  
Aliahmadi M., Tahanian H., Moallem M., Nasiri-Zarandi R., "On the 

Use of Boundary Element Method for the Study of Low Frequency 

Electromagnetic Devices", speedam 2018. 

60  
Ghaempanah A., Azizi-Moghadam H., Nasiri-Zarandi R., " Fractional 

Horsepower Synchronous Reluctance Motor for Use in Home 

Appliances", speedam 2018. 

61  

تخمین عمر باقیمانده خزشی پوسته داخلی توربین گازی از جنس سوپر آلیاژ  

مهندسی مواد و متالورژی، مهر المللی ،هفتمین کنفرانس بین "617اینکونل

97  

 گروه متالورژی
62  

بررسی رشد دانه در سوپرآلیاژ پایه نیکل ساخته شده به روش ذوب لیزری 

 97، آذر ین کنفرانس ساخت افزایشی، اول"انتخابی

63  
جهت بکارگیری در چاپ سه بعدی  CoCrFeMnNiسنتز پودر پرآنتروپی 

 97ین کنفرانس ساخت افزایشی، آذر ، اول"مبتنی بر بستر پودری

64  
،سی و  " JmatProافزارنرمی با آنتروپی باال با استفاده از هاطراحی آلیاژ

 97ی برق، مهر المللبینسومین کنفرانس 
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65  
ی ایران )کنفرانس برق هاوخت و آب مصرفی در نیروگاهبررسی وضعیت س 

PSC)، 

ی هامرکز سیستم

 گیریاندازه

 پیشرفته

66  

طراحی رویتگر فازی بهینه به منظور تشخیص خطا در توربین بادی دومین  

، دانشگاه صنعتی 97(، آبان ماه ISCکنفرانس ملی کنترل و بهینه سازی)

 شاهرود 

طراحی سیستم 

 کنترل نیروگاه

67  
A Review of Thermodynamic Entropy-Based Damage 

Determination, IRSEC 2018 
مرکز توسعه فناوری، 

برداری، بهره

نگهداری و تعمیرات 

 ی نیروگاهیهاواحد
68  

Introducing a New Approach: 

Probabilistic Energy Management (PEM), IRSEC 2018 

69  

Optimization of operational parameters for the SO2 removal from 

flue gas using a microporous polypropylene HFCM  ارائه: اولین  محل

 پژوهشگاه – 1397تیرماه  12 –کنفرانس ملی پاالیش آب، هوا و خاک 

 شیمی و مهندسی شیمی ایران 

گروه محیط 

 زیست

70  
Trichoderma reesei growth on corn cob and production of 

xylanase, The 10th International Chemical Engineering Congress 

and Exhibition (ICHEC 2018), Isfahan, Iran, 6-9 May, 2018. 

71  

Degradation of 17α-ethynylestradiol by isolated cultures from 

activated sludge in wastewater treatment plants, The National 

Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS 2018), 

3 July 2018, Chemistry and Chemical Engineering Research 

Center of Iran 

72  

Xylose recovery from bagasse kraft black liquor by acidification 

with sodium bicarbonate and hydrolysis with diluted sulfuric acid, 

The 10th International Chemical Engineering Congress and 

Exhibition (ICHEC 2018), Isfahan, Iran, 6-9 May, 2018 

73  

ی آیرودینامیکی کمپرسور توربینهامروری بر تحقیقات علمی در زمینه بهبود

ی لمللای گازی با هدف بهبود توان و راندمان،  سی و سومین کنفرانس بینها

 1397برق، مهر 

 

 

گروه تجهیزات 

 دوار مکانیکی

 

 

74  Modeling and Analysis of Rotary Mechanical Systems Linked 

Through a U-joint 

 ی ل زشی هابررسی تجربی پدیده سایش در یاتاقان  75
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76  

A. Najafi, Dynamic analysis of elastic solids under high frequency 

excitation using hybrid Laplace transform-finite element method, 

8th International conference on acoustic and vibration, 

ISAV2018, 4-5 Dec 2018, Tehran-Iran 

 

 

 

 

گروه تجهیزات 

 دوار مکانیکی
 

77  

ی اه،کنترل ناپایداری روتور دوّار تحت اثر نیروی آلفورد به وسیله یاتاقان 

 14و  13ناطیسی، هشتمین کنفرانس بین  المللی آکوستیک و ارتعاشات، م 

  شهید بهشتی پردیس عباسپوردانشگاه  -1397آذر ماه 

78  Stability of a Self-excited Machine Due to the Mechanical 

Coupling 

79  
بر روی  بخاری-مطالعه اقتصادی تاثیر توان تولیدی واحد سیکل ترکیبی گازی

 ام 33ی برق المللبینه نیروگاه، کنفرانس هزین

80  
، اولین "رقی انتقال بهاارزیابی خوردگی و حفاظت کاتدی فونداسیون برج

 کنفرانس ملی دوام بتن
 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه غیرفلزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81  

ی نوری نانوساختار بر پایه رزونانس پالسمون هامروری بر کاربرد حسگر

، ششمین کنفرانس ملی فناوری "های نیروگاههاناسایی آالیندهسطحی در ش

 97 نانو در صنعت برق، آبان

82  
، ششمین کنفرانس "در تصفیه پساب نیروگاهی هارصد نقش نانوکاتالیست

 97اوری نانو در صنعت برق، آبان ملی فن

83  
مین ، شش"تصفیه فاضالب صنعتی به کمک فناوری نوین انرژی تجدیدپذیر

 97فرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان کن

84  
مروری بر کاربرد فناوری نانو در پیشگیری از خوردگی میکروبی در صنعت 

 97، ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان "برق

85  
به جهت افزایش کارایی و کاهش تلفات  هاکاربرد فناوری نانو در ترانسفورماتور

 97ن کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان ، ششمی"در آن

86  

استفاده از نانو سیلیکا در ساخت مقره بتن پلیمری بر پایه رزین پلی استر : 

اوری نانو در ، ششمین کنفرانس ملی فن"ی پذیرشهابررسی خواا و معیار

 97صنعت برق، آبان 

87  
، "پایه نانوگرافنی پلیمری ضدخوردگی بر هابررسی و ارزیابی نانوپوشش 

 97اوری نانو در صنعت برق، آبان ششمین کنفرانس ملی فن
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88  

ی سیلیکونی ابرآبگریز با استفاده از هاسنتز نانو ذرات افزودنی برای پوشش

اوری نانو در صنعت برق، ، ششمین کنفرانس ملی فن"مواد ارزان قیمت

 97آبان

 

 

 

 

 

 

 

 گروه غیرفلزی

89  
شمین ، ش"در الکترود ابرخازن سنتز نیکل مولیبدات نانوساختار مورد استفاده 

 97اوری نانو در صنعت برق، آبان کنفرانس ملی فن

90  
، "های حرارتی با استفاده از نانوکامپوزیتهابررسی افزایش بازدهی نیروگاه

 97اوری نانو در صنعت برق، آبان ششمین کنفرانس ملی فن

91  
ی داغ توربین هاتبا قابلیت استفاده در قسم SiC/SiCNPساخت نانو کامپوزیت 

 97اوری نانو در صنعت برق، آبان گازی، ششمین کنفرانس ملی فن

92  
، "ی حرارتی تولید برقهای قابل استفاده در نیروگاههابررسی انواع نانوپوشش

 97اوری نانو در صنعت برق، آبان ششمین کنفرانس ملی فن

93  
، ششمین کنفرانس "سازی و انتقال سوخت هیدروژنی نوین ذخیرههافناوری

 97اوری نانو در صنعت برق، آبان ملی فن

94  
س ، ششمین کنفران"ی ضد بازتاب سلول خورشیدی بر پایه سیلیکاهاپوشش 

 97اوری نانو در صنعت برق، آبان ملی فن

95  
 یسی کاهش تلفات، هاطراحی مکانیزم انگیزشی به منظور توسعه کسب و کار

  1397 توزیع نیروی برق یهاو سومین کنفرانس ملی شبکه
 

 

 

 

 

 

 

 معاونت توزیع
 

 

 

 

 

 

96  

ی حوزه توزیع برق در ایران با توجه به هاکاروانداز کسبارزیابی چشم

های توزیع سی و سومین کنفرانس ملی شبکه، SWOTی کلیدی هااستراتژی

 1397نیروی برق 

97  
سازی برای  پیاده AHPبا رویکرد ی حوزه توزیع برق هاکاروبندی کسباولویت

 1397ی توزیع نیروی برق، هاو سومین کنفرانس ملی شبکه سیدر ایران، 

98  
ی جریان بار غیرخطی در یک هارمونیکهاکنترل همزمان جریان راکتیو و

 سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه

99  
ه روش دسته ی توزیع ایران بهاد الگوریتم برآورد تلفات برای شبکهنهاپیش

 1397المللی برق، ن کنفرانس بینبندی، سی و سومی

100  

زایش منظور افکارلو بهریزی منابع تولید پراکنده بادی با رهیافت مونتبرنامه

ن و سومی سیی توزیع و مشترکین شبکه در حضور عدم قطعیت، هاسود شرکت

 1397ی توزیع نیروی برق، هاکنفرانس ملی شبکه
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101  
ختار حقوقی تنظیم مقررات در بخش توزیع برق ایران: بررسی ارزیابی سا

 1397المللی برق سی و سومین کنفرانس بین  -تطبیقی و تحلیلی 

 معاونت توزیع
 

  ی عمومی شارز خودرو برقیهامکانیابی و الزامات سازه ای ایستگاه  102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه برنامه ریزی 

و بهره برداری 

ی هاسیستم

 قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103  
ی هاو الزامات قانونی مورد نیاز جهت بسترسازی حضورخودرو هازیرساخت

 الکتریکی

104  
دی برای نهای پیشهای سیاستگذاری انرژی در ایران و ارائه راهکارهاچالش

 هانمقابله با آ

105  

بندی خوشه بامدت تقاضای الکتریکی شبکه برق بینی کوتاهافزایش دقت پیش

ی المللینبی هفته و تنظیم خودکار ضرایب شبکه عصبی  )کنفرانس هابهینه روز

 (97پاییز  -برق 

106  
 یسی کاهش تلفات، هاطراحی مکانیزم انگیزشی به منظور توسعه کسب و کار

 1397 ی توزیع نیروی برقهاو سومین کنفرانس ملی شبکه

107  
وزه توزیع برق در ایران با توجه به استراتژیی حهاکاروانداز کسبارزیابی چشم

 1397، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق SWOTی کلیدی ها

108  

سازی برای  پیاده AHPی حوزه توزیع برق با رویکرد هاکاروبندی کسباولویت

ی توزیع نیروی برق، هادر ایران، بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه

مد جعفریان، حیدرعلی شایانفر، نیکی مسلمی، اکبر )سجاد صولت، مح1397

 یاورطلب(

109  

زایش منظور افکارلو بهریزی منابع تولید پراکنده بادی با رهیافت مونتبرنامه

ی توزیع و مشترکین شبکه در حضور عدم قطعیت، بیست و هاسود شرکت

).سجاد صولت، 1397ی توزیع نیروی برق، هاسومین کنفرانس ملی شبکه

 حمد جعفریان، حیدرعلی شایانفر، نیکی مسلمی، اکبر یاورطلب،(م

110  

Mohammad-Naser Asefi, Mohammad Jafarian, Javad Taherahmadi, 

Using Adaptive Control in DFIG-based Wind Turbine Systems to 

Inhibit Power System Low Frequency Oscillations, The 7th 

International Conference on Renewable Power Generation, 

Denmark, 2018. 
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111  

مدت با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و تنظیم بهینه بینی بار میانپیش 

)کنفرانس  های آن با در نظر گرفتن ترکیب جدیدی از ویژگیهاپارامتر

 (97پاییز  -ی برق المللبین

ریزی گروه برنامه 

و بهره برداری 

های سیستم

 قدرت

112  

ومی و شبیه سازی سامانه رانکین آلی طراحی مفه"سیاوش منیعی و همکاران،

 دوازدهمین، "به منظور بازیافت حرارت اتالفی از بویلر یک ساختمان اداری

 خرداد 30و  29همایش ملی انرژی، 
گروه مدیریت 

  113 انرژی
 همیندوازد «امکان سنجی تولید برق از اتالفات حرارتی فرآیند تولید سیمان»

 خرداد 30و  29همایش ملی انرژی، 

114  
با هدف اجرای مدل عرضه  1420پیش بینی تقاضای انرژی کشور تا افق»

 خرداد 30و  29همایش ملی انرژی، دوازدهممین  « Messageانرژی

115  

ی های امنیت سایبری در سیستمهاارزیابی و اولویت بندی انواع آسیب پذیری

 و کنترل صنعتی و افزایش دقت و تنوع در بازه امتیازدهی آسیب پذیری، سی

 1397 ی برقالمللبینسومین کنفرانس 
 ICTمرکز امنیت 

116  
ی کنترل های امنیت سایبری در سامانههاتهیه بانک اطالعاتی آسیب پذیری

 رقی بالمللبینصنعتی و برنامه رابط کاربری آن، سی و سومین کنفرانس 

117  
ل ربررسی روند توسعه فناوری پایش، حفاظت و کنت -ی برق المللبینکنفرانس 

 ی مختلفهاناحیه گسترده شبکه قدرت در کشور

مرکز پایش و 

حفاظت شبکه 

 برق

118  
ی انتقال نیرو در هاتعیین دوره بازگشت باد و یخ جوی برای بارگذاری دکل

 (97آبان  PSCشرایط استفاده از حریم هوایی )سی و سومین کنفرانس 

 معاونت انتقال
119  

ستفاده از حریم هوایی با مطالعه مقاوم سازی خطوط انتقال نیرو به منظور ا

گیالن )سی و سومین کنفرانس -لنگرود و پره سر -موردی خطوط سیاهکل ده

PSC  97آبان) 

120  
امکان سنجی استفاده از ترکیب کراس آرم کامپوزیتی و مقره در خطوط انتقال 

 (97آبان  PSCفشار قوی)سی و سومین کنفرانس 
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 واحد ISI شده منتشر مقاالت ردیف

1  

"Electric Power Generation from Municipal Solid Waste: A Techno-

Economical Assessment under Different Scenarios in Iran"; M Rezaei, 

B Ghobadian, SH Samadi, S Karimi; Journal of Energy; Volume 152; 

Pages 46-56; 2018 

طرح انرژی 

 زیست توده

2  

1) Garakani, A.A., Haeri, S.M., Cherati, D.Y., Givi, F.A., Tadi, M.K., 

Hashemi, A.H., Chiti, N. and Qahremani, F., 2018. Effect of road 

salts on the hydro-mechanical behavior of unsaturated collapsible soils. 

Transportation Geotechnics. Vol 17 (Part A), 77-90 

گروه سازه

صنعت  یها

 برق

3  

2) S.M. Haeri, A.A. Garakani , H. R. Roohparvar, Ch. Desai, S.M.H.S. 

Ghafouri, and K. Salemi, (2018), "Testing and Constitutive Modeling 

of Lime-Stabilized Collapsible Loess. I: Experimental Investigations ", 

ASCE, International Journal of Geomechanics. Accepted to be 

published. 

4  

3) A.A. Garakani, S.M. Haeri, Ch. Desai, S.M.H.S. Ghafouri, B. 

Sadollahzadeh, and H. H. Senejani, (2018), " Testing and 

Constitutive Modeling of Lime-Stabilized Collapsible Loess. II: 

Modeling and Validations", ASCE, International Journal of 

Geomechanics. Accepted to be published. 

5  
Power production limitations due to the environmental effects on the 

thermal effectiveness of NDDCT in an operating powerplant(Journal of 

Applied thermal engineering;Fereshteh Rahmani, Ali jahangiri) 
گروه سیکل 

ی هاو مبدل

  6 حرارتی

Numerical Study on the Effects of Fuel Injection Characteristics on the 

Performance of a Lean burn SG-GDI Engine towards High Efficiency 

and Emissions Reduction(Journal of Applied Fluid Mechanics; Ali 

Salavati-Zadeh) 

7  
Siavash, roozbeh; "AuPd bimetallic nanoparticle decorated TiO2 rutile 

nanorod arrays for enhanced photoelectrochemical water splitting"; 

Journal of Applied Electrochemistry 
 مرکز نانو

8  

A. Zolriasatein, A. Shokuhfar, F. Safari, N. Abdi, Comparative study of 

SPEX and planetary milling methods for the fabrication of complex 

metallic alloy nanoparticles, Micro & Nano Letters 13-4 (2018). 

448–451. 

9  

Teimour Hosseinalizadeh, S. Mahmoud Salamati, S. Ali Salamati, 

“Improvement of Identification Procedure Using Hybrid Cuckoo 

Search Algorithm for Turbine-Governor and Excitation System”, IEEE 

Transactions on Energy Conversion, 2018 

معاونت 

 تولید نیرو

10  
Hesam Fallah Arani, "The influence of heat treatment on the 

microstructure, flux pinning and magnetic properties of bulk BSCCO 

samples prepared by sol-gel route", Ceramics International 
 سند ابررسانا
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 واحد ISI شده منتشر مقاالت ردیف

11  

Structural Control on the Salmas Geothermal Region, Northwest Iran, 
from Fractal Analysis and Paleostress Data, Mahdi BEHYARI, Javad 

NOURALIEE and Davar EBRAHIMI, Vol. 92 No. 5 pp.1728–

1738 ACTA GEOLOGICA SINICA (English Edition) Oct. 2018 

گروه انرژی 

 تجدیدپذیر

12  

Electric power generation from municipal solid waste: A 

technoeconomical 

assessment under different scenarios in Iran, Mahdi Rezaei, Barat 

Ghobadian, Seyed Hashem Samadi, Samira Karimi , Energy 152 

(2018) 46-56 

13  

Synthesis and characterization of nanoflaky maghemite (γ-Fe2O3) as 

a 
versatile anode for Li-ion batteries 
M. Golmohammada, M. Maleki Shahrakib, Golestanifardc, A. 

Mirhabibic,. Yang, Ceramics International 45 (2019) 131–136 

14  

Inspecting geothermal prospects in an integrated approach within the 

West 
Azarbaijan Province of Iran 
Davar Ebrahimi⁎, Javad Nouraliee, Ali Dashti, Geothermics 77 

(2019) 224–235 

15  

Microstructural developments and electrical properties of novel 

coarsegrained 
SnO2 varistors obtained by CuO addition for low-voltage 
applications,  M. Maleki Shahrakia,  P. Mahmoudi, Mohammad 

Golmohammad, Ceramics International 44 (2018) 18478–

18483 

16  

Teimour Hosseinalizadeh, S. Mahmoud Salamati, S. Ali Salamati, 

“Improvement of Identification Procedure Using Hybrid Cuckoo 

Search Algorithm for Turbine-Governor and Excitation System”, IEEE 

Transactions on Energy Conversion, 2018  گروه پایش

 و کنترل

17  

Seyed Ali Salamati, Seyed Mahmoud Salamati, and Farzad Rajaei 

Salmasi, “Experimental Identification and Verification for A 

Comprehensive Model of Multi-Shaft Combined Cycle Power Plant”, 

54th I&CPS Annual Conference, Niagara Falls, ON, Canada, May 8th  

- 12th , 2018 

18  

M.Nezhadfard, L.Emami,N.Kasiri,A.H.Khalili,"Development of a 

reaction/distillation matrix for systematic generation of sequences in a 

single two component reaction-separation case study", Computers and 

Chemical Engineering 117 (2018) 268–282 

گروه شیمی 

 و فرایند
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 واحد ISI شده منتشر مقاالت ردیف

19  

M.Nezhadfard,A.H.Khalili,N.Kasiri,"Development of the 

Reaction/Distillation Matrix to include more complicated 

reaction/distillation systems and performance evaluation using an 

ethylene hydration case study", Chemical Engineering Research and 

Design 139 ( 2 0 1 8 ) 259–271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گروه شیمی 

 و فرایند

20  

Zardkhoshoui AM, Davarani SS, Asgharinezhad AA. Designing 

graphene-wrapped NiCo 2 Se 4 microspheres with petal-like FeS 2 

toward flexible asymmetric all-solid-state supercapacitors. Dalton 

Transactions. 2019;48(13):4274-82. 

21  

Afsanehsadat Larimi and F. Khorasheh. Renewable hydrogen 

production over Pt/Al₂O₃ nano-catalysts: Effect of M-promoting 

(M¼Pd, Rh, Re, Ru, Ir, Cr). International Journal of Hydrogen Energy, 

2019, 44, 8243-8251. 

22  

Afsanehsadat Larimi and Farhad Khorasheh. Renewable Hydrogen 

Production by Ethylene Glycol Steam Reforming over Al₂O₃ 

Supported Ni-Pt Bimetallic Nano-Catalysts. Renewable Energy, 

2018, 128, 188-199. 

23  

S.M.Ghaseminezhad,M.Barikani,M.Salehirad; "Development of 

graphene oxide cellulose acetate nanocomposite reverse osmosis 

membrane for seawater desalination", Composites Part B 161 

(2019) 320-327 

24  
F.Hashemi Nasr,M.Barikani, M.Salehirad,"Preparation of self-healing 

poly urethane functionalized graphene nanocomposites as elector 

conductive one part adhesives",RSC Advances,8,2018 

25  

 M. Abedini, M.R. Jahangiri, P. Karimi., Rejuvenation of the 

microstructure and mechanical properties of a service-exposed IN939 

superalloy by heat treatments, Materials at High Temperatures ,  

Published online:  Mar 2018,  گروه

  26 متالورژی

 M. Abedini, M.R. Jahangiri, P. Karimi., Oxidation and Hot Corrosion 

Behaviors of Service-Exposed and Heat-Treated Gas Turbine Vanes Made of 

IN939 Alloy, Oxidation of Metals, online: Apr. 2018, October 2018, 

Volume 90, Issue 3–4, pp 469–484, 

27  M. Amirjan, Microstructure, wear and friction behavior of nanocomposite 

materials with natural ingredients, Tribology international, Oct., 2018 

28  A. Goodarzi, M. Ghanaatshoar, M. Mozafari (All-optical fiber opticcoherent 

amplifier )  Nature, Scientific reports 

مرکز 

ی هاسیستم

 گیریاندازه

 پیشرفته
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 واحد ISI شده منتشر مقاالت ردیف

29  
Bisphenol A degradation by Ralstonia eutropha in the absence and presence 

of phenol, International Biodeterioration and Biodegradation, 119, April 

2017, 37-42. 

گروه محیط 

 زیست

30  

 Nonlocal electrothermomechanical instability of temperature-

dependent FGM nanopanels with piezoelectric facesheets ,Iranian 

Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical 

Engineering 

گروه 

تجهیزات 

دوار 

 مکانیکی

31  
 Size dependency in nonlinear instability of smart magneto-electro-

elastic cylindrical composite nanopanels based upon nonlocal strain 

gradient elasticity ,Microsystem Technologies 

32  
 Analytical and experimental analyses for mechanical and biological 

characteristics of novel nanoclay bio-nanocomposite scaffolds 

fabricated via space holder technique ,Applied Clay Science 

33  

 Mechanical and biological performance of axially loaded novel bio-

nanocomposite sandwich plate-type implant coated by biological 

polymer thin film ,Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical 

Materials 

34  

M. Soltan Rezaee, M.R. Ghazavi, A. Najafi, W.-H. Liao, Stability of a 

Self-Excited Machine Due to the Mechanical Coupling, World 

Academy of Science, Engineering and Technology International 

Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:12, No:12, 

2018 

35  
Nonlinear resonance investigation of nanoclay based bio-

nanocomposite scaffolds with enhanced properties for bone substitute 

applications ,Journal of Alloys and Compounds 

36  
Nonlinear secondary resonance of nanobeams under subharmonic and 

superharmonic excitations including surface free energy effects ,

Applied Mathematical Modelling 

37  

Ahmad Ostovari Moghaddam, Ali Shokuhfar, Andreu Cabot, Ashkan 

Zolriasatein, Synthesis of bornite Cu5FeS4 nanoparticles via high 

energy ball milling: Photocatalytic and thermoelectric properties, 

Powder Technology 333 (2018) 160-166 

گروه 

 غیرفلزی

38  Stochastic system of systems architecture for adaptive expansion of 

smart distribution grids 

گروه برنامه

ریزی و بهره

برداری 

های سیستم

 قدرت

39  
A soft cooperative spectrum sensing in the presence of most destructive 

PUEA using energy detector  - Journal: Concurrency and Computation: 

Practice and Experience 

گروه فناوری 

العات و اط

 ارتباطات



 

 

Niroo Research Institute 

 194  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 واحد ISI شده منتشر مقاالت ردیف

40  
Structural Control on the Salmas Geothermal Region, Northwest Iran,  

from Fractal Analysis and Paleostress Data-ACTA GEOLOGICA 

SINICA (English Edition)-Vol. 92 No. 5 pp.1728–1738  طرح انرژی

 گرمایی
41  

Inspecting geothermal prospects in an integrated approach within the 

West Azarbaijan Province of Iran-Geothermics- Vol.77-2019-224-

235 

42  
A fuzzy three-level clustering method for lifetime improvement of 

wireless sensor networks, Atiyeh Keshavarz-Mohammadiyan, Institut 

Mines-Télécom and Springer International Publishing AG 

گروه سامانه

ی کنترل ها

 شبکه
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 واحد (ISI جز به)خارجی/  داخلی نشریات و مجالت در شده منتشر مقاالت ردیف

1  

• Jafari, M.A., Zekavati, A.A.,  " Calibration of Safety Factor for 

Micropile in Transmission tower Foundations Based on Relative 

Reliability Approach", AUT Journal of Civil Engineering, Accepted 

on October 29, 2018 ی هاگروه سازه

 صنعت برق

2  

ارائه یک مدل هیدرومکانیکی اصالح شده جهت پیش بینی رفتار غیر اشباع  

ی فروریزشی در شرایط مکش ساختاری ثابت و تنش خالص میانگین هاخاک

  97انتشار  (آنالین: خرداد  - شریف.مت یر. مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران 

 مرکز نانو ، مجله نیرو و سرمایه «ی حرارتی تولید برقهادر نیروگاه هابکارگیری نانوپوشش  3

4  
ای با ساختار درختی با جریانی لولهی حرارتی سههاسازی مبدلطراحی و بهینه

 ریزله مهندسی مکانیک دانشگاه تباستفاده از تئوری ساختاری، مج

معاونت انرژی 

و محیط 

 زیست

5  
ی خورشیدی حساس شده با رنگدانه، های طبیعی در سلولهاارزیابی رنگدانه 

 1397کد، NPC-ENV0067ی خورشیدی، هامجله انرژی

گروه شیمی و 

 فرایند
6  

زینب نوروزی تیسه، حسین قاسمی نژاد، سهیال دلیریان و مجید قهرمان افشار، 

 ت ضدرسوب نانو م ناطیس بر فوالد کربن برج خنکبررسی عملکرد ترکیبا

ی الکتروشیمیایی، چهلمین همایش شیمی های حرارتی با آزمونهاکن نیروگاه

 1397، زمستان هانیروگاه

7  
از  هاو بررسی پیشرفت آن هانسبت به غیر ارگانیک هامزایای ارگانیک الکترونیک 

  1397تابستان14شماره -شیمیسی منظر شیمی،مجله پژوهش در شیمی و مهند

8  
به روز رسانی مدل اجزا محدود توربین گاز با استفاده از نتایج تست مودال و 

 استخراج مدل اتصال پره به دیسک مجله: مهندسی مکانیک مدرس 

گروه تجهیزات 

 دوار مکانیکی

 ی متمرکز شونده خورشیدی در ایرانهابررسی وضعیت فناوری  9
مرکز انرژی 

 خورشیدی
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 واحد شده منتشر یهاکتاب ردیف

 فصلی از کتاب جامع مدیریت توسعه و تولید نیروی برق حرارتی و صنایع وابسته  1

مرکز توسعه 

فناوری، 

برداری، بهره

نگهداری و 

تعمیرات 

ی هاواحد

 نیروگاهی

2  
به همراه بررسی انرژی خورشیدی و تجهیزات  Pvsyst افزارنرمکتاب آموزشی 

 فتوولتائیک یهاسیستم

گروه برنامه

ریزی و بهره

برداری 

ی هاسیستم

 قدرت

3  

1)M. Hadi Amini, Hamidreza Arasteh, Pierluigi Siano, “Sustainable 

smart cities through the lens of complex interdependent 

infrastructures: Panorama and state-of-the-art,” Publisher: Springer 

International Publishing, Book title: Sustainable Interdependent 

Networks II, Chapter: 3, pp. 45-68, 1/Jan/2019, DOI: 

10.1007/978-3-319-98923-5_3. 

4  

2) M. Hadi Amini, Saber Talari, Hamidreza Arasteh, Nadali 

Mahmoudi, Mostafa Kazemi, Amir Abdollahi, Vikram Bhattacharjee, 

Miadreza Shafie-Khah, Pierluigi Siano, João PS Catalão, "A review 

of demand response programs in future power networks: Panoramas 

and state-of-the-art," Publisher: Springer International Publishing, 

Book title: Sustainable Interdependent Networks II, Chapter: 10, pp. 

167-191, 1/Jan/2019, DOI: 10.1007/978-3-319-98923-

5_10. 

5  
ی هابه همراه بررسی انرژی خورشیدی و تجهیزات سیستم PVsystافزار نرم

 فتوولتائیک

مرکز پایش 

و حفاظت 

 شبکه برق
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 واحد شده برگزار آموزشی یهادوره ردیف

 ی فناوری نانو در صنعت برق(هارفی کاربردی بندرعباس )معهابرق منطق  1

 مرکز نانو
 ی فناوری نانو در صنعت برق(هادانشگاه مالک اشتر )معرفی کاربرد  2

 رصد فناوری و تحلیل پتنت در حوزه فناوری نانو در صنعت برق  3

 ی آن در صنعت برقهای کربنی و کاربردهاآشنایی با نانوتیوب  4

 ی ابررسانا در صنعت برق(ها)معرفی کاربرد پژوهشگاه مواد و انرژی  5

 سندابررسانا
6  

ی نوین ابررسانا در صنعت برق )در جوار ششمین کنفرانس هاکاربرد فناوری

 نانو(

 ی حرارتیهاکارگاه مدیریت انتشار کربن نیروگاه  7
گروه محیط 

 زیست

 TRANSIS افزارنرمدوره آموزشی   8

مرکز مدیریت 

ی هابار

 سرمایشی

 معاونت توزیع سب و کار در حوزه توزیع برقک  9

 ی فتوولتائیکهاتعمیرات و نگهداری نیروگاه  10
مرکز انرژی 

 خورشیدی

11  
ی المللنبیپانزدهمین کنفرانس  -الزامات امنیتی اتوماسیون شبکه توزیع برق 

 97شهریور  -انجمن رمز ایران

 ICTمرکز امنیت 

12  
پانزدهمین  -ی کنترل صنعتی  هامانهارزیابی امنیتی، تست و مقاوم سازی سا 

 97شهریور  -ی انجمن رمز ایرانالمللبینکنفرانس 

13  

(  براساس AMIگیری هوشمند )بررسی الزاامات امنیتی زیرساخت اندازه

المللی و بررسی امکانات موجود در کشور برای ارزیابی این مستندات بین

در کشور   AMIسازی طرح پیادهم به عنوان اولین هاالزامات امنیتی در طرح ف

 97شهریور  -ی انجمن رمز ایرانالمللبینپانزدهمین کنفرانس  -

14  
سی و سومین کنفرانس  -ی کنترل صنعتیهامتدولوژی جامع ارزیابی سامانه

 97آبان  -ی برقالمللبین
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 متخصصین شبکه توسعه و ایجاد -3-7

 واحد فعال متخصصین شبکه دارای تخصصی یهاحوزه ردیف

1  

م که شامل ایجاد هاایجاد و استقرار مرکز پشتیبانی فنی و دبیرخانه طرح ف

م. ارائه مشتورههای طرح فهای تخصصی نظارت فنی بر روند فعالیتهاکمیته

 و ذینفعان های فنی به شرکتها

سند شبکه 

 هوشمند

 شبکه متخصصین بهینه سازی مصرف انرژی  2
معاونت انرژی و 

 محیط زیست

گروه انرژی  اخالقی -شبکه متخصصین حرارتی خورشیدی  3

 اخالقی -شبکه متخصصین فتوولتائیک  4 تجدیدپذیر

 تشکیل شورای راهبری پایش، کنترل، حفاظت و ابزار دقیق نیروگاه   5
طراحی سیستم 

 کنترل نیروگاه

مرکز توسعه  ی نیروگاهیهانگهداری و تعمیرات واحد  6

فناوری، 

برداری، بهره

اری و نگهد

تعمیرات 

ی هاواحد

 نیروگاهی

 مهندسی قابلیت اطمینان  7

 ی نیروگاهیهاافزایش راندمان واحد  8

 های خاک و پسماندهاپایش و کنترل آالینده  9
گروه محیط 

 زیست

مرکز مدیریت  شبکه متخصصین مهدسین فعال در حوزه تهویه مطبوع  10

ی هابار

 سرمایشی
 ر حوزه تهویه مطبوعشبکه متخصصین اساتید فعال د  11

 حوزه بازیافت انواع المپ )کم مصرف، فلورسنت، بخار جیوه و بخار سدیم(  12

 معاونت توزیع

 های صنعت برقحوزه کالیبراسیون و پایش میانی کنتور  13

 حوزه برچسب انرژی آسانسور، باالبر و پله برقی  14

 و ماءالشعیر های گازدارحوزه معیار مصرف انرژی در صنعت تولید نوشابه  15

 های آبیحوزه برچسب انرژی کولر  16
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 واحد فعال متخصصین شبکه دارای تخصصی یهاحوزه ردیف

17  
حوزه معیار مصرف انرژی صنعت سردخانه ای مستقل باالی صفر و زیر صفر 

 کشور

 معاونت توزیع
 های سانتریفیوژیحوزه برچسب انرژی پمپ  18

 حوزه معیار مصرف انرژی در صنایع تولید شمش و سیم و کابل آلومینیوم  19

 های برقیی سماورحوزه برچسب انرژ  20

 کسب و کار در حوزه توزیع برق  21

 های کنترلیراه اندازی آزمایشگاه تست شیر  22
سند توربین 

 گازی

23  
انجام فاز صفر و شکل گیری مدلی در جهت ایجاد شبکه متخصصین در حوزه 

 خوردگی

طرح توسعه 

های فناوری

کنترل و پایش 

خوردگی در 

 صنعت برق
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 یالمللبین و علمی یهاهمکاری -3-8

 واحد داخلی شده منعقد یهانامه تفاهم ردیف

 سند شبکه هوشمند تفاهم نامه با شرکت پوریا پرداز جهت ایجاد پایلوت  1

2  

دار استحصال ی اولویتهانامه همکاری در حوزه توسعه فناوریتفاهم

 97/09/25( و احداث نیروگاه مشترک در تاریخ WTEانرژی از پسماند )

 میان

هشگاه نیرو، شرکت گروه مپنا و گروه پترو انرژی شهر )متعلق به بانک پژو

 شهر(
 طرح زیست توده

3  

ی مقیاس هاسازی نیروگاهنامه همکاری در حوزه توسعه و تجاریتفاهم

ی زیستی مبتنی بر جلبک هاکوچک تولید همزمان برق، حرارت و فرآورده

 فیمابین

کشاورزی ایران و شرکت  پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه بیوتکنولوژی

 دیباانرژی پگاه

4  

تفاهم نامه فی ما بین سازمان صنایع دریایی به نمایندگی مهندس مجید 

حیدری و گروه صنایع شهید قربانی  به نمایندگی نا خدا یکم مهندس 

داوود قلی زاده و پژوهشگاه نیرو به نمایندگی مهندس سهراب امینی به 

منعقد  "کیلو وات ابر رسانا 3نه موتور طراحی و ساخت یک نمو "منظور 

 گردید.

ی هامرکز موتور

 الکتریکی پیشرفته

5  

انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین پژوهشگاه نیرو و شرکت توزیع نیروی  

برق استان یزد به منظور همکاری در اجرای طرح تعویض، ارتقا و بهینه 

 ن یزد.ی آبی مورد استفاده در استاهای کولرهاسازی موتور

 مرکز نانو تفاهم نامه با شرکت نانوماد )پوشاک ضد امواج الکتروم ناطیسی(  6

7  
ی مرتبط با طراحی شبکه توزیع هاسند راهبردی توسعه فناوری

 و مرکز توسعه فناوری خودرو برقی هاکالنشهر
 مرکز خودرو برقی

8  
اد عقد تفاهم نامه با ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک، ساخت و مو

 پیشرفته
 گروه ابزار دقیق

9  
ی مرتبط با طراحی شبکه هاتفاهم نامه فیمابین طرح توسعه فناوری

 و مرکز توسعه فناوری خودروی برقی هاتوزیع کالنشهر

طرح توسعه 

ی مرتبط با هافناوری

طراحی شبکه توزیع 

 هاکالنشهر
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 واحد داخلی شده منعقد یهانامه تفاهم ردیف

10  
ادی و ی بهانامه همکاری فی مابین مرکز توسعه فناوری توربینتفاهم

 ی کنترل نیروگاهیهاطرح  طراحی سیستم

طراحی سیستم 

 کنترل نیروگاه

11  
توافق نامه با شرکت تابان در خصوا تامین تجهیزات مربوط به 

 آزمایشگاه تست ماژول فتوولتائیک

مرکز انرژی 

 خورشیدی

12  
پروژه  تدوین نقشه راه کیفیت توان الکتریکی در شبکه برق ایران در قالب 

 همکاری با گروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم تفاهمنامه
طرح تجهیزات 

 الکترونیک قدرت
13  

ی انرژی الکتریکی در هاسازسنجی استفاده از ذخیرهپروژه مطالعات امکان

شبکه توزیع برق در قالب تفاهمنامه همکاری با گروه برنامه ریزی و بهره 

 برداری سیستم

14  
ی چگونگی پیاده سازی پروتکل آماده سازی پروپوزال جامع برا

IEC61850 در تجهیزات حفاظتی 

مرکز پایش و 

 حفاظت شبکه برق

 معاونت انتقال تفاهم نامه برق منطقه ای خوزستان 15

 قرارداد آنالیز سوخت نیروگاه قم  16
 گروه شیمی و فرایند

 قرارداد آنالیز سوخت نیروگاه خوی )پرتو شمس تابان(  17

18  
پیاده سازی سامانه کسب و کار الکترونیکی "نوان تفاهمنامه همکاری با ع

 "ی تولید توانهابرای واحد

مرکز توسعه فناوری 

طراحی و ساخت 

قطعات و تامین 

ی هاملزومات واحد

 تولید توان

19  
در راستای معرفی طرح به ذینفعان حوزه صنعت برق ، تفاهم نامه ای با 

 برق منطقه ای زنجان در حال انجام است 

فناوری طرح توسعه

ی کنترل و پایش ها

خوردگی در صنعت 

 برق
 ی مختلفهاپروژه در طرح با دانشگاه 19انعقاد   20

 مرکز توربین بادی نامه با شرکت توان باد انعقاد تفاهم  21

22  
همکاری بین مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو و شبکه آزمایشگاهی 

 اونت ریاست جمهوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری معفناوری
 مرکز آبانیرو
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 واحد خارجی شده منعقد یهانامه تفاهم ردیف

1  
Memorandum of Understanding Niroo Research Institute (NRI ) & TU 
Bergakademie Freiberg- Institute of Energy Process Engineering and 
Chemical Engineering (IEC) 

 طرح زیست توده

مرکز مدیریت  آلمان IKKEری با انجمن اموزشی همکا  2

 GIZهمکاری با انجمن   3 ی سرمایشیهابار

4  
 Tawanaiبین پژوهشگاه نیرو، صندوق پژوهش و فناوری و شرکت نامه تفاهم

Energy Tech PVT Ltd از هند 

معاونت انرژی و 

 محیط زیست

5  
صصی شبکه و موضوعات تخ هامطالعه، امکان سنجی و اولویت بندی محور

 ی بین المللیهاتوزیع برق با رویکرد همکاری
 معاونت توزیع

 نامه با موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیتفاهم  6
مرکز شبکه 

 هوشمند

7  
ی کنترل نیروگاهی و هانامه همکاری فی مابین  طرح  طراحی سیستمتفاهم

 ی اتوماسیون صنعتیهاانجمن صنفی شرکت

طراحی سیستم 

 ل نیروگاهکنتر

8  

مذاکرات و اقدامات اولیه برای ایجاد هسته پوشش مقاوم با کشور چین در 

حال انجام است )توسعه ارتباطات بین المللی در راستای اهداف طرح توسعه 

 ی کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق(هافناوری
  

طرح توسعه 

ی هافناوری

کنترل و پایش 

خوردگی در 

 صنعت برق

 مه همکاری با شرکت تحقیات الکترونیک فطروسی )در دست اقدام(ناتفاهم  9
طرح تجهیزات 

 الکترونیک قدرت

 مرکز خودرو برقی شرکت گیرا پیام صنعت و مرکز توسعه فناوری خودروبرقی  10

 

 

 واحد شده انجام یالمللبین مشترک یهاپروژهردیف

 یباد ینمرکز تست تورب یقرارداد مشاوره طراح  1
 نیبمرکز تور

 یباد
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 در سال یصنعت برق و انرژ یگزارش عملکرد مرکز توسعه فناور -3-9

1397  

 1397خالصه عملکرد مرکز در سال  -جدول 

 مقدار واحد شاخص

 35 واحد فناور 1397واحدهای تحت حمایت در انتهای سال 

 3 واحد فناور 1397واحدهای غیرحضوری در انتهای سال 

 2 واحد فناور 1397سال  واحد های پیش رشد در انتهای

 8 واحد فناور 1397واحد های دانش بنیان مستقر در انتهای سال 

 14 واحد فناور تعداد واحدهای خارج شده از مرکز

 7 جلسه تعداد جلسات هم اندیشی برگزارشده

 31 جلسه بررسی روند پیشرفت دوره ای

 7 لسهج (Kick off meetingتوجیه شرکت های جدید در بدو ورود )

 25 جلسه برگزاری جلسات تمدید استقرار

 6 نشست برگزاری کارگاههای آموزشی

 8 جلسه برگزاری جلسات کمیته پذیرش

 32 جلسه برگزاری جلسات هیأت رئیسه مرکز

 7 جلسه برگزاری جلسات شورای مرکز

 12 جلسه برگزاری جلسات کمیته خروج

 5 نمایشگاه حضور در نمایشگاهها

 18 عنوان مرکز انتشارات

 مجموع اشتغالزایی شرکتهای فناور

 (97تا مهرماه  96)دوره زمانی مهر ماه 
 176 نفر

 کل قراردادهای منعقده شده توسط شرکتهای فناور

 (97تا مهرماه  96)دوره زمانی مهر ماه 
 306 قرارداد

  و توسعه هزینه تحقیق

 (97تا مهرماه  96)دوره زمانی مهر ماه 
 94،109 ریالمیلیون 

 صرف شده جهت بازاریابی محصوالت و خدمات هزینه

 (97تا مهرماه  96)دوره زمانی مهر ماه 
 4،869 ریالمیلیون 

 هاگردش مالی تمامی شرکت

 (97تا مهرماه  96)دوره زمانی مهر ماه 
 642،159 ریالمیلیون 
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 جذب و پذیرش-1

ارائه می شود. صمناً عالوه بر انجام امور مربوط به پذیرش و در قالب شکل زیر 1397عملکرد واحد پذیرش مرکز در سال 

جذب واحدهای فناور، در این دوره مرکز نسبت به سیاستگذاری، تدوین و برگزاری یک مرحله فراخوان اقدام نمود. 

ی و ناورهمچنین، در راستای بروزرسانی آیین نامه ها و تدوین دستورالعملهای الزم، واحد پذیرش با همکاری معاونت ف

 مدیریت امور پشتیبانی مرکز، آیین نامه خروج واحدهای فناور مرکز را تهیه کرده است. 

 

 1397عملکرد واحد پذیرش در سال  -شکل 

 

 یرووزارت ن یمرکز با شرکت ها و سازمان ها یپروژه ها -2

 ر سازمان آب و برق خوزستان و انجام، به فعالیت خود در دو پروژه راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناو1397مرکز در سال 

 پژوهشهای زیربنایی در حوزه مقررات گذاری در بازار برق ایران ادامه داد. 

 فناور سازمان آب و برق خوزستان یمرکز رشد واحدها یپروژه راه انداز 

 
 تعیین دو اولویت از میان اولویت های اصلی برای تدوین نقشه راه 

  نشست( 10مدیران کلیدی سازمان برای جلب حمایت ذینفعان از پروژه )برگزاری جلسات با معاونین و 

 ( 3نشست( و ادوات سنجش کمی آب ) 3برگزاری جلسات خبرگی با خبرگان حوزه کارتهای ابزار دقیق نیروگاه 

 نشست( در شهرهای اهواز و کرخه

  و ادوات سنجش کمی اب  پروژه( 40تعیین بسته پروژه های بهبود کارتهای ابزاردقیق نیروگاهی )بیش از

 پروژه( 20)بیش از 

 تدوین فرایند برگزاری فراخوان جهت اجرای پروژه های بسته های بهبود 

  موضوع اولویت دار سازمان آب و برق خوزستان برای توسعه  20برگزاری فراخوان تدوین نقشه راه برای

 فناوری  

 طرح 24بررسی و ارزیابی
ارجاع شده به واحد پذیرش

مرکز

  مشاوره فنی و مدل
کسب وکار غیرحضوری 

( به ازای هراتجلسبرگزاری
(طرح

 11هماهنگی و برگزاری
جلسه مشاوره فنی و مدل 

کسب وکار

 15هماهنگی و برگزاری
امه جلسه مشاوره مالی و برن

کسب وکار

 هماهنگی و برگزاری
12کمیته پذیرش برای 

طرح

 هماهنگی و برگزاری
7جلسه شورای مرکز برای 

طرح

واحد 8انعقاد قرارداد با 
فناور از مجموع طرح های  
زارجاع یا معرفی شده به مرک
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 یراندر بازار برق ا یمقررات گذار یدر حوزه  یربناییز یپروژه انجام پژوهش ها 
. پس از ان یدرس یانخرداد ماه به پا 26 یخدر حال انجام بود و در تار یتخصص یکارگروه ها یپروژه در قالب برگزار این

 .یدگرد یدتمد یشترجهت انجام خدمات ب یگربه درخواست کارغرما، به مدت سه ماه د

 

 یو روابط عموم پشتیبانی – 3

 در ادامه می آید:  97 سال در واحد این هایفعالیت اهم مربوطه، ایهحوزه گستردگی به توجه با

 فناور)صدور صورتحساب، مدیریت پرداخت های واحدهای  واحدهای و مرکز مابینفی مالی روابط راهبری و مدیریت

 فناور(

 مورد پنج  -ها همایش و هانمایشگاه در فناور هایشرکت حضور برای امور کلیه انجام 

 یه امور مربوط به زیرساخت فضاهای در اختیار واحدهای فناور از جمله مواردی همچون باز سازی، تعمیر و انجام کل

 تجهیز دفاتر واگذارشده

 تیم در واحد مشاوره مرکز آماده خدمت رسانی به شرکتهای  سههای واحد مشاوره مرکز: مدیریت و گسترش فعالیت

 فناور می باشند. 

 دیدالورودج واحد فناور 10 استقرار 

 (32تا شماره  22مجلد، از شماره  11) رویش پیک خبرنامه انتشار  

 انرژی و برق صنعت فناوری توسعه مرکز تیساوب یروزرسانبه 

 ی اطالعات مرکز در صفحات اجتماعیروزرسانبهی و اندازراه 

 مدیریت نشر و توزیع فراخوان پنجم مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی 

 (11تا شماره  7های از شماره مجلد، کتابچه 4ی مجموعه انتشارات آموزشی مرکز )سازآماده 

o  (2مالکیت فکری بدانید ) دربارهباید  آنچه"کتابچه"، 
o  تحلیل مالی بدانید دربارهباید  آنچه"کتابچه"، 
o  و"وکارکسبی مفید برای صاحبان هاکتابمعرفی برخی از "کتابچه ، 
o  ی بزرگ و کوچکهابنگاهتعامل بین "کتابچه". 

 عمومی مرکز برای استفاده شرکت های مستقر آزمایشگاه اندازی مرکز و نیز راه 2 شماره جلسات سالن اندازی راه 

 برگزاری نمایشگاه کتاب 

 
 فناور در دوره رشد یشرکتها یو راهبر یتهدا یها یتفعال - 4

 یتتحت حما یمستمر واحدها یابینظارت و ارز ی،راهبر یش،پا 

 مورد 30بیش از  –مشترک  جلسات برگزاری و ایدوره هایسرکشی طریق از هاشرکت عملکرد داومم پایش 
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 ،گزارش  40قریب به  – مدیریتی هایمشاوره ارائه فصلی، عملکرد های گزارش اخذ کارشناسی 

 آنها رشد نرخ بررسی و 97 مهر لغایت 96 مهر زمانی بازه در هاشرکت ارزیابی گزارش تدوین 

 ان نمونه، امتیاز مرکز از منظر شاخص های فناورانه در شکل زیر آمده است.به عنو 

 

 فناورانه یمرکز از منظر شاخصها ازیامت -شکل

 

 

 یآموزش یهاها و دورهکارگاه یبرگزار 
 ، شش کارگاه و دوره آموزشی در مرکز برای شرکتهای فناوری و همچنین عموم مخاطبان برگزار گردید. 1397در سال 

 ها در صنعت برق و انرژیت کاربرد تحلیل کالن دادهنشس 

 کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و ابزارهای بازاریابی دیجیتالی 

 نوین فناوریهای پرتوی در برق صنعت آینده سیمای کارگاه 

 آن کاربردهای نمونه و بالکچین آموزشی کارگاه 

 وره توسط یکی از شرکتهای مرکز برگزار گردیده های گازی )این ددوره سوپروایزری تعمیرات اساسی توربین

 است(
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در  صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژیگزارش عملکرد  -3-10

  1397سال 
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97طرح های واصله به صندوق در سال 
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تسهیالت تتسهیالت تس V.Cمشارکت  / تسهیالت 

مشارکت

ضمانتنامه طرح

های پژوهش و  

فناوری

ضمانتنامه طرح

های توسعه  

فناوری

سایر مجموع

97ل طرح های واصله بر اساس نوع حمایت درخواستی متقاضیان در سا
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 حمایت شده است 97هایی که در سال جزئیات طرح 

 

 

 

 

 

  

 حمایت های انجام شده
 مبلغ پرداخت شده

 )میلیون ریال(

 v.c. 10.384سرمایه گذاری 

 7.600 تسهیالت 

 422.753 ضمانتنامه

 ر پذیرمشارکت خط

 نام متقاضی  )میلیون ریال( مبلغ

 فابا موتور 2،767

 پیشران الکتروشیمی آسیا 200

 الکتروپاد سیستم 200

 متساپ 120.2

 تتاپاور 1،720

3،377 
صنایع محرکه دوار 

 خاورمیانه

1،500 
آزمایشگاه برق و انرژی 

 فت 

500 
کلینیک ترانسفورماتور 

 پارس

 جمع 10،384

 تسهیالت

 نام متقاضی  )میلیون ریال( مبلغ

 لیان آریاتش صبا 2،300

 آسیا وات 500

 تتاپاور 4،800

 جمع 7،600

حمایت های انجام شده

.v.cسرمایه گذاری  تسهیالت  ضمانتنامه
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 مبلغ قرارداد

 )میلیون ریال(
 نام شرکت تاریخ عقد قرارداد

 ردیف

 های توسعه فناوریضمانتنامه

  1 تولید نیروگاه های گازی خراسانمدیریت  1397/12/14 18،991

  2 مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان 1397/12/14 3،000

  3 مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان 1397/12/14 2،050

  4 مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان 1397/12/14 6،750

  5 قطعات توربین شهریار 1397/12/18 732

  6 عات توربین شهریارقط 1397/12/18 1،517

  7 مدیریت تولید برق اصفهان 1397/12/12 149

  8 مدیریت تولید برق اصفهان 1397/12/20 1،250

  9 مدیریت تولید برق اصفهان 1397/12/20 13،800

  10 مدیریت تولید برق اصفهان 1397/12/20 3،500

  11 قطعات توربین شهریار 1397/12/08 2،670

  12 سی نیروی تهران مهنیروشرکت مهند 1397/12/01 8،104

  13 شرکت مهندسی نیروی تهران مهنیرو 1397/12/01 3،242

  14 قطعات توربین شهریار 1397/12/01 152

  15 شرکت مهندسی نیروی تهران مهنیرو 1397/11/17 1،164

  16 شرکت مهندسی نیروی تهران مهنیرو 1397/11/17 2،329

  17 مدیریت تولید برق اصفهان 1397/11/17 6،130

  18 مدیریت تولید نیروی برق شازند 1397/11/17 15،000

  19 قطعات توربین شهریار 1397/11/06 77،000

  20 برق شازندنیروی مدیریت تولید  1397/11/01 25،000

  21 رق شازندبنیروی مدیریت تولید  1397/11/01 22،997

  22 برق شازند نیروی مدیریت تولید 1397/10/17 20،200

  23 برق شازندنیروی ت تولید مدیر 1397/10/17 20،200

  24 برق شازندنیروی مدیریت تولید  1397/10/17 20،200  

  25 قطعات توربین شهریار 1397/12/01 2،616

  26 مدیریت تولید برق اصفهان 1397/12/20 1،150

  27 قطعات توربین شهریار 1397/12/01 1،569

  28 شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن 1397/11/14 12،836

  29 قطعات توربین شهریار 1397/10/17 6،500

  30 قطعات توربین شهریار 1397/10/17 13،000

  31 مهندسی نیروی تهران مهنیرو 1397/10/10 500
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 مبلغ قرارداد

 )میلیون ریال(
 نام شرکت تاریخ عقد قرارداد

 ردیف

 های توسعه فناوریضمانتنامه

  32 مهندسی نیروی تهران مهنیرو 1397/10/10 1،750

  33 مدیریت تولید برق شهید رجایی 1397/09/15 615

  34 یمدیریت تولید برق شهید رجای 1397/09/15 240

  35 مدیریت تولید برق شهید رجایی 1397/09/15 14،702

  36 الوان تابلو 1397/09/12 1880

  37 برق ری )سهامی خاا( نیروی مدیریت تولید 1397/08/15 21،470

 های پژوهشی و فناوریضمانتنامه

  38 صنایع کیان ترانسفوی خراسان 1397/09/22 12،000

  39 خراسانصنایع کیان ترانسفوی  1397/09/22 12،000

  40 صنایع کیان ترانسفوی خراسان 1397/09/22 24،00

  41 تامین تجهیزات انرژی پراکنده ارسباران آذربایجان 1397/11/01 6،524

  42 صنایع کیان ترانسفوی خراسان 1397/11/01 5،000

  43 صنایع کیان ترانسفوی خراسان 1397/10/11 2،364

  44 صنایع کیان ترانسفوی خراسان 1397/10/11 5،910

 جمع 422.753
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 97های صندوق در سال خالصه فعالیت 

 پیگیری افزایش سرمایه سهامداران 

 ارائه گزارشات مکتوب و کامل به صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوا مصرف تسهیالت اعطا شده 

  عقد قرارداد خط اعتباری و تسهیالت در جهت حمایت طرح های فناورانه با صندوق نوآوری و

 شکوفایی

 و اعتباری برگزاری جلسات کمیته پذیرش، کمیته ها مطابق با روند ذکر شده ؛طرح بررسی .......... 

 های فابا های شننرکتادامه همکاری با شرکت سنجش فناوری خاورمیانه در خصوا ارزشگذاری طرح

 موتور، پیشران الکترو شیمی آسیا، صنایع محرکه دوار خاورمیانه 

    سازمان سایر  صنایع الکترونیک،      همکاری با  سعه  صندوق حمایت از تحقیقات و تو ها و نهادها مانند 

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی، شرکت های مدیریت تولید برق، شرکت مادر تخصصی تولید 

 نیروی برق حرارتی، صندوق نوآوری و شکوفایی و ...

     شماره سهیالت در قالب قرارداد جعاله   150,000به میزان  19/12/97مورخ  97/ت ق/20586اخذ ت

در سال   97/ق/20548میلیون ریال خط اعتباری به شماره   530,000میلیون ریال و همچنین میزان 

 منعقد گردید. 97

  شرکت ضمانتنامه برای حمایت از   حمایت از  سهیل خدمات  های مدیریت تولید نیروی برق در زمینه ت

 های تولید برق در سراسر کشورنیروگاه
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 ی پایان یافتههافهرست پروژه

 واحد مجری نام طرح/ پروژه ردیف

1  
نظارت بر عملیات بازسازی پره های ثابت و متحرک توربین های گازی  

 پژوهشکده تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و ارائه خدمات مشاوره

2  
در تیپ های  7،8،10،11،12،16،19،20خدمات تست کارایی واحدهای 

 شرکت مدیریت تولید برق ری )نیروگاه گازی ری(مختلف در 
 پژوهشکده تولید

3  
واحد گازی نیروگاه دماوند 3 (tuning) انجام تست کارایی و تنظیمات

 در شش نوبت
 پژوهشکده تولید

4  
خدمات مهندسی،نظارت عالی و کارگاهی بر ساخت پنج دست پره 

 BBC TYPE9متحرک 
 پژوهشکده تولید

 پژوهشکده تولید نیروگاه طرشت 1بویلر و سیکل بخار واحد شماره انجام آزمون عملکرد   5

 پژوهشکده تولید واحد گازی نیروگاه دماوند 2تست کارایی و تنظیمات   6

7  
انجام خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه تهیه اطلس خوردگی برای 

 صنعت برق
 پژوهشکده تولید

8  
برق و حرارت احداث دو واحد نیروگاهی مقیاس کوچک تولید همزمان 

 مگاوات در استان کرمان 23هر یک به ظرفیت اسمی 
 پژوهشکده انتقال

9  
بازبینی طرح پهنه بندی اقلیمی و بارگذاری خطوط انتقال نیرو برق 

 کشور
 پژوهشکده انتقال

10  
پشتیبانی و نظارت بر تولید صنعتی دستگاه مانیتورینگ روغن 

 ترانسفورماتور قدرت
 پژوهشکده انتقال

11  
جهت نصب  TCRو ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک  طراحی

 لوشان 63/20kVدر پست 
 پژوهشکده انتقال

12  
تدوین ضوابط فنی افزایش استقامت مکانیکی خطوط انتقال نیرو به 

 پژوهشکده انتقال منظور استفاده از حریم هوایی
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 واحد مجری نام طرح/ پروژه ردیف

13  
تم ی سههیسههپشههتیبانی فنی و نظارت بر تولید نمونه صههنعتی ارتقاء یافته

 DTPS-8Cحفاظت از راه دور مدل 
 پژوهشکده انتقال

14  
پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید صنعتی سیستم حفاظت از راه دور با 

 پژوهشکده انتقال DTPS-8Cمدل قابلیت اتصال به شبکه مخابرات دیجیتال 

15  

تدوین طرح بهبود عملکرد سیستم زمین خطوط انتقال و فوق توزیع با 
مقاومت زمین پای دکل ها و مطالعه روش های  Onlineاندازه گیری 

 نوین طراحی و اجرا
 پژوهشکده انتقال

16  

 های هیبریدی مورد استفاده درنویس استاندارد مقرهتهیه و تدوین پیش
تخصصی تدوین  های توزیع نیروی برق از طریق تشکیل کارگروهشبکه

 IECالمللی در سازمان استاندارد بین
 پژوهشکده انتقال

17  

تهیه و تدوین مشخصات فنی عمومی اجرایی سیستم های فتوولتائیک 
به منظور تامین انرژی الکتریکی فضاهای عمومی با تاکید بر دانشگاه ها 

 به تفکیک اقلیم و کاربری

 پژوهشکده توزیع

18  
تهیه و تدوین مشخصات فنی و اجرایی طراحی، نصب و بهره برداری از 

 دهای تجاری و مسکونیسیستم های فتوولتائیک در واح
 پژوهشکده توزیع

19  
تعیین نقاط الزم برای ارزیابی کیفیت توان شبکه انتقال و فوق توزیع برق 

 های منطقه ای و تهیه نرم افزار تعیین نقاط و شاخص های سیستمی
 پژوهشکده توزیع

 پژوهشکده توزیع تشکیل کلینیک صنعت توزیع برق -مطالعه فاز صفر  20

21  
یلتر فعال ترکیبی )فعال+پسیو( برای کاربرد در طراحی و ساخت ف

 سیستم فشار ضعیف
 پژوهشکده توزیع

22  
ارزیابی بازار سامانه های میکرومولد همزمان برق و حرارت بر پایه پیل 
 سوختی پلیمری و محاسبه نرخ خرید تضمینی برق تولیدی از پیل سوختی

پژوهشکده انرژی و محیط 
 زیست

23  

جهت طراحی، سنجش اثربخشی و ارائه انجام خدمات مشاوره ای 
پیشنهادات اصالحی در رابطه با طرح های سازمان بهره وری انرژی 

 ایران

پژوهشکده انرژی و محیط 
 زیست
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 واحد مجری نام طرح/ پروژه ردیف

24  
مطالعات اکتشافی سطح االرضی تکمیلی در منطقه زمین گرمایی 

 محالت

پژوهشکده انرژی و محیط 
 زیست

25  
 یریت دانش در حوزهمطالعات و امکان سنجی تشکیل انجمن صنفی مد

 توسعه نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر

پژوهشکده انرژی و محیط 
 زیست

26  
مطالعات اکتشافی سطح االرضی تکمیلی منابع انرژی گرمایی در استان 

 (آذربایجان غربی )منطقه سلماس

پژوهشکده انرژی و محیط 
 زیست

27  
پژوهشکده انرژی و محیط  های خروجی از نیروگاههاطراحی و استقرار سیستم پایش گاز

 زیست

28  
طراحی و ساخت مبدل بار الکتریکی به ولتاژ دوسیمه برای سنسورهای 

 پیزوالکتریک
 گروه ابزار دقیق

29  
آینده پژوهی مواد جدید در آشکارسازهای نوری و کاربرد آن ها در صنعت 

 برق
 گروه ابزار دقیق

30  
ت کالس دق رائه راهکار مناسب و کسب دانش فنی جهت دستیابی بها

 استاندارد در طراحی ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ نوری
 گروه ابزار دقیق

31  
 یافنانو ال هیبر پا یکالکتر یزوپ یرساخت حسگر فشار/ ضربه انعطاف پذ

PVDF 
 گروه ابزار دقیق

 گروه اقتصاد برق و انرژی تدوین نقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژی  32

 گروه اقتصاد برق و انرژی ه تعرفه برقمطالعات جامع در حوز  33

 گروه اقتصاد برق و انرژی نقشه راه مطالعات و کاربردهای مدیریت ریسک در صنعت برق ایران  34

35  
ه و توسعه ب یقتحق یها ینهنسبت هز "شاخص یریو اندازه گ یفرتع

 "ارزش افزوده در صنعت برق
 گروه اقتصاد برق و انرژی

36  
دیو فرکانس متغیر در کولرهای آبی جهت امکان سنجی استفاده از را

 افزایش راندمان و بهبود کارایی آن
 گروه الکترونیک قدرت
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 واحد مجری نام طرح/ پروژه ردیف

37  
پنج کیلو  STATCOMطراحی، شبیه سازی و ساخت یک نمونه 

 واری آزمایشگاهی با سیستم کنترل ترکیبی
 گروه الکترونیک قدرت

 مطالعات حرارت سنجی در منطقه زمین گرمایی محالت  38
های یگروه انرژ

 تجدیدپذیر

39  
توسعه ابزار تحلیلی برای شناسایی و طبقه بندی روش های عیب یابی 

 SOFCو تحلیل خرابی در 

های گروه انرژی
 تجدیدپذیر

40  
توسعه فناوری گازیسازی زیست توده در ایران و ساخت یک نمونه 

 پایلوت

های گروه انرژی
 تجدیدپذیر

41  
 وربین های انبساطی در ایرانآینده پژوهی در زمینه تکنولوژی مناسب ت

 و نقشه راه مربوطه به منظور توسعه فناوری آن ها در کشور

های گروه انرژی
 تجدیدپذیر

 توسعه دانش فنی ساخت پیل های سوختی اکسید جامد نسل سوم  42
های گروه انرژی

 تجدیدپذیر

 یرسوبات معدن یلتشک ینیب یشچاه ژئومنتال جهت پ یمدل ساز  43
 هایگروه انرژی

 تجدیدپذیر

44  
 ایران برق شبکه در پایایی توسعه نقشه راه تدوین

 

گروه برنامه ریزی و 
 هایبرداری در سیستمبهره

 قدرت

45  
آینده پژوهی مدلهای کسب و کار جدید در حوزه توزیع مبتنی بر 

 اینترنت اشیاء

گروه برنامه ریزی و 
 هایبرداری در سیستمبهره

 قدرت

 عملکرد توربین های بادی متصل به شبکهتعیین شیوه اندازه گیری   46
گروه پایش و کنترل 

 نیروگاه

 مگاواتی ملی 2بهبود عملکرد و ارتقای سیستم کنترل توربین   47
گروه پایش و کنترل 

 نیروگاه

 تدوین سند راهبردی و نقشه راه گروه پژوهشی مدیریت مالی و بورس  48
گروه حسابداری و علوم 

 مالی

 در صنعت تولید برق "دیریت زیست محیطیم "مدلی برای حسابداری  49
گروه حسابداری و علوم 

 مالی
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50  
 الیتفع مبنای بر مدیریت و یابیهزینه سههیسههتم  سههازیپیاده و طراحی

 گرازمان
گروه حسابداری و علوم 

 مالی

51  
بررسی فنی و اقتصادی سه نمونه توربین گازی کوچک جهت تولید 

 همزمان آب و برق با مشارکت بخش خصوصی

وه تجهیزات دوار گر
 مکانیکی

52  
تدوین نقشه راه توسعه یاتاقان های لغزشی جهت استفاده در صنعت 

 نیروگاهی

گروه تجهیزات دوار 
 مکانیکی

53  
پایش و پیش بینی روند پیشرفت دانش فناوری های نوین احتراقی در 

 توربین های گازی نیروگاهی

گروه تجهیزات دوار 
 مکانیکی

54  
سیتم های آب بند جهت استفاده در صنعت  نقشه راه توسعه فناوری

 نیروگاهی
گروه تجهیزات دوار 

 مکانیکی

55  
ین ترمودینامیکی کمپرسور تورب -آینده پژوهی بهبودهای ایرودینامیکی

 های گازی نیروگاهی
گروه تجهیزات دوار 

 مکانیکی

 های صنعت برقگروه سازه بکارگیری و توسعه مصالح هوشمند در سازه های صنعت برق  56

57  
با هدف  یر یروگاهن یگاز یهاانتقال واحد یو اقتصاد یفن یبررس

 یدر سواحل جنوب یرینهمزمان قدرت و آب ش یدتول
های گروه سیکل و مبدل

 حرارتی

58  

بررسی فنی، اقتصادی و زیست محیطی بر ج های خنک کن تر نیروگاه 
های کشورجهت تصمیم گیری در خصوص اصالح و ارتقای نوع 

 کن آنها به منظور کاهش مصرف آبسیستم خنک 

های گروه سیکل و مبدل
 حرارتی

59  
با استفاده از مواد  یحرارت یانرژ سازییرهاثر نانو مواد بر ذخ یبررس

 (PCMفاز دهنده ) ییرتغ
های گروه سیکل و مبدل

 حرارتی

60  

 یکانارگ یکلس یلهحرارت به وس یافتباز یستممطالعات فاز صفر س
به همراه سامانه  یرینهمزمان توان و آب ش دیبه منظور تول ینرانک

 کربن اکسیدیجذب د

 یهاو مبدل یکلگروه س
 یحرارت

61  
 یهابه منظور انجام آزمون یمیالکتروش یشگاهآزما یو راه انداز یزتجه
 یخوردگ یو بررس هاییپا یمیاییالکتروش هایها، آزمونساز یرهذخ

 گروه شیمی و فرآیند
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62  

چند منظوره سبز با هدف  یبریدیبازدارنده هو ساخت مواد  یطراح
تر  خنک کننده یدر مصرف آب برج ها ییو صرفه جو یمیاییکنترل ش

 ها یروگاهن
 گروه شیمی و فرآیند

63  
نیروگاه ها و استفاده آن در محصوالت  CO2چشم انداز بازیافت گاز 

 دارای ارزش افزوده
 گروه شیمی و فرآیند

 افزار، داده و شبکهله گروه نرمسا 5تهیه برنامه استراتژیک   64
گروه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

65  
 یهاو چالش یراتو تأث یانرژ ینترنتا یفنآور یهادرکاربرد یقتحق

 یندهآن در شبکه برق آ یری( بکارگی)اطالعات
گروه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

66  
ات های پژوهشی در حوزه اطالعات و ارتباطبررسی و استخراج چالش

 در صنعت برق IoTهای برای کاربرد
گروه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

67  
نعت در ص یجیتالتحول د ییسند اقدام مشترک و نقشه راه اجرا ینتدو
 برق

گروه فناوری اطالعات و 
 ارتباطات

68  
و ساخت نمونه  یو طراح یمس یانتقال برق به روش ب یدهآزمون ا

 یشگاهیآزما
گروه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

69  
 ایهیتمالگور یساز یادهبر داده و پ یکنترل مبتن یهاروش یبررس

 مرتبط
گروه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

 برق یروین یعکالن داده ها در شبکه توز یلتحل  70
گروه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

71  
 ،یبرون سپار هاییندافزار و فرآو توسعه نرم یدتول یمتدولوژ ینتدو
 یرانصنعت برق ا یعدر حوزه توز گیرییلو تحو یدخر

اطالعات و  یگروه فناور
 ارتباطات

72  
ها در آن یهادائم و کاربرد یهاآهنربا یتو رصد وضع یپژوه یندهآ

 یکیالکتر هایینماش
 های الکتریکیگروه ماشین

 دوار

73  
های ساخت نمونه آلیاژ فلزی مورد مصرف در صنعت برق بررسی پارامتر

 (Additive Manufacturingک فرایند ساخت افزودنی )به کم
 گروه متالورژی

74  
فوالد  یهاورق یسیو مغناط یکیدر بهبود خواص الکتر یقتحق

 زریتابش ل یکدر کشور با استفاده از تکن یمصرف یلیکونیس
 گروه متالورژی
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75  
زای اج یماندهو عمر باق یتهای پایش بهنگام وضعروش یتوسعه فنآور

 یروگاهیوربین بخار نبویلر و ت
 گروه متالورژی

76  
 هایاهیروگاز ن یدکربناکس یسهم عوامل موثر بر انتشار گاز د یینتع

 STIRPATکشور با استفاده از مدل  یحرارت
 گروه محیط زیست

77  
امکانسنجی تولید برق ازجریان پساب خروجی ازتصفیه خانه فاضالب 

 کشور )مطالعه موردی:تصفیه خانه شهرک قدس(
 گروه محیط زیست

78  
اهش منظور کبررسی تلفات گرمایی در تجهیزات حرارتی نیروگاه به به

 ها از طریق ترموگرافی تجهیزاتسوخت و آالینده
 گروه محیط زیست

79  
های های اسمز مستقیم در تصفیه فاضالبآینده پژوهی توسعه فناوری

 نیروگاهی
 گروه محیط زیست

80  
با استفاده از  یروگاهدودکش ن یجخرو یهااز گاز SO2 یجداساز

 ییتماس دهنده غشا
 گروه محیط زیست

81  
ل بعد و بار سا یکپ ینیب یشو پ یبار شبکه سراسر یلو تحل یهتجز

 عبور از آن یهاارائه راهکار
 گروه مدیریت انرژی

82  
طراحی مدل شایستگی اعتماد و تدوین برنامه پیاده سازی نقشه راه 

 اد در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگاستقرار مدل شایستگی اعتم
مدیریت و علوم  گروه

 اجتماعی

83  
 اقتصادی اثر گرد و-های فنیها و پیامدسیاست پژوهی در زمینه چالش
 های راهبردید سیاستنهاغبار بر صنعت برق کشور و پیش

 گروه مطالعات فشار قوی

84  
انو بررسی و تحقیق در زمینه طراحی و ساخت ماژول خورشیدی ن

 ساختار الیه نازک
 گروه مواد غیرفلزی

 گروه مواد غیرفلزی یتپروسکا یهبر پا یدیساخت نمونه سلول خورش  85

86  
 ینعنوان پره توربمنظور استفاده بهبه SiC/SiC یتساخت کامپوز

 یژل گرییختهبه روش ر یدنسل جد یگاز
 گروه مواد غیرفلزی

 گروه مواد غیرفلزی ینتقابل پر یهابا روش CIGS یدیساخت نمونه سلول خورش  87
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88  
مسی پوشش داده شده با نانو  هادییشگاهینمونه آزما یدو تول یبررس

 یکیبا هدف بهبود خواص الکتر یساختار کربن
 گروه مواد غیرفلزی

89  

بررسی و استخراج روال انجام آزمون های ارزیابی تطابق پروتکل های 
ی رل و داخل پست های مبتنارتباطی مورد استفاده در پست تا مرکز کنت

 DCSبر 

مرکز توسعه فناوری امنیت 
اطالعات، ارتباطات و 
 تجهیزات صنعت برق

90  

استخراج آسیب پذیری های امنیت سایبری سیستم های کنترل 
صنعتی، تعیین الزامات مرتبط با هر آسیب پذیری و اولویت بندی آسیب 

 CVSSپذیری ها بر اساس معیارهای 

 ی امنیتمرکز توسعه فناور
اطالعات، ارتباطات و 
 تجهیزات صنعت برق

91  
تهیه دستورالعمل و نرم افزار تکمیلی کامفار به منظور تحلیل و ارزیابی 

 اقتصادی نیروگاه های بادی در ایران
مرکز توسعه فناوری 

 توربین های بادی

92  
تدوین مطالعه ابزار دقیق های مورد استفاده در حوضه صنعت آب کشور 

 ر سد و نیروگاهبا تمرکز ب
مرکز توسعه فناوری اندازه 
 گیری پیشرفته نیروگاهی

 مطالعه و بررسی راه اندازی و ساخت آزمایشگاه کولر آبی  93
مرکز فناوری مدیریت 

 بارهای سرمایشی

 بررسی و مطالعات اولیه راه اندازی و ساخت آزمایشگاه کولر گازی  94
مرکز فناوری مدیریت 

 بارهای سرمایشی

 مطالعات اولیه راه اندازی آزمایشگاه مرجع هواسازبررسی و   95
مرکز فناوری مدیریت 

 بارهای سرمایشی

96  
تدوین نقشه راه های میان مدت و بلند مدت مرکز کنترل و پایش بومی 

 شبکه برق کشور )مرکب(
مرکز کنترل و پایش بومی 

 شبکه برق کشور

97  
دات، ستنشناخت قابلیت های سیستم مدیریت انرژی با استفاده از م

 جلسات و کارگاه های آموزشی و کامپایل مولفه منتخب
مرکز کنترل و پایش بومی 

 شبکه برق کشور

98  
بررسی ساختاری و مدیریتی بکارگیری رویکرد مدیریت دارایی های 

 فیزیکی در بخش تولید صنعت برق کشور

سند راهبردی و نقشه راه 
های توسعه نظام و فناوری

برداری، نوین بهره
اری و تعمیرات نگهد

 هانیروگاه
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99  
ارزیابی نیروگاه قم به عنوان نیروگاه پایلوت و تدوین نقشه راه پیاده 

 سازی رویکرد مدیریت دارایی های فیزیکی در این نیروگاه

سند راهبردی و نقشه راه 
های توسعه نظام و فناوری

برداری، نوین بهره
نگهداری و تعمیرات 

 هانیروگاه

100  
در خوزستان و  95شی از وقوع ریزگردها در بهمن سال مطالعه حوادث نا

 ارائه راهکارهای کوتاه مدت با تکیه بر مطالعات بین المللی

طرح ارئه طرحهای کوتاه 
مدت جهت استمرار عرضه 

خدمات برق در شرایط 
 مواجهه با هجوم ریزگردها

101  

تحلیل پارامترهای جوی موثر در پدیده ریزگرد خوزستان و امکان 
کیلوولت جهت  132رپوشیده نمودن یک نمونه پست موجود سنجی س

 مقابله با مخاطرات ریزگرد

طرح ارئه طرحهای کوتاه 
مدت جهت استمرار عرضه 

خدمات برق در شرایط 
 مواجهه با هجوم ریزگردها

102  
بررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره ها به منظور مقابله با 

 هیزات انتقال و توزیع برقپیامدهای ناشی از نشست ریزگزدها بر تج

طرح ارئه طرحهای کوتاه 
مدت جهت استمرار عرضه 

خدمات برق در شرایط 
 مواجهه با هجوم ریزگردها

103  

استفاده از فناوری های نوین با تاکید بر فناوری نانو برای مقابله با 
مسائل ناشی از آلودگی ریزگزدها بر سطوح عایقی و ایزوالسیون خطوط 

 و پست ها

ئه طرحهای کوتاه طرح ار
مدت جهت استمرار عرضه 

خدمات برق در شرایط 
 مواجهه با هجوم ریزگردها

104  
در  های مقابله با اثرات ریزگردهاطرح جامع بررسی مشکالت و روش

 محدوده تحت پوشش شرکت  توزیع نیروی برق استان خوزستان

طرح ارئه طرحهای کوتاه 
مدت جهت استمرار عرضه 

 خدمات برق در شرایط
 مواجهه با هجوم ریزگردها

105  
ستفاده از نانوفیلتر      ستورالعمل ا سی و تدوین د ر ی هوای ورودی دهابرر

 های برقنیروگاه

طرح استفاده از فناوری نانو 
در مواد و تجهیزات خط و 

 پست

106  
تحقیق، بررسی و تهیه راهنمای انجام آزمون های مورد نیاز پوشش 

 های نانو بر روی مقره های سرامیکی

طرح استفاده از فناوری نانو 
در مواد و تجهیزات خط و 

 پست
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107  
انجام مطالعات امکان سنجی تولید و بکارگیری الکتروموتورهای پر 

 بازده در یخچال فریزرهای خانگی

طرح انتقال دانش، تولید و 
بکارگیری الکتروموتورهای 

 (PMآهن ربای دائم )

108  
ا تورهای تکفاز و سه فاز )تبازنگری استاندارد مصرف انرژی در الکترومو

 BLDCکیلو وات( و تدوین استاندارد موتور  250ظرفیت 

طرح انتقال و توسعه دانش 
و فناوری الکتروموتورهای 

 القایی پربازده و درایو

109  
تدوین سند توسعه فن آوری و مشخصات فنی انواع الکتروپمپ ها به 

 ورزیمنظور بهره برداری در طرح برقی کردن چاه های آب کشا

طرح انتقال و توسعه دانش 
و فناوری الکتروموتورهای 

 القایی پربازده و درایو

110  
تدوین سند تفصیلی و برنامه عملیاتی توسعه فناوری پیش رانه 

 خودروهای برقی و هیبریدی

طرح بومی سازی 
زیرساخت و اجزای خودرو 

 برقی

 قرمطالعه، بررسی و تشکیل اتاق فکر پایش و نظارت بخش توزیع ب  111
طرح پایش و نظارت در 

 بخش توزیع برق

112  
امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت 

 آلیاژهای تیتانیوم مناسب جهت استفاده در نیروگاه های بخاری و گازی

طرح توسعه فناوری های 
کنترل خوردگی در صنعت 

 برق

113  

برای ساخت  امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی
فوالدهای جدید مقاوم به خوردگی مناسب جهت استفاده در نیروگاه 

 های آبی کشور

طرح توسعه فناوری های 
کنترل خوردگی در صنعت 

 برق

114  
امکان سنجی فنی و اقتصادی و مدل عملیاتی ساخت کامپوزیت های 

 مناسب جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق

 طرح توسعه فناوری های
کنترل خوردگی در صنعت 

 برق

115  

امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی تولید پوششهای 
جدید جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت برق ) بغیر از پوشش 

 های دمای باال و پوششهای آلی و تبدیلی(

طرح توسعه فناوری های 
کنترل خوردگی در صنعت 

 برق

116  
قتصادی و ارائه برنامه عملیاتی تولید پوششهای امکان سنجی فنی و ا

 آلی و تبدیلی جدید در تجهیزات با اولویت صنعت برق

طرح توسعه فناوری های 
کنترل خوردگی در صنعت 

 برق

117  
امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ایجاد پوشش 

 های دمای باال در قطعات مسیر داغ توربین های گازی

توسعه فناوری های طرح 
کنترل خوردگی در صنعت 

 برق
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 واحد مجری نام طرح/ پروژه ردیف

 طراحی و پیاده سازی سیستم تحت وب استاندارد) فاز اول(  118

طرح جامع نیاز سنجی، 
اولویت بندی، تدوین، 
بازنگری و الحاقیه 

استاندارد های حوزه توزیع 
 برق

119  
تدوین رویه بازار زمان واقعی و ایجاد و توسعه نرم افزار اجرای بازار 

 واقعیزمان 

طرح طراحی و توسعه 
سامانه پیشرفته اجرای بازار 

 برق ایران

120  
پایش آنالین عیوب مربوط به ساختار روتور در الکتروموتورهای القایی با 

 استفاده از روش اندازه گیری جریان و ولتاژ شفت
 اداره برنامه ریزی پژوهشی

121  
ارگیری کبررسی فناوری های نوین تبدیل توان به گاز و امکان سنجی ب

 این فرآیند در صنعت برق و انرژی
 اداره برنامه ریزی پژوهشی

122  
طراحی سیستم الکترواستاتیکی جمع آوری ذرات گرد و غبار از سطوح 

 شیشه ای
 اداره برنامه ریزی پژوهشی

123  
شناسایی الزامات مورد نیاز جهت بررسی تجربی و عددی نشست کربن 

 بر افت عملکرد پیل سوختی اکسید جامد
 داره برنامه ریزی پژوهشیا

124  
 Blockchainبررسی روند توسعه فناوری زنجیره بلوکی )

Technology )و تاثیر بر انرژی های تجدید پذیر 
 اداره برنامه ریزی پژوهشی

125  
امکان  -فاز اول مهاجرت به فناوری رایانش ابری در پژوهشگاه نیرو

 سنجی و تهیه برنامه عملیاتی
 دفتر تشکیالت، روش ها و

 فناوری اطالعات

 دفتر ریاست بررسی و بهبود فرآیندهای اجرایی دفتر ریاست  126

 معاونت فناوری بازبینی دستورالعملها و رویه های راهبری تحقیقات برق  127
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پژوهشکده  های پایان یافتهپروژه

 تولید
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 عنوان پروژه:
 و ارائه خدمات مشاوره روانیش روگاهین یهاپره یبازساز اتینظارت بر عمل

 شرکت تولید نیروی برق شیروان کارفرما: لیدمعاونت تخصصی تو مجری: واحد

 CGBSH01 کد پروژه: حسن کاظم پورلیاسی مدیر پروژه:

 - همکاران:

 خالصه پروژه:

باشند یهای ثابت و متحرک مها پرههای گازی نقش اساسی در تولید برق دارند. مهمترین بخش این توربینتوربین
 گیرند. اینهای خورنده قرار میحرارتی و مکانیکی و محیط هایکه در حین سرویس تحت انواع مختلف تنش

گیرند. های مختلف شده و لذا بصورت مداوم تحت بازرسی، تعمیر و تعویض قرار میقطعات حین کار دچار آسیب
ر بازسازی نظارت ب”ای تحت عنوان به منظور افزایش کیفیت بازسازی این قطعات و در نتیجه بهبود عمر آنها، پروژه

 تعریف و در گروه پژوهشی متالورژی پژوهشگاه نیرو انجام گردید.“ های نیروگاه شیروان و ارائه خدمات مشاورهپره
های ثابت و سههت از پره 9های تدوین شههده نظارت بر عملیات بازسههازی  در این پروژه بر اسههاس دسههتورالعمل 

شیروان انجام گرفت. این برر  V94.2متحرک واحدهای گازی  صات ابعادی، خواص        نیروگاه  شخ شامل م سیها 
 مکانیکی، متالورژیکی و ساختاری آلیاژ و پوشش، قطعات بوده است.

های موجود در نیروگاه تهیه و پس از برگزاری مناقصههه و ارزیابی در ادامه اسههناد مناقصههه برای بازسههازی پره   
 شرکتها، پیمانکار مناسب انتخاب گردید.

 :نتایجچکیده 

 نیروگاه شیروان  V94.2ست پره ثابت و متحرک توربین 9نظارت بر بازسازی -

 خدمات مشاوره در خصوص تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه بازسازی پره های توربین گاز -

 

 ندات پروژه:تمس

  ست پره ثابت و متحرک توربین گازی 9گزارش های بازسازی » گزارش های نهاییV94.2  نیروگاه

 پژوهشگاه نیرو.؛ گروه متالورژی؛ « شیروان
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  عنوان پروژه:

در تیپ های مختلف در شرکت مدیریت تولید برق ری   7،8،10،11،12،16،19،20خدمات تست کارایی واحدهای  
 )نیروگاه گازی ری(

 شرکت مدیریت تولید برق ری کارفرما: معاونت تخصصی تولید مجری:واحد 

 CGTBR01 کد پروژه: ادوارد غریبیان ساکی مدیر پروژه:

 مهدی صحرائی، اسماعیل صالح فررامین فخری،  همکاران:

 باشهههد.از مؤثرترین روشهههها برای ارزیابی عملکرد واحدهای نیروگاهی انجام آزمون عملکرد می پروژه: چکیده

ها          که معروفترین آن های مختلفی وجود دارد  ندار تا جام آزمون عملکرد اسههه گازی    برای ان های   برای توربین 
باشند. تمام این استانداردها اصول یکسانی می ASME PTC22  ،ISO 2314 ،DIN 4341 ،BS 3132استاندارد

گیری و ثبت  برای انجام آزمون ارایه میدهند که شهههامل کالیبراسهههیون تجهیزات درگیر در انجام آزمون، اندازه           
ده بین کارفرما و اطالعات در مدت زمان مشههخص، تلرانسهههای مجاز در طی انجام آزمون و توافقهای انجام شهه 

 باشند.پیمانکار می

نظور به م ی در تیپهای مختلف هیتاچی، آسههک، فیات و میتسههوبیشههیر یروگاهن یگازهای آزمون عملکرد واحد 
ضع  یابیارز صهای       هاواحد یتو شاخ سی  صورت   )نرخ حرارتی(و راندمان یاز جمله توان خروج یعملکردو برر

ورد انتظار واحد با توجه به شهههرایط محیطی مختلف)دمای محیط(        همچنین منحنی هایی برای توان م  پذیرفت  
  برای هر واحد بدست آمد.

گیری شده در آزمون و انجام محاسبات بر اساس استانداردهای مرتبط و    های اندازهبر اساس داده  :نتایجچکیده 

نیروگاه گازی ری با  های عملکرد واحد، نتایج آزمون عملکرد واحدهای گازیتصهههحیحات الزم مطابق با منحنی
ست همچنین با توجه به دمای هوای        سه و نتیجه گیری گردیده ا ست آمده و با مقادیر مرجع مقای سوخت گاز بد

 مختلف ورودی به توربین منحنی تغییرات توان نیز بدست آمده و تحویل گردیده است.

 دات پروژه:تنمس

 
1- ISO 2314, “Gas turbine- Acceptance tests”, 2009 E 

2- BS EN ISO 5167- part 2, 2003, “Measurement of flow by means of pressure 

differential devices inserted in circular cross- section conduits running full.” 

3- AGA Report 8, “Compressibility Factor of Natural Gas and Other Related 

Hydrocarbon Gases”, 1994 

 مدارک نیروگاه ری – 4
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 عنوان پروژه:

 نوبت 6واحد گازی نیروگاه دماوند در  3( Tuningانجام تست کارائی و تنظیمات)

 شرکت مدیریت تولید برق دماوند کارفرما: معاونت تخصصی تولید مجری: واحد

 CGTV01 کد پروژه: ادوارد غریبیان ساکی مدیر پروژه:

 ئی، اسماعیل صالح فر، نوذر ایرانی، حمیدرضا خالصی، حیدر عبداهلل پور، مهدی صحرارامین فخری همکاران:

 چکیده پروژه:

برداری، برداری به دلیل عوامل مختلف از جمله شرایط بهرهعملکرد واحدهای نیروگاهی با گذشت عمر بهره 
رد باعث بهبود کارایی و عملکای تا حد زیادی یابد. انجام تعمیرات اساسی و دورهاندازی و توقف و غیره تنزل میراه

شود ولی تعیین دقیق میزان بهبود عملکرد بخصوص برای واحدهای گازی که عملکرد آنها به شدت متأثر واحد می
پذیر نیست. بعالوه تنظیم دمای گازهای داغ ورودی به مرحله اول پره باشد به سادگی امکاناز شرایط محیطی می

ا هجام تعمیرات برای بهره برداری بهینه از واحد الزامی است. از مؤثرترین روشنیز بعد از ان (TIT)های توربین 
هدف از انجام آزمون عملکرد باشد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای نیروگاهی انجام آزمون عملکرد می

(Performance Test) برای  گاز، توربین گازی در این پروژه تعیین راندمان و تنظیم بهینه دمای اگزوز توربین
در  باشد. عالوه بر این موردنیروگاه چرخه ترکیبی دماوند قبل و بعد از تعمیرات اساسی می V94.2واحدهای گازی 

و اصالح این مقادیر به شرایط  (Heat Rate)این گزارش محاسبه توان خروجی، بازده حرارتی یا نرخ حرارتی 
 1دبی محصوالت احتراق و دمای ورودی به مرحله اول توربین استاندارد و سایر محاسبات مرتبط با عملکرد از جمله

 نیز انجام شده است.

 چکیده نتایج:

گیری شده در آزمون و انجام محاسبات بر اساس استانداردهای مرتبط و تصحیحات الزم های اندازهبر اساس داده 
ه سیکل ترکیبی دماوند با سوخت واحد گازی نیروگا 3های عملکرد واحد، نتایج آزمون عملکرد مطابق با منحنی

گاز و گازوئیل قبل و بعد از تعمیرات بدست آمده و مقایسه و نتیجه گیری گردیده است همچنین با توجه به دمای 
 گازهای ورودی به توربین بعد از تعمیرات ست پویت دمای اگزوز جهت تنظیم پیشنهاد گردیده است.

 مستندات پروژه:

1- ISO 2314, “Gas turbine- Acceptance tests”, 2009 E 

2- BS EN ISO 5167- part 2, 2003, “Measurement of flow by means of pressure differential 

devices inserted in circular cross- section conduits running full.” 

3- ASME MFC-3M-2003, ‘Measurement of fluid flow in pipes using orifice” 

                                                      

Turbine Inlet temperature (TIT)  
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4- ASME PTC 22, 2005, “Gas turbines performance test codes” 

5- GPA 2145- 2003, “Table of physical constants for hydrocarbons” 

6- Ansaldo document No. 0208 SIMB*S055, “Gas turbine V94.2 performance test”, 2002 

7- Van Wylen, G., “Classical Thermodynamics” 

8- Boyun G., Ghalambor A., “Natural gas engineering handbook”, GPC, 2005 
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  عنوان پروژه:

 نیروگاه طرشت 1انجام آزمون عملکرد بویلر و سیکل بخار واحد شماره 
 شرکت مدیریت تولید برق طرشت کارفرما: معاونت تخصصی تولید مجری: واحد

 NCECBNT01 روژه:کد پ ساکی ادوارد غریبیان مدیر پروژه:

 ، مهدی صحرائی، اسماعیل صالح فر رامین فخری همکاران:

  پروژه: چکیده

ساز  س  ی،بهینه  ستم بهبود و ارتقاء هر  س    ی ستلزم برر س  یابیو ارز یم ستم رفتار آن  ش  ی  یهاخواهد بود که به رو
صورت م  س    ین. از جملة ایردپذ یمتفاوت  شها، برر ستم س  ینامیکیرفتار ترمود یرو انجام  قیشد که از طر با یم ی

همچون انجام آزمون،  ییها یتة فعالیرندعملکرد که در برگ یگردد. مهندسهه یعملکرد محقق م یلآزمون و تحل
شههده و مورد انتظار در سههطوح  یفباشههد، متناسههب با اهداف تعر یم یسههاز ینهو به یابی یبع یل،تحل  یابی،ارز

عملکرد مورد انتظار تا  یرشپذ یاملکرد، به منظور ضهههمانت سهههطوح از انجام آزمون ع ین. ایگرددم یادهمختلف پ
 .  یرندگ یواحد قرار م یساز ینهو به یابی یبع یعملکرد در راستا یشپا

 PTC یکدها   یمربوطه وجود دارد سهههر  یزاتو تجه یروگاهها  در خصهههوص عملکرد ن یمتفاوت  اسهههتانداردهای   

ستاندارد   ستانداردها برا  یناز جمله معتبرتر ASMEا شند که به طور کامل به   یها م یروگاهآزمون عملکرد ن یا با
س  ستم مباحث انجام آزمون،  سیون، کال یری،گاندازه ی صح    ی،نحوة داده بردار یبرا سبات و ت  یم یجانت یحروش محا

صل  یاجزا یپردازد. انجام آزمون عملکرد برا ستانداردها م  ینمطابق ا یروگاهن یا نظور را به م یدیتواند ابزار مف یا
 مرتبط قرار دهد.  سانکارشنا یاردر اخت یراتتعم یزیرها و برنامهافت یررسب

نیروگاه طرشههت قبل و بعد از تعمیرات  1هدف از انجام این پروژه اندازه گیری راندمان بویلر و سههیکل بخار واحد 
ست؛         ضعیت تعمیرات ا سه آنها به منظور ارزیابی و سی و مقای سا سیکل بخار م  یلرراندمان بوا شاخص   ینهمترو 

 رییمصرف سوخت اثر خواهد داشت. اندازه گ یزانبر م یمباشد که به طور مستق یبخار م یروگاههایعملکرد در ن
بوده و توسط   یقتردق یممستق  یرباشد. روش غ  یم یرامکان پذ یممستق  یرو غ یمبه دو صورت مستق   یلرراندمان بو

ستاندارد بو  سبه مطلوب پ  بعنوان یزن یلرا  یریدازه گان یراز صحت و دقت مقاد  ینان. اطمگرددیم نهادیش روش محا
ستق    یجشده بر نتا  سبات راندمان به طور م صورت امکان از طر  یممحا س کال یقاثرگذار خواهد بود که در   یونیبرا

حد فراهم م  یقاز ابزاردق یریبهره گ یا و  یزاتتجه ند  یای گردد. از مزا یمجزا در وا گاه      یریگ ازها مان نیرو ند را
. گردد یم یاننما یراتراندمان ها قبل و بعد از تعم یسههةواحد اشههاره نمود که در مقا یراتتعم یتوضههع یابیزار

 راتیرا به منظور انجام تعم یمناسههب یزیتوان برنامه ر یدر افت راندمان م ینقاط بحران ییبا شههناسهها  ینهمچن
ت اس یبودن واحد از جمله موارد یزولها زانیاضافه و م یهوا یتوضع تراق،اح یطنمود. شرا ینهدفمند و مؤثر تدو

 خواهد بود. یابیو ارز ییبخار قابل شناسا یروگاههایدر ن یلرراندمان بو یریکه در اندازه گ

  :نتایجچکیده 



 

 

Niroo Research Institute 

 236  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

گیری شده در آزمون و انجام محاسبات بر اساس استانداردهای مرتبط و تصحیحات الزم های اندازهبر اساس داده
نیروگاه طرشهههت با سهههوخت گاز قبل و بعد از        1ی عملکرد واحد، نتایج آزمون عملکرد واحد    ها مطابق با منحنی  

 تعمیرات بدست آمده و مقایسه و نتیجه گیری گردیده است.

 دات پروژه:تنمس

، ترجمه محمود ابراهیمی،  "علم ترمودینامیک: رهیافتی در مهندسهههی    "یونوس ه. سهههنجل، میکائیل ا. بولز،     -1
 1379علم و صنعت ایران، چاپ ششم، تهران، دانشگاه 

2- Combustion Engineering (CE) Co.,”2 types VU-40SPB Boilers”, Besat Power Plant, 

1967 

3-Ramin TPS, “Operation Technological Diagrams”, Iran, Ahvaz, 1994 

4- GIE, Bandar Abbas Thermal Power Plant, “Mechanical Drawing and Manual”, 1987 

5- The American Society of Mechanical Engineers (ASME), Performance Test Code 

PTC4, 2008, “Fired Steam Generators” 

6- The American Society of Mechanical Engineers (ASME), Performance Test Code 

PTC4.3, 1968, “Air Heaters” 
7- The American Society of Mechanical Engineers (ASME), Performance Test Code 

PTC6, 2004, “Steam Turbines” 
8- The American Society of Mechanical Engineers (ASME), Performance Test Code 

PTC11, 1984, “Fans” 
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 عنوان پروژه:
 واحد گازی نیروگاه دماوند  2( Tuningانجام تست کارائی و تنظیمات)

 شرکت مدیریت تولید برق دماوند کارفرما: معاونت تخصصی تولید مجری: واحد

 NCECTV01 کد پروژه:  ساکی ادوارد غریبیان مدیر پروژه:

 یرانی، حمیدرضا خالصی، حیدر عبداهلل پور، مهدی صحرائی، اسماعیل صالح فر، نوذر ا رامین فخری همکاران:

  پروژه: چکیده

برداری، به دلیل عوامل مختلف از جمله شهههرایط بهره     برداریبا گذشهههت عمر بهره  واحدهای نیروگاهی     عملکرد
ای تا حد زیادی باعث بهبود کارایی و       یابد. انجام تعمیرات اسهههاسهههی و دوره    اندازی و توقف و غیره تنزل می راه

صوص برای واحدهای گازی که عملکرد آنها به    واحد میعملکرد  شود ولی تعیین دقیق میزان بهبود عملکرد بخ
شرایط محیطی می    سادگی امکان   شدت متأثر از  شد به  ست پذیر نبا . بعالوه تنظیم دمای گازهای داغ ورودی به ی

از  ی بهینه از واحد الزامی اسهههت.  نیز بعد از انجام تعمیرات برای بهره بردار   (TIT)مرحله اول پره های توربین   
هدف از انجام آزمون  باشههد.ها برای ارزیابی عملکرد واحدهای نیروگاهی انجام آزمون عملکرد میمؤثرترین روش

ندمان و تنظیم بهینه دمای اگزوز توربین      ، توربین گازی در این پروژه  (Performance Test)عملکرد  تعیین را
سی   نیروگاه  V94.2واحدهای گازی گاز برای  سا شد.  می چرخه ترکیبی دماوند قبل و بعد از تعمیرات ا بر  عالوهبا

سبه توان خروجی، بازده حرارتی یا نرخ حرارتی  این مورد در این گزارش  صالح این مقادیر   (Heat Rate)محا و ا
له ورودی به مرحسایر محاسبات مرتبط با عملکرد از جمله دبی محصوالت احتراق و دمای    و به شرایط استاندارد   

 .ه استدشنیز انجام  2اول توربین

  :نتایجچکیده 

گیری شده در آزمون و انجام محاسبات بر اساس استانداردهای مرتبط و تصحیحات الزم های اندازهبر اساس داده
ت واحد گازی نیروگاه سهیکل ترکیبی دماوند با سهوخ   2های عملکرد واحد، نتایج آزمون عملکرد مطابق با منحنی

گاز و گازوئیل قبل و بعد از تعمیرات بدست آمده و مقایسه و نتیجه گیری گردیده است همچنین با توجه به دمای 
 گازهای ورودی به توربین بعد از تعمیرات ست پویت دمای اگزوز جهت تنظیم پیشنهاد گردیده است.

 

 دات پروژه:تنمس

1- ISO 2314, “Gas turbine- Acceptance tests”, 2009 E 

2- BS EN ISO 5167- part 2, 2003, “Measurement of flow by means of pressure differential 

devices inserted in circular cross- section conduits running full.” 

3- ASME MFC-3M-2003, ‘Measurement of fluid flow in pipes using orifice” 

4- ASME PTC 22, 2005, “Gas turbines performance test codes” 

                                                      

Turbine Inlet temperature (TIT)  
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5- GPA 2145- 2003, “Table of physical constants for hydrocarbons” 

6- Ansaldo document No. 0208 SIMB*S055, “Gas turbine V94.2 performance test”, 2002 

7- Van Wylen, G., “Classical Thermodynamics” 

8- Boyun G., Ghalambor A., “Natural gas engineering handbook”, GPC, 2005 
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  عنوان پروژه:

 تهیه اطلس جامع خوردگی برای صنعت برق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: معاونت تخصصی تولید مجری: واحد

 CCVT01 کد پروژه: داور رضاخانی مدیر پروژه:

حیدری، علی یزدیان، مصطفی امیرجان، مهدی شیری، سعیده نقدعلی، محمد دشتی خیرآبادی، احسان  همکاران:
آبادی، نوشین آقابابازاده و شیرین محمدصادق رستمی، مژگان ابویی مهریزی، زهرا شهری، امین رضایی حسین

 سادات جهرمی یکتا

 
 خالصه پروژه:

قال و ی تولید، انتهاسیسات و تجهیزات قسمتأیکی از مشکالت عمده صنعت برق، خوردگی اتمسفری در ت
عمیر شامل ت هاگردد. این خسارتباشد که موجب وارد آمدن خسارات عظیم مالی به صنعت برق کشور میع میتوزی

باشد. یکی از مهمترین اقدامات در زمینه پیشگیری یا دهی مناسب میو تعویض قطعات خورده شده و عدم بهره
ان و ردگی، طراحان، تولیدکنندگکاهش خوردگی این تجهیزات که بستر بسیار مناسبی را برای متخصصین خو

 باشد. می "تهیه اطلس خوردگی در صنعت برق"سازد، مصرف کنندگان این تجهیزات فراهم می

ولید، اطلس در حوزه ت این در پروژه حاضربه دلیل نبود اطلس جامع خوردگی اتمسفری در صنعت برق کشور، 
بررسی وضعیت خوردگی اتمسفری تجهیزات نیروگاهی اعم ا ابتدا ب تهیه گردید. در این پروژه،انتقال و توزیع برق 

که از لحاظ خوردگی  ییهای کشور، نیروگاههای بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و بادی، نیروگاههااز نیروگاه
ی مورد های خوردگی در نیروگاهها. سپس پایگاهگردیدندتعیین  بودند،اتمسفری تجهیزات در وضعیت نامناسب 

دار ی پوششهای مناسب جهت کاهش خوردگی تجهیزات نمونههار این راستا با انتخاب پوشش. دشدنداث نظر احد
و سرعت  ی منتخب نصبهای خوردگی مستقر در نیروگاههای بدون پوشش در پایگاههاتهیه شده و به همراه نمونه

ع در حوزه انتقال و توزی قبلیاطلس حاصله از  همچنین بر اساس نتایج .شدتعیین  هادر آن نیروگاه هاخوردگی آن
ی هاو کوپن شداحداث  بودند،که دارای سرعت خوردگی باالئی  از این حوزه مناطقیی خوردگی در هاپایگاه ،برق

 هانصب و رفتار خوردگی آن هااین پایگاهی خوردگی در مناطق مختلف کشور در هادار در پایگاهخوردگی پوشش
ی بدون پوشش در پروژه قبلی مورد بررسی هانمونهالزم به ذکر است . )گرفتان مورد بررسی قرار با گذشت زم

-با معرفی پوشش ی پیشگیری از خوردگیهایت اطالعات جامع خوردگی به همراه روشها(. در نبودند قرار گرفته

مع خوردگی صنعت برق در حوزه و  بانک اطالعاتی اطلس جاتهیه  GIS افزارنرمدر  ی مناسب فلزات مختلف،ها
 گردید.تولید، انتقال و توزیع ارائه 

 :نتایجچکیده 

 تعیین میزان خورندگی اتمسفری فلزات بدون پوشش در نقاط مختلف کشور 

  تعیین رفتار و مقاومت خوردگی اتمسفری فلزات مختلف دارای پوشش و بدون پوشش در نقاط مختلف

 کشور

 افزارنرمگی در قالب تهیه بانک اطالعاتی اطلس خوردGIS 



 

 

Niroo Research Institute 

 240  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 ندات پروژه:تمس

  بررسی شرایط آب و هوایی نقاط مختلف کشور از نقطه نظر »گروه پژوهشی متالورژی؛ گزارش اول
؛ مرکز شیمی و مواد؛ پژوهشگاه نیرو؛ کد «یی مرحله اول(نهاخوردگی و تقسیم بندی نقاط )گزارش 

 CCVT01/T1گزارش: 

 بررسی وضعیت خوردگی اتمسفری تجهیزات نیروگاهی )گزارش  »وم گروه پژوهشی متالورژی؛ گزارش د

 CCVT01/T2؛ مرکز شیمی و مواد؛ پژوهشگاه نیرو؛ کد گزارش: «یی مرحله دوم(نها

  ی خوردگی بدون های خوردگی و نصب کوپنهااستقرار پایگاه»گروه پژوهشی متالورژی؛ گزارش سوم

 CCVT01/T3و مواد؛ پژوهشگاه نیرو؛ کد گزارش:  ؛ مرکز شیمی«یی مرحله سوم(نهاپوشش )گزارش 

  ی خوردگی های مناسب و نصب کوپنهاانتخاب پوشش»مچهارگروه پژوهشی متالورژی؛ گزارش
؛ مرکز شیمی و مواد؛ پژوهشگاه «م پروژه(چهاریی مرحله نهاخوردگی )گزارش  یهادار در پایگاهپوشش

 CCVT01/T4نیرو؛ کد گزارش: 

 ی خوردگی و انجام آزمایشهای از پایگاههای دورهابازرسی»الورژی؛ گزارش پنجم گروه پژوهشی مت
یی برداشت اول از مرحله پنجم پروژه(، نها)گزارش  های مختلف جهت ارزیابی رفتار خوردگی کوپنها

؛ «ه(ژیی برداشت سوم از مرحله پنجم پرونهایی برداشت دوم از مرحله پنجم پروژه( و )گزارش نها)گزارش 

 CCVT01/T5مرکز شیمی و مواد؛ پژوهشگاه نیرو؛ کد گزارش: 

  تهیه بانک اطالعاتی و تهیه اطلس خوردگی صنعت برق در »مچهارگروه پژوهشی متالورژی؛ گزارش
؛ مرکز شیمی و مواد؛ پژوهشگاه نیرو؛ کد «یی مرحله ششم پروژه(نهاحوزه تولید، انتقال و توزیع )گزارش 

 CCVT01/T6گزارش: 
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پژوهشکده های پایان یافته پروژه

 انتقال نیرو
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 عنوان پروژه:
 پشتیبانی و نظارت بر تولید صنعتی دستگاه مانیتورینگ روغن ترانسفورماتور قدرت

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:   انتقال نیرو پژوهشکده مجری: واحد

 NPTPN02   کد پروژه: نیهامریم امیرآبادی فرا مدیر پروژه:

 همکاران شرکت آنام انرژی گستران ،محمودید متین فر، سعید هاحسام امیری، فرصفر فرضعلی زاده، مهدی اسدی ،   همکاران:

 خالصه پروژه:

( توسط پژوهشگاه نیرو و +GasMon G2 مدل  ن ترانسفورماتور قدرت )پس از ساخت دستگاه مانیتورینگ روغ
رکت تولیدی ستگاه در ششرکت مهندسی آنام انرژی گستران، پروژه پشتیبانی به منظور نظارت بر فرآیند تولید د

ی هاگیری گازی محلول در روغن و اندازههابا جداسازی گاز تواندآنام انرژی گستران انجام گردید. این دستگاه می
ی قدرت را های هیدروژن، مونوکسیدکربن و رطوبت موجود در روغن ترانسفورماتورهاجدا شده میزان غلظت گاز

دار تواند میزان غلظت گاز را هشطوح آالرم تعیین شده توسط کاربر، سامانه میو با توجه به س گیری نمایداندازه
دهد. برای این منظور و جهت تولید نمونه دستگاه مانیتورینگ روغن، در ابتدا انتقال دانش فنی صورت گرفت و 

ی الزم، هادرکلیه مدارک و مستندات فنی پروژه به شرکت تحویل گردید و پس از تدوین مشخصات فنی و استاندا
ی شماتیک و لیست مواد و اقالم برای ساخت یک نمونه تهیه و ساخت یک نمونه دستگاه انجام پذیرفت. هانقشه

پس از ساخت این نمونه الزم بود جهت تایید دستگاه شرکت تولیدی با مشخصات دستگاه ساخته شده در پروژه، 
یه اصالحات الزم در این زمینه با همکاری تیم پروژه ی انجام پذیرد و کلافزارنرمی سخت افزاری و هاتست

سخت افزار  PCBی های استاندارد به دلیل اینکه در بردهاپژوهشگاه نیرو انجام پذیرفت. در حصوص انجام تست
 ی رادیویی انجام پذیرفت.هامانند آزمون هاتغییراتی اعمال شده بود برخی از آزمون

نمونه تولیدی با مشخصات پیش بینی شده، مرحله آماده سازی محل و راه  پس از ساخت یک نمونه و مطابقت
اندازی خط تولید از سوی شرکت آنام انرژی بود. از آنجا که شرکت به تعداد محدود دستگاه سفارشی داشت بخشی 

 به منظور محفوظ ماندن دانش فنی توسط شرکت انجام شد. هابه صورت برون سپاری و سایر قسمت

ی مورد نیاز، نمونه تولیدی جعت های انجام آزمون روتین و تهیه تست شیتهاشخص نمودن دستورالعملپس از م
الصاق آرم در محل شرکت مورد آزمون واقع شد. در ادامه راهنمای استفاده از دستگاه و بروشور و کاتالوگ دستگاه 

 نیز آماده گردید.

خنرانی در سازمان آب و برق خوزستان، برق منطقه ای خوزستان، در مرحله بازاریابی و فروش برگزاری سمینار و س
ایران ترانسفو، برق سمنان، برق تهران، مشانیر و متانیر توسط شرکت آنام انرژی گستران انجام پذیرفت. در حال 

برق  دستگاه( ، برق منطقه ای مازندران ) یک دستگاه(، 7ی ایران ترانسفو )های فروش با شرکتهاحاضر قرارداد
 دستگاه ( منعقد و تحویل داده شده است. 5دستگاه( و شرکت فوالد ارفع )  2منطقه ای سمنان )

  



 

 

Niroo Research Institute 

 244  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 ی تولید شده در شرکت آنام انرژی گسترانهانمونه دستگاه –( 1شکل )

 :نتایجچکیده 

 ساخت دستگاه مانیتورینگ روغن ترانسفورماتور برای اولین بار در کشور 

 ید داخلی مطابق با نیاز صنعتسازی و امکان تولبومی 

 ی قدرتهای مانیتورینگ ترانسفورماتورهای بزرگتر در زمینه طراحی و ساخت سیستمهااجرای طرح 

 ندات پروژه:تمس

  « کده انتقال نیرو ، ، پژوهش«یی پشتیبانی تولید صنعتی دستگاه مانیتورینگ روغن ترانسفورماتور نهاگزارش
 پژوهشگاه نیرو.
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 روژه:عنوان پ

 مگاوات در استان کرمان 23احداث دو  نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت هر یک 

 شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر کارفرما: نیرو انتقال پژوهشکده مجری: واحد

 CTBEQ01 کد پروژه: آرمان صفایی مدیر پروژه:

 یر عباس خالقیام -محسن احدی -احمد فالح دوست -علی معانی-آرمان صفایی همکاران:

 خالصه پروژه:

شور دارد. از این     صادی فراوانی برای وزارت نیرو بعنوان متولی تامین برق ک تولید پراکنده برق مزایای فنی و اقت
ست    سیا صرف به منظور تمرکززدایی از واحد رو  ی نیروگاهی، بهبود قابلیت هاگذاری برای تامین برق در محل م

شبکه و افزایش بهره  سعه تولید پراکنده "ری، تحت عنوان واطمینان  سالت این    طرح "طرح تو ست. ر شده ا  ریزی 
 ی توزیع و توسط بخش خصوصی است.هایی برای افزایش تولید برق در شبکههاطرح، ارائه تسهیالت و مشوق

صب مولد    صادی به منظور تعیین مکان ن رارت حی تولید همزمان برق و هادر این پروژه ابتدا مطالعات فنی و اقت
ایی مصارف  شناس  و بررسی شبکه فشار متوسط منطقه      ، بررسی زیست محیطی  ، بررسی شبکه گازرسانی   شامل  

نیروگاه مقیاس کوچک  2انجام گردیده و مکان نصههب مناسههب جهت احداث  حرارت امکان پذیر در نقاط کاندید
 انتخاب شده است. 

کی مطالعه شبکه الکتریشامل مطالعات شبکه شده است و اخذ  هادر ادامه موافت نامه احداث و تائیدیه فنی مولد
مدل  ،ی توسههعه آینده فیدر و تغییرات احتمالیهابررسههی طرح، تامین کننده برق و پسههت فوق توزیع باالدسههت

شبکه الکتریکی مربوطه در    صال کوتاه     هاافزارنرمسازی  سطح ات شبکه و ارزیابی پروفایل بار و ولتاژ،  ی مطالعات 
در  هاهی شبکه و تنظیمات رل هابررسی تغییرات الزم درحفاظت ، تصال نیروگاه مقیاس کوچک به شبکه  درحالت ا

انجام  ملزومات آن بررسههی امکان بهره برداری درحالت جزیره ای وو  صههورت اتصههال نیروگاه محلی به شههبکه 
ی کرمان اخذ شههده هاگردیده و مجوز اتصههال این دو نیروگاه مقیاس کوچک به شههبکه ازش شههرکت برق منطق

ی تولید همزمان برق و های منتخب نصب مولدهااست. الزم به ذکر است که مطالعات مکانیک خاک برای مکان
در  هانیز انجام گردیده و نقشه جانمایی اولیه مولد به منظور استخراج اطالعات و ضرایب مورد نیاز طراحی حرارت
 ی منتخب تهیه شده است.هامکان



 

 

Niroo Research Institute 

 246  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 
 

246 

 

 ی تولید همزمان برق و حرارتهامولد
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 :نتایجچکیده 

 هاارزیابی فنی و شناسایی نقاط کاندید برای نصب مولد 

 بررسی شبکه گازرسانی منطقه مربوط به هر ساختگاه 

 های دفع آالیندههابررسی زیست محیطی منطقه و پتانسیل 

 به شبکه هابررسی شبکه فشار متوسط منطقه برای اتصال نیروگاه 

 ورد منافع نصب مولد در نقاط کاندید با توجه به فروش برق و استفاده از انرژی حرارتیبرآ 

  هامحل با اولویت کیفی باالتر برای نصب مولد 2تعیین 

 اخذ موافقت نامه احداث 

 هاپیگیری امور تملک یا اجاره زمین ساختگاه و عقد قرارداد تملک ساختگاه 

  اخذ تاییدیه فنی مولد 

  انشعاب گاز، آب و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیستپیگیری اخذ  

 مطالعات شبکه و ارائه طرح اتصال به شبکه 

 مطالعه شبکه الکتریکی تامین کننده برق و پست فوق توزیع باالدست  

    سال گذشته ازنزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به محل هر ساختگاه و        20اخذ اطالعات آماری مشخصات آب وهوایی

 ی طراحی مورد نیازهاارامتراستخراج پ

 انجام مطالعات خاک محل ساختگاه به منظور استخراج اطالعات و ضرایب مورد نیاز طراحی 

 ی مقیاس کوچکهاتهیه طرح جانمایی اولیه نیروگاه 

 ندات پروژه:تمس

 "   ست کبوترخان صال نیروگاه مقیاس کوچک به پ شی  "گزارش طرح ات شکده انتقال نیرو، گروه پژوه جهیزات ت ، پژوه

 .1394خط و پست، 

 "     شهربابک ست  صال نیروگاه مقیاس کوچک به پ شی تجهیزات   "گزارش طرح ات شکده انتقال نیرو، گروه پژوه ، پژوه

 .1394خط و پست، 

 " پژوهشههکده انتقال نیرو، گروه  ",مگاواتی در اسههتان کرمان 23گزارش ارزیابی فضههای احداث مجموعه نیروگاهی

 .1393ت، پژوهشی تجهیزات خط و پس

 "                بک با ید همزمان برق و حرارت کبوترخان و شههههر خاک و ژئوتکنیک مجموعه تول یک  عات مکان  ",گزارش مطال

 .1394پژوهشکده انتقال نیرو، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، 
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 عنوان پروژه:

 کشور یخطوط انتقال نیرو یاقلیمی و بارگذار یطرح پهنه بند

 توانیر کارفرما: قالمعاونت تخصصی انت مجری: واحد

 CTVT01 کد پروژه: سلمان رضازاده بقال مدیر پروژه:

 --- :همکاران

 پیش زمینه:
ی منطقة آب و هوایی تقسیم شده و برا چهاردر دستورالعمل وزارت نیرو برای بارگذاری خطوط انتقال نیرو، کشور ایران به 

ه شده است. بررسی این دستورالعمل و مراجع آن بیانگر این ی بارگذاری ارائهاهر یک از مناطق، مقادیر اسمی کمیت
ی هابندی مذکور و مقادیر اسمی مربوطه، با آمار هواشناسی همخوانی ندارد. بمنظور طراحی برجمطلب است که پهنه

ه دد. با توجی جدید ضروری است که نسبت به اصالح و تکمیل این دستورالعمل اقدام گرهاخطوط انتقال نیرو در پروژه
ی مختلف از شرایط اقلیمی های ایستگاههای اخیر در کشور و دسترسی به دادههای هواشناسی در دهههابه توسعه ایستگاه

ی برای هابندی کشور برای شرایط واقعی اقلیمی میسر است که این خود پایو پهنه هاکشور امکان تحلیل این داده
 باشد.طوط میبندی بارگذاری خپهنه

 

 اهداف:
ی هواشناسی جهت طراحی الکتریکال و مکانیکال های مربوط به دادههای پهنه بندی پارامترهاتهیه و بروز رسانی نقشه

خطوط انتقال نیرو از اساسی ترین اهداف این پروژه می باشد. همچنین خروجی این پروژه می بایست ابزاری بروز و کارآمد 
ی روز دنیا که مبتنی بر قابلیت اطمینان بوده و مفهوم دوره هاخطوط قرار دهد تا با بکارگیری استاندارددر اختیار طراحان 

قال ی مورد نیاز طراحی خطوط انتهابازگشت نقش مهمی در آن دارد، بتوانند به طراحی بپردازند. تعیین مقادیر حدی کمیت
 باشد.فرمایان، از اهداف مهم پروژه میبا دوره بازگشت مورد نظر جهت استفاده مشاورین و کار

 

 :اساسی نتایج

 

 ی هواشناسی کشورهابر اساس داده خیروابط مربوط به محاسبات ضخامت  استخراج .1

 نیرو ی عددی تخمین ضخامت یخ تشکیل شده بر روی اجزای خطوط انتقالهامدلپیاده سازی  .2

 منظور انجام محاسبات دوره بازگشتی هواشناسی به هااستخراج توابع توزیع حاکم بر پارامتر .3

 یآمار یهالیبازگشت مختلف با استفاده از تحل یهادر دوره یحد یجو یهاپارامتر ریاستخراج مقاد .4

 احتمال مربوطه عیو توابع توز یمقدار حد یآمار لیتحلپیاده سازی  .5

 ایجاد پایگاه داده آماری مربوط به محاسبات ضخامت یخ .6

 یو محاسبات آمار هامربوط به پارامتر یهاگزارشقالب طراحی و پیاده سازی  .7

 های هواشناسی و انتخاب فرمت نقشههامطالعات مربوط به پهنه بندی پارامتر .8



 

 

Niroo Research Institute 

 250  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

ی طراحی خطوط انتقال شهههامل دمای مینیمم روزانه، دمای ماکزیمم        ها ی پهنه بندی پارامتر   ها تهیه نقشهههه  .9
ساعات آفتاب   شبنم،مجموع  ضخامت یخ تجمعی     روزانه،دمای نقطه  سرعت باد غالب، سرعت باد مرجع، ی در روز،

ی همراه با بارش های همراه با بارش برف در سههال،تعداد روزهاشههعاعی،ضههخامت یخ تجمعی وزنی،تعداد روز 
ی های همراه با ابر در سههال،تعداد روزهای همراه با گرد و خاک در سههال،تعداد روزهاباران در سههال،تعداد روز

 ی یخبندان در سال و مجموع ساعت آفتابی در سالهابا رعد و برق در سال،تعداد روز همراه
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 عنوان پروژه:
 لوشان 63/20kVجهت نصب در پست  TCRطراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک 

 
 شرکت توانیر  کارفرما: انتقال پژوهشکده مجری: واحد

 CTVT02 کد پروژه: محمد مرامی ساران  مدیر پروژه:

سان     همکاران: ضی، اح سنی، بهروز عار سعید حاتمی،        هاوحید مح شه همدانی،  سعید محقق، بنف ضیا تبری، مهدی بابایی،  شم زاده، جوانه 

 حسن ابراهیمی راد، مهدی خاقانی، حسن نسیم فر

 پروژه: چکیده

بندرلنگه به پژوهشگاه نیرو ابالغ   230kVت به کارفرمایی شرکت توانیر جهت نصب در پس    1385این پروژه در آذر ماه 
سال   ست      1387گردید. در  صب توسط کارفرما از بند لنگه به پ شان تغییر یافت. هدف   63به دالیلی محل ن کیلو ولت لو

ی بادی متصههل به های القایی مربوط به توربینهامورد انتظار جبران توان راکتیو و تثبیت ولتاژ ناشههی از عملکرد ژنراتور
کاپاسیتیو و   14MVARاندوکتیو و  17.5MVARبا ظرفیت  TCR+FCاز نوع  SVCباشد. این  ست لوشان می  پ

 3رمونیکی هایهاتنظیم شده در فرکانس  LCشامل دو مجموعه فیلتر   هانصب شده است. خازن    20kVدر سطح ولتاژ  
سته توان راکتیو بین    5و  ست. بازه کنترل پیو سلفی تا   -3.5ا سیون         14مگا وار  سنکرونیزا ستم  سی ست.  مگا وار خازنی ا

شرکت تگزاس اینسترمنت پیاده سازی شده است. هر ولو تریستوری شامل          dspمبتنی بر حلقه قفل فاز است و توسط   
ستور    15 ست. حداکثر ولتاژ قابل کنترل  هاسطح از تری ستم خنک      کیلو ولت موثر می 29ی موازی معکوس ا سی شد.  با

بر پایه سههخت افزار  SVCی اسههنابر هوای خنک در یک سههیکل بسههته اسههت. کنترل  هامقاومت و هاکننده تریسههتور
PLC-S7-400      از خانواده زیمنس ساخته شده است. پستSVC   متر مربع بنا شده است و    900در زمینی به مساحت

 شامل اتاق کنترل، سالن تریستور و محوطه بیرونی جهت نصب تجهیزات الکتریکی است.

 :تایجنچکیده 
 

SVC       مگا 14تا  -3.5متر مربع و با ظرفیت  900در محوطه پست نیروگاه شهید بهشتی لوشان در زمینی به مساحت +
کیلو  20/63ی پست  هاتثبیت ولتاژ و کاهش تلفات ترانسفورماتور  SVCوار طراحی و ساخته شده است. هدف از نصب     

 ولت لوشان است.
 

 دات پروژه:تنمس

شبیه ی مهاکلیه گزارش  صات فنی اقالم و تجهیزات و   به همراه ی آن هاسازی ربوط به طراحی الگوریتم کنترل و  مشخ
 جلد گزارش تهیه شده است. 43طرح سازه و اسکماتیک پست در غالب 
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 عنوان پروژه:
 DTPS-8Cی سیستم حفاظت از راه دور مدل پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید نمونه صنعتی ارتقاء یافته 

 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: پژوهشکده انتقال مجری: واحد

 NPCMPN01 کد پروژه: مریم شبرو مدیر پروژه:

 بهنام غالمرضا زاده فامیلی، مریم شبرو همکاران:

 پروژه: چکیده

سیستم حفاظت از راه دور به منظور انتقال فرامین حفاظتی از طریق محیط مخابراتی بین دو پست کاربرد دارد و در 

کیلوولت قابل  63و  230، 400یها( در پستblockingو  direct ،permissive) ی حفاظتیهاانواع مختلف روش

با توجه به گسترش استفاده از فیبرنوری در شبکه مخابراتی صنعت برق، نیاز به استفاده از سیستم حفاظت  باشد.استفاده می

محصول این پروژه، امکان ارسال و دریافت حداکثر هشت  باشد.می از راه دور با امکان اتصال به این شبکه نیز مطرح

یق فرمان مستقل از طر چهارحداکثر و  G.703))مطابق استاندارد  64kbpsو  E1فرمان مستقل از طریق واسط مخابراتی 

 ی این محصول قابل تنظیم است.هاواسط مخابراتی آنالوگ را دارد. همچنین پارامتر

شرکت پیمان خطوط گستر واگذار گردیده است و هدف این پروژه انتقال دانش فنی و پشتیبانی  تولید این محصول به

ه از نمون چهارفنی جهت تولید محصول صنعتی بوده است. در این پروژه پس از اعمال نقطه نظرات شرکت تولیدی، 

با  IEC60834-1بق با استاندارد ی نوعی مطاهایی ساخته شد و پس از نمونه برداری از خط تولید، آزموننهامحصول 

ی داخل کشور انجام شده است. همچنین یک لینک از این محصول هانظارت نماینده شورای ارزیابی توانیر در آزمایشگاه

 ماه تحت تست قرار گرفت. 7کیلوولت ری گازی و اسالمشهر به مدت  230ی هادر پست

 

 :نتایجچکیده 
 ننده محصولانتقال دانش فنی به شرکت تولید ک 

  نمونه صنعتی از محصول چهارتولید 

 براساس استاندارد  ی نوعیهاانجام آزمونIEC60834-1 

 کیلوولت ری گازی و اسالمشهر 230ی هانصب و تست یک لینک از دستگاه در پست 
 دات پروژه:تنمس

صنعتی ارتقاء    "یی پروژه هاگزارش مستندات ن  شتیبانی فنی و نظارت بر تولید نمونه  ستم  یافتهپ سی حفاظت از راه دور  ی 
 1396، گروه پژوهشی زیرساخت مخابراتی، شهریور " DTPS-8Cمدل 
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 عنوان پروژه:
شبکه مخابرات دیجیتال مدل            صال به  ستم حفاظت از راه دور با قابلیت ات سی صنعتی  شتیبانی فنی و نظارت بر تولید  پ

DTPS-8C 

 
 هشگاه نیروپژو کارفرما: پژوهشکده انتقال مجری: واحد

 PCMPN03 کد پروژه: مریم شبرو مدیر پروژه:

 بهنام غالمرضا زاده فامیلی، مریم شبرو همکاران:

 پروژه: چکیده

سیستم حفاظت از راه دور به منظور انتقال فرامین حفاظتی از طریق محیط مخابراتی بین دو پست کاربرد دارد و در 

کیلوولت قابل  63و  230، 400یها( در پستblockingو  direct ،permissive) ی حفاظتیهاانواع مختلف روش

با توجه به گسترش استفاده از فیبرنوری در شبکه مخابراتی صنعت برق، نیاز به استفاده از سیستم حفاظت  باشد.استفاده می

دریافت حداکثر هشت محصول این پروژه، امکان ارسال و  باشد.از راه دور با امکان اتصال به این شبکه نیز مطرح می

یق فرمان مستقل از طر چهارحداکثر و  G.703))مطابق استاندارد  64kbpsو  E1فرمان مستقل از طریق واسط مخابراتی 

 ی این محصول قابل تنظیم است.هاواسط مخابراتی آنالوگ را دارد. همچنین پارامتر

انی هدف این پروژه انتقال دانش فنی و پشتیب تولید این محصول به شرکت پیمان خطوط گستر واگذار گردیده است و

ه از نمون چهارفنی جهت تولید محصول صنعتی بوده است. در این پروژه پس از اعمال نقطه نظرات شرکت تولیدی، 

با  IEC60834-1ی نوعی مطابق با استاندارد هایی ساخته شد و پس از نمونه برداری از خط تولید، آزمونهامحصول ن

ی داخل کشور انجام شده است. همچنین یک لینک از این محصول هاده شورای ارزیابی توانیر در آزمایشگاهنظارت نماین

 ماه تحت تست قرار گرفت. 7کیلوولت ری گازی و اسالمشهر به مدت  230ی هادر پست

 :نتایجچکیده 
 انتقال دانش فنی به شرکت تولید کننده محصول 

 ر نمونه صنعتی از محصولهاتولید چ 

 براساس استاندارد  ی نوعیهاانجام آزمونIEC60834-1 

 کیلوولت ری گازی و اسالمشهر 230ی هانصب و تست یک لینک از دستگاه در پست 
 دات پروژه:تنمس

ستندات ن  صال به         "یی پروژه هاگزارش م ستم حفاظت از راه دور با قابلیت ات سی صنعتی  شتیبانی فنی و نظارت بر تولید  پ

 1396، گروه پژوهشی زیرساخت مخابراتی، شهریور " DTPS-8Cدیجیتال مدل شبکه مخابرات 
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 عنوان پروژه:

و  هامقاومت زمین پای دکل onlineگیری توزیع با اندازهعملکرد سیستم زمین خطوط انتقال و فوق تدوین طرح بهبود
 طراحی و اجرا ی نوینهامطالعه روش

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: انتقال پژوهشکده مجری: واحد

 PHVPN21 کد پروژه:  عبداللطیف باش قره مدیر پروژه:

 ایمان احمدی جنیدی –مجید رضایی  -مهسا ضیایی نژاد همکاران:

 خالصه پروژه:

بودن  کنند. در صورت باالایفا می نیرو خطوط انتقال و فوق توزیع بردارینقش اساسی در بهره هاپای دکل زمین مقاومت

خیز به دلیل افزایش نرخ وقوع پدیده قوس برگشتی نیز س، نرخ خروج خطوط انتقال عبوری از مناطق صاعقهاین امپدان

 باال خواهد بود. یکی دیگر از موارد اهمیت این عامل، نقش آن در تامین ایمنی و نیز عدم تاثیرگذاری بر افراد و تاسیسات

 باشد.این خطوط می تمجاور واقع در

برداران می ی یک خط موجود بصورت منفرد یک چالش اساسی برای بهرههات زمین هر یک از دکلگیری مقاوماندازه

 هاگیری سالیانه مقاومت زمین پای دکلی برای کنترل مقدار مقاومت زمین، اندازههامنطقی برقهاباشد. در برخی شرکت

ن گیرد.  ایخط و جداسازی سیم شیلد انجام میشود که عموما با اعمال خاموشی انجام می هابه ویژه در نزدیکی پست

ادامه انجام این پروژه با استفاده از   پذیر نیست. دربر بوده و در خیلی از خطوط مهم و حیاتی امکانفرآیند زمانبر و هزینه

–لت مینابکیلوو 230خط منتخب  2گیری مقاومت زمین به صورت پایلوت  و در گیری عملیات اندازهتجهیزات نوین اندازه

ی هرمزگان به صورت آنالین و هاجناح واقع در محدوده تحت پوشش برق منطق-کیلوولت بندرعباس 400جاسک و 

ی هابدون جداسازی سیم شیلد و در حداقل زمان و هزینه انجام پذیرفت و با شناسایی نقاط با مقاومت زمین باال راهکار

 بهبود طرح سیستم زمین ارائه گردید.

 ج پروژه:چکیده نتای

              بدون اعمال قال نیرو  قاومت زمین خطوط انت ندازه گیری آنالین م اجرای روشهههی نوین جهت جهت ا

 خاموشی و جداسازی شیلد 

 ی آن باال می باشد.هاشناسایی نقاطی از خطوط انتقال منتخب که مقاومت زمین پای دکل 

 اط با مقاومت زمین باالی اجرایی بهبود سیستم زمین خطوط انتقال نیرو در نقهاارائه طرح 
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 ندات پروژه:تمس
 

 سازی خاکگیری مقاومت ویژه خاک، تفسیر نتایج و مدلی نوین اندازههاو ابزار هاگزارش روش 

  های سیستم زمین پای دکلهاگیری پارامترمختلف اندازهی هاو ابزار هاروشگزارش 

 توزیعی خطوط انتقال و فوقهادکل ی نوین طراحی و اجرای سیستم زمینهاگزارش روش 

 افزار سازی قوس برگشتی در خطوط انتقال با در نظرگیری اثرات غیر خطی سیستم زمین در نرمگزارش شبیه

EMTP-RV 
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 عنوان پروژه:
 تدوین ضوابط فنی افزایش استقامت مکانیکی خطوط انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هوایی

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ده انتقالپژوهشک واحد مجری:

 PTPN03 کد پروژه: محمد گودرزی مدیر پروژه:

 اصغر ذکاوتی، علیرضا رهنورد، مریم هدایتی، سوده صمیمی، علی پازوکی مهر، مهدی گلچوبمحمدعلی جعفری، علی :انهمکار

 
 خالصه پروژه:

از جانب معاون اول  ها50732/ت12727ی ه شهههمارهی جدید حریم خطوط انتقال نیرو بنامهتصهههویب 6/2/94در تاریخ 

شده است،    8/10/47مورخ  29052ی شماره  نامهنامه که جایگزین تصویب جمهور ابالغ شده است. در این تصویب   رئیس

ی جدید، حریم خطوط انتقال نیرو به نامهحریم خطوط انتقال نیرو دسههتخوش تغییرات زیادی شههده اسههت. در تصههویب  

است   ی قبلینامهمینی و حریم هوایی تعریف شده است. حریم زمینی مشابه حریم درجه یک در تصویب     صورت حریم ز 

که البته مقدار آن کاهش داشته است. اما حریم هوایی در قالب حریم عمودی و حریم افقی و به صورت یک مستطیل در 

ی مذکور موجود است. استفاده از حریم هوایی   مهنادر تصویب  هاگردد که جزئیات کامل این حریمدی تعریف میهااطراف
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شود که تأسیسات، منازل مسکونی و... نسبت به شرایط قبلی در فواصل خیلی کمتری نسبت به خط انتقال قرار         سبب می 

 ی جدید اسههتفاده از حریم هوایی بهنامهگیرند. با توجه به خطرات احتمالی و به منظور رعایت مسههائل ایمنی در تصههویب

 انتقال شده است.  اطمینان از استقامت خطوطی حریم زمینی منوط به تدوین ضوابط فنی مورد نیاز و جا

هدف این پروژه تدوین ضههوابط فنی افزایش اسههتقامت مکانیکی خطوط انتقال نیرو به منظور اسههتفاده از حریم هوایی   

رار داده شههده اسههت و هیچگونه بازبینی و یا نامه مذکور مبنا قتصههویبباشههد. بدیهی اسههت که در این پروژه ابالغی می

ی اول اسناد و مدارک پایه در تهیه دستورالعمل جدید حریم   . در این راستا در مرحله اصالحی در آن صورت نگرفته است   

سی قرار می از کارفرمای محترم دریافت می شابه در  هانامهگیرد. همچنین مطالعات تطبیقی در آیینگردد و مورد برر ی م

ستفاده آن   ن انجام میجهای دیگر هاشور ک ضوابط فنی مورد ا سی می  هاگیرد و  ی هاگردد. عالوه بر این آمار خرابیبرر

ی خرابی محتمل و هاگردد و سههناریوسههاله دریافت می 10ی خطوط از کارفرما در یک دوره حداقل هامکانیکی و سههاز

 گیرد.مورد بررسی قرار میدر نقاط با کاربری مختلف  های ناشی از آنهاپیامد

سیون دی، زنجیره مقره، یراقهای مکانیکی وارده بر اجزای مختلف خط از قبیلهای بعد نیرودر مرحله  آالت، برج و فوندا

ی مهندسی مشاور   هاگیرند و در تعامل با شرکت برداری و آب و هوایی مورد بررسی کامل قرار می در شرایط مختلف بهره 

گردد. در این ی رایج طراحی خطوط بررسههی میهامورد اسههتفاده برای هر یک از اجزای خط و روش ضههرایب اطمینان

 گیرد. نیز مورد بررسی قرار می های ناشی از آنهاو محدودیت هادیهاقسمت نوسانات

این موضوع در  سازد.  را نیز ضروری می  هانزدیک شدن تاسیسات مسکونی و صنعتی به خط بازبینی سیستم زمین دکل        

سوم مورد مطالعه قرار می  ستم زمین می     مرحله  سی سب بودن  سوختن تجهیزات      گیرد. نامنا سارات مالی) سبب خ تواند 

ی گامی و تماسهههی( برای افراد حاضهههر در منطقه گردد. عالوه بر این      ها گرفتگی بر اثر ولتاژ مشهههترکین( و جانی)برق 

 دی در نظر گرفته شود.هاصورت پارگی یا سقوطبایست تمهیداتی برای حفظ ایمنی افراد در می

ساتید دانشگاه و شرکت     های بعد کارگروهی از افراد صاحب نظر در شرکت  در مرحله ی که های برق منطقهای مشاور، ا

دی تیم مجری پروژه برای نهاشهههود. الزامات پیشهههبرداری از خطوط را دارند، تشهههکیل داده میتجربیات طراحی و بهره

گردد. این الزامات گیری میتبادل نظر و تصمیم  هاشود و در مورد آن ی مختلف خط به کارگروه ارائه میهابخشطراحی 

 ( متفاوتهاکند)مناطق شهری و خارج از شهر ی که خط از آن عبور میهاممکن است بسته به اهمیت و حساسیت منطق    

 باشد. 

از کارفرما مطالعه      ها گردد و پس از دریافت اطالعات آن   ب میدر مرحله بعد چند خط در سهههطوح ولتاژی مختلف انتخا     

گیرد. کفایت خطوط مورد مطالعه بر اسههاس الزامات و ضههوابط جدید مورد بررسههی قرار  صههورت می هاموردی روی آن

 شود. داتی جهت برآورده کردن الزامات جدید ارائه مینهاگیرد و پیشمی

ستورالعمل بارگذار هادر انت ستورالعمل ارتینگ تدوین می   ی پروژه د سی و همچنین د صاحب ی و بازر  گردد و برای افراد 

یی دسهههتورالعمل به کارفرما نهاگردد و پس از اعمال نظرات نسهههخه گردد. نظرات این افراد دریافت مینظر ارسهههال می

 گردد.تحویل می
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 :نتایجچکیده 

 ی ده در خطوط انتقال نیروی کشور در یک بازهی ایجاد شده های مکانیکی و سازهاآوری اطالعات خرابیجمع

 ی خرابی محتمل برای خطوط انتقال نیروهاساله و تعیین سناریو

 افزار سازی پدیده گالوپینگ در نرمشبیهPLSCADD ی مختلف بر این پدیدههاو بررسی اثر پارامتر 

 افزار ی انتقال نیرو با استفاده از نرمهاطراحی سیستم زمین حفاظتی برای دکلCDEGS 

 ات نامه و مالقآوری نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه درباره حریم هوایی از طریق تشکیل کارگروه، پرسشجمع

 حضوری.

 تعیین احتمال خرابی مناسب برای خط انتقال در شرایط حریم هوایی 

 انتقال نیرو در ی جوی)سرعت باد و ضخامت یخ( در طراحی خطوط هاتعیین دوره بازگشت مناسب برای پدیده

 ی بازگشتهاشرایط حریم هوایی و تعیین ضرایب متناسب با این دوره

  افزار کیلوولت در نرم 400و  230، 63نمونه خط در سطوح ولتاژی  چهارمطالعهPLSCADD  و ارائه راهکار

 ی باد و یخهامطابق مقادیر جدید بار هاسازی آنبرای مقاوم

  به شرکت توانیر  "یلی طراحی خطوط انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هواییضوابط فنی تکم"ارائه پیشنویس

 ی حقوقیهاجهت انجام بررسی
 

 

 ندات پروژه:تمس

  «     پژوهشکده  « های دیگر کشور هانامهبررسی سوابق موضوع در داخل کشور و انجام مطالعات تطبیقی در آیین ،

 .1395انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

  «ی مکانیکی وارده بر اجزای مختلف هاضههرایب اطمینان رایج در طراحی خطوط در کشههور و بررسههی نیرو  اخذ

 .1395، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، «خطوط انتقال نیرو 

  «       ساختمان شیلدینگ  ستم زمین پای برج و  سی سی الزامات  شکده  «در مجاورت خطوط انتقال نیرو  هابرر ، پژوه

 .1395رو، پژوهشگاه نیرو، انتقال نی

  «   یرو، ، پژوهشکده انتقال ن «نامه ابالغی(ارائه الزامات طراحی و ضوابط فنی برای استفاده از حریم هوایی)تصویب

 .1396پژوهشگاه نیرو، 

  «شهری بر اساس الزامات و ضوابط استقامت  شهری و خارج از محدوده مطالعه موردی خطوط انتقال در محدوده

 .1396، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، «ارائه شده در مرحله قبل مکانیکی 
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  «    پژوهشکده   ،«ارائه دستورالعمل افزایش استقامت مکانیکی خطوط انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هوایی

 .1396انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، 

  «  ستفاده از حریم هوایی   ی انتقال نیروهاطراحی سیستم زمین حفاظتی برای دکل شرایط ا ، محمد گودرزی، «در 

 .PSC ،1396المللی برق مهدی گلچوب، فرح امیری، سی و دومین کنفرانس بین

  «علی اصههغر«ی انتقال نیرو به منظور اسههتفاده از حریم هواییهابررسههی فنی و اقتصههادی مقاوم سههازی دکل ، 

 .PSC ،1396المللی برق ن کنفرانس بینذکاوتی، محمدعلی جعفری، محمد گودرزی، سی و دومی

 شههکده ، پژوه "ضههوابط فنی تکمیلی طراحی خطوط انتقال نیرو به منظور اسههتفاده از حریم هوایی "نویس پیش

 .1396انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو، 
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 عنوان پروژه:

ی توزیع نیروی برق از طریق تشکیل هافاده در شبکهی هیبریدی مورد استهانویس استاندارد مقرهتهیه و تدوین پیش
 IECالمللی در سازمان تخصصی تدوین استاندارد بین کارگروه

 توانیر -پژوهشگاه نیرو کارفرما: انتقال پژوهشکده  مجری: واحد

 PHVPN20 کد پروژه: مهسا ضیایی نژاد مدیر پروژه:

 داود محمدی همکاران:

 

 

 

 

 خالصه پروژه:

ی ترکیبی )هیبریدی( مورد توجه قرار گرفته و با توجه به عدم هاوژه در امتداد پروژه طراحی و سهههاخت نمونه مقرهاین پر
ستاندارد در این خصوص در دنیا ، پیش    ستاندارد  نهاوجود ا در این خصوص ارائه   IECی به سازمان  المللبیند تدوین یک ا

ش  سال   2011سال   د روند تدوین آن ازنهاگردید . با پذیرش این پی صول این      2015آغاز و در  ست مح سیده ا به اتمام ر
ستاندارد   ستاندارد    IEC 62896(2015)پروژه تدوین ا شد که اولین ا ش  IECمیبا شارکت  نهابه پی د ایران و تدوین آن با م

 ایران صورت گرفته است.

صد میلیون ریال بوده که      ی هاهزینه سی شامل یک میلیارد و  شرکت    اجرای این پروژه  صورت پیمانی و از محل منابع  ب
 توانیر تامین گردیده است
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 :نتایجچکیده 

 انجام پروژه حاضر مزایای زیر را به دنبال داشت:

  شکل گیری کمیتهINEC TC 36  ی ایران( نظیر کمیته ها)کمیته فنی مقرهIEC TC 36   کمیته(

 (IECی المللبینی سازمان هافنی مقره

 ی هیبریدیهای مقرهالمللبینران در خصوص تدوین استاندارد د اینهاپذیرش پیش 

  تدوین اولین استانداردIEC ( با مشارکت ایرانIEC 62896 (2015) ) 

  ی در ایران از ابتدا تا انتشارالمللبینتجربه روند تدوین یک استاندارد 

 

 ندات پروژه:تمس

 

ستاندارد م یی پروژه تهیه و تدوین پیشهاگزارش ن ستفاده در شبکه  هاقرهنویس ا ی توزیع نیروی های هیبریدی مورد ا

 IECالمللی در سازمان تخصصی تدوین استاندارد بین برق از طریق تشکیل کارگروه
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پژوهشکده های پایان یافته پروژه

 توزیع برق
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 عنوان پروژه:
صات فن     شخ ضا ی کیالکتر یانرژ نیبه منظور تام کیفتوولتائ یهاسامانه  ییاجرا یعموم یم بر  دیبا تاک یعموم یهاف

 ی و کاربر میاقل کیتفک به هانشگاهدا
 سازمان برنامه و بودجه کارفرما: پژوهشکده توزیع نیرو مجری: واحد

 01CDSP کد پروژه: زهرا مدیحی بیدگلی مدیر پروژه:

 مریم نیک نژاد -یکرم نبزی –محمد ستاره  همکاران:

 خالصه پروژه:

 هاو راهکار های خورشیدی قرار گرفته است؛ بنابراین، باید سیاستی با میزان باالیی از جذب انرژهاکشور ایران در منطق

از جمله  یکیفتوولتا یهاسهههامانه یهاویژگیبهره را گرفت.  نیترشیطوری تنظیم شهههود که بتوان از این منبع انرژی ب

ستایی و زم     هاکارگیری در مقیاسامکان به شهری و رو ستفاده در مناطق  بری کم مراحل انی کوچک و بزرگ، امکان ا

صب و را  سامانه     باعث می هاندازی آنهان ستفاده از این  ی تجدیدپذیر به های را در بین انرژیهاجایگاه ویژ هاشود که ا

 دهد. ختصاصخود ا

ستفاده گسترده     از اقدامات مورد نیاز برای آماده یکی سنا  یک،یفتوولتا یهاتر از سامانه سازی شرایط الزم جهت ا د تدوین ا

ست. در این راستا نشریه شماره     هاکارگیری این سامانه و الزامات مرتبط با به هافنی حاوی مشخصات فنی و دستورالعمل   

به  کیفتوولتائ یهاراهنمای طراحی سامانه "ریزی کشور با عنوان  و برنامه یریتسازمان مد  ییامور نظام فنی و اجرا 667

ست؛ در ادامه فعالیت    "ک اقلیم و کاربریمنظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکی شده ا شده، با توجه  ی انجامهاقبالً تهیه 

ستفاده از انرژ   تیبه اهم ستفاده   دیاصنعت برق کشور را ب   یهاپژوهش ک،یفتوولتائ یتوسعه ا سامانه از  بیشتر  به سمت ا

شگاه  یهابرق واحد نیتام یبرا هاسامانه  نیا یریسوق داد. به کارگ  کیفتوولتائ یها سعه فناور  یدان  یهایموجب تو

پراکنده  دیمنابع تول الخصههوصیعل ریتجدپذ یهاروگاهیفرهنگ اسههتفاده از ن جیترو نیآن و همچن کردنیاتیعمل ن،ینو

ست. بن  کیفتوولتائ صب ا  نیابراا شگاه  یهاروگاهین نین شور، عالوه بر فراهم  یهاکوچک در دان ستر زم  یساز ک  یهانهیب

صرف  یمیبخش عظ تواندیم ک،یفتوولتائ یهاسامانه  یقاتیف تحقمختل شگاه  ازیموردن یاز بار م  .دینما نیرا هم تام هادان

ست که      شده ا شریه تهیه  صل و دو پ  چهارشامل  در این پروژه یک ن ست یف ست  و صل اول، مع . ا  یدبنپهنه یهااریدر ف

سامانه    صب  شده     کیفتوولتائ یهاجهت ن سی  صل برر شور ا  یبندپهنه ،هااریمع نیدوم با توجه به ا و در ف نجام ا رانیک

سوم، مع      صل  ست. در ف شگاه  یهااریشده ا سامانه فتوولتائ   انتخاب دان صب  صول طراح  کیجهت ن شده   هاآن یو ا ارائه 

صل     ست و در ف شگاه نمونه در پهنه م، چهارا سامانه فتوولتائ ی مختلفهابرای تعدادی  دان ست. در  شده ا  یطراح کی، 

نمونه ارائه شده   یهادانشگاه  یبرا کیفتوولتائ یهاسامانه  یطراح یبرا ازیمورد ن زاتیتجه یاول، مشخصات فن   وست یپ

 .داخل کشور نوشته شده است یهادر دانشگاه هشدنصب کیفتوولتائ یهااز سامانه یدوم، فهرست وستیو در پ
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 :نتایجچکیده 

 بر طراحی سامانه فتوولتائیکی جوی هاشناخت تاثیر پارامتر 

 کییفتوولتا یهاسامانه دگاهیاز د یبندهیناح یهااریو مع هاشاخص ییشناسا 

 ناحیه بسیار مطلوب، مطلوب، مطلوبیت متوسط و مطلوبیت کم چهاربندی کشور ایران به پهنه 

 سات آموزشی کشوری فتوولتائیک در موسهابرداری از سامانهکسب دیدگاه کلی از وضعیت نصب و بهره 

 خارجی یدر موسسات آموزش کیفتوولتائ یهااز سامانه یبردارنصب و بهره تیاز وضع یکل دگاهیکسب د 
 

 ندات پروژه:تمس

 «  دیاکبا ت یعموم یهافضا ی کیالکتر یانرژ نیبه منظور تام کیفتوولتائ یهاسامانه  ییاجرا یعموم یمشخصات فن 
 .1397، سازمان برنامه و بودجه کشور و اجرایی ینظام فن ،«ی کاربرو  میاقل کیتفک به هابر دانشگاه
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 عنوان پروژه:
صب و بهره      صات فنی و اجرایی طراحی، ن شخ ستم  تهیه و تدوین م سی ی تجاری و های فتوولتائیک در واحدهابرداری از 

 مسکونی
 امه و بودجهسازمان برن کارفرما: پژوهشکده توزیع نیرو مجری: واحد

 02CDSP کد پروژه: زهرا مدیحی بیدگلی مدیر پروژه:

 مریم نیک نژاد - ریمهران ضم اریکام –محمد ستاره  همکاران:

 خالصه پروژه:

به عنوان یکی  یکیفتوولتا یهاتر از سامانهسازی شرایط الزم جهت استفاده گسترده   از اقدامات مورد نیاز برای آماده یکی

ستورالعمل       ،ی تجدیدپذیراز منابع انرژ صات فنی و د شخ سناد فنی حاوی م کارگیری این و الزامات مرتبط با به هاتدوین ا

شماره       هاسامانه  شریه  ستا ن شور با عنوان  و برنامه یریتسازمان مد  ییامور نظام فنی و اجرا 667ست. در این را ریزی ک

سامانه " سط تیم  الً قب "انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری به منظور تأمین کیفتوولتائ یهاراهنمای طراحی  تو

ست   همین پروژه  شده ا شریه مذکور، در این پروژه در ادامه  .تهیه  صات فنی و اجرایی برای     فعالیت ن شخ جهت تعیین م

صب و بهره  سامانه زمان ن ست   فتوولتائیک تهیه  یهابرداری  شده ا صات    پروژهدر این بدین ترتیب . انجام  شخ و  فنی، م

ی تجاری، مسههکونی، هادر واحد kW 100 تیفتوولتائیک تا ظرف یهابرداری از سههامانهاجرایی طراحی، نصههب و بهره

  است. شده حیتشرشود، طی یک مستند فنی که به آن ضابطه گفته میو ...  یآموزش

صل و پنج پ      نیا شامل هفت ف ست یضابطه  صات فن        و شخ صل اول، م ست که در ف  یهاسامانه  اتزیتجه یطراح یا

 کیفتوولتائ یهاسامانه زاتیبر تجه دیبا تاک زاتیکردن تجه نیشده است و در فصل دوم، موضوع زم یبررس کیفتوولتائ

سوم، مبحث کابل       یمعرف صل  ست. در ف ص  کیسامانه فتوولتائ  یهاشده ا ض  لیبه تف صل     حیتو شده و در ف  مچهارداده 

هفتم، مسههائل  یپنجم ال یهاا ارائه دو مثال نمونه ارائه شههده اسههت. در فصههلب کیفتوولتائ یهاسههامانه یمراحل طراح

سامانه   یاجزا یمشخصات فن   یلیاول، نکات تکم وست یشده است. در پ   یبررس  کیفتوولتائ یهامربوط به نصب سامانه  

ست. در پ   هآورد کیفتوولتائ صب و بهره  یکه برا ییهاقرارداد دوم، نمونه وست یشده ا سامانه  یبردارن  کیفتوولتائ یهااز 

در برابر گرد و خاک و... نوشته شده    زاتیتجه یحفاظت یهاسوم کد  وست یارائه شده و در پ  شود یبسته م  رانیدر کشور ا 

ست. در پ  ست یا سامانه فتوولتا      کیم چهار و صب  ست ن ست یو در پ کیئنوع گزارش ت از  یاتیلمراحل عم بیپنجم ترت و

که قصههد نصههب سههامانه    یفرد ییبه منظور راهنما یبردارتا مرحله نصههب و بهره زاتیو انتخاب تجه یمرحله طراح

 ه شده است.ارائرا دارد  کیفتوولتائ

 :نتایجچکیده 

  کیسامانه فتوولتائ زاتیتجه یمشخصات فنشناخت 

  کیفتوولتائ یهاسامانه کردننیمالحظات زمبررسی 

  کیفتوولتائ یهادر سامانه هاکابلشناسایی الزامات استفاده از 
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  یمتصل به شبکه و مستقل از شبکه سراسر  کیفتوولتائ یهاسامانه یطراحارائه روند گام به گام 

 کیفتوولتائ یهاصب سامانهشناسایی الزامات ن 

  هاسامانه نیا یو الزامات  نصب و مستندساز رانیدر ا کیمراحل درخواست نصب سامانه فتوولتائگردآوری 

 ی فتوولتائیک برای اهداف تعمیر و نگهداریهابرداری از سامانهی قبل و حین بهرهاهشناسایی تست 

 

 ندات پروژه:تمس

 «ی های فتوولتائیک در واحدهابرداری از سههیسههتمتهیه و تدوین مشههخصههات فنی و اجرایی طراحی، نصههب و بهره
 .1397، سازمان برنامه و بودجه کشور و اجرایی ینظام فن ،«تجاری و مسکونی
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 عنوان پروژه:
افزار تعیین نقاط و ی و تهیه نرمهای منطقهاتوزیع برقتعیین نقاط الزم برای ارزیابی کیفیت توان شهههبکه انتقال و فوق    

 ی سیستمیهاشاخص

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: توزیع نیروپژوهشکده  مجری: واحد

 CSYVT11 ژه:کد پرو دی خطیب زادهها مدیر پروژه:

 جعفر عباسی  –نیکی مسلمی  همکاران:

 خالصه پروژه:

به بعد مورد توجه قرار گرفته است. بروز هر گونه   1980بحث کیفیت توان الکتریکی یا کیفیت برق به طور جدی از سال  
صح          ستم قدرت که باعث خرابی، ازکار افتادن یا عدم عملکرد  سی شاش در ولتاژ یا فرکانس  شکال یا اغت جهیزات یح تا

 گردد.الکتریکی مشترکین شود، به عنوان یک مشکل در کیفیت برق تلقی می
اقتصادی  یهاترین دلیل توجه به آن، ضرری اخیر، مسأله کیفیت توان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. عمدههادر سال

ق، نیازمند ارزیابی آن در شهههبکه شهههود. تالش در جهت بهبود کیفیت براسهههت که در اثر کاهش کیفیت برق ایجاد می
شبکه، می      می سطح کیفیت برق  سب اطالع از  شد. پس از انجام ارزیابی و ک سبت به ارائه راه با ی بهبود آن هاحلتوان ن

ست پارامتر  شبکه هااقدام نمود. بنابراین الزم ا شاش هاگیری، محل و نوع باری برق را اندازههای کیفیت توان  زا را ی اغت
تا حد الزم استاندارد پیشگیری نمود. از طرفی با توجه به هزینه نسبتاً باالی دستگاه     هایی کرده و از اثرات سوء آن شناسا  

شینه      ی اندازهها ستگاه در تمام  صب د شبکه، امکان ن ست تجهیزات با    هاگیری در  شبکه وجود ندارد و بنابراین الزم ا ی 
 تعداد محدود، در نقاط مناسب نصب شوند.

با یکدیگر  هارزیابی کیفیت توان یکی از مباحثی است که بیشتر برای بررسی وضعیت کلی یک یا چند شبکه، مقایسه آنا
ضعیت کیفیت توان یک         سالیان مختلف کاربرد دارد. و شبکه در طی  ضعیت کیفیت توان یک  سی روند و و همچنین برر

شتر از روش    شاخص   هاشبکه بی سبه  ستمی   های آماری و محا سی شاخص نهاشود و در ارزیابی می ی  ستمی    هایت  سی ی 
افزار ارزیابی ی برق، نرمهاکننده وضعیت شبکه خواهند بود. بدین منظور برای ارزیابی وضعیت کیفیت توان شرکت    تعیین

 توزیع تهیه شده است. ی انتقال و فوقهاکیفیت توان شرکت

 :نتایجچکیده 

 افزاری ات نرمتوزیع و مالحظای ارزیابی کیفیت توان در شبکه انتقال و فوقتعیین روش انتخاب نقاط نمونه مناسب بر
 مربوط به آن

 توزیع سازی سیستم انتخاب نقاط نمونه مناسب برای ارزیابی کیفیت توان در شبکه انتقال و فوقی و پیادهطراح، لیتحل
 ی سیستمیهاو تعیین شاخص

 شرکت برق  16توزیع و تعیین نقاط مناسب ارزیابی ه انتقال و فوقافزار تعیین ارزیابی کیفیت توان شبکتست نرم
 یهامنطق
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 ندات پروژه:تمس

 «افزاری توزیع و مالحظات نرمروش انتخاب نقاط نمونه مناسب برای ارزیابی کیفیت توان در شبکه انتقال و فوق
 ، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو«مربوط به آن

 « سازی سیستم انتخاب نقاط نمونه مناسب برای ارزیابی کیفیت توان در شبکه انتقال پیاده ی وطراح، لیتحلگزارش
 ، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو«ی سیستمیهاتوزیع و تعیین شاخصو فوق

  «برق شرکت  16توزیع و تعیین نقاط مناسب ارزیابی افزار تعیین ارزیابی کیفیت توان شبکه انتقال و فوقتست نرم
 ، پژوهشکده انتقال نیرو، پژوهشگاه نیرو«یهامنطق
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 عنوان پروژه:
 تشکیل کلینیک صنعت توزیع برق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: نیرو پژوهشکده توزیع مجری: واحد

 NPDPN04 کد پروژه: سعید سلیمی مدیر پروژه:

 محمدرضا صفری  –نیکی مسلمی  همکاران:

 خالصه پروژه:

ع به دلیل صنای از جمله صنعت توزیع برق شده است. بعضی از     سریع تکنولوژی باعث ایجاد تحول در صنایع   امروزه رشد  
شغله  ستفاده از تکنولوژی   هام صت نوآوری و ا ص های نوین را ندارند و به همین دلیل در رقابتهای فراوان، فر ادی ی اقت

ا پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیا یک ضرورت برای صنعت    از این رو ارتقا دانش فنی جهت همگامی ب .دوام نمی آورند
ی تولید و توسههعه دانش مورد نیاز صههنعت اسههتفاده از ارتباطات و تبادالت علمی با بهره گیری از هااسههت. یکی از روش

 ی جدید ارتباطی است. هاابزار
 تسهیل  و دهیجهت سامان  زیعتو صنعت  کلینیک عنوان تحت مرکز یک سنجی ایجاد امکان بررسی و  پروژه این هدف

سخ  جهت صنعت  متخصصین   و مشاوران  به ترسریع  و بهتر دسترسی    فنی مشکالت  و هانیاز و رفع سؤاالت  به دهیپا

این مرکز فرآیند حل معضالت و مشکالت صنعت را سرعت بخشیده و ارتباط بین خبرگان با صنعت        .است  توزیع صنعت 
سهیل می  هاکه انتظارات متقابل آننحویرا به صی برای      فراهم گردد ت ص شد. در این پروژه فعال نمودن کلینیک تخ بخ

سیار   هاکه تنوع فعالیتگردد. ازآنجاییی مرتبط با صنعت توزیع برق بررسی می  هافعالیت ی مرتبط با صنعت توزیع برق ب
 وجه به این موضوع باید تعیین گردد. تعامل با ت نحوهی کلینیک و های فنی و غیر فنی است، ویژگیهاوسیع شامل حوزه

 :نتایجچکیده 

 هادر ایران و سایر کشور هابررسی مراکز پاسخگویی موجود در صنعت برق و بقیه حوزه 

  انجام مصاحبه و نظرسنجی با خبرگان صنعت و دانشگاه در مورد تشکیل کلینیک توزیع صنعت برق 

 در مورد تشکیل کلینیک صنعت توزیع برق ایران و ارائه ساختار  هاو مصاحبه ها، نظرسنجیهاتحیل نتایج بررسی
 دینهاپیش

 

 ندات پروژه:تمس

 «  پژوهشکده توزیع نیرو، «نجهاو  یراندر ا یبه سواالت تخصص یمراکز پاسخ ده یمطالعه و بررسگزارش ،
 پژوهشگاه نیرو

 «نیرو، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده توزیع «توزیع برق صنعت حیطه در سواالت بندی طبقه گزارش 

  « پژوهشکده توزیع «توزیع برق صنعت در فنی سواالت به دهی پاسخ در موجود هایچالش و مشکالت شناساییگزارش ،
 نیرو، پژوهشگاه نیرو
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  :پروژهعنوان 

 طراحی و ساخت فیلتر فعال ترکیبی )فعال+پسیو( برای کاربرد در سیستم فشار ضعیف

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ع نیروتوزیپژوهشکده  مجری: واحد

 PIEPN09 کد پروژه: حسن ابراهیمی راد مدیر پروژه:

بهروز عارضی، مهدی اسدی، روزبه بهزادی، امیرپیروز قلعه، حسن نسیم فر، محمود نجفیار، مهدی سید موسوی، علیرضا  همکاران:

 ی، سعید مهدوی، سعید بهرامی، سعید جلیلیانجلیلیان، یاسین ذبیحی نیا، امیرمیرزا بیاتی، علی طیبان، بابک دیانت

 چکیده پروژه:

در چند سال اخیر با افزایش بارهای غیر خطی که جریان های غیر سینوسی دارند، مبحث کیفیت توان در کشور اهمیت 
اده فپیدا کرده است. افزایش تجمعی تجهیزات الکترونیک قدرت در چند سال اخیر که در صنعت و مصارف خانگی مورد است

قرار گرفته است باعث بروز این اتفاق در شبکه توزیع برق شده اند. بارهای غیر خطی همچون شارژرها، منابع تغذیه انواع 
وسایل خانگی و صنعتی، انواع مبدل های الکترونیک قدرت باعث تزریق جریان های هارمونیکی در شبکه می شوند. 

در شبکه و اشغال ظرفیت آن می گردد. از طرف دیگر مصرف کنندگان تزریق این جریانهای مزاحم باعث ایجاد تلفات 
برق نیز باتوجه به اینکه دستگاههای برقی روز به روز حساستر می شوند، نیهاز بهه بهرق سالمتر و با کیفیت بهتر )متعادل 

ضوع هستند واین موسینوسی( دارند که در دهه اخیر مصرف کنندگان نیز مدعی خرید برق با کیفیت مورد نظهر خهود ه
بحث کیفیت توان را جدی تر نموده است. در کشورهای مختلف معموال برای رفع این مشکل دو راهکار در پیش گرفته 
شده است. راهکار اول ارتقای رده مجاز کیفیت هارمونیکی محصول، تدوین و ابالغ استاندارد و یا دستورالعمل جدید 

 بهساز کیفیت توان می باشد. یکی از این تجهیزات فیلتر فعال ترکیبی می باشد.   باشد. و راهکار دوم نصب تجهیزات می

در این پروژه یک فیلتر فعال به همراه یک فیلتر پسیو طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین به صورت محدود 
های ر فعال برای جبران هارمونیکبرای چند دقیقه در یکی از پستهای شهر کرج نیز راه اندازی گردید. در این پروژه فیلت

جریان و توان راکتیو بار در شبکه سه فاز چهار سیمه طراحی و ساخته شد. فیلتر فعال از یک اینورتر منبع ولتاژ سه سطحی 
گیرد. یک روش کنترل بر مبنای حذف هارمونیک دیود کلمپ تشکیل شده است و به صورت موازی با شبکه قرار می

 جع چرخان برای فیلتر فعال طراحی و اجرا شد. انتخابی در قاب مر
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 چکیده نتایج:

 طراحی و ساخت نمونه توان پایین آزمایشگاهی فیلتر فعال ترکیببی
 طراحی و ساخت تابلوی قدرت فیلتر فعال ترکیبی

 استخراج طرح کسب و کار تولید فیلتر فعال ترکیبی
 

 مستندات پروژه:

به کارگیری روش حذف هارمونیک های انتخابی در "سیدموسوی  مهدی اسدی، حسن ابراهیمی راد، مهدی .1
 -ژوهشگاه نیروپ -المللی برقامین کنفرانس بینسی "فیلتر فعال با استفاده از اینورتر سه سطحی دیود کلمپ

 1394 -تهران
 ساخت نمونه محصول فیلتر فعال ترکیبی شامل یک تابلوی فیلتر فعال و یک فیلتر پسیو .2

پژوهشکده توزیع برق،  - ازی ترانسفورماتور توالی صفر و پیشنهاد یک برنامه حفاظتی برای آنسطراحی و شبیه .3
 .1390پژوهشگاه نیرو، 

بررسی فیلتر پسیو شامل نحوه طراحی ، انتخاب ساختار مناسب، شبیه سازی در شرایط هارمونیکی و ارائه یک  .4
 .1391یرو، پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه ن - برنامه حفاظتی برای آن

لتر عنوان فیبررسی انواع ساختارهای )توپولوژی های( اینورترهای چند سطحی سنتی و مدرن جهت استفاده به .5
سازی و شبیه DCفعال،مدلسازی و نوشتن معادالت حالت، انتخاب مدوالسیون، طراحی فیلتر و ظرفیت لینک 

 .1391پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  -ساختار منتخب

ررسی و طراحی ترانسفورمر واسط بین شبکه و اینورتر، مدلسازی فرکانسی و تعیین مقدار نامی ب .6
 .1391پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  - آن

)تدوین ساختار و شبیه سازی  مطالعه، طراحی و شبیه سازی یک کنترل کننده مناسب برای فیلتر فعال ترکیبی .7
 .1391رق، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده توزیع ب -سیستم کنترل(

ها و های پسیو فیلتر فعال ترکیبی شامل بار خطی و غیر خطی، فیلترهای هارمونیکی، سلفطراحی بخش .8
پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  - ترانسفورماتور زیگزاگ مربوط به نمونه آزمایشگاهی فیلتر فعال ترکیبی

1391. 
پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  -یت سینک، جانمایی و جاسازی، درایورها، هIGBT محاسبه و انتخاب .9

1391. 
پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  - تشریح بلوک دیاگرامی نمونه آزمایشگاهی و اصلی فیلتر فعال ترکیبی .10

1391. 
ژوهشگاه نیرو، پژوهشکده توزیع برق، پ - و همبندی کامل فیلتر فعال ترکیبی DCطراحی و ساخت بردهای مدار  .11

1391. 
 یزسازی نوافزار مناسب جهت برقراری ارتباط بخش کنترل با درایورها با رویکرد حداقلطراحی و ساخت سخت .12

 .1391پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  -
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و، پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیر - پیاده سازی کامل سیستم کنترل فیلتر فعال ترکیبی نمونه آزمایشگاهی .13
1391. 

کیلو ولت آمپر و  50طراحی و ساخت کامل سیستم کنترل فیلتر فعال ترکیبی نمونه اصلی شامل فیلتر فعال  .14
 .1394پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  - کیلو وار 70جبرانساز توان راکتیو 

ست طراحی، ساخت و تاصالح ساختار فیلتر فعال و مکان یابی و نصب در پست  و بررسی عملکرد آن به همراه  .15
 .1396پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  - تابلو بار غیرخطی

 .1397پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو،  - طرح تجاری در خصوص بکارگیری فیلتر فعال در پستهای توزیع .16
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پژوهشکده های پایان یافته پروژه

 انرژی و محیط زیست 
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 عنوان پروژه: 
 ینیضمت یدو محاسبه نرخ خر یمریپل یسوخت یلپ یهمولد همزمان برق و حرارت بر پا یکروم  یهابازار سامانه یابیارز

 یسوخت یلاز پ یدیبرق تول

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: یستز یطو مح یپژوهشکده انرژ مجری: واحد

 NPEPN02 کد پروژه: شهریار بزرگمهری مدیر پروژه:

 یدریح دیها– یجهعلو یعیشف علی – کرمانی محمدجعفر – یبزرگمهر یارشهر: همکاران

 خالصه پروژه:
بر پایه پیل سوختی پاسخ  CHPدر این پروژه به سواالت مربوط به وجود بازار بالقوه و یا بالفعل برای محصول میکرو 

از طرف دیگر در فاز دوم این ی مختلف برای محصول میکرو مولد معرفی شد. هاشد و استراتژی برای ورود به بازارداده
وژه به محاسبه نرخ تعرفه خرید تضمینی برق تولیدی از پیل سوختی پلیمیری پرداخته شد. با توجه به اینکه سیاست پر

ی تجدیدپذیر خرید برق تولیدی به صورت تضمینی با یک تعرفه مناسب است، نیاز است تا هادولت برای حمایت از انرژی
تاورد مند باشند. فلذا دسی سوختی از این سیاست نیز بهرههاپیلی موجود باشد تا های سوختی نیز تعرفهابرای پیل

 باشد. دی برای خرید تضمینی برق از پیل سوختی مینهاقسمت دوم یک تعرفه پیش
 

 
 بخشی از نتایج پروژه

 چکیده نتایج : 
 ی بالقوه و همچنین رقبای محصولهاتبیین بازار 

 ی ورود به بازارهای بالفعل تبیین استراتژیهای بالقوه و شناسایی بازارهاارزیابی بازار 

 دی خرید تضمینی برق برای میکرومولد تولید همزمان بر پایه پیل سوختینهامحاسبه نرخ پیش 

 مستندات پروژه: 
؛ ''ارزیابی بازار مولد همزمان برق و حرارت کوچک بر پایه پیل سوختی پلیمری  ''پژوهشکده انرژی و محیط زیست؛  -
 : NPEPN02/T1 1396 آذر؛ پژوهشگاه نیرو؛  معاونت تخصصی انرژی و محیط زیست؛ . 
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  ؛ :''محاسبه نرخ خرید تضمینی برق تولیدی از پیل سوختی پلیمری ''پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  -
NPEPN02/T2 1397؛ پژوهشگاه نیرو؛ خرداد  معاونت تخصصی انرژی و محیط زیست؛. 
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 عنوان پروژه: 
ی سازمان هادات اصالحی در رابطه با طرحنهاانجام خدمات مشاوره ای جهت طراحی، سنجش اثر بخشی و ارائه پیش

 بهره وری انرژی ایران
 سازمان بهره وری انرژی ایران) سابا( کارفرما: انرژی و محیط زیست پژوهشکده مجری: واحد

 CEEE01 کد پروژه: زاده ب مکاریهاو مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 خالصه پروژه:

 ی دولت در این زمینه، سازمان هابا توجه به اهمیت نقش بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین سیاست
ی بهره وری انرژی کشور های کاری خود در حمایت از طرحهابهره وری انرژی در راستای توسعه خدمات و تعمیق حوزه

ی تخصصی در موضوعات بین رشته ای و تلفیقی را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا هامشاورهاستفاده از 
پژوهشگاه نیرو با بهره گیری از متخصصین مختلف و با هدف مشاوره به سازمان بهره وری انرژی ایران این پروژه را در 

 دستور کار خود قرار داده است. 
ی های نوین تامین مالی برای انجام طرحهای موجود در آن روشهاده از اسناد باالدستی و ظرفیتدر این پروژه با استفا

بهینه سازی مصرف انرژی، امکان جلب و استفاده از سرمایه گذاری خارجی، همکاری با سرمایه گذاری و بانکی و بیمه 
ی صنعت و ساختمان مورد بررسی قرار گرفته هاوزهای داخلی و خارجی، حمایت از بهبود وضعیت و توانمندی فناورانه در ح

 دات موجود ارائه می گردد. نهاو پیش
و یا  های ارائه شده برای سابا برای بهینه سازی فرآیندهاعالوه بر این موارد، در این پروژه همکاری در بررسی طرح

 الح الگوی مصرف نیز به انجام رسیده است. اص 14تجهیزات در قالب طرح یارانه سود تسهیالت و وجوه ارائه شده و ماده 
 

 :نتایجچکیده 

 د شده به سابانهای بهینه سازی پیشهاهمکاری در بررسی طرح 

  همکاری در ارزیابی و بررسی اثر بخشی طرح جایگزینی لوازم فرسوده پر مصرف با لوازم راندمان باال 

 ی مصرف انرژیی نوین اجرایی بهره ورهادنهاهمکاری در طراحی و ارائه پیش 
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 عنوان پروژه:

 مطالعات اکتشافی سطح االرضی تکمیلی در منطقه زمین گرمایی محالت 

 -ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت  کارفرما: انرژی و محیط زیست پژوهشکده مجری:واحد 
 علمی فناوری ریاست جمهوری

 JNESE03 کد پروژه: جواد نورعلیئی مدیر پروژه:

 داور ابراهیمی، مهدی بهیاری، محمد محمد زاده مقدم، بهنام بابایی، علیرضا رضایی، اعظم شاه حسینی اران:همک

 :پروژه خالصه
 دارد قرار زمین اعماق در که آبداغی یا بخار از که باشد می پذیر تجدید هایانرژی انواع از یکی گرمایی زمین انرژی

 کشور، در گرمایی زمین امیدبخش مناطق از یکی .دارد وجود ایران در نیز ژیانر این منابع خوشبختانه .آید می بدست

 انرژی منبع وجود دلیل ترین مهم .است شده واقع محالت، شهر شرق شمال کیلومتری 15 در که است محالت منطقه

 می ورتنیترا رسوبات وسیع بسیار رخنمون همچنین و آبگرم چشمه چندین وجود شده، یاد منطقه در گرمایی زمین

  .باشد

 انجام جهت محالت، منطقه در مربعی کیلومتر 200 محدوده یک گذشته، در شده انجام سنجی پتانسیل مطالعات پیرو

 هایگسل و لیتولوژیکی هایواحد شناسی، زمین مطالعات انجام با بنابراین، .گردید انتخاب تکمیلی اکتشافی مطالعات

 مقیاس به محالت منطقه شناسی زمین نقشه ترتیب، بدین .درآمدند نقشه به و گردیده شناسایی منطقه، در موجود

 نقشه منطقه، در موجود آبگرم هایچشمه و شده دگرسان هایمحدوده بررسی با این، بر عالوه .شد تهیه 1 : 25000

 از آبگرم هایهچشم آب که گردید مشخص ژئوشیمیایی، مطالعات انجام با .شد تهیه نیز محالت منطقه گرمایی زمین

 زمین مخزن وارد منطقه، غرب جنوب و شرق شمال در واقع ارتفاعات از جوی سرد هایآب و بوده کربناته بی نوع

 90 تا 56 حدود محالت، گرمایی زمین مخزن حرارت درجه دماسنجی، زمین محاسبات اساس بر .گردند می گرمایی

 به ایی محدوده که گردید مشخص محالت، منطقه در سنجی ثقل عاتمطال انجام با .است شده برآورد سانتیگراد درجه

 در مربوطه، گرمایی زمین مخزن احتماالً که باشد می منفی ثقلی ناهنجاری دارای مربع کیلومتر 45 تقریبی مساحت

 موقعیت و هروراند هایگسل با ثقلی ناهنجاری این مناسب بسیار انطباق توجه، قابل نکته .است شده واقع محدوده، این

 .است منطقه در آبگرم هایچشمه

 :نتایج چکیده

 رادیواکتیو عناصر فروپاشی آن، حرارت منشأ لذا و بوده رادیوژنیک مخازن نوع از محالت، گرمایی زمین مخزن 

 مشاهده محالت،  گرمای زمین منطقه شرق در آن از یینهارخنمو به که است منطقه هایگرانیت در موجود

 .شوند می

 .نماید می ایفا را محالت گرمایی زمین مخزن پوشش سنگ نقش شمشک سازند زیاد، احتمال به 

 .هستند کربناته بی هایآب خانواده به متعلق آبگرم هایچشمه آب 

  90 الی 56 حدود محالت، گرمایی زمین مخزن تقریبی حرارت درجه دماسنجی، زمین محاسبات اساس بر 

 .گردید برآورد سانتیگراد درجه

 جنوب و شرقی شمال ارتفاعات طریق از جوی سرد هایآب که گردید مشخص ایزوتوپی مطالعات انجام با 

 .شوند می گرمایی زمین مخزن وارد غربی،
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این ناهنجاری  .شد شناسایی محالت منطقه در ثقلی منفی ناهنجاری یک سنجی، ثقل مطالعات نتایج اساس بر 
 45 معادل ، محدوده، این وسعت .باشد می NE-SW جهت در یشدگ طویل دارای و داشته کشیده شکلی

 داشته قرار محالت منطقه از بخش این در گرمایی، زمین مخزن که رود می آن احتمال و بوده مربع کیلومتر

 .باشد

 :پروژه مستندات

 یطمح و انرژی پژوهشکده تجدیدپذیر، هایانرژی گروه ،"محالت گرمایی زمین منطقه پایه نقشه معرفی "  

 . ،1391 مرداد نیرو، پژوهشگاه زیست 

 انرژی پژوهشکده تجدیدپذیر، هایانرژی گروه ،"محالت گرمایی زمین منطقه در فتوژئولوژیکی مطالعات "  

 . 1391 شهریور نیرو، پژوهشگاه زیست، محیط و 

 گروه ،"محالت گرمایی زمین منطقه در فتوژئولوژیکی مطالعات از حاصل نتایج صحرایی بازبینی و کنترل "  

 . 1391 ماه آبان نیرو، پژوهشگاه زیست، محیط و انرژی پژوهشکده تجدیدپذیر، هایانرژی 

 و انرژی پژوهشکده تجدیدپذیر، هایانرژی گروه ،"محالت گرمایی زمین منطقه در شناسی چینه مطالعات "  

 . 1391 ماه آذر نیرو، پژوهشگاه زیست، محیط 

 و انرژی پژوهشکده تجدیدپذیر، هایانرژی گروه ،"محالت گرمایی زمین قهمنط در تکتونیکی مطالعات "  

 . 1391 ماه دی نیرو، پژوهشگاه زیست، محیط 

 تجدیدپذیر، هایانرژی گروه ،"محالت گرمایی زمین منطقه در شده دگرسان هایمحدوده بررسی "  

 . 1391 ماه دی نیرو، پژوهشگاه زیست، محیط و انرژی پژوهشکده 

 و انرژی پژوهشکده ، تجدیدپذیر هایانرژی گروه ،"محالت گرمایی زمین منطقه در ژئوشیمیایی لعاتمطا "  

 . 1391 ماه بهمن نیرو، پژوهشگاه زیست، محیط 
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 عنوان پروژه: 
 مطالعات و امکان سنجی تشکیل انجمن صنفی مدیریت دانش در حوزه توسعه نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: اونت تخصصی انرژی و محیط زیستمع مجری: واحد

 NPEPN03 کد پروژه: ملیحه ادنایی مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 چکیده پروژه:

با توجه به شرایط فعلی کشور ایران در زمینه مصرف انرژی فسیلی به منظور مدیریت این بخش و جلوگیری از 

 سازی نیاز به ارائه راهکار با هدفبدون درنظر گرفتن مالحظات بهینه ریزی وبحران ناشی از مصرف بدون برنامه

مطالعات امکان سنجی تشکیل »های تجدیدپذیر است. از این رو پروژۀ تحت عنوان توسعه استفاده از انرژی

در  1396از اوایل خرداد ماه « های تجدیدپذیرهای انرژیانجمن صنفی مدیریت دانش در حوزه توسعه نیروگاه

 پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.

های موجود در حوزه نیروگاهی انرژی تجدیدپذیر در بخش خصوصی، هدف از این پروژه بررسی موانع و چالش

 دولتی و توسعه راهبردی احداث آن بوده است. 

ها و صنعت در این حوزه ها، دانشگاهمختلف مانند انجمنهای در پروژۀ حاضر ابتدا سازمان متولی، تشکل

ها امکان سنجی تاسیس انجمن صنفی توسعه شناسایی بررسی شده است. باتوجه به نقش هر یک از آن

های انرژی تجدیدپذیر به عنوان راهکار مناسب مورد توجه قرار گرفته است. در مرحلۀ ابتدایی پژوهش، نیروگاه

های ها در هموار کردن چالشیی صورت گرفت که بیانگر نقش قابل توجه انجمنهامطالعات و بررسی

تر و مشورت با متخصصان و های گستردهداران انرژی تجدیدپذیر بوده است. اما در ادامه با بررسینیروگاه

اد هتواند پاسخگوی باشد و نیاز به تشکیل نخبرگان این نتیجه حاصل شد که تاسیس انجمن به تنهایی نمی

 ها، مقرر شد موضوع پروژه بهقدرتمندتری است. بنابراین به دلیل کافی نبودن تاسیس انجمن در رفع چالش

 ت ییر یابد.  "ها و ارائه راهکارهای مناسب در حوزه تجدیدپذیربررسی چالش"
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 چکیده نتایج:

ده از روش تحلیل سلسله مراتبی شاخص ارزیابی تعیین شد و با استفا 3راهکار  شناسایی و  7در ادامۀ پژوهش 

(AHPو مقایسه زوجی داده ) ها تالش شد بهترین تصمیم اتخاذ شود. راهکارهای شناسایی شده شامل موارد

 زیر است:

 های تجدیدپذیراجرای یک مجمع خصوصی برای تدوین و اجرای قوانین مرتبط با انرژی -1

های یدپذیر با همکاری ستاد توسعه انرژیهای تجداجرایی سازی سند ملی توسعه دانش بنیان انرژی -2

 تجدیدپذیر

 های تجدیدپذیرتدوین جامع قانون انرژی -3

 ایجاد یک پرتال تعامالت تخصصی در این حوزه )ایجاد شبکه توسعه منایع تجدیدپذیر( -4

 استفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه این صنعت )بانک جهانی( -5

های تجدید با هدف توسعه لمللی موثر جهت توسعه انرژیابررسی راهکارهایی جهت تعامالت بین -6

 بنیاندانش

 تعامل موثر با پژوهشکده موارد و انرژی در جهت ارتقاء فعالیت صنایع نیروگاهی کشور. -7

 همچنین معیارهای بررسی هر راهکار توسط سه شاخص زیر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است:

 زیست در پژوهشکده محیط پذیر بودن اجرایی سازی آنامکان -1

 های تجدیدپذیرمیزان تاثیرگذاری در توسعه فنی انرژی -2

 های تجدیدپذیرمیزان تاثیرگذاری در رونق اقتصادی انرژی -3

شده راهکار     سبات انجام  صی در این حوزه( در اولویت اول و     4باتوجه به محا ص )ایجاد یک پرتال تعامالت تخ

های تجدیدپذیر با هدف    المللی موثر جهت توسنننعه انرژی  امالت بین)بررسنننی راهکارهایی جهت تع     6راهکار  

 بنیان( در اولویت دوم باید قرار گیرد.توسعه دانش
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 عنوان پروژه: 

 مطالعات اکتشافی سطح االرضی تکمیلی منابع انرژی زمین گرمایی در استان آذربایجان غربی )منطقه سلماس( 
معاونت  -ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی کارفرما: زیستانرژی و محیط  پژوهشکده مجری: واحد

 علمی فناوری ریاست جمهوری

 CESE01 کد پروژه: جواد نورعلیئی  مدیر پروژه:

 داور ابراهیمی، فائزه سادات شیخ االسالمی، مهدی بهیاری، علیرضا رضایی و اعظم شاه حسینی همکاران:

 خالصه پروژه:

ی تجدید پذیر می باشد که از بخار یا آبداغی که در اعماق زمین قرار دارد هااع انرژیانرژی زمین گرمایی یکی از انو
یکی از مناطق امیدبخش زمین گرمایی در کشور،  بدست می آید. خوشبختانه منابع این انرژی نیز در ایران وجود دارد.

ی وجود منبع هام ترین نشانهکیلومتری جنوب شرق شهر سلماس، واقع شده است. مه 11منطقه سلماس است که در 
ی دگرسان شده و همچنین رخنمون رسوبات هاانرژی زمین گرمایی در منطقه یاد شده، وجود چندین چشمه آبگرم، محدوده

بین  هاچشمه آبگرم وجود دارد که درجه حرارت آن 6تراورتنی می باشند. در دو محدوده مجزا از منطقه سلماس، تعداد 
 لیتر بر ثانیه می باشد. 7حدود  هاتیگراد متغیر بوده و مجموع دبی آندرجه سان 39تا  23

کیلومتر مربعی در منطقه سلماس،  145پیرو مطالعات پتانسیل سنجی انجام شده در استان آذربایجان غربی، یک محدوده 
، نقشه ASTERو  ETMجهت انجام مطالعات اکتشافی تکمیلی انتخاب گردید. با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

واحد سنگ چینه ای در  14تهیه گردید. بر اساس نقشه مذکور، تعداد  1:25000فتوژئولوژیکی منطقه یاد شده، به مقیاس 
ی ی دگرگونی و رسوبی تقسیم مهای نفوذی، سنگهابه سه دسته کلی توده هامنطقه سلماس شناسایی شد. این واحد

اع ی دگرگونی شامل انوهای آبرفتی هستند. واحدهاسوبات رودخانه ای و پادگانهی رسوبی شامل تراورتن، رهاشوند. واحد
 ی نفوذی هم شامل گرانیت قوشچی و متادیوریت تا گابرو دیوریت می گردند. هاشیست و گنایس می گردند. توده

شابه را با ه، بیشترین تمطالعات ساختاری انجام شده در منطقه سلماس، نشان داد که از لحاظ سبک دگرشکلی، این منطق
ت شورگل و زیندش -ی تمرهای مهم و عمیق موجود در منطقه، گسلهاسیرجان دارد. گسل –پهنه زمین ساختاری سنندج 

ه در افزایش یی کهای متفاوت را از یکدیگر جدا می کنند. گسلها، دو پهنه تکتونوماگمایی با ویژگیهاهستند. این گسل
وان به جنوبی می باشند. به عنوان مثال، می ت –ی با راستای تقریبی شمالی هان نقش را دارند گسلنفوذپذیری، بیشتری

یا گسل  WF1غربی مانند  -عبور می کند اشاره کرد. گسل دارای راستای شرقی هاکه دقیقاً از محل چشمه NF1گسل 
ش نفوذپذیری منطقه، موثر می باشند. نکته قابل ی آبگرم عبور      می کنند در افزایهازیندشت نیز که از محل چشمه

 ی قرار دارد.غرب -جنوبی و شرقی -توجه آنکه، مظهر چشمه آبگرم در محل تقاطع این دو سیستم گسلی با راستای شمالی
ی کانی سفید و شورگل وجود دارد های دگرسان شده، حد فاصل روستاهااز نقطه نظر دگرسانی نیز محدوده ایی از سنگ

می تواند در ارتباط نزدیک با منبع انرژی زمین گرمایی موجود در منطقه باشد. روند این محدوده، به موازات گسل  که
 شورگل است. -تمر
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 :نتایجچکیده 

 ی دگرسان شده در منطقه سلماس، حداقل هاو محدوده سنگ های آبگرم، رخنمون تراورتنهابه دلیل وجود چشمه
 رمایی در منطقه مذکور وجود دارد. یک منبع انرژی زمین گ

  ،کیلومتری جنوب شرق شهر سلماس واقع  11کیلومترمربع، وسعت داشته و در  145منطقه زمین گرمایی سلماس
 شده است. 

 رسوبی -با توجه به شواهد زمین ساختاری، مشخص گردید که منطقه زمین گرمایی سلماس در زون ساختاری 
 سیرجان واقع شده است. -سنندج

  واحد سنگ چینه ای در این منطقه شناسایی  14بر اساس نتایج مطالعات فتوژئولوژیکی در منطقه سلماس، تعداد
 ی دگرگونی و رسوبی می باشند. های نفوذی، سنگهااز جنس توده هاگردید. این واحد

 شورگل و زیندشت هستند.  -ی تمرهای مهم و عمیق موجود در منطقه، گسلهاگسل 

 نوبی می باشند.ج –ی با راستای تقریبی شمالی هایی که در افزایش نفوذپذیری، بیشترین نقش را دارند گسلاهگسل 

 ی کانی سفید و شورگل وجود دارد که می تواند در ارتباط های دگرسان شده حد فاصل روستاهامحدوده ایی از سنگ
 ت.شورگل اس -ند این محدوده، به موازات گسل تمرنزدیک با منبع انرژی زمین گرمایی موجود در منطقه باشد. رو

 ندات پروژه:تمس

 "ی تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، ها، گروه انرژی"معرفی نقشه پایه منطقه زمین گرمایی سلماس
 .1394پژوهشگاه نیرو، دی ماه 

 "ذیر، پژوهشکده انرژی و محیطی تجدیدپها، گروه انرژی"مطالعات فتوژئولوژیکی منطقه زمین گرمایی سلماس 
 .1394زیست، پژوهشگاه نیرو، بهمن ماه 

 "ی تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیستها، گروه انرژی"مطالعات تکتونیکی منطقه زمین گرمایی سلماس ،
 . 1395پژوهشگاه نیرو، فروردین ماه 

 "گروه "اساس مطالعات دورسنجیی دگرسان شده در منطقه زمین گرمایی سلماس بر هابررسی محدوده ،
 .1395ی تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، اردیبهشت ماه هاانرژی
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 : پسا دکتری عنوان پروژه
 های خروجی از نیروگاههاطراحی و استقرار سیستم پایش گاز

 نیرو پژوهشگاه کارفرما: پژوهشکده انرژی و محیط زیست مجری: واحد

 UEPN01 کد پروژه: ارد احمدی مدیر پروژه:

 سعید نظرینماینده پژوهشگاه: 

 خالصه پروژه:

صورت  ستفاده قرار می  مهمترین  ست. در جریان تولید انرژی الکتریکی در  انرژی که امروزه مورد ا گیرد انرژی الکتریکی ا
ه حائز از دو جنب های خروجی از نیروگاههابینی گازو پیشی پایش شههوند. مسههئلهی متعددی از تولید میها، گازهانیروگاه

باشههد. چنانچه غلظت این ی عملکرد نیروگاه میی نحوهنشههان دهنده هاباشههد. نخسههت آنکه غلظت این گازاهمیت می
شد، می    هاگاز شتر از حد معینی با سطح مطلوبی نمی بی شد و می توان نتیجه گرفت که بازده نیروگاه در  س ببا ت اقدامات ای

صورت پذیرد. دومین دلیل اهمیت پایش گاز    صالحی در فرآیند تولید نیروگاه  سائل ز های خروجی از نیروگاههاا ست  ، م ی
باشند. لذا نیاز است تا میزان انتشار این    ی محیط زیست می عمدتاً آالینده های خروجی از نیروگاههاباشد. گاز محیطی می

پ در محیط پیش ها گاز  گاز   ایش و کنترل شهههود. از دو رویکرد عمده می بینی،  پایش غلظت  ی خروجی از ها توان برای 
ست غلظت گاز    هانیروگاه ستفاده نمود. در رویکرد نخ سور     هاا سن ستفاده از  ص های خروجی از دودکش نیروگاه با ا ب ی ن

ی زیاد جهت صههرف هزینهشههوند. این روش مسههتلزم گیری و پایش می، به صههورت مسههتقیم اندازههاشههده در دودکش
شد. در رویکرد دوم، غلظت گاز ی خروجی از دودکش میهاگیری غلظت گازاندازه ستقیم   هابا صورت غیر م ی خروجی به 

خروجی از  یهابینی غلظت گازشههوند. در این پروژه مدلی برای پیشبینی میی نیروگاهی پیشهاو با اسههتفاده از پارامتر
ستفاده از پ  شد. این مدل مبتنی بر  هاارامترنیروگاه، با ا صلی می  چهاری نیروگاهی ارائه  ست آنکه د   بعد ا شد. نخ ر این با

 یهادر قالب سههری هاو سههیسههتم های خروجی با اسههتفاده از تئوری سههیگنالهای نیروگاهی و غلظت گازهامدل پارامتر
سری   سازی می زمانی مدل ستگی آماری ب هاشود. این  شند. بعد دوم از مدل  االیی با یکدیگر میی زمانی دارای همب با

ی هاگنالباشد. با توجه به زیاد بودن تعداد سیبا یکدیگر می هاسازی ارتباطات متقابل این سیگنالدی ناظر بر مدلنهاپیش
سیگنال  ورودی در نیروگاه ست تا بتوان به نحوی تعداد  ش  ها، نیاز ا سوم از مدل پی ی، به دنهای ورودی را کاهش داد. بعد 

ی پرت و هادی بحث مواجه شههدن با دادهنهام از مدل پیشههچهارپردازد. بعد ی ورودی میهابحث کاهش تعداد سههیگنال
ینی بیت مدلی تحت عنوان رگرسیون حداقل مربعات جزئی برای پیشنهادهد. در آلودگی در مدل را مورد بررسی قرار می

گاز   پارام    ها غلظت  فاده از  با اسهههت فاده از داده       ها تری خروجی  با اسهههت ئه گردید. عملکرد این مدل  ی ها ی نیروگاهی ارا
دی برای نهای واقعی مورد بررسههی قرار گرفت. نتایج حاکی از دقت قابل قبول مدل پیشهه هاسههازی شههده و داده شههبیه
 باشد. ی خروجی از نیروگاه میهابینی غلظت گازپیش
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 ی نتایج:چکیده

 ی ورودی نیروگاهیهاسیگنال مدل سازی ارتباط بین 

 ی خروجی نیروگاهیهامدل سازی ارتباط بین سیگنال 

 ی ورودی و خروجی نیروگاهیهامدل سازی ارتباط بین سیگنال 

 ی ورودی های خروجی از نیروگاه بر اساس اطالعات سیگنالهاپیش بینی غلظت گاز 

 مستندات پروژه:
، پژوهشکده انرژی و محیط زیست ، «هایروگاهاز ن یخروج یهاگاز یشپا یستمو استقرار س ی: طراحییهان گزارش» 

 پژوهشگاه نیرو.
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های پایان یافته گروه پژوهشی پروژه

 ابزار دقیقالکترونیک و 
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 عنوان پروژه: 
 ی پیزوالکتریکهاطراحی و ساخت مبدل بار الکتریکی به ولتاژ دو سیمه برای سنسور

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ابزار دقیق مجری: واحد

 PCNPN34 کد پروژه: د تکابیمحمو مدیر پروژه:

 سعید گلخنی ، حسن کوزه گر د متین فر، هافر  همکاران:

 خالصه پروژه:

نج در ی شتاب س  های صورت گرفته در حوزه ابزار دقیق، آمار به کارگیری حسگر  هامطابق با اسناد باالدستی و پروژه  
ست. بنابراین      سیار باال صنایع ب و  ی موجود در این بخش به نظر الزمهارفع چالش فعالیت در جهت صنعت برق و دیگر 

ست. در این پروژه،     سگر    طراحیضروری ا ساخت بخش الکترونیکی ح شتاب هاو   پیزوالکتریک دما باال که دارای سنج ی 
لن بوده در رنج پیکو کو هاهدف پژوهش واقع شده است. خروجی بار الکتریکی این سنسور     خروجی بار الکتریکی هستند 

ستم ابزار دقیقی که قابلیت تبدیل این بار الکتریکی به ولتاژ با دامنه       هانس آنو امپدا سی ست. بنابراین طراحی  سیار باال ب
 ی مطلوب یک مبدل برای آن است.هامناسب و با کمترین نویز پذیری و امپدانس کم را دارا باشد، از مشخصه

اربرد ک سیستم اندازه گیری ارتعاشی که بیشترین کبه کمک کارشناسان با تجربه گروه مکانیک مشخصات مطلوب ی
در صهنعت برق را داراسهت تهیه و مبنای کار این پروژه قرار داده شهده اسهت. این مشهخصهات شهامل بازه اندازه گیری        

 بوده است. 10khzتا  0.1hzدر باند  1mgبا دقت  50gتا  10mgارتعاش از 

 خروجی بار تولید میکند انتخاب و خریداری شد. و در واقع مبدل  بر این اساس یک سنسور شتابسنج پیزوالکتریک که     
 طراحی شده در این پروژه به همراه سنسور فوق بایستی تمامی مشخصات فنی مطلوب فوق را دارا باشد.

ی آزمایشگاهی  هامبدلی طراحی و ساخته شد که تست    OpAmpبر قطعات قبلی برای این سنسور.  مبتنی   در پروژه 
سیم داشت. چرا که تغذیه و    چهارمناسب بودن طراحی بود. اما در بخش ارتباط با خروجی. این مبدل نیاز به   آن حاکی از

ی صههنعتی متداول پورت ارتباطی خروجی دارای یک اسههتاندارد دو هاسههیگنال خروجی از هم مجزا بودند اما در سههاختار
م  بصورت همزمان فراهم می آورد. بدین منظور لزوما  سیمه است که امکان همراه کردن تغذیه و سیگنال را روی دو سی    

 تغذیه مبدل جریانی شده و سیگنال خروجی متاثر از شتاب نیز بصورت ولتاژی روی این جریان مدوله می شود.

این پروژه به منظور دستیابی به ساختار دو سیمه فوق برای مبدل تعریف و اجرا شده است. این ساختار، لزوم طراحی        
 ی پروژه قبلی را تغییر می دهد. هارا به همراه داشته و لذا کامال طراحی discreteقطعات بر اساس 

ساس طرح     ستیم بر ا سب، توان سری و موازی  دو نو هادر این پروژه با طراحی یک تقویت کننده پایه منا ع ی فیدبک 
ایشگاهی ی آزمهاهیم. خوشبختانه نتایج تستی نیز مورد آنالیز قرار دافزارنرممبدل ولتاژ و مبدل بار را طراحی و بصورت 

شت بطوریکه           سب از مبدل دا صه منا شخ ستیابی به م سی مبدل مطابق طراحی بوده و در    نیز حکایت از د سخ فرکان پا
دسههت یافته ایم که با اسههتفاده از قطعات با کیفیت بهتر و نویز  2mgبه دقت  1mgخصههوص دقت اندازه گیری به جای 

 نیز امکانپذیر می باشد. 1mgقت کمتر ، دسترسی به د
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 :نتایجچکیده 

   طراحی مبدل بار به ولتاژ بر اساس دو ساختار متفاوت 

  آنالیز الکتریکی طراحی در محیطOrcad Capture های زمانی و فرکانسی و نویز خروجی آنهاشامل پاسخ  

 ی افزارنرمی هااحیتست الکتریکی دو طرح  شامل پاسخ فرکانسی و نویز خروجی و مطابقت با طر 

 ی عملکردی و اندازه گیری نویز خروجی و مقایسه با دو سنسور صنعتی هاانجام تست 

 نسبت به دو سنسور صنعتی هادستیابی به عملکرد بهتر در اندازه گیری خروجی طرح 

  2دستیابی به پهنای باند مطلوب مطابق با طراحی و دقتmg  در اندازه گیری شتاب 

 1ی به دقت امکان دستیابmg  با استفاده از قطعات با نویز کم 

 ندات پروژه:تمس

 «   ابزار دقیق ، پژوهشکده کنترل و  « ی آزمایشگاهی هامطالعات الزم و طراحی و ساخت نمونه اولیه مبدل و تست ،
 97مدیریت شبکه ، پژوهشگاه نیرو، اردیبهشت ماه 

 «  ابزار دقیق ، پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه ،   « ییی ساز نهای عملکردی و انجام اصالحات الزم و  هاتست ،
 97پژوهشگاه نیرو، تیر ماه 
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 عنوان پروژه: 

 در صنعت برق هاو کاربرد آن ینور یهادر آشکارساز یدمواد جد پژوهییندهآ

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ابزار دقیق مجری: واحد

 PCNPN35 کد پروژه: ندا یاوری مدیر پروژه:

 ملیحه رنجبران، پیام عباس زادهپروژه:  همکاران

 خالصه پروژه:

ی هاشوند، در سالترین عوامل ایجاد تغییرات پرشتاب در جوامع محسوب میآوری، که از اصلی پژوهی در علم و فنآینده
 هالیل منابع، الگوو تح یهبا استفاده از تجز ، هاآوریپژوهی فناخیر توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. در آینده   

ی هابا شههناسههایی آینده. شههودپرداخته می هاآن یبرا ریزیبالقوه و برنامه یهایندهثبات، به تجسههم آ یاو عوامل تغییر و 
شم انداز، اهداف کالن و      هاتوان گامن، میجهای برگزیده در هاآوریمحتمل فن شه راه، چ سند نق شتن  ی بعدی برای نو

جهت  هنهاپژویندهآ ینگرش به منظور ایجاد پروژه  ی مناسب برای رسیدن به اهداف را تعیین کرد. این  اههمچنین راهبرد
سا    ساز    یهایآورفن ییشنا شکار ساز        هاکاربرد آنو  ینور یهاآ شکار ست. آ شده ا صنعت برق انجام  ی نوری که هادر 

روند، وتونیکی و ابزار دقیق نوری به شههمار میی فهاالمان اصههلی در بخش تبدیل نور به سههیگنال الکتریکی در حسههگر
ی راه توسعه  سند راهبردی و نقشه  "، هابه منظور محدود کردن این کاربردباشند.  ی وسیعی در صنعت می  هادارای کاربرد

ان حوزه تر در گروه پژوهشی ابزار دقیق تدوین شده بود، به عنو  که پیش "هاگیری پیشرفته در نیروگاه ی اندازههاسیستم  
 ی نوری تعیین شد. هابررسی کاربرد آشکارساز

ی های نوری، از ترکیب روشهاآشههکارسههاز یک نگرش کالن راهبردی نسههبت به یابی به در این پروژه در پی دسههت
ست. بدین منظور در ابتدا      پژوهی از جمله پویشآینده شده ا سناریونویسی بهره گرفته  محیطی، دلفی، تحلیل اثر متقابل و 

ای دی، بر مبننهاگردید. از میان اعضای لیست پیش    تهیهالتحصیالن  متخصصین صنعت، اساتید دانشگاه، و فارغ     لیستی از  
جهت  ،های پیشههران و میزان تغییرات آنهاکمیته راهبری انتخاب گردیدند. سههپس عوامل کلیدی یا نیرو دهیروش وزن

سناریو  شدند. پس       هاخلق  سایی  شنا ساز نوری  شکار ضای        ی آ سخ با اع سش و پا سه پر از مطالعات فراوان و چندین جل
به عنوان ورودی برنامه سههناریو ویزارد انتخاب گردیدند.  های حالت مربوط به آنهاو متغیر هاکمیته راهبری، توصههیفگر

صیفگر  شدند که  نهابه گو هاتو ساز    یهاآوریفنتمامی ی انتخاب  شکار ستفاده و  ، مواد جدید مورینور یهاموجود آ د ا
آوری با در نظر گرفتن میزان ی فنهاکنش المانداده شههوند. در گام بعد ماتریس برهم ی صههنعت برق پوشههشهاکاربرد

سازگاری المان    شد. در  ی فنهاسازگاری و عدم  سناریو نهاآوری، امتیازدهی  ست آمده و با توجه به    هایت  سازگار بد ی 
صورت   یورن یهاآشکارساز  نشان داد که تحقیقاتی که بر روی   هاسناریو  نتایج. بندی شدند کاربرد در صنعت برق دسته  

 یع،سرنسبتاً باال، زمان پاسخ  یفرکانس یدهپاسخاست که  یندهآی نوری در هاراستای فراگیر شدن آشکارسازدر گیرد، می
  و مساحت بزرگ داشته باشند. معادل نوفه کمنوری ، توان یینپا یکیتار یانجر
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 :نتایجکیده چ

 پژوهی در علم و فناوری به منظور نوشتن سند نقشه راه، چشم انداز، اهداف کالن و همچنین ارزشمند بودن آینده
 ی مناسب برای رسیدن به اهدافهاراهبرد

 یهاحسگردر  یکیالکتر یگنالنور به س یلبخش تبدی نوری به عنوان المان اصلی در هاپژوهی آشکارسازاهمیت آینده 
  ینور یقو ابزار دق یکیتونفو

 ی هاریپژوهی فناودر آیندهتحلیل اثر متقابل و سناریونویسی  ی،دلف محیطی،یش پویبی ترک کارآمد بودن روش
 ی نوریهاآشکارساز

 یوان نورت یین،پا یکیتار یانجر یع،باال، زمان پاسخ نسبتاً سر یفرکانس یدهپاسخ با ینور یهاشدن آشکارساز یرفراگ 
 دل نوفه کم و مساحت بزرگ معا

 ندات پروژه:تمس

  گروه ابزار "در صنعت برق هاو کاربرد آن ینور یهادر آشکارساز یدمواد جد پژوهییندهآ "یی پروژه، نهاگزارش ،
 .76دقیق، پژوهشگاه نیرو، آبان ماه 
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 عنوان پروژه: 

سب دانش فن    سب و ک ست  یارائه راهکار منا ستاندارد در طراح  به کالس یابیجهت د سفورماتور   یدقت ا  گیریاندازهتران
 یولتاژ نور

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ابزار دقیق مجری: واحد

 PCNPN33 کد پروژه: بابک امینی مدیر پروژه:

 حسام امیری، ندا یاوری  همکاران:

 خالصه پروژه:

تاژ نوری ول یریگی اندازههااخت ترانسفورماتور دهه گذشته گروه پژوهشی ابزار دقیق پژوهشگاه نیرو موفق به س      یکدر 
در زمینه سهههاخت  یشهههده که در این میان، تجربیات بسهههیار ارزشهههمند     یلوولت ک 230و  132، 63ولتاژی   یها در رده
انجام گرفته گذشته تا کنون، صرفا از کریستال لیتیوم  یهاولتاژ نوری حاصل شده است. در پروژه   یریگی اندازههاحسگر 

شده بود، در حالی       نای ستفاده  سور ا سن ساختار  سر نبوده و الزم     وبیت در  ساختار می ستیابی به دقت بهتر با این  که امکان د
نوع کریستال  غییرتا با ت یدبوده تغییراتی هم در سنسور و هم در بخش الکترونیک صورت گیرد. در این پروژه، تالش گرد

سههیسههتم، امکان دسههتیابی به دانش سههاخت محصههولی با رده دقت  سههنسههور و بازنگری در طراحی مجموعه الکترونیک
استاندارد و قابل رقابت با سازندگان مطرح دنیا بررسی شده تا با استفاده از آن بتوان به محصولی صنعتی دست یافت. به         

ر اصلی  سه مسی  همین منظور، در این پروژه با رویکردی کامال عملی و با در نظر گرفتن امکانات قابل دسترس در کشور،   
 طی شد:

  BGO بهبود  طرح ساخت سنسور با تغییر نوع کریستال از لیتیوم نایوبیت به کریستال -
 بروز رسانی طراحی الکترونیک سیستم با هدف بهبود دقت -
 پایداری گرمایی، برای سنسور با ساختار جدید ینهدر زم یشینادامه مسیر رو به پیشرفت پروژه پ -
اول پروژه، روش سههاخت سههنسههور ولتاژ مورد بررسههی قرار گرفت و مدلی بهینه و قابل سههاخت با امکانات ابتدا و فاز  در

ش   سور، در فاز دوم پروژه، طراحی بخش الکترونیک مجموعه جهت انجام      نهاموجود در کشور پی سن ساخت  شد. در کنار  د 
سبات ولتاژ و پیاده  سازی  هاسازی الگوریتم محا سوم و بخش    هاوشگرفت و ر انجامی جبران  شد. در فاز  ی آن معرفی 

ی جبران سازی دمایی صورت هاسازی الگوریتمپایانی پروژه، یکپارچه سازی مجموعه سنسور و الکترونیک همراه با پیاده  
قرار  لیمورد تحل یمتفاوت یهایسههنسههور بر اسههاس برازش منحن یریو تکرارپذ یداریبخش، پااین در . گرفته اجرا شههد

سر splineروش  ی،هابرازش چند جمل یهابه روش توانیاز جمله م گرفت که شاره کرد  یو روش مثلثات ی، روش ک  .ا
سور و تخم    یخروج سازی مدل یبرا شبکه  ینسن صب  یهاولتاژ از روش   شد. در ا    یع ستفاده   روش، به ینچند نرونه ا

شبکه با تعداد نرون  یهایکمک ورود سبه گرد      یوجمختلف ولتاژ خر یهامتفاوت و  سور محا ام با ادغ یتنها. در یدسن
 حاصل گردد. %0.6سنسور، توانسته شد دقت  یهایتمام خروج
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  یستالبا استفاده از کر یسنسور ولتاژ نورساخت BGO  

 ی جبران سازیهابهبود الگوریتم 

  درجه سانتیگراد 55 تا 5درصد در بازه دمای   0.6 گیریاندازه یمتوسط خطادستیابی به 

 در پایان پروژه درصد 1به  یممماکز یکاهش خطا 

 بستر سازی مناسب جهت انجام مرحله صنعتی سازی 

 ندات پروژه:تمس

  ،د به کالس دقت استاندار یابیجهت دست یارائه راهکار مناسب و کسب دانش فن"گزارش مرحله اول تا سوم پروژه
 .97، گروه ابزار دقیق، پژوهشگاه نیرو، بهمن ماه "یتاژ نورول گیریاندازهترانسفورماتور  یدر طراح
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 عنوان پروژه پسادکتری: 
 PVDFساخت حسگر فشار/ضربه انعطاف پذیر پیزوالکتریک بر پایه ی نانوالیاف 

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ابزار دقیق مجری: واحد

 UCNPN01 کد پروژه: بابک امینی مدیر پروژه:

 ا فخریپریس  :پژوهشگر

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-مسعود لطیفیاستاد ناظر: 

 خالصه پروژه:

ستفاده می ها و واحدطور وسیعی در آزمایشگاه  گیری پیزوالکتریک امروزه بهابزار اندازه عنوان ابزار شوند و به های تولیدی ا
خاصهههیت  .و ضهههربه کاربرد دارند های مکانیکی مثل لرزشگیری و ضهههبط تغییرات دینامیکی متغیراصهههلی برای اندازه

سرامیک  سطح بزرگ و انعطاف    پیزوالکتریک ابتدا در  شد اما به دلیل نیاز به مواد پیزوالکتریک با  شف  پذیری باال در ها ک
  های پیزوالکتریک موردتوجه قرار گرفتند.ها و نیز قیمت نسبتاً ارزان و فناوری تولید ساده، پلیمربسیاری از کاربرد

ست که خواص پیزوالکتریک آن به  ترین پلیمر( یکی از محبوبPVDFوینیلیدین فلوراید )لیپلیمر پ های پیزوالکتریک ا
ست، اما روش     ستگی دارد. فاز غالب این پلیمر در حالت معمول، فاز غیرقطبی ا ساختارش ب ی برای هایمیزان قطبی بودن 

فاز قطب        فاز قطبی و افزایش میزان  به  فاز غیرقطبی  بدیل  ی این پلیمر وجود دارد که از آن میان روش الکتروریسهههی   ت
شود تا  های اخیر مورداستفاده قرار گرفته است. استفاده از فرآیند الکتروریسی موجب می    بهترین روشی است که در سال   

صیت پیزوالکتریک به دلیل وجود کشش و میدان عمل باال در حین تولید، انعطاف الزم جهت    ستفاده  اعالوه بر بهبود خا
شود تا فرآیند  عالوه بر این، ماهیت فرآیند الکتروریسی سبب می   .هایی که نیاز به انعطاف دارند نیز فراهم شود در کاربرد

شود که این امر کاهش ب   تولید کوتاه شده و نیاز به عملیات تکمیلی مرتفع  شت   های تمامتر   .شده را به همراه خواهد دا
لید شده به روش الکتروریسی به دلیل ماهیت فرآیند دارای درصد قابل قبولی از فاز قطبی  تو PVDF بنابراین نانو الیاف

 خواهند بود. 
، استفاده از نانومواد در ساختار این ماده است. که در این    PVDFهای افزایش خروجی پیزوالکتریک یکی دیگر از روش
س    پژوهش از نانومیله سگر ا سیدروی جهت افزایش خروجی ح صدد طراحی و       های اک ضر در ست. پژوهش حا شده ا تفاده 

سگر انعطاف    ساس به پارامتر ساخت ح ستفاده از نانوالیاف      پذیر پیزوالکتریک ح شار،  با ا ضربه و ف های مکانیکی مانند 
PVDF     اسههت. در این پژوهش پس از سههاخت حسههگر با روش الکتروریسههی، خواص الکتریکی و همچنین خواص

ساس مقدار نیرو، مقدار فرکانس و نحوه   پیزوالکتریکی حسگر شامل پ   گیری ی اعمال نیرو اندازهاسخ خروجی حسگر  بر ا
یرد. گهای اکسیدروی نیز بر افزایش خروجی پیزوالکتریک این پلیمر مورد بررسی قرار میشود. همچنین اثر نانوساختارمی

تواند در تجهیزات ابزار پذیر میر انعطافگردد.  این حسگهای فنی مشخص ارائه میبا ویژگی PVDFدر نهایت حسگر  
 های ضربه یا فشار مورد استفاده قرار بگیرد.گیری پارامتردقیق نیروگاهی برای اندازه
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 :نتایجچکیده 

  تهیه نانوالیافPVDF  نانومتر 125با قطر متوسط 

 میکرون 5/1نانومتر و طول  100ی اکسیدروی با قطر متوسط هاسنتز نانومیله 

  ساخت حسگر انعطاف پذیرPVDF  

  بررسی اثر مقدار نیرو بر خروجی حسگرPVDF و نشان دادن خطی بودن پاسخ حسگر 

  بررسی اثر فرکانس نیرو بر خروجی حسگرPVDF و نشان دادن خطی بودن پاسخ حسگر 

    ساخت حسگر هیبریدیPVDF/ZnO  ه ی ساخت هابه حسگر تر، کم هزینه تر و پرکاربردتر نسبت  با یک روش ساده
 ی مشابهشده

  افزایش توان خروجی حسگرPVDF  ی اکسیدرویهای نانومیلهبرابر به وسیله 3به 

 ندات پروژه:تمس

  ،گروه ابزار دقیق، پژوهشگاه نیرو، دی "مطالعات، تدارکات و تهیه مواد اولیه و تجهیزات"گزارش مرحله اول پروژه ،
 .96ماه 

  ،97، گروه ابزار دقیق، پژوهشگاه نیرو، شهریور ماه "ساخت، تست و اجرا"گزارش مرحله دوم پروژه.  
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 پژوهشی گروه های پایان یافتهپروژه

 اقتصاد برق و انرژی
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 عنوان پروژه: 
 ینقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژ ینتدو

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: گروه اقتصاد برق و انرژی  مجری: واحد

 NPPEPN03 کد پروژه: مریم محمدی مدیر پروژه:

 مسعود کسرائی نژاد؛ سپیده پویان مسعود نارنجی؛ همکاران:

 پروژه: چکیده

روی سازمان به تحلیل نقاط موجود و پیش هاو چالش ها، فرصتهاانداز، مأموریت، ارزشنقشه راه با در نظر گرفتن چشم
قق ی تحی مناسب براهای موجود، استراتژیهای سازمان پرداخته و با شناسایی شکافهاقوت و ضعف در حوزه فعالیت

ی مرتبط با اهداف، موفقیت سازمان از هاکند؛ همچنین با تعیین معیاراهداف تعیین شده در سند راهبردی را تعیین می
دهد که نتایج آن نقش مهمی در پیشرفت اجرای اقدامات الزم برای تحقق اهداف را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار می

یابی به گر و مؤثر برای دستعنوان ابزاری تسهیلبنابراین وجود نقشه راه به؛ داشتو بهبود مستمر عملکرد سازمان خواهند 
 سازد.می های، تکرار و مشغولیت با امور فرسایشی اداری رکار یموازاهداف سازمان امری ضروری بوده و سازمان را از 

ریزی ، برنامه(BSC)ازی متوازن روش کارت امتیی متعددی از جمله هاروش هادر خصوص ارزیابی عملکرد سازمان
، مدیریت بر اساس ارزش (MBO)، مدیریت بر مبنای هدف (TQM)، مدیریت کیفیت جامع (Model GP)آرمانی 

(MBV)  ... ر دباشند. ی از اقدامات هدفمند و دارای ترتیب زمانی اجرا میهاند که هر کدام شامل مجموعهاد شدنهاپیشو
ی مورد هاترین روشعنوان یکی از موفققتصاد برق و انرژی روش کارت امتیازی متوازن بهتدوین سند نقشه راه گروه ا

گیری اندازه هاترین تفاوت این روش با سایر روشاستفاده در زمینه ارزیابی عملکرد طی دهه گذشته، به کار گرفته شد. مهم
بوده و به دلیل توانایی تمرکز بر اهداف قید شده در  ی مختلف ارزیابیهاعملکرد و ایجاد رابطه علت و معلولی در جنبه

تبط بر این اساس ابتدا با مطالعه اسناد پیشین و مطالعات مر نامند.استراتژی، آن را پل ارتباطی بین استراتژی و عملکرد می
ند.در مرحله دوم انداز و مأموریت گروه استخراج گردیدانجام شده در گروه اقتصاد برق و انرژی، اهداف بلندمدت، چشم

کلیه اسناد باالدستی حوزه مسائل اقتصاد برق و انرژی مورد بررسی قرار گرفتند. سومین مرحله از تدوین نقشه راه گروه 
به انجام مطالعات تطبیقی و شناسایی مراکز پژوهشی مرتبط پرداخته شد، در این مرحله دو هدف دنبال شد، نخست بررسی 

ر اجرایی و پژوهشی و نحوه عملکرد آنان و دوم شناسایی مراکز همکار احتمالی در آینده جهت ساختار مراکز مذکور از منظ
که در این خصوص  افزایی مثبت از طریق همکاری با این مراکزتوسعه روابط گروه اقتصاد برق و انرژی و ایجاد هم

 صاد برق و انرژی ذکر شده است.فهرستی از مراکز به همراه معرفی آنان در اسناد پشتیبان نقشه راه گروه اقت
نظران این صههنعت در پژوهشههگاه، وزارت نیرو و  وگو با صههاحبدر مرحله سههوم طی با برگزاری جلسههات متعدد گفت 

ی عملیاتی گروه اسههتخراج شههده و در گام بعد بر مبنای روش کارت امتیازی متوازن، اهداف،  ها، ابتدا محورهادانشههگاه
 ی داخلی و مشتری تعیین گردیدند.هامنظر رشد و یادگیری، مالی، فرآیند چهاراز  هاری محورو اقدامات ابتکا هاسنجه

 هال دادهمراتبی و تحلیرمین مرحله از تدوین نقشه راه، به طراحی پرسشنامه برمبنای روش تحلیل سلسله     هاگام اول از چ
ستفاده از نرم  صاص یافت و در گام دو  Expert Choiceافزار با ا ستفاده از نتایج به دست آمده اقدامات ابتکاری   اخت م با ا

شین اولویت   ست آمده در مرحله پی ساله تنظیم گردید    به د سه  شده و برنامه زمانی اجرای آنان در افق  یت نهار تا د بندی 
 نقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژی تدوین گردد.
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 ستفاده از روش کارت امتیازی متوازن )برای نمونه( ذکر می گردد.در شکل زیر بررسی محور تنظیم مقررات با ا

 

 باشد. )برای نمونه(مطابق شکل زیر می ECافزای بندی زمانی اقدامات محور تنظیم مقررات با استفاده از نرماولویت
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 زیر است. ی فعالیت گروه اقتصاد برق و انرژی مطابق شکلهااز دیگر نتایج پروژه تدوین درخت محور

 

 

 
 

و تفکیک اقدامات به سه دسته زیرساختی،  هایت نقشه راه مدیریتی گروه با در نظر گرفتن اهداف، سنجههادر ن

 اجرایی و پژوهشی مطابق تصویر صفحه بعد تدوین گردید.
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 دات پروژه:تنمس
 ی منتشر شده به شرح زیر است:هافهرست گزارش

 

 عنوان گزارش شماره گزارش ردیف

 ی تحقیقاتیهامطالعه تطبیقی در زمینه بررسی موسسات و پژوهشگاه اول 1

 در صنعت برق و انرژی هابررسی استارت آپ دوم 2

 «سازی برق و انرژیریزی مدلتدوین سند راهبردی برنامه»خالصه پروژه تحقیقاتی  سوم 3

 مچهار 4
با عنوان « د برق و انرژیتدوین نقشه راه گروه اقتصا»خالصه گزارش فاز اول پروژه 

 مرحله شروع

 پنجم 5
با عنوان « تدوین نقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژی»خالصه گزارش فاز دوم پروژه 

 ی اساسی(ها، نقاط ضعف و راهکارهامرحله ورودی اطالعات تدوین استراتژی )چالش

 «و انرژی ی تحقیقاتی گروه اقتصاد برقهاتدوین اولویت»خالصه پروژه  ششم 6

 مباحث نوین در حوزه انرژی هفتم 7

 ی تخصصی گروه اقتصاد برق و انرژیهاتعیین محور هشتم 8

 شرح روش شناسی و تشری  محور تدوین تعرفه گذاری برق نهم 9

 تجمیع مطالعات انجام شده دهم 10

 دخانی(هافر مهدینظران )وگو با صاحبگفت یازدهم 11

 د فالحی(هانظران )فرا صاحبوگو بگفت دوازدهم 12

 خداکرمی(وحید نظران )وگو با صاحبگفت سیزدهم 13

 نظران )خانم محمدی(وگو با صاحبگفت دهمچهار 14

 نظرانبا صاحب هاوگوتجمیع گفت پانزدهم 15

 ی مطالعاتی گروه اقتصاد برق و انرژیهابندی محورشناسایی و دسته شانزدهم 16

 اقدامات گروه اقتصاد برق و انرژی و اولویت اجرایی آنانفهرست  هفدهم 17

 شناسایی مراکز تحقیقاتی اقتصادی داخلی و خارجی با تأکید بر اقتصاد انرژی هجدهم 18

 اجرایی-ی اقدامات مدیریتیهابررسی جزئیات استراتژی نوزدهم 19

 
 گردد.دوین و منتشر مییت گزارشی تحت عنوان نقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژی تهادر ن

 باشند.همچنین چاپ مقاله و کتاب حاصل از نتایج پروژه از اقدامات در دست اجرای مربوط به پروژه می
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  عنوان پروژه:

 برق مطالعات جامع در حوزه تعرفه
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: اقتصاد برق و انرژی  مجری: واحد

 PPEPN03/T03 کد پروژه: مریم محمدی  مدیر پروژه:

 .زاده پور، مژگان سلیمانی، سیمین رضی، سجاد عباسمهسا عسگرشهبازی، الهه صبوری همکاران:

  پروژه: چکیده

ی آن، نیاز به انجام برخی هابا توجه به گسههتردگی ابعاد مسههاله تعرفه برق و لزوم بررسههی و بازنگری در برخی شههاخه   
باشهههد. هدف از انجام این پروژه، ی روز صهههنعت برق و کشهههور میهانیازی این حوزه و هامطالعات متناسهههب با اولویت

سجم  صلی در این حوزه به من سیر    کردن مطالعات ا ست که با حرکت در این م ست   نهانحوی ا سیا به  هاگذاری تعرفهیتا 
 مقتضای شرایط متحول گردد و اهداف صنعت برق در این بخش قابل تحقق باشد.

ر پردازد. ددر سههه مرحله به بیان چارچوب مسههائل مرتبط با تعرفه برق می "ی تعرفه برقحوزهمطالعات جامع در "پروژه 
ساختار   سایر کشور     نهامرحله اول با رویکردی تاریخی،  سه  هادی و قانونی تعرفه برق در کشور بررسی و با  شود  می مقای

شت(. در مرحل    صاص دا ساختار تعرفه  )گزارش فاز اول این پروژه به انجام این مرحله اخت ه دوم نیز با رویکردی تاریخی، 
ه سوم  یتا در مرحلنهاگیرد و صورت می  های مختلف تحلیلی در کشور و مقایسه آن با سایر کشور     هابرق با ارائه شاخص 

صنعت برق و نقش تعرفه    ساختار مالی  سی می هادر چندگام، ابتدا  سپس انواع روش ی برق در آن برر عیین ی تهاگردد و 
یی برای اصههالح نظام تعرفه برق در راسههتای  هاراهکار هاشههود و درانتزینه و تعرفه با رویکردی تطبیقی مطالعه میه

 . گردداهداف مالی و اقتصادی ارائه می

 با توجه به مطالب ذکر شده در هر سه فاز این پروژه به نتایج زیر رسیدیم: :نتایجچکیده 

سمت هزینه -1 صنعت برق       یابی نیاز به تجددر  ق سابداری  ساختار مالی و ح صالح و به عبارت بهتر تجدید  ید نظر و یا ا

است .در قسمت هزینه یابی به دو دسته اساسی اطالعات نیاز هست .اولین آن ،اطالعات مالی و حسابداری است .سیستم 
ه یی که انجام شد هاساختار  مالی مورد اجرا در صنعت برق بر اساس ساختار دهه چهل شکل گرفته و بعد از آن با تجدید    

شده و گاهی اوقات ت         صالح  ساختار مالی فقط تا حد ممکن ا سازی و یا ایجاد بازار برق و..  صی  صو ص  نهامثال با خ الح ا
ساختار                ست با در نظر گرفتن  ستخراج کرد .بهتر ا ستم ا سی ست و نمیتوان اطالعات مورد نظر را از  سخگو نی ستم پا سی

لی منطبق با آن از ابتدا طراحی و تدوین گردد. دسته دوم اطالعات مورد نیاز ،اطالعات فنی  جدید عرضه برق ،سیستم ما   
رسد ه نظر میکمبودی که ب نهاشوند . ت هستند که با تاسیس شرکت مدیریت شبکه این اطالعات به نحو خوبی تولید می    
شترکین به نحو مورد       سته از م صرفی هر د ست که اطالعات مربوط به بار م سته از      این ا ست . این د سترس نی نیاز در د

مطالعات برای هزینه یابی بسههیار مورد نیاز اسههت و حتی در بخش قیمت گذاری و تعرفه بندی هم راهنمای کار میتواند  
 باشد متاسفانه مطالعه کیفی بار مصرفی مشترکین به صورتی که پاسخگوی نیاز باشد انجام نمی پذیرد .

به  هاو تجارب سایر کشور   های کارشناسان ذیربط با آخرین نظریات و استفاده از پژوهش   گذاری آشنای در قسمت قیمت -2
 حد کافی و مطلوب میتواند قابل اتکا باشد .



 

 

Niroo Research Institute 

 312  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

در قسههمت تعرفه بندی دو کمبود عمده وجود دارد .اولین کمبود فقدان یک رگوالتوری اسههت . دومین کمبود در این  -3
بینی شههده در زمانی که شههبکه فاقد تجهیزات الزم جهت اجرای موارد پیش قسههمت تجهیزات اجرای تعرفه اسههت .تا 

 وجود ندارد . هاباشد امکان دست یابی به اهداف پیش بینی شده در تعرفه هاتعرفه
سمیت         هادر جهت تدوین بهینه تعرفه-4 سایر مراجع ذیربط به ر سوی  ستی نقش وزارت نیرو به عنوان رگوالتور از  بای

ی توسههعه به وزارت نیرو ابالغ گردد .هر اولویت های اقتصههادی مورد نظر دولت در طی برنامههاد .اولویتشههناخته شههو
اجرای یک تعرفه با سههاختار درسههت نیاز به  -5بایسههتی همراه با زمان مورد نیاز جهت رسههیدن به هدفی خاص باشههد.  

 ن رسیدن به اهداف غیر ممکن است.و محدود کننده خاص دارد که بدون آ گیریاندازهتجهیزات و وسایل 

ضوع و تعیین دوره بازنگری منظم آن -6 ایی منظور افزایش قدرت اجربه هاتوجه به تدوین قوانین الزم و مرتبط با این مو
 .هاآن
عی ی واقهاشههدن قیمتندازی فیزیکی بازار برق تالش جهت افزایش کارایی و اثرگذاری آن بر روشههنهاباتوجه به را-7

 رسد.نظر میجود، ضروری بهمو

 

 دات پروژه:تنمس
 .1397کتاب مطالعات جامع تعرفه برق )در سه جلد(، پژوهشگاه نیرو، 

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 313  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 عنوان پروژه: 

 ایران ی مدیریت ریسک در صنعت برقهانقشه راه مطالعات و کاربرد
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: اقتصاد برق و انرژی مجری: واحد

 NPPEPN08 کد پروژه: رمیوحید خداک مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 پروژه:خالصه 

با توجه به اهمیت روزافزون موضوع ریسک و نیاز به مدیریت مناسب و صحیح آن در صنعت برق، مطالعه حاضر با هدف 
 . دتبیین موضوع و ایجاد بستری برای مطالعات کاربردی مرتبط در گروه اقتصاد برق و انرژی پژوهشگاه نیرو تعریف گردی

ی های متعدد و گستردهای بوده و از طرف دیگر صنعت برق نیز دارای حوزههاریسک موضوعی چند وجهی و چند حوز
دی ی برای شناسایی، دسته بنهاشامل عدم قطعیت و ریسک می باشند. پروژه حاضر مطالع هامی باشد که بسیاری از آن

 ه ریسک در صنعت برق ایران انجام گیرد.باشد که الزم است در حوزو تعریف مطالعات بعدی می
گردید. پس از تبیین ضرورت و اهمیت مدیریت ریسک در صنعت در این راستا ابتدا ابعاد موضوع و محدوده مطالعه تعریف 

چنین اسناد ی و همالمللبینبرق،  از طریق مرور ادبیات داخلی و خارجی، بررسی مطالعات تطبیقی در موسسات تحقیقاتی 
ی اصلی ریسک در صنعت برق معرفی هاستی مرتبط شناخت اولیه از عوامل موجود در ریسک صنعت برق و حوزهباالد

ی برای انجام مرحله بعدی پروژه که جمع آوری نظرات خبرگان صنعت برق و صاحب هابه عنوان مقدم هاگردید. این حوزه
ی اصلی هامطالعات و اطالعات جمع آوری شده، حوزهنظران مربوطه می باشد استفاده شد. در مرحله آخر با تجمیع 

ی مورد نیاز صنعت برق ایران به منظور حمایت از هامطالعاتی و کاربردی و ارکان اصلی، شناسایی و در راستای آن پروژه
 استقرار مدیریت ریسک، تبیین گردید.

 :نتایجچکیده 

 تعیین عوامل عدم قطعیت و ریسک در صنعت برق 

 ی مربوطههای موضوعی و پروژههاطالعات مدیریت ریسک در صنعت برق شامل محوردرخت دانش م 

 هاو برآورد منابع الزم برای اجرای آن هاتهیه شناسنامه و تشریح پروژه 

 

 ندات پروژه:تمس

 « ه، گروه پژوهشی اقتصاد برق و انرژی، پژوهشگا«نقشه راه مطالعات و کاربرد مدیریت ریسک در صنعت برق ایران 
 نیرو.
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 عنوان پروژه: 
 ی تحقیقات به ارزش افزوده در صنعت برقهاتعریف و محاسبه شاخص نسبت هزینه

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: اقتصاد برق و انرژی مجری: واحد

 PPEPN02 کد پروژه: مرضیه مرتضایی مدیر پروژه:

 مرضیه مرتضایی، جالل دهنوی، سمیه صادقی همکاران:

 خالصه پروژه:
صل  یاز عوامل اقتدار مل یکیفناورانه به عنواع  یهایو به دنبال آن نوآور یعلم و فناور صاد    یو محرک ا شد اقت در  یر

ستا هز  نیند. در همهاشناخته شد   ایدن ردار برخو یباالئ تیاز اهم ،یناخالص مل دیو توسعه نسبت به تول   قیتحق یهانهیرا
اسههت که سههطح   ییهااریمع نیو توسههعه از مهمتر قیتحق یهانهیاسههت. هز تیهمآن حائز ا قیدق یریگبوده و اندازه

. در کشههور ما با دهدیرا بازتاب م ینوآور یالزم برا یهایورود نیو تام دیدانش جد دیهر کشههور در تول یگذارهیسههرما
اهداف  نییو تع وجودم تیعوض  شیدر جهت پا یو لزوم ارائه شاخص   یعلم و فناور یگذاراست یموضوع س   افتنی تیاهم

شدت تحق    انیکوتاه مدت، م شاخص  س    قیمدت و بلند مدت،  سعه ب رنامه که در ب ییمورد توجه قرار گرفته تا جا اریو تو
کشور  شرفتیپ یهاشاخص نیتریاز اصل یکیکشور به عنوان  ینقشه جامع علم نیم و پنجم توسعه کشور و همچنچهار

شد  یدر حوزه علم و فناور ست. با ا مطرح  شخص نبوده بلکه     نیا قیوجود تاکنون نه فقط رقم دق نیه ا  کیشاخص م
ساس متدولوژ    جادیا نیتخم س  اریدر اخت زین یعلم یشده بر ا ست ینبوده و  سا  گذارانا صرف  نیفعاالن ا ریو  ا به حوزه 

 .کنندیم هیتک هابرآورد
ناخالص  دیدرصههد تول 4و پژوهش به حداقل  قیتحق بودجه شی، به افزا«علم و فناوری» یی کلهاسههیاسههت هیدر ابالغ

 شده است.  دیتاک یورمنابع و ارتقاء بهره نهیبر مصرف به دیبا تاک 1404سال  انیتا پا یداخل
سند   شور "همچنین در  ستراتژی   "برنامه عملیاتی بخش برق و انرژی ک سعه و  "جهت تحقق  ا سطح تحقیق و تو  ارتقاء 

ست،       ، ک"فناوری بخش برق و انرژی شده ا شی در آن مطرح  صاص بودجه به امور پژوه گذاری انجام مطابق هدفه اخت
سبت هزینه    سال    هاشده، ن صنعت، برای  سال     1.5، 1396ی تحقیقات و فناوری در بخش برق به درآمد  صد، برای  در

 گذاری شده است.هدف 3.25عدد   1404و برای سال  2.25، 1399
رزش افزوده ا یریگبر شکل  یهاکنند نییتع ریتاث ،یناخالص مل دیتا کوچک در تولسهم نسب   رغمیبرق کشور، عل  صنعت 

صاد  یهابخش ریسا  سعه فناور  یاقت سهم خدمات الکترون     کیاز  یدارد. روند تو سترش  از ارزش افزوده از  یکیسو و گ
 ،یصاد مل در اقت ینقش  نیچن یفایصنعت برق شده است. ا    تیو اهم یرگذاریمستمر درجه تاث  شیباعث افزا گر،ید یسو 

 مختلف صنعت برق است.  یهامستمر در حوزه یمستلزم پژوهش و فناور
شان م   اتیو تجرب هااست یس  ،هاکردیبه رو ینگاه درصد مخارج   چهاربه سهم   دنیرس  یصنعت برق برا  دهدیگذشته ن
 نییتع ن،ی. بنابرادینما یزیرو برنامه یگذاربه طور مستقل هدف  ست یبایم ،یناخالص مل دیو توسعه نسبت به تول   قیتحق
نسههبت به آن ضههمن انعکاس   یواگرائ ای یزان همگرائیمذکور و م یگذارتحقق هدف بیضههر صیتشههخ یبرا یاریمع

)در صورت عدم تحقق اهداف متناسب با  یشناس بیآس یبرا یمحکم هیکل اقتصاد، پا ایهر بخش و  گاهیاز جا یریتصو
 هد بود. انجام شده( خوا یگذارهدف
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ش     پروژه نیا در سبه مخارج پژوه شده تا با محا سبت ا  نیو همچن یتالش  شاخص   نیارزش افزوده برق، ن دو به عنوان 
 محاسبه و ارائه شود. در صنعت برق  یبه پژوهش و نوآور یقیتوجه حق زانیبازتاب دهنده م
سپس ارائه شده و  1396در سال  ار وزارت نیرو منظور آشنایی با عناصر ارزش آفرین در صنعت برق، ساخت    در این راستا به 

سعه در  هاهزینه صی برق حرارتی،      شرکت توانیر،  ی تحقیق و تو ص شبکه برق ایران،    شرکت مادر تخ شرکت مدیریت 
ارائه و تحلیل شده است. در   ی توزیع نیروی برق، شرکت ساتبا و پژوهشگاه نیرو    های، شرکت های برق منطقهاشرکت 

ی تحقیقاتی در صنعت برق و  های صرف شده جهت انجام پروژه  های تحقیقات در بخش دولتی، هزینهاهخصوص هزینه 
ی متولی امور پژوهشههی که معموالً تحت عنوان دفتر تحقیقات های سههتادی مرتبط با واحدهاهمچنین تخمینی از هزینه

 فعالیت دارند جمع آوری و تحلیل شده است. هاشرکت
شده در این پژوهش،  ه به اطالعات جمعیت با توجنهادر  سبت آوری  سعه  و قیتحق یهانهیهز ن  برق افزوده ارزش به تو

 محاسبه و تحلیل شده است.  1396تا  1393ی هادر سال

 چکیده نتایج:

شان م   جینتا صل ن سال  دهدیحا س  یهادر طول  ش   نیدر ا یمورد برر سبت مخارج پژوه به  یدر بخش دولت یپژوهش، ن
شده در   نییبه هدف تع دنیرس  یبرا گر،ی( بوده است. به عبارت د %0.3سه دهم درصد )  حدود فزوده برق همواره ارزش ا

 است. شیپ در یدر افق چشم انداز، راه دشوار یو فناور یعلم یهااستیس
ضوع ایجاب می  سال       اهمیت مو سبت به  سبه و تغییرات آن ن سالیانه محا شاخص  شته پایش  هاکند که این  شود و  ی گذ

 ی متولی تحقیقات بررسی و تحلیل و انحرافات احتمالی به وجود آمده اصالح گردد.هانقاط ضعف و قوت واحد
در جشههنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، توسههط وزیر محترم نیرو جناب آقای   1397آذرماه  25این گزارش در تاریخ 

 دکتر اردکانیان رونمایی شد. 

 مستندات پروژه:

. PPEPN02-E. "ی تحقیقات به ارزش افزوده برقهاشاخص نسبت هزینه گیریاندازهتعریف و  "پروژه گزارش  -
 1397آذرماه 
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 های پایان یافته گروه پژوهشیپروژه

 الکترونیک قدرت
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 عنوان پروژه:
 آن کارایی بهبود و راندمان افزایش جهت آبی یهاکولر در متغیر فرکانس درایو از استفاده سنجی امکان

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: تگروه الکترونیک قدر مجری: واحد

 PIEPN12 کد پروژه: مهدی بابایی رگنی  مدیر پروژه:

 علی حقی -ناصر سوری –رضا راضی  -شیوا اسدی -سعید حاتمی همکاران:

 پروژه: چکیده

ی آهنربای هافاز القایی به همراه اینورتر و موتورفاز و سهی تکهادر این پروژه، به بررسی فنی و اقتصادی استفاده از موتور
 دمان،ران بحث از گذشته حالی آبی پرداخته شد. بااینهای موجود در کولرهادائم با راندمان باالتر به جای الکتروموتور

 فازتک یهاموتور از که شد دنهاپیش لذا. است موتور دور کنترل امکان عدم فاز،تک یهاموتور مشترک معایب از دیگر یکی
 .شود استفاده هاآن دور کنترل برای قدرت الکترونیک لمبد همراه به فازسه و
ایی ی القهااز مجهز به اینورتر برای کولر آبی از میان سایر موتور ف، استفاده از موتور سه  شده انجامی هایبررس با توجه به  

صادی  شت مدت   تاقت ساختار بوده و پس از گذ شبکه و حافظ محیط رین  ست ززمان کوتاهی برای متولی  ست.  سودآور ا  ی
صرف درواقع صات       ، افزایش هزینه ثابت اولیه برای م شخ ستفاده از موتور الکتریکی با م صب اینورتر یا ا کننده که در اثر ن

جویی به وجود آمده در ، صههرفهازآنپسشههود و می سههرسههربهزمان کوتاهی آید، بعد از گذشههت مدتبهتری به وجود می
 و همچنین کاهش بار سیستم را نیز به همراه دارد.  برداشتهپرداختی را در ی هاانرژی الکتریکی، کاهش هزینه

 این. شهههد پرداخته آبی یهاکولر در مناسهههب جایگزینی عنوان به دائم آهنربا یهاموتور مطالعه و بررسهههی به  ادامه،  در
صادی  و فنی مزایای دلیل به هاموتور سبی م گزینه باال ذاتی راندمان جمله از دارند، که اقت  یهاکولر رد جایگزینی برای نا

 آهنربا یهاموتور از استفاده اقتصادی و فنی یهاویژگی همراه به هاموتور این معایب و مزایا منظور همین به. هستند آبی
 .گرفت قرار بررسی مورد آبی یهاکولر در اینورتر همراه به دائم

 

 :نتایجچکیده 
درصد  10کولر آبی و با فرض جایگزینی  1800000به میزان  1397ر کشور در سال ی آبی موجود دهابا توجه به آمار کولر

د اضافه ی موجوهای موجود و ظرفیت تولید کولر آبی در کشور به میزان یک میلیون کولر در هر سال که به کولرهاکولر
اسب  75/0درایو با توان  با پربازده فازسه الکتروموتور پربازده با درایو نیاز است. موتور 2800000شوند، در هر سال به می

 ازای به بخار اسب 5/0 توان با درایو با پربازده فازسه ی انرژی کمتر از هفت سال و موتورنهای یاراهابخار به ازای ب
اسب بخار پس از دو  5/0و  75/0ی واقعی انرژی، موتور هارسد. اما به ازای بدهی نمیبه سود انرژی ینهایارا یهاب

اسب بخار )تعداد هر یک  5/0و  75/0موتور  2800000سال بازگشت سرمایه دارند. میزان ذخیره دیماند برای جایگزینی 
 75/0مگاوات بوده و میزان ذخیره انرژی نیز برای موتور  31/131و  6/172( به ترتیب 1400000به طوری مساوی برابر با 

شود که با و وات ساعت برای هر دستگاه کولر خواهد بود. مشاهده میکیل 66/219و  92/295اسب بخار به ترتیب  5/0و 
میلیارد تومان یارانه کمتری بابت انرژی  250درایو، دولت سالیانه نزدیک به  با پربازده فازسه استفاده از ساختار موتور

به ارقام فوق افزوده گردد، روشن نیز  هاندهیآالکند. همچنین مشاهده شد که اگر منافع حاصل از کاهش انتشار پرداخت می
 آن از یتحکا ارقام این بیش از هزینه فنی این کار است. مراتببه های جهت ارتقای موتورگذاراستیسشود که منافع می
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 در شدهنیبیپیش افزایش از بیشتر مراتببه اینورتر همراه به پربازده یهاموتور سمت به حرکت از حاصل منافع که دارد
 است. شدهتمام یهاهزینه

ی آبی موجود اصالح گردند هاساختار کولر %10با توجه به محاسبات صورت گرفته و در نظر گرفتن این نکته که ساالنه 
نی موتور زای جایگزیهاجویی شده سالیانه بو به میزان یک میلیون دستگاه کولر جدید افزوده شود، میزان دیماند صرفه

PMSM ،89/303 ندازی هاجویی دیماند قابل توجه، نیاز به ساخت و راسبه شد. با توجه به این میزان صرفهمگاوات محا
به  نسبتتوسط دولت  یپرداخت ارانهیکاهش  زانیمی آبی هایابد. با اصالح ساختار کولرنیروگاه جدید بسیار کاهش می

مشخص شد  محاسبه شد. همچنین مگاوات PMSM ،93/134زای جایگزینی موتور هابدر هر سال نی برق جهاقیمت 
 ارانهیدالر در  ونیلیم 7/77 ،یآب یهاتکفاز در کولر ییالقا یهاموتور یجابه PMSM یهاموتور ینیگزیجا یزاهابکه 

قابل  اریبس ییوجصرفه زانیم نیکه ا شودیم ییجوبرق در هر سال صرفه یواقع یهابا ب سهیدولت در مقا یپرداخت
 توجهبا اما دارد؛ را آبی یهاکولر در جایگزینی برای الزم یهامعیار نیز AFPM موتور که است ذکر به الزمتوجه است. 

اهش میزان ک .شد نظرصرف آن دنهاپیش از...  و انبوه تولید در مناسب قیمت تولید، خط ایجاد ازجمله ییهامحدودیت به
میلیون دالر  PMSM 93/3ی هازای جایگزینی موتوراهب هامحیطی ناشی از اصالح ساختار کولری زیستهاهزینه

مدت  ی آبیهاجویی ناشی از اصالح ساختار کولرگذاری و میزان صرفهیت با توجه به هزینه سرمایهنهامحاسبه شد. در 
توسط انجام محاسبات اقتصادی ارائه شد. نشان داده شد که با استفاده از موتور PMSMزمان بازگشت سرمایه ساختار 

با موتور آهنربا دائم صرفه  های، اصالح ساختار کولرنهای یاراهای آهنربا دائم و با وجود کاهش مصرف انرژی، با بها
ی های واقعی حرکت کند با بکارگیری موتورهای انرژی مصرفی به سمت بهااقتصادی ندارد. همچنین، در صورتی که ب

PMSM  اسب  5/0کند. در توان سال کاهش پیدا می 3سرمایه تقریباً به اسب بخار، مدت زمان بازگشت  75/0در توان
توان در ی آهنربای دائم میهاسال خواهد بود؛ بنابراین با استفاده از موتور 4بخار نیز مدت زمان بازگشت سرمایه تقریباً 

 هارکه این موتو جویی نمود، هرچندمصرف انرژی، کاهش آالیندگی محیط زیست و یارانه پرداختی توسط دولت صرفه
نجی سکننده صرفه اقتصادی ندارند. در زمینه امکاناز دیدگاه مصرف های برق و قیمت فعلی آننهای یاراهازای بهاب

وجه در جویی قابل تی اصلی و صرفههارغم دارا بودن معیار، استفاده از موتور رلوکتانسی علیهااستفاده از سایر ساختار
ی آبی توصیه هادر کولر های باال منجر به این شد که استفاده از آنهاایجاد نویز صوتی و لرزشدلیل مصرف انرژی، به

 نگردد. 

 دات پروژه:تنمس
 باشد.ی مورد تایید ناظر محترم میهاگزارش مرحل 4مستندات پروژه شامل  
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 عنوان پروژه:
 ی آزمایشگاهی با کنترل ترکیبیپنج کیلو وار D-STATCOMطراحی، شبیه سازی و ساخت یک نمونه 

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: گروه الکترونیک قدرت مجری: واحد

 PIEPN14 کد پروژه: شم زادههااحسان  مدیر پروژه:

 محمد مرامی ساران-جواد زاهدی مقدم-پورعادل زکی همکاران:

 پروژه: چکیده

ی انتقال و توزیع محسهههوب هاپروفیل ولتاژ شهههبکهنرخ باالی مصهههرف توان راکتیو امروزه یک چالش جدی در تنظیم 
( بعنوان یک ابزار کارآمد در تنظیم تبادالت توان D-STATCOMجبران سههاز اسههتاتیکی توان راکتیو توزیع )شههود. می

شناخته می   شبکه توزیع  ساخت یک     شود. بنابراین  راکتیو در  شد تا دانش فنی  حاصل گردد. به   D-STATCOMسعی 
-Dسههازی و سههاخت یک نمونه طراحی، شههبیه"ولتی پروژه ای تحت عنوان  400ر نظر گرفتن خط توزع این منظور با د

STATCOM  در پژوهشهههگاه نیرو تعریف شهههد. در مرحله اول این پروژه با توجه به        "پنج کیلوواری با کنترل ترکیبی
شده برای   ستفاده ا      D-STATCOMظرفیت در نظر گرفته  صات طراحی مورد نیاز با ا شخ ز الزامات فنی و مطالعات م

کیلو واری، با استفاده از  پنج D-STATCOMمیدانی استخراج گردید. در ادامه با توجه به مشخصات طراحی یک نمونه    
شبیه هاافزارنرم شد و الزامات کنترلی و حفاظتی مورد نظر در حالت    MATLABساز نظیر  ی  سازی  شبیه  ی مختلف ها، 

، مسههایل ایمنی و مشههخصههات D-STATCOMم پروژه با توجه به الزامات فنی سههاخت در مرحله دو اسههتخراج گردید.
سخت  سوم، به منظور پیاده     طراحی یک نمونه پنج کیلو واری از  شد.در مرحله  ساخته  ی اهسازی برنامه افزار مورد نظر 

انجام شد.   DSPه نویسی برد  ی ایمنی مطلوب و برنامها، رعایت آستانه های نظیر تعریف ورودی و خروجیهاکنترلی کار
شبکه توزیع    سازی ی مدنظر، نتایج حاصل از پیاده هانیز با انجام تست  هادر انت صال به  عملی برای توان مورد نظر در ات

 بدست آمد.

 :نتایجچکیده 
لعات علمی، ی مختلفی بدست آمد. در مرحله اول با انجام مطاهاآوردی یاد شده، دستبا توجه به مراحل مختلف پروژه

ی انجام شده؛ دانش فنی مورد نیاز برای تعیین هاD-STATCOMو  STATCOMی ساخت هافنی و بررسی پروژ
و الزامات ایمنی ساخت یک  های قدرت، درایورها، سوییچDCی طراحی نظیر فیلتر خروجی، ظرفیت خازن لینک هاپارامتر

D-STATCOM و الزامات  هاه دانش فنی بدست آمده و تعریف پروژه، طراحیرو با توجه باستخراج گردید. و از این
-Dسازی پنج کیلوواری بدست آمد. در ادامه با توجه مشخصات استخراجی، شبیه D-STATCOMساخت یک 

STATCOM ولت  400ی پنج کیلوواری خازنی و سلفی بر روی خط توزیع هاسازی توان راکتیو مصرفی باربرای جبران
 ی مختلف انجام شد. هادر حالت هاکنندهکنترل انجام و طراحی

ی مربوط به حفاظت، سیگنال کاندیشنینگ، هادر مرحله دوم با توجه به طراحی و الزامات ساخت، دانش ساخت برد
ی چاپی مناسب با هر یک طراحی ساخته شد. در ادامه با در نظر هاحاصل شد و مدار DSPو برد  IGBTی هادرایور

پنج کیلوواری ساخته و سخت  D-STATCOMو فضای الزم؛ یک نمونه  DCات فیلتر خروجی، لینک گرفتن مشخص
 افزار در آزمایشگاه الکترونیک قدرت مستقر شد.
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معادل  CCS  افزارنرمدر محیط  DSPآمده در مرحله اول با توجه به برنامه نویسی در مرحله سوم، دانش کنترلی بدست
ی فنی نظیر جذب و تزریق توان راکتیو در ظرفیت نامی هار قرار گرفت. در این مرحله تستافزاسازی شد و بر روی سخت

یستم نشان داد که س های استاتیک و دینامیک آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام تستهاانجام شد و حالت
هد. بررسی ددارد و به سرعت جبران سازی را انجام میدر برابر تغییرات ناشی از ورود بار راکتیو به شبکه دینامیک مطلوبی 

رمونیکی در نقطه اتصال به شبکه در محدوده هانشان داد که در حالت استاتیک و در زمان جبران سازی نیز اغتشاشات
 مجاز قرار دارند. 

 

 دات پروژه:تنمس
ی کنترلی ها ی چاپی، کد  ها مدار  حیی مورد تایید ناظر محترم، فایل طرا     ها مسهههتندات پروژه شهههامل دو گزارش مرحل   

پنج  D-STATCOMیی  نهاو تابلوی MATLABی هاسههازی، فایل شههبیهCPLDو  DSPی هامربوط به پرسههسههور
 کیلوواری آزمایشگاهی است.
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پژوهشی گروه های پایان یافته پروژه

 ی تجدیدپذیرهاانرژی
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 عنوان پروژه:

 مطالعات حرارت سنجی در منطقه زمین گرمایی محالت 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی تجدیدپذیرهاانرژی مجری: واحد

 PNEPN18 کد پروژه: داور ابراهیمی  مدیر پروژه:

 علی دشتی  -جواد نورعلیئی –داور ابراهیمی  همکاران:

 پروژه: چکیده

ی نیمه عمیق است که با استفاده از هاهدف از انجام این پروژه، اجرای مطالعات حرارت سنجی به وسیله حفاری گمانه
ی زیرزمینی منطقه مذکور شناسایی ها، می توان الگوی پراکندگی حرارت را در بخشهاه از آنی حرارتی برداشت شدهاداده

نمود. این روش اکتشافی برای اولین بار توسط کارشناسان داخلی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و می توان آن 
روژه گرمایی در سطح کشور، معرفی نمود. این پ را به عنوان یک روش اکتشافی کاربردی برای شناسایی منابع انرژی زمین

مرحله انجام شده است که در ادامه به شرح مختصری از این مراحل اشاره می گردد.  در مرحله اول این پروژه،  چهاردر 
 ی اکتشافی انجام شده در منطقه زمین گرمایی محالت،هابر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی نتایج حاصل از پروژه

در نقاط تعیین شده، آغاز گردیده و طی دوره  هاموقعیت نقاط حفاری انتخاب گردید. در مرحله دوم، عملیات حفاری گمانه
در نظر گرفته شده  هامیلیمتر بوده و عمقی که برای حفاری آن 90 هاماهه پایان یافته است. قطر تمامی گمانه 4زمانی 

امکان حفاری تا این عمق میسر نشده است. مجموع طول  هابرخی گمانهمتر بوده است. گرچه در  100است حدود 
متر از آن میسر بوده است. در  450حرارت در  گیریاندازهمتر بوده است و امکان  550ی حفر شده در منطقه هاگمانه

قه، انجام شده است. گمانه حفر شده در منط 7ی حرارتی در هامرحله سوم پروژه، مطالعات حرارت سنجی و برداشت داده
، از دماسنج مخصوصی که برای این پروژه، طراحی و ساخته های حرارتی از اعماق مختلف گمانههابه منظور برداشت داده

 شده بود، استفاده گردید. 

 :نتایجچکیده 
که  ییهاشده و گمانهمحاسبه  های حرارتی، شیب زمین گرمایی در هر یک از گمانههابر اساس نتایج بدست آمده از داده

ی برداشت شده، هابر اساس نتایج حاصل از دادهناهنجاری حرارتی زمین گرمایی وجود داشت، شناسایی شدند.  هادر آن
امکان برآورد شیب زمین گرمایی  7و گمانه شماره  3، گمانه شماره 1گمانه موجود، فقط در سه گمانه شماره  7از بین 

درجه سانتی  5/107و  74، 71گیری شده در این سه گمانه به ترتیب برابر با شیب حرارتی اندازهوجود داشته است و میزان 
 گراد به ازای هر کیلومتر است. 

م پروژه به منظور بررسههی نحوه پراکندگی حرارت در منطقه زمین گرمایی محالت، نقشههه حرارتی منطقه چهاردر مرحله 
ست.         هامتری در تمامی گمانه 50و  30در اعماق  شده ا شخص  ست و محدوده آنومالی حرارتی منطقه م تهیه گردیده ا

قرار گرفته است که داری بیشترین شیب حرارتی نیز می باشد. نتایج این      7این آنومالی حرارتی در نزدیکی گمانه شماره  
 . ارتی منطقه دارندی موجود در منطقه نقش بسیار مهمی در شکل گیری آنومالی حرهامطالعات نشان می دهد که گسل

 دات پروژه:تنمس
 گزارش از مراحل مختلف پروژه.  4تهیه 
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 : پروژهعنوان 

 SOFCیابی و تحلیل خرابی در ی عیبهابندی روشتوسعه ابزار تحلیلی برای شناسایی و طبقه

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی تجدیدپذیرهاانرژی مجری: واحد

 PNEPN17 کد پروژه: مهدی رحیمی تاکامی مدیر پروژه:

 حامد محبی، نوید توسلی، محمد رسولی، احد فتاحی و محمد حسین البرزی همکاران:
 

 خالصه پروژه
ستم   سی سوخت  هاامروزه برای تولید توان الکتریکی در  ستفاده از  ست، که ای    های متداول بر ا شده ا سیلی تکیه  ن امر ی ف

ز به ی مربوط به انرژی سب هابایست، سیستم   شود. به همین دلیل می منجر به گرم شدن زمین و افزایش آلودگی هوا می 
 ی فسیلی به یک اقتصاد پایدار صورت گیرد.هاسرعت توسعه یابند، تا یک تغییر از یک اقتصاد بر پایه سوخت

ندمان تانسیل راپ هاباشد. این سیستمی متداول میهای سوختی اکسید جامد یک تکنولوژی جایگزین برای سیستم    هاپیل
درجه  1000تا  600ی سههوختی بین هاباشههند. از آنجا که دمای عملکردی این پیلباالتر و تولید آلودگی کمتر را دارا می

شد، می سانتیگراد می  ستم      هاتوان این پیلبا سی سایر  سوختی را با  افزایش  های حرارتی ترکیب نمود، تا راندمان آنهای 
شات پایین از   و هاباالتر، آلودگی صوتی پایین،انعطاف پذیری در اندازه این سیستم    یابد. قابلیت تولید برق با راندمان ارتعا
ستم     سی ستفاده از این  ستم     می هامزایای ا سی ستفاده از این  شد. علیرقم مزایای فراوان، ا شک  هابا التی همچنان به دلیل م

 ی زیاد، اقتصادی نیست.هاهمچون طول عمر، قابلیت اطمینان و هزینه
ی ها ی افت عملکرد بر پیل  ها همیت دو مشهههکل اول در تحقیقات مختلفی که با هدف بررسهههی تاثیرگذاری مکانیزم          ا

SOFC ضا         و ابزار عیب ست. این اهمیت، منجر به افزایش تقا شده ا شان داده  ست، ن صورت گرفته ا یابی مربوط به آن 
برداری بطور کامل در سههراسههر طول عمر و بهره یابی با هدف افزایش طول عمری عیبهابرای ابداع و ایجاد سههیسههتم

 سیستم شده است. 
سایی عیب، ایزوله کردن عیبو تعیین عیب. هدف از         به طور کلی، عیب شنا ست:  ستوار ا سه وظیفه ا سایی    "یابی بر  شنا

ست که با رفتار نرما       "عیب ستم )یعنی عیب یا بدعملکرد( ا سی سایی یک حالت غیر نرمال )غیر معمول( در  شنا مورد  ل، 
رسد که هدف از آن تعریف نوع  می "ایزوله کردن عیب"انتظار از سیستم سازگار نیست. پس از شناسایی عیب، نوبت به       

باشهههد. آخرین بخش یعنی شهههوند( میعیب و تعیین موقعیت زمانی و مکانی آن )یعنی کدام جزء یا اجزاء دچار عیب می       
شخیص عیب به یک وظیفه قبلی به نام      تخمین اندازه عیب و رفتار واب ، "تعیین عیب" ست. معموالً ت سته به زمان آن ا
رد نیاز شود و تمامی اطالعات مو ی اصلی سیستم پایش می   هاشود. در پایش سیستم، متغیر   مربوط می "پایش سیستم  "

 گردد. آوری مییابی مطمئن جمعبرای عیب
سی   هادر این پروژه در ابتدا عیوب مربوط به پیل سوختی اک سایی آن   هاد جامه و روشی  شنا سی و مطالعه   های  مورد برر

پژوهی مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به نتایج بدسههت آمده بهترین روش ی آیندههادر ادامه انواع روش قرار گرفت و
شد   آوریمعبرای انجام این پروژه انتخاب گردید. سپس با توجه به روش انتخاب شده، اطالعات مورد نیاز شناسایی و ج    

ی مورد نیاز صههورت گرفت و در پایان نتایج بدسههت آمده ارائه هاو با اسههتفاده از اطالعات بدسههت آمده تجزیه و تحلیل
 گردید.
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 چکیده نتایج
 ی سوختی اکسید جامدهابندی انواع عیوب در پیلشناسایی و طبقه 

 کسید جامد ی سوختی اهایابی در پیلی عیبهابندی انواع روششناسایی و طبقه 

 افزاری آزمایشگاه پیل سوختی اکسید جامدافزاری و نرمارائه یک بسته جهت توسعه سخت 

 ی مناسب جهت هدفگذاری برای سه زمان آینده نزدیک، آینده میانی و آینده دورهاانتخاب روش 

 مستندات پروژه
 گزارش نهایی پروژه 
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 عنوان پروژه:

 و ساخت یک نمونه پایلوت رانیتوده در اتزیس یسازیگاز یتوسعه فناور
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی تجدیدپذیرهاانرژی مجری: واحد

 PNEPN15 کد پروژه: مهدی رضایی مدیر پروژه:

 شم صمدی ریکنده، فاطمه محمدی، رضا جهرمی، محمدجواد رحیمی، شهریار بزرگمهریهاسید همکاران:

 خالصه پروژه:

 3به عنوان یک پروژه آزمون ایده« و ساخت یک نمونه پایلوت رانیتوده در ازیست یسازیگاز یتوسعه فناور»پروژه 
 تعریف گردید. 1394ی تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو در اسفند ماه هاتوسط گروه انرژی

ملکرد در ع و عوامل مؤثر هاتعیین مبانی توسعه فناوری گازیساز در ایران، شناسایی پارامتر هدف از انجام این پروژه
سازی فرایند گازیساز، سازی فرایند گازیساز، توسعه مدل مناسب برای شبیهی شبیههاگازیساز، شناسایی انواع مدل

ی تجربی و دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت گازیساز در مقیاس هااعتبارسنجی نتایج مدل توسعه یافته با داده
 پایلوت بوده است.

 انجام شده است:فاز  4این پروژه در 
ن مطالعات صورت پذیرفته در ای بوده است. «مطالعات تعیین فاز توسعه فناوری گازیسازی در ایران  »فاز اول با عنوان 

 فاز عبارتند از: 
 شناخت وضعیت موجود 

 گازیساز یبازیگران نظام توسعه فناور ییشناسا 

 گازیساز یعه فناوردار برای تحقق وضعیت مطلوب توسهای اولویتکارکرد شناسایی 

 دارتیاولو یهااز کارکرد کیدر هر  یاز ابعاد ساختار کیمرتبط با هر  یهاچالش ییشناسا 

 موجود و توسعه فناوری گازیساز هایچالش رفع برای غیرفنی اقدامات و هاسیاست تدوین 
 

به  نابعم وضعیت بررسیبه  رانیدر ا تودهزیست یسازیگاز یتوسعه فناور ینظر یمبان عنوان در فاز دوم این پروژه با
ت. پرداخته شده اس منبع هر برای گازیسازی مناسب فناوری تعیینو  کشور در عنوان خوراک ورودی فناوری گازیسازی

 مطالعات صورت پذیرفته در این فاز عبارتند از: 
 پتانسیل 

 ( و اقتصادی شعاع نگهداری، دسترسی،) لجستیک... 

 (تودهزیست منابع مدیریت حوزه در محیطیزیست یهاچالش) طبیعت در شدن هار محیطیزیست اثرات 

 قیمت 

 مناقشه 

 هاسایر معیار 

 گازیساز یهافناوری انتخاب و ارزیابی یهامعیار تعیین 

                                                      

 Proof of Concept 
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 ( و عمر چرخه ساخت، برداری،بهره سهولت ظرفیت، کاربرد، راندمان،) فنی یهامعیار... 

 گازیسازی فرایند مدلسازی برای فادهاست قابل مدل انواع ادبیات مرور 

 گازیساز فناوری انتخاب هدف با گازیساز محیطیزیست و فنی مدلسازی 

 ورودی منبع دو یا یک با گازیساز خاص نوع یک برای مدل سنجی صحت 

 سعه  ضرورت  تعیین شش  عدم موارد در جدید یهامدل تو سط  پو ش  ارائه و موجود یهامدل تو سعه  دنهاپی  مدل تو
 جدید

 محیطیزیست یهامعیار (LCA، و پسماند و پساب تولید آب، مصرف آالینده، انتشار )... 

 گازیساز فناوری انتخاب هدف با گازیساز محیطیزیست و فنی مدلسازی 

 اقتصادی یهامعیار (اولیه، گذاریسرمایه LCOE و )... 

 گازیساز فناوری انتخاب هدف با گازیساز اقتصادی مدلسازی 

 اقتصادی کاربرد فناوری گازیساز بررسی شعاع 

 اجتماعی یهامعیار 

 ارزیابی یهامعیار مبنای بر گازیساز یهافناوری انواع مشخصات تعیین 

  ساز  فناوری انتخاب و هافناوری مقایسه  AHP) مرسوم  یهامدل وسیله  آن به منبع و پایلوت ساخت  جهت مناسب  گازی
 ...( یا

 گازیساز در کشوری اجرایی فناوری هابررسی جنبه 

 داخل ساخت توانمندی ارزیابی 

 زیرساخت توسعه 

 و طبیعی گاز با جایگزینی ... 

 د ساخت پایلوتنهاانتخاب فناوری و منبع ورودی مناسب برای گازیسازی در ایران و پیش 
 است.بوده «طراحی مفهومی و تعیین الزامات مناسب برای ساخت پایلوت گازیساز» عنوان فاز سوم این پروژه با

 مطالعات صورت پذیرفته در این فاز عبارتند از:  
 توده مناسب جهت تامین خوراک پایلوت گازیسازانتخاب منبع زیست 

 تعیین فناوری مناسب گازیسازی متناسب با منبع 

 انتخاب ظرفیت مناسب پایلوت گازیساز 

 های مختلفتعیین بودجه الزم جهت ساخت پایلوت گازیساز در ظرفیت 

 ربری پایلوت بر حسب منطقه، عوامل اقتصادی و عوامل محدودکنندهتعیین کا 

 تعیین میزان فضای مورد نیاز جهت ساخت پایلوت 
 

پرداخته شده است. مطالعات صورت پذیرفته در این فاز « طراحی و ساخت پایلوت گازیساز  » رم این پروژه بهاهدر فاز چ
 عبارتند از: 

 طراحی پایلوت گازیساز

 (Basic Design) طراحی پایه 
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 پایلوت اجرای و ساخت طراحی، کلی چارچوب تعیین 

 طراحی کلی هایطرح و هادیاگرام ها،شماتیک تهیه 

 هایی از قبیل:شامل ویژگی (Detail Design)طراحی تفصیلی  

 عملکردی هایپارامتر 

 تست الزامات 

 پایلوت ظرفیت و ابعاد 

 مواد جنس الزامات 

 ناناطمی قابلیت الزامات 

 مر طراحیع 

 ینهارایا مدلسازی 

 عددی سازیشبیه 

 مرتبط الزامات سایر 

 ساخت پایلوت گازیساز 

 تهیه طرح تولید و ابزار ساخت 

 ماده انتخاب 

 تولید هایفرایند انتخاب 

 ساخت تجهیزات انتخاب 

 یلوتپا ساخت در کیفی هایاستاندارد رعایت از اطمینان منظور به کاری پروتوتایپ یک تست 

 ساخت هاینقشه سازیییانه 

 ساخت پایلوت 

 ارزیابی عملکرد پایلوت گازیساز 

 برداریتعیین فهرست تجهیزات مورد نیاز به منظور داده 

 آپ تستتهیه ست 

 برداری و پایش عملکرد پایلوت گازیسازداده 

 مستندسازی

 ی و گزارشات تست عملکردیهاتهیه گزارشات مرحل 

 یی پروژهنهات مدیریت دانش مستندا 
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 :نتایجچکیده 

 ی کشاورزیهادستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت گازی ساز با استفاده از خوراک 

  کیلووات25ساخت یک نمونه گازی ساز به ظریفت 

 ندات پروژه:تمس

  « ی تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو.ها، گروه انرژی«تعیین فاز توسعه فناوری گازیسازی در ایرانگزارش 

 «  ی تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو.ها، گروه انرژی«یرانتوده در ازیست یسازیگاز یتوسعه فناور ینظر یمبانگزارش 

 « ی تجدیدپذیر، پژوهشگاه ها، گروه انرژی«طراحی مفهومی و تعیین الزامات مناسب برای ساخت پایلوت گازیساز
 نیرو.

 « تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو. یها، گروه انرژی«طراحی و ساخت پایلوت گازیساز 
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  عنوان پروژه:

 هاو  نقشه راه مربوطه به منظور توسعه فناوری ان ی انبساطی در ایران هامناسب توربین  پژوهی درزمینه تکنولوژیآینده
 درداخل کشور

 معاونت پژوهشی-پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی تجدیدپذیرهاانرژی مجری: واحد

 PNEPN16 کد پروژه: ید ضیایی طباطباییسید سع مدیر پروژه:

 بهراد برقی–هومن گلچوبیان -محمد زمانی -محمد پاشا توانا نژاد -سید سعید ضیایی طباطبایی –شهریار بزرگمهری  همکاران:

 پروژه: چکیده

بین انبساطی  ری انبساطی جلوگیری از اتالف انرژی می باشد .بنابراین توهابا توجه به اینکه هدف بگارگیری از توربین
کاری شبیه یک رگوالتور کاهش فشار را انجام میدهد و همچنین با کاهش فشار گاز در محل مصرف قابلیت تولید توان 

جهت  ها( ، صنایع و نیروگاهCGS،TBSی تقلیل فشارشهری)های انبساطی میتوان هم در ایستگاههارا دارد . از توربین
ستفاده کرد .بنابراین هدف از انجام این پروژه، ابتدا بررسی جامع مطالعات پیشین و کاهش فشار و تولید توان الکتریکی ا

ن ی انبساطی در ایران بوده است و همچنیهای گذشته  انجام شده در رابطه با توربینهااسناد باالدستی در زمینه فعالیت
د توسعه وبررسی رون  هاراج درخت فناوری آنی انبساطی واستخهای توربینهاآینده پژوهی الزم برای طبقه بندی تکنولوژ

ی کشور می های انبساطی مناسب برای تولید برق در صنایع و نیروگاههادر دنیا ، به منظور بکارگیری توبین هافناوری آن
اده ف، مشخص شده است که پتانسل باالیی در زمینه تولید برق با است 1375ی انجام شده از سال هاباشد. بر اساس پروژه

مگاوات در حال حاضر می رسد و با توجه به  1800ی انبساطی در کشور وجود دارد که تقریبا به عددی حدود هااز توربین
 این ظرفیت رو به افزایش می باشد. 1404گستردگی شبکه خطوط گاز کشور تا سال 

 :نتایجچکیده 
ی انبساطی های انبساطی به دو دسته توربینهاتوربیننتایج بدست آمده از انجام این پروژه مشخص می نمایدکه تکنولوژی 

مگاوات( تقسیم میگردد.  بر اساس اسناد باالدستی  3ی انبساطی کالسیک)باالی هاپرسرعت )زیر یک مگاوات ( و توربین
ش کاه %70ی پر فشار کشور مشخص می شود که حدود هاو آمار بدست آماده از میزان جریان گازعبوری در خطوط  لوله

( شرکت ملی گاز جهت مصارف شهری و مابقی برای مصارف صنایع و TBS،CGSی تقلیل فشار)هافشار در ایستگاه
ی های انجام شده در این پژوهش مشخص شده است که برای ایستگاههانیروگاهی انجام میگردد. بنابراین  بر اساس تحلیل

اطی پر سرعت ی انبسهاشور می باشد بهتر است از توربینتقلیل فشاری شهری که دبی پایین تر و تعداد بیشتری در ک
مگاوات تولید می  4که از دبی      باالتری بهره مند است . عمدتاٌ توانی باالی  هااستفاده گردد و برای صنایع و نیروگاه

ناوری سعه فی انبساطی کالسیک استفاده شود.  گزارشات استخراج شده روند توهانمایند ، بهتر است که از توربین
 نماید.ساله  تشریح می 8ی انبساطی مناسب در کشور را بصورت نقشه راهی هاتوربین

 دات پروژه:تنمس
 گزارش از مراحل مختلف پروژه. 8تهیه 
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 :پروژهعنوان 
 ی سوختی اکسید جامد نسل سومهاتوسعه دانش فنی ساخت پیل

 ژوهشیمعاونت پ کارفرما: ی تجدیدپذیرهاانرژی مجری: واحد

 PNEPN14 کد پروژه: حمید عبدلی مدیر پروژه:

 مرتضی ترابی -محمد گلمحمد  همکاران:

  پروژه: چکیده

( با هدف کاهش دمای کاری و قیمت از مهمترین SOFCی سوختی اکسید جامد )هاجدید در ساخت پیل موادتوسعه 
ایه فلزی است. تفاوت این دسته با نسل دوم ی نسل سوم یا پهاSOFCی اخیر است. هدف این پژوهش ساخت هارویکرد

)پایه آندی( جایگزینی حجم قابل توجهی از الیه آند با الیه ای از فوالد زنگ نزن است. در اینحالت انتظار می رود 
مکانیکی افزایش و دمای کاری کاهش یابد. در -ی حرارتیهااستحکام پیل ساخته شده و تاب آوری آن در برابر چرخه

الیه پایه فوالدی، آند، الکترولیت و کاتد  چهاری مرسوم کلوییدی متشکل از هابه روش SOFCهش، تک سل این پژو
درصد وزنی  9/0متخلخل اینفیلتره شده با محلول  430SS ،YSZبه ترتیب از پودر فلزی  هاساخته شد. جنس الیه

x±2)O0.2Gd0.8(Ce  درصد وزنی نیکل،  1/0وYSZ 4و کاتدNiO2(Pr,Nd)  دارای ساختارPoper-Ruddlesden  .بودند
ماده اولیه کاتد به صورت پودری و به روش پچینی سنتز شد. برای اطمینان از عملکرد کاتد، سل متقارن با الکترولیت 

CGO انجام شد.  هادرجه سانتیگراد بر روی آن 800تا  700ی هاتهیه و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی در دما
ی مشابه اسپکتروسکوپی امپدانس هاو تک سل ساخته شده و آزمون های ساختاری و ریزساختاری بر روی الیهاهآزمون

در هوا و  ~2W/cm 48/0درجه سانتیگراد معادل  800انجام گرفت. چگالی توان سل پایه فلزی ساخته شده در دمای 
 سوخت هیدروژن به دست آمد.

 :نتایجچکیده 

 تدوین دانش فنی 

 ات پروژه:دتنمس

 مقاله ارائه شده به کنفرانس و ژورنال 4 –گزارش فنی 
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  عنوان پروژه:

 مدل سازی چاه ژئوترمال جهت پیش بینی تشکیل رسوبات معدنی
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی تجدیدپذیرهاانرژی مجری: واحد

 UNEPN20 کد پروژه: داور ابراهیمی  مدیر پروژه:

 داور ابراهیمی -احسان خامه چی –ضا حمید پورغالمر همکاران:

 پروژه: چکیده

 یهامسههتیو سهه دروترمالیه یهاانیجر ،از بخار یانرژ دیتول یهاندیاسههت که غالبا به فرا یعبارت ییگرما نیزم یانرژ
را  یرالتدرصد با  یبه لحاظ گستردگ  دروترمالیه یهاانیجر نیب نیگردد که در ا یاطالق م افتهیتوسعه   ییگرما نیزم

شروع به تولید می کند عمدتا از   یی هیدروترمالگرما نیزممخزن  کیکه  یهنگام یدهند. از طرف یبه خود اختصاص م 
مین ز ی پایینی چاه، سههیالهاو قسههمتابتدا  شههرایط کلی در حالت اشههباع با ترکیبات معدنی می باشههد. در چاه تولیدی

شد.   صورت تک فاز می با شرایط ترمودینامیکی   صعود می کند چاه  در سیال  همچنان که  گرمایی ب  الیس به دلیل تغییر 
اثر تبخیر. انحالل پذیری سیال زمین گرمایی کاهش پیدا می کند و در اثر کاهش انحالل پذیری  گردد که در  یم ریتبخ

شکالت عدیده ا         سوب باعث م سوب می کند که این ر سیال بروی دیواره چاه ر شی از ترکیب معدنی موجود در  از  یبخ
ی باال تر از نقطه   ها جمله گرفتگی چاه، افت فشهههار، افت دبی جریان و ایجاد خوردگی می گردد. همچنین در قسهههمت        

شت.  ا  دخواهوجود همزمان بخار و آب درون چاه  انیجرتبخیر،  س  الیس  نیدا از هم جدا  یسرچاه  سات یدو فاز در تا
ستفاد    یبخار و آب داغ برا ازو  دهیگرد صد مختلف ا غالبا  .آب مخازن ژئوترمال بیترک یدگیچیپ لیگردد. به دل یه ممقا

ساز  ضیاتی انجام می گردد.  الیس  نیا دیتول ندیفرا یمدل ساله  نیدر ا با در نظر گرفتن فر  بیترکو  خواصتوجه به با  ر
به  له اولی ترکیب معدنی فرضههی در آن. مدلی ارائه گردید که در مرحهازمین گرمایی همچنین خواص و ویژگی الیسهه

 پیش بینی رفتار جریان و در مرحله دوم به پیش بینی تشکیل رسوب بروی دیواره چاه می پردازد.

 :نتایجچکیده  
در مدل ارائه شده با دانستن شرایط تخلیه یک مخزن زمین گرمایی و همچنین برنامه جداره گذاری چاه مربوطه می توان 

یال ی جریانی مانند فشار، سرعت سهاتعیین نمود. همچنین با داشتن پروفایل ی ترمودینامیکی و جریانی چاه راهاپارامتر
 و کسر بخار فاز گاز می توان نقطه شروع فرایند تبخیر را معین نمود.

همچنین با دانستن شرایط دمایی ورودی و خروجی چاه امکان محاسبه نرخ تبخیر سیال مایع در واحد طول چاه مشخص 
 ه از آن محاسبه نرخ انواع رسوب بروی جداره چاه امکان پذیر می باشد.می باشد که با استفاد

پمپ  کی میظتن یعمق برادر تعیین د نتوان یم، سرعت، انرژی جنبشی ترکیب سیال و... فشاری جریانی اعم از هالایپروف
العات به شدت به کیفیت اطبرای جلوگیری از تشکیل رسوبات بروی جداره لوله مفید باشد. دقت مدل اراِئه شده چاه  در 

ورودی وابسته می باشد. از عواملی اصلی که باعث کم شدن دقت مدل ارائه شده می گردند عدم دقت در محاسبات تعیین 
 قطر درونی چاه. فشار سر وته چاه. نرخ جریان جرمی می باشند .

 دات پروژه:تنمس
 پایان نامه کارشناسی ارشد.
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 عنوان پروژه: 

 SOFCزامات مورد نیاز جهت بررسی تجربی و عددی نشست کربن بر افت عملکرد شناسایی ال

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: های تجدیدپذیرگروه انرژی مجری: واحد

 NPRPPN07 کد پروژه: مهدی رحیمی تاکامی مدیر پروژه:

 نوید توسلی همکاران:

 خالصه پروژه
سوخت    های آب، هوا و خاک ناامروزه از یک طرف، آلودگی صرف  شد روز افزون    شی از م سیلی و از طرف دیگر ر های ف

یاز برای ایجاد واحد      مصهههرف انرژی به ویژه انرژی الکتریکی و نیز هزینه   با فناوری     های باالی مورد ن ید برق  های تول
ستم   سی سوخت کم  متداول و کنونی، نیاز به  صرف  ناپذیر کرده تنابتر را اجهای جایگزین و یا حداقل با بازدهی باالتر و م

ستا، کاهش هزینه   ست. در همین را ستم  ا سی های مهم، های تولید برق از گزینههای تولید و نیز افزایش بازدهی و کارایی 
هستند که  های جدی در این زمینههای مبتنی بر آن یکی از گزینهو سیستم  SOFCباشد که  مطرح و در حال اقدام می
ع      کاری        ه و بررسهههی قرار گرفت به طور جدی مورد مطال که بر عملکرد و عمر  یل عیوبی  به همین دل ند.   SOFCها

 هاند.تأثیرگذار هستند، همواره مورد توجه، تحقیق و بررسی بود
ستم     سی سمومیت کاتد با کروم در        را می SOFCعیوب در  شیمیایی )مانند م شیمیایی و الکترو صورت عیوب  توان به 

صال     شترک با ات صل م ستقیم     دهندهف ستی آند )نیکل( به دلیل واکنش رفرمینگ م سوب کربن در بخش فلزی و کاتالی ، ر
های  و ...(، عیوب مکانیکی و ترمومکانیکی )مانند تنش     SOFCهای هیدروکربنی مانند متان در آند       )داخلی( سهههوخت 

ساط حرارتی اجزاء پیل، گرادیان      ضرایب انب شی از اختالف  سایش نیکل آند و ن های حرارتی، کامکانیکی نا یز هش یا اک
های جانبی )مانند خرابی دمنده/ کمپرسههور، مشههکل در سههیسههتم تأمین سههوخت و ایرادات خزش( و عیوب در سههیسههتم

 بندی کرد.افزاری بخش کنترل( تقسیمنرم
سوختی اکسید جامد می     های افزایش حلتواند منجر به ارائه راهدر این میان بررسی عیوب تأثیرگذار بر افت عملکرد پیل 

ملکرد ها بر افت عهای مبتنی بر آن باشد. به منظور بررسی این عیوب و تاثیر آنو سیستم SOFCطول عمر و عملکرد 
های عددی استفاده نمود. در همین راستا در این پروژه یکی از عیوب مهم   های تجربی و همچنین روشتوان از روشمی

ست کربن که می    ش شد، انتخاب می    تواندبه نام ن شی از فرایند رفرمینگ با سی نا  گردد و الزامات مورد نیاز آن برای برر
 گیرد.تاثیر آن بر عملکرد پیل سوختی اکسید جامد مورد شناسایی قرار می

در این پروژه در اولین گام بررسی مطالعات صورت گرفته در این زمینه صورت گرفت. الزم به ذکر است که این بررسی       
سایی الزامات مورد نیاز در بخش تجربی و عددی پرداخته     شامل م  شنا ست در گام بعد به  طالعات عددی و تجربی بوده ا

یت با توجه به نتایج نهاشههد و با توجه به وضههعیت موجود، امکانات مورد نیاز جهت انجام این پروژه مشههخص شههد و در 
 بدست آمده یک شرح خدمات جهت ادامه کار تهیه گردید.

 تایجچکیده ن
 های صورت گرفته در این زمینهآشنایی با فعالیت 
 شناسایی الزامات مورد نیاز برای بررسی نشست کربن 
 تهیه تعریف پروژه در این زمینه 
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 مستندات پروژه

سی تجربی و عددی روش  »  ست         برر ش سید جامد با هدف کاهش ن سوختی اک سازی عملکرد پیل  های بهینه 

شی انرژی گرو، « کربن در رفورمینگ داخلی شگاه     ه پژوه ست، پژوه شکده انرژی و محیط زی های تجدیدپذیر، پژوه
 نیرو.
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 عنوان پروژه: 

 های تجدیدپذیر( و تاثیر آن بر انرژیBlockchain Technologyبررسی روند توسعه فناوری زنجیره بلوکی )

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: های تجدیدپذیرگروه انرژی مجری: واحد

 NPRPPN08 کد پروژه: محمدمهدی اخالقی ر پروژه:مدی

 محمدمهدی اخالقی همکاران:

 خالصه پروژه:
فناوری زنجیره بلوکی یا بالک چین، با ایجاد امکان توزیع اطالعات دیجیتال، به جای کپی کردن این اطالعات، ستون 

، طراحی شد، اکنون با بیت کوینیجیتالی، بالک چین که در اصل برای ارز د .فقرات نوع جدیدی از اینترنت را خلق کرد
های متنوع پس از معرفی این تکنولوژی کاربرد .تری نیز پیدا کرده استی بیشهای بالقوهی فناوری، کاربردکمک جامعه
هاند، با وضعیت های بسیاری جذب این حوزه شدهای اخیر مورد توجه دانشمندان قرارگرفته است و سرمایهآن در سال

ها و کنونی توسعه بیش از پیش این فناوری در آینده نزدیک دور از ذهن نیست. هدف این پروژه شناسایی فرصت
 های تجدیدپذیر به وجود خواهند آمد.هایی است که با توسعه فناوری زنجیره بلوکی برای حوزه انرژیتهدید

 

 
 شماتیک یک زنجیره بلوکی

 چکیده نتایج : 
 های آنشناخت فناوری زنجیره بلوکی و کاربرد 
 های تجدیدپذیرهای این فناوری برای حوزه انرژیشناخت مهمترین تهدید 

 های تجدیدپذیرهای فناوری در توسعه حوزه انرژیشناسایی کاربرد 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86
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 ات پروژه: مستند

معاونت ؛ NPRPPN08/T1 ؛ : ''مطالعه و بررسی فناوری زنجیره بلوکی  ''های تجدیدپذیر؛ گروه پژوهشی انرژی -
 . 1397تیر ؛ پژوهشگاه نیرو؛  پژوهشی

های های فناوری و اثرات آن بر حوزه انرژیبررسی روند توسعه کاربرد ''های تجدیدپذیر؛ گروه پژوهشی انرژی -
 . 1397؛ پژوهشگاه نیرو؛ تیر  معاونت پژوهشی؛ NPRPPN08/T2 ؛ : ''پذیر تجدید
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های پایان یافته گروه پژوهشی پروژه

در  یبردارو بهره یزیبرنامه ر

 قدرت هاییستمس
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 عنوان پروژه:

 ایران برق شبکه در پایایی توسعه نقشه راه تدوین

 مجری: واحد
س  یبردارو بهره یزیبرنامه ر ستم در   یهای

 قدرت
 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PSYPN17 کد پروژه: ی خطیب زادهدها مدیر پروژه:

، آرمان یزاده، فرید عسگراله روفی، میرسعید موسویامیر مشاری، مجتبی الیاسی، سید مصطفی عابدی، حبیبنیکی مسلمی،  همکاران:

، سنگرودییاری، مرضیه کرمی و زهرا محمودزاده پورناکی، مهدی شجاعی، محمدرضا رحیمی،علی محمدرضا جعفری، علیرضا جم، حسین اله
 علیرضارحیمی، محمدمهدی جعفری، مجتبی الیاسی

 خالصه پروژه:

برداری گردند تا تامین انرژی الکتریکی برای مشترکین از پیوستگی و ی طراحی و بهرهنهاگوی قدرت باید بههاسیستم
ظر پیوستگی در ن قبولی برخوردار باشد. جهت بررسی این مسئله و سنجش کیفیت عملکرد سیستم از نقطهکیفیت قابل

شود. انجام طورکلی قابلیت اطمینان سیستم نامیده میدهی به مشترکین، معیاری مورد استفاده است که بهسرویس
آوری اطالعات ی مشابه منوط به جمعهامنظور پیشگویی کیفیت و شایستگی سیستم یا سیستممحاسبات قابلیت اطمینان به

ا ی قابلیت اطمینان اجزاء سیستم بهاستم، پردازش این اطالعات و محاسبه پارامتری اجزاء و عناصر سیمربوط به کلیه
باشد. هدف از ی محاسباتی میهای یادشده به عنوان ورودی روشهایتا استفاده از پارامترنهااستفاده از این اطالعات و 

باشد لذا پس از مطالعه راه پایایی میجهت تهیه نقشه 1404این پروژه تعیین مرزبندی برای مطالعات پایایی در افق 
فنی در مورد مفاهیم پایایی و سپس مرزبندی از  ن و ایران، اولین گام تعیین مرزبندیجهاتاریخچه قابلیت اطمینان در 

ی های مطالعاتی قابلیت اطمینان شبکههادی و اسناد باالدست است. در مرحله بعد جهت تعیین محورنهامنظر نگاشت 
ی قدرت مورد مطالعه قرار گرفته های معتبر فعال در زمینه قابلیت اطمینان شبکههانتقال و توزیع الکتریکی، سازمانتولید، ا

ی های مطالعاتی پایایی در شبکههاشود. در مرحله بعدی محور، بررسی میهاشده توسط این سازمانی انجامهاو فعالیت
بندی معرفی و دسته ی قدرتهای قابلیت اطمینان سیستمهاگردد و چالشد میانهتولید، انتقال و توزیع الکتریکی پیش

 دری پیشرفته و درحال توسعه مشابه ایران( ها)شامل کشور مختلف کشورهای وضعیت همچنین،پروژه  این درگردند. می
این  و نقشه راها هتههفعالی، وضعیت، برنامه و هااین کشور اختارهسدر این قسمت، . شد ی خواهدهبررس اییهپای ههزمین

  .گرددمیبررسی  پایایی ههزمین در هاکشور
با استفاده از  هاانداز، عبارتی است که سازمانبیانیه چشمانداز است. راه، تدوین چشمی مهم در تهیه نقشههایکی از بخش

ل و افتخارآمیز را به ذیهای نسبتاً ایدهادی مشخص با دستاورهاآیند کنند وافق دستیابی به اهداف خود را ترسیم می آن،
ی اخذشده از مطالعات تطبیقی و نظرات خبرگان این حوزه و هابا استفاده از الگو در این زمینه .دندهنفعان خود نوید می

ینه می داخلی کشور در زهادر راستای الزامات اخذشده از اسناد باالدستی برای این سند و همچنین با توجه به ظرفیت
 انداز توسعه پایایی در شبکه برق پرداخته شده است.بندی و تدوین چشمپایایی به جمع

 ،ی موضوعات مختلف پایاییهابرق ایران با توجه به اولویتنگاشت توسعه پایایی در شبکه در ادامه به منظور تدوین ره 
بیان گردید. همچنین  هاو شناسنامه هر یک از پروژه یی با درنظرگرفتن هزینه و زمان انجام هر پروژه تعریف شدهاپروژه

در  توسعه پایایی راهیت نقشهنهاشناسنامه اقدامات مدیریتی به همراه زمان و هزینه هر یک از اقدامات بیان گردید. در 
د پرداخته ی این سنروزرسانشبکه برق ایران تهیه و ارائه گردید. آخرین مرحله از این پروژه به تدوین برنامه ارزیابی و به



 

 

Niroo Research Institute 

 346  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

یی باید به ارزیابی هاو معیار هااست. در این بخش مشخص شد که چه افرادی در چه ساختاری و بر اساس چه شاخص
که یت تعیین گردید که مرکز ملی توسعه پایایی شبنهاشده بپردازند. در پیشرفت اجهرای سند در طول بازه زمانی تعریف

شده بپردازد و ی تعریفهاماهه بهه پیگیری و ارزیابی اجرای سند بر اساس شاخصششی زمانی هابرق ایران در بازه
همچنین مقرر شد این مرکز با توجه به وضعیت پیشرفت سند نسبت به بازنگری  .گهزارش آن را بهه وزارت نیرو ارائهه کنهد

  آن اقدام نماید.

 :نتایجچکیده 

 ی قدرتهااستخراج درخت موضوعات حوزه پایایی سیستم 

  ییپایای مختلف در حوزه های صورت گرفته در کشورهافعالیتمطالعه 

 روی کشور در زمینه توسعه پایایی ی پیشهاشناسایی چالش 

 ی کشور در حوزه پایاییهاشناسایی ظرفیت 

 راه و برنامه عملیاتی توسعه پایاییتدوین نقشه 

 ندات پروژه:تمس

  «طالعات پایایی در شبکه برق ایرانتبیین ابعاد موضوع و محدوده م  » 

 « پذیری توسعه پایایی در کشورضرورت و توجیه» 

 « تهیه درخت موضوعات پایایی » 

  «ی قدرت در دنیا هاروی مرتبط با پایایی سیستمهای پیشچالش» 

  «های آتی پایاییهای مختلف و بررسی فعالیتدر کشور پایاییهای مطالعات تطبیقی فعالیت» 

  «سعه پایایی در شبکه برق ایران انداز و اهداف کالن توچشم» 

 «الفعل مرتبط با پایایی در کشورهای بالقوه و ببررسی توان و ظرفیت» 

 «و اقدامات توسعه هاروی کشور در زمینه توسعه پایایی و تعیین سیاستی پیشهاشناسایی چالش» 

  «ییتحلیل شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پایا» 

  «بندی مطالعات پایایی بررسی اقدامات الزم و اولویت» 
  «روزرسانی راه و برنامه عملیاتی توسعه پایایی و برنامه ارزیابی و بهتدوین نقشه» 

 

 

 

 

 

 

 

 محورها
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 عنوان پروژه: 
 ی کسب و کار جدید در حوزه توزیع مبتنی بر اینترنت اشیاءهاآینده پژوهی مدل

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی قدرتهابرداری سیستمرهریزی و بهبرنامه مجری: واحد

 PONPN08 کد پروژه: حسینیامید شاه مدیر پروژه:

 پورعاطفه حسن -نسیم اکبری کفشگری همکاران:

 پروژه: چکیده

ی فیزیکی و مجازی، هویت هادنیایی از عناصر ناهمگون که عالوه بر ویژگی (Internet of Things) اینترنت اشیاء

ه شده است ی ارتباطی استاندارد یکپارچهادارند و به شکل یکپارچه و ایمن با زیرساخت اینترنت و با استفاده از پروتکلنیز 

و  ی در هوشمند سازی محصوالتهای قابل مالحظهاکند. اشیاء توانمند شده به کمک اینترنت اشیاء کاربردرا معرفی می

 آید.و هم برای افراد بوجود می هاهم برای سازمان خدمات داشته و از این حیث مزایای بسیاری

از  هاو شرکت هااز لحاظ کسب و کار، اینترنت اشیاء نشان دهنده یک فرصت فوق العاده برای انواع مختلفی از سازمان

ی اهاپراتور، هاسازی کاربردی مربوطه، ارائه دهندگان سکو )پلتفرم( و یکپارچههاجمله ارائه دهندگان خدمات و برنامه

ست و نیز تاثیر گذار ا هاو حوزه هااست. ضمن آنکه بر فضای کسب و کار سایر شرکت افزارنرممخابراتی و فروشندگان 

ی نوین جهت کسب درآمد استفاده هاباید با شرایط جدید خود را به صورت کامل تطبیق داده و از استراتژی هاشرکت

 نمایند.

نعت برق ی جدید( و تاثیر پذیری صهای حوزه توزیع برق در سراسر دنیا )ظهور منابع تولید و باربا توجه به تغییرات ساختار

ی نزدیک، دور از ذهن هاگیری فضای جدید کسب و کار در این حوزه در کشور در آیندنی، شکلجهاکشور از تغییرات 

ی ارتباطی خواهد بود. در این خصوص، های کسب و کار در آن متاثر از پیشرفتهانیست. بدون شک فضای جدید و مدل

ی تولید کننده و عرضه کننده خدمات و محصوالت در هااینترنت اشیاء ضمن اثرگذاری بر نحوه فعالیت و تعامل شرکت

د. نمایی نوین و در نتیجه محصوالت و خدمات جدیدی را به فضای تجاری حاکم معرفی میهاحوزه مذکور، کسب و کار

ی نوین و محصوالت و خدمات مربوطه گام نخستین در انجام مطالعات و تحقیقات بعدی خواهد هاارشناسایی کسب و ک

یا  هابود و در واقع مسیر جدیدی روبروی محققان و پژوهشگران باز خواهد شد. ضمن آنکه خوراک الزم برای شرکت

توسعه محصوالت و خدمات نوین با جذب و شود. ارائه و یی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند فراهم میهاسازمان

ی متخصص همراه خواهد بود و از این طریق به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده نیز کمک خواهد شد. بنابر هاآموزش نیرو

 ی جامعه را در برخواهد گرفت.هااین مساله اهمیت ملی داشته و منافع آن تمامی قشر

 "ی کسب و کار جدید در حوزه توزیع مبتنی بر اینترنت اشیاءهاده پژوهی مدلآین"نظر به اهمیت موارد صدرالذکر پروژه 

و سخت افزار( و خدمات مورد نیاز حوزه مذکور در فضای مبتنی بر اینترنت اشیاء  افزارنرمبه منظور استخراج محصوالت )

اء پرداخته شد. گام دوم پروژه به تعریف شد. در این پروژه در گام اول به شناخت مفاهیم و بازیگران حوزه اینترنت اشی
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ی کسب و کار اختصاص یافت. در گام سوم تاثیرات اینترنت اشیاء بر اجزاء مدل کسب و هاشناخت مفاهیم مرتبط با مدل

ی های نوین در حوزه توزیع مبتنی بر اینترنت اشیاء و مدلهام کسب و کارچهارکار مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام 

 معرفی شد. هااج و خدمات و محصوالت وابسته به آنمربوطه استخر
 

 :نتایجچکیده 

 شناخت مفاهیم و بازیگران حوزه اینترنت اشیاء -1

 از گذشته تاکنون های مربوطه و نحوه تغییرات اجزاء مدلهاشناخت مفاهیم کسب و کار و مدل -2

 ی هوشمندهاشناخت مفاهیم و بازیگران شبکه -3

 ی حوزه اینترنت اشیاءهااراستخراج کسب و ک -4

 افزاری( حوزه اینترنت اشیاءافزاری و سختاستخراج محصوالت )نرم -5

ی هوشمند توزیع مبتنی بر اینترنت های کسب و کار برای هر یک از بازیگران مرتبط با شبکههااستخراج مدل -6

 اشیاء 

 
 دات پروژه:تنمس

  ،یاءاش ینترنتحوزه ا یگرانو باز یمشناخت مفاه»گزارش مرحله اول پروژه» 

  ،کسب و کار یهامرتبط با مدل یمشناخت مفاه»گزارش مرحله دوم پروژه» 

  ،مدل کسب و کار  یبر اجزا یاءاش ینترنتا یراتو شناخت تاث یبررس »گزارش مرحله سوم پروژه» 

  یاء اش ینترنتر اب یمبتن یعنوآورانه در حوزه توز یهااستخراج کسب و کار »م پروژه، چهارگزارش مرحله» 
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شی گروه پژوههای پایان یافته پروژه

 تجهیزات دوار مکانیکی
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 عنوان پروژه:
 یخصوص مطالعه فنی واقتصادی سه نمونه توربین گازی کوچک جهت تولید همزمان آب وبرق  با مشارکت بخش

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: گروه تجهیزات دوار مکانیکی مجری: واحد

 PMEPN23 کد پروژه: مسعود آسایش مدیر پروژه:

 ایش، آمنه مومیوند، سید مصطفی خاتمیمسعود آس همکاران:

 خالصه پروژه:

مگاوات( در صنعت برق کشور  100ی گازی کوچک و متوسط) زیر هااین پروژه به منظور استفاده بهینه از ناوگان توربین
ر ین دشوند و بصورت سیکل ساده و با راندمانی پایمگاوات را شامل می 3000و در حوزه وزارت نیرو که ظرفیتی در حدود 

 مدار تولید هستند ، انجام شده است. 
 و بطور مشخص هابرداری بهینه از این نوع واحدی مناسب و اقتصادی جهت ارتقاء و بهرههاموضوع بررسی و ارائه راهکار 

ی گازی نیروگاه کنارک، بندر عباس و خارک یکی از موضوعاتی است که باتوجه به نیاز شبکه برق هاو نمونه ، توربین
از اهمیت  های مزبور با وجود عمر کاری نسبتاً زیاد آنهاو نیز با عنایت به آمادگی تولید توربین هاکشور به توان تولیدی آن

ی ذکرشده از جمله های مناسب بکارگیری واحدهاو روش هاخاصی برخوردار است. لذا باتوجه به موارد مذکور ارائه راهکار
، بهره  CWPاه به مناطق ساحلی جنوب و ایجاد سامانه تولید همزمان برق و آب شیرین ی گازی نیروگهاانتقال توربین

و ... ، در این مطالعه بررسی شده  CCHP، تولید همزمان برق و حرارت و برودت  CCبرداری به شکل سیکل ترکیبی
 است.

 چکیده نتایج:

صات واحد    - شخ سازنده     ها وهای فعلی از منظر پراکندگی واحدمعرفی و تعیین م ضعیت فنی و  میزان تولید هریک، و
 هاآن

 هاها توسط سازندهبررسی روند تغییرات تکنولوژی واحد -

 ها در شبکهنقش و جایگاه واحد -

 ها )جابجایی، ارتقاء، بازتوانی، جایگزینی(های محتمل برای کارکرد واحدتعیین سناریو -

 پروژه: یهادستاورد

 رفتههای مدرن و پیشارتقاء سطح کنترلی ناوگان مزبور با استفاده از سیستمارتقاء توان و راندمان و همچنین  -
 هاسازی تجهیزات بکاررفته در توربینتمدید عمر ناوگان با استفاده از نوسازی و بهینه -

سی امکان بهره  - سوختی جنوب    هابرداری از توربینبرر سوخت گاز ترش در مناطق نزدیک به منابع  ی مزبور با 
 کشور

 ی مورد اشارههاکل زیست محیطی نیروگاهحل مش -
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 گزارشات: 

 .1396. تیر PMEPN23/T1 مرحله اول: مطالعه سه نمونه واحد گازی کوچک حوزه وزارت نیرو  .1

ی اهی انتخاب شده توسط سازنده در طی سالهامرحله دوم: بررسی و تعیین روند تغییرات تکنولوژی واحد .2

 .1396 . تیرPMEPN20/T2گذشته. 

 .1396 . تیرPMEPN20/T3 ی تولید همزمان ، هاجهت بکارگیری در سیستم هاسوم: ارزیابی واحدمرحله  .3

 . آذرماهPMEPN20/T4 ی مورد مطالعه، های مختلف تولید همزمان با واحدهام: تییین استراتژیچهارمرحله  .4

1396. 

 ، هااجرا و تعیین هزینه زمانبندینجم: تهیه نقشه راه اجرایی و شرح خدمات جزئی، برنامهپمرحله  .5

PMEPN20/T51396 . بهمن 
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 عنوان پروژه:
 ی لغزشی جهت استفاده در صنعت نیروگاهیهاتدوین نقشه راه توسعه یاتاقان

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: گروه تجهیزات دوار مکانیکی مجری: واحد

 PMEPN27 کد پروژه: اصغر نجفی مدیر پروژه:

  میالد شمسی-کاظم گندم مالمیری-علی صیامی -نجفی اصغر همکاران:

 خالصه پروژه:

سی غ یهایاتاقان ستاتیک ه-یدرودینامیکه یهایاتاقانشامل   یرتما شند. ا یم یسی و الکترو مغناط یدروا از  هایاتاقان ینبا
 یناز ا یو نگهدار یلحلسههاخت و ت یهسههتند.امروزه  فناور یروگاهین یهاگاز و بخار و پمپ یهاینتورب یاصههل یاجزا

 یترشد نکرده است و ضرورت هدا    یدر داخل به اندازه کاف یفناور ینا اباشد. ام یم یشرفت به سرعت درحال پ  هایاتاقان
توسعه   یرملزومات مس  ،هایازپروژه با توجه به ن ینشود. در ا یراستا کامال احساس م   ینو دانشگاه در ا  یصنعت  یهایتفعال

 شده است. یحداخل کشور تشر در یفناور ینا

 چکیده نتایج:

 ی تحقیقاتی زیر الویت صنعتی و دانشگاهی وجود دارد:هاشده است که در حوزه بر اساس نتایج بدست آمده مشخص

 ساخت تست ریگ -1
 هاهای کاهش حجم روغنکاری یاتاقانروش -2
 هابازرسی یاتاقان -3
 هاافزایش پایداری یاتاقان -4
 افزایش کارایی یاتاقان طراحی بافت به منظور -5

 پروژه: یهادستاورد

 ی غیرتماسی )لغزشی(هاه توسعه انواع یاتاقانارائه نقشه را-

 ی لغزشیهانشگاهی و تجربی در زمینه یاتاقانارائه برنامه پنج ساله جهت هدایت و انجام تحقیقات دا-
 ی لغزشیهااقانقیقاتی و صنعتی در زمینه یاتی تحهاها و پتانسیلشناسایی خالء-
 هاریگ برای بررسی سایش در یاتاقان ساخت تست -
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 گزارشات: 

 .96. اسفند PMEPN27/T1 ی غلتشی هاپیشین در زمینه دینامیک یاتاقان مرحله اول: مروری بر تحقیقات .1

 .97. بهمن PMEPN27/T2-1ی. لغزش یهایاتاقاننقشه راه توسعه  ینتدومرحله دوم جلد اول:  .2

 .97. بهمن PMEPN27/T2-2ی. لغزش یهایاتاقاننقشه راه توسعه  ینتدودوم جلد دوم:  مرحله .3

 .97. بهمن PMEPN27/T2-3. یلغزش یهایاتاقاننقشه راه توسعه  ین: تدوسوممرحله دوم جلد  .4
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 عنوان پروژه:
 یروگاهین یگاز یهایندر تورب یاحتراق یننو یهایدانش فناور یشرفتروند پ بینییشو پ یشپا

 معاونت پژوهشی کارفرما: گروه تجهیزات دوار مکانیکی مجری: واحد

 NPMEPN02 کد پروژه: احسان توکلی مدیر پروژه:

 ی(، ادوارد غریبیان ساکی )ناظر( هااحسان توکلی )مدیر پروژه(، مهال قره حسنلو )کارشناس پروژ همکاران:

 پروژه: چکیده

 یارسه ب هاآن یفناور یاو  یصهنعت  ی،و سهابقه دانشه   هاینهزم یشختلف، متناسهب با پ م یهادر کشهور  یروند رشهد فناور 
ست . در واقع هم  شه متفاوت ا شرو پ یهااز کشور  یتعداد ی  ایبا توجه به منابع در دسترس خود، به منظور کنترل بازار و   ی

 یاه به شهههکل   ید تاک  ین. ایکنند م ید تاک  یاز فناور  یخاصههه  یها ینه زم یبازار به نفع خود، بر رو   یتقاضههها  یجهت ده 
ه از منابع  در اسهههتفاد  یشاز پ یشب یه خاص، توج  یها یفناور  یغبه تبل  یتوانم ها افتد که از جمله آن    یاتفاق م  یگوناگون 

 و ... اشاره کرد. یبرق یهایفناور یاو  یشینپ یهایمضرات فناور ی،مشخص انرژ
 یانم یندهدر آ یاحتراق یهایفناور یشرفت پ یرمس  یشنبینی پ یهراحل اولو انجام م یبررس  یبرا یراستا پروژه کنون  ینا در

 ی،منابع دانشهه یهانجام گرفته بر پا یهایلبتوان با کمک تحلتا شههروع به کار کرد  1396بلند مدت در مهرماه  یامدت و 
افول  ییهایچه فناور یاهسههتند و  یشههرفتپ یرهنوز در مسهه یندهدر بازار آ هایفناور یناز ا یککرد که کدام  یشههبینیپ

 نخواهند داشت یرقابت یتمز یگرخواهند کرد و د

 :نتایجچکیده 
ش  پروژه ابتدادر  شده از نظر   یشد و با توجه به اطالعات گردآور  یگردآور یاحتراق یهایفناور ینهدر زم یاطالعات دان

 ینییشههبو پ یبررسهه یتوجود اسههت و قابلم هااز آن یکه اطالعات کاف ییهای، فناورهانوع آن ینحجم و همچن یفیت،ک
شرفت روند پ صورت کل یددارند انتخاب گرد ی ش  هاآن یکه برا ییهایفناور ی. به  شکل مقاالت چاپ  یاطالعات دان  به 

سترس بود و پراکندگ     سبتا قابل قبول در د سال  یشده به تعداد ن سبتا روند قابل م  یهاتعداد مقاالت در  شاهده  مختلف ن
شت، برا  یا س  یدا شخص گرد  یدر مراحل بعد یادامه برر سازی    گام بعد،  در. یدم ضی رسه روش مدل شبینی  یا  برای پی

 شدند.  یبررس هاروند پیشرفت دانش
 یبندی مشههخص دسههتههابشههکل گرافیکی درآمدند و در گروه هابراسههاس سههال انتشههار آن هادر گام بعد کل کلیدواژه

 د.یی ارائه گردینهامدلسازی شد و نتایج هر گروه به تفکیک در گزارش  هایگردیدند. بر این اساس، روند رشد فناور

 دات پروژه:تنمس
 ی مرحله ای. هاگزارش
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 عنوان پروژه:
 یروگاهیبند جهت استفاده در صنعت نآب یهایستمس ینقشه راه توسعه فناور

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: گروه تجهیزات دوار مکانیکی مجری: واحد

 PMEPN25 کد پروژه: سعید باب یر پروژه:مد

   جعفر آقایاری -مسعود ابراهیمی دهشالی -سعید باب همکاران:

 خالصه پروژه:

س  یبطور کل هایندر تورب صل  یلدو نوع  س    ی،ا س    یهایلشامل  ضا برای بهبود راندمان و  گاز وجود دارد. یرشفت و م  تقا
شش      جدید و موجود در حال یهاتوان خروجی توربین ضا منجر به کو ست. این تقا ی زیادی در جهت بهبود هاافزایش ا

ست. آب    شده ا شین  ربوبندی در توعملکرد در قطعات مختلف توربین  سائل مهم در کنترل لقی و موثرترین راه   هاما از م
به طراحی و  بستگی ینماش یدر بهبود عملکرد سیستم است. راندمان سیکلی، عمر عملکردی، پایداری سیستم و نگهدار     

و  ییدارمسههائل مربوط به پا یلبه دل ی،روغن یهایلسهه یبه جا یگاز یهایلسهه یگزینیدارد. جا هابندبکارگیری آب
متداول  نتییالبر یهایلس  یبرا یگزینیجا یبا سرعت کمتر  ینو همچن گیردیبطور گسترده در صنعت انجام م   یطیمح

به سههرعت درحال  هابنداز آب یو نگهدار یلسههاخت، تحل ی. امروزه فناورگیردیصههورت م یگاز یدارترپا یهایلبا سهه
و دانشگاه   یصنعت  یهایتفعال یترشد نکرده است و ضرورت هدا    یدر داخل به اندازه کاف یفناور ین. اباشد یم یشرفت پ

ساس م    یندر ا ستا کامالً اح ض    یرا س       رشود. تحقیق حا شد فناوری دنیا و برر سی روند ر س سعی در برر یل ی توان و پتان
ستفاده از این فناوری  ستم       یق،تحق یینهادر توربین بخار و گاز دارد. هدف  هاداخلی در ارتقای ا سی سایی   ینی نواهشنا

سیل  یی گازهابند در توربینآب شرف    یهاو خالء هاو بخار جهت یافتن پتان سبت به پی ی در نجها یهاتموجود داخل ن
ست.  شرکت       در این این زمینه ا سطح دنیا و تحقیق در مورد فعالیت  شده در  سی تحقیقات انجام  ی هاتحقیق پس از برر

 ی تحقیقاتی زیر استخراج گردید:هاداخلی و خارجی و مصاحبه با افراد خبره الویت

  یبه دانش فن یابینحوه دست یو بررس کامبینهاو ساخت یکشور در طراح یتوانمند یزانم یبررس .1

دار و ...( در سوراخ ی،)برس یزنبوربا النه ینتیالبر یهابندو روش ساخت آب ینههز ی،ارتعاشات یاالتی،س یائکار مقایسه .2

 و ...  V94.2 ،F5 ،F9مانند  یداخل یگاز یپرکاربرد یهاینتورب

فعال  نگیونده، پکفناش یهابند)آب یبرس یهابندو ساخت آب یطراح یو الزامات فن یتمالگور یهته یه،مطالعات پا انجام .3

 و ...(  یهابخار(، پارچ ین)مخصوص تورب

 )در حوزه علم مواد(  ینتورب یشرفتهپ یهاکالس یطباال و شرا یهادما یفناشونده برا یهابندآب ینهدر زم تحقیقات .4

با  F9و  V94.2مانند  یپرکاربرد یگاز یهاینتورب یهابنداصالح آب یا یضتعو یو اقتصاد یفن سنجیامکان .5

  یلوتپا یروگاهفداشونده و ...( و انجام در ن ی،کامب )برس ینهایهابندآب

 رفتهیشپ یهابندآب یبریدی،ه یبرس ی،نو ظهور مانند انگشت یاربس یهابندآب یرو یدانشگاه یقاتیتحق مطالعه .6

 و ... یفی(، لHALOکم ) یبا نشت یدرواستاتیکه
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و  یمانند برس یگاز یندر تورب یشرفتهپرکاربرد و پ یهابندآب یرو سا یزنبورالنه یهابندآب یبرا یگتست ر ایجاد .7

 جمع شونده  یهاینگمانند پک یبخار یندر تورب یندار و همچنسوراخ

 هاینگارتقا پک یبرا هابا شرکت یبا همکار هایروگاهو ... ن هاپمپ یهابندآب آوریارتقا فن یو اقتصاد یفن سنجیامکان .8

 خشک یبند گازبه آب یروغن یهایلو س یکیمکان یهایلبه س

 چکیده نتایج:

 گاز و بخار ینبه موارد پرکاربرد در تورب یژهها و اصول حاکم بر رفتارشان با نگاه وبندبررسی انواع آب 

 بند سازنده و خدماتی در زمینه آب یو خارج یهای معتبر داخلهای شرکتفعالیت شناسائی 

 ینوان ات یشافزا یزانم یسنجو امکان یداخل یروگاهیپرکاربرد ن هایینموجود در تورب یهابندانواع آب یشناسائ 
 هابندبا ارتقا آب هاینتورب

 روند کلی تحقیقات در دنیا براساس شناسایی مقاالت و اختراعات ثبت شده جدید شناسائی 

 نی در این زمینهجهاهای وربین بخار و گاز و پیشرفتبند مورد استفاده در تهای نوین آبسیستم شناسائی 

 بندو ارتقاء آب یدهای موجود در کشور در جهت تولها و پتانسیلخالء شناسائی 

 هابندنقشه راه در استفاده از آب تدوین 

 پروژه: یهادستاورد

 خاری گاز و بهای توربینهابندآبی ارتقا و تولید هاشناسایی و معرفی چالش -1
 ی گاز و بخارهای توربینهابندآبی هاارائه نقشه راه جهت برطرف نمودن چالش -2

 گزارشات: 

 ،از و بخارگ ینبه موارد پرکاربرد در تورب یژهها و اصول حاکم بر رفتارشان با نگاه وبندانواع آب یبررسمرحله اول:  .1
PMEPN25/T1 1396، بهمن. 

 ، فروردینPMEPN25/T2، نجهابند توربین گاز و بخار در کشور و ببررسی وضعیت فناوری آمرحله دوم:  .2

1397. 

 .1397 ، مردادPMEPN25/E  ،بندو ارتقاء آب یدهای کشور در فناوری تولشناسایی نیازمرحله سوم:  .3
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 عنوان پروژه:

 های گازی نیروگاهیهای آیرودینامیکی ترمودینامیکی کمپرسور توربینآینده پژوهی بهبود

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: گروه تجهیزات دوار مکانیکی مجری: حدوا

 PMEPN28 کد پروژه: مسعود قدیمی مدیر پروژه:

  حامد رضاپور رستاقی-بنیامین اسدی-سعید باب -مسعود قدیمی همکاران:

 خالصه پروژه:

ی حرارتی و بالتبع هانیروگاه ی روز کشهور اسهت.  هاافزایش میزان تولید برق به خصهوص در ایام گرم سهال یکی از  نیاز  
باشند. لذا برای پاسخگویی به نیاز افزایش تولید یا باید   ی از تولید برق در کشور را دارا می های گازی سهم عمد هاتوربین
شتری احداث نمود و یا ظرفیت تولید نیروگاه هانیروگاه ستفاده از  های موجود و از جمله توربینهای بی طرحی گازی را با ا

سیار مناسب   ها تر است. البته در عمل با توجه به محدودیت  ی ارتقاء افزایش داد. از نظر هزینه و سرعت اجرا روش دوم ب
ید ترکیبی از هر دو روش را پیش گرفت. طرح      با قاء در توربین ها ظرفیت روش دوم  گازی را می ها ی ارت به دو  ی  توان 

ی هابندی نمود. بخش اول طرحی تطبیق با شههرایط محیطی تقسههیم هارحی افزایش توان و راندمان و طهابخش طرح
ستفاده از تکنولوژی   مربوط به بهینه ست. اما طرح    هاسازی و ا شتر ا ستیابی به توان و راندمان بی ی های باالتر به منظور د

دام کز است. عموما هرک بخش دوم بر تغییر توربین گازی به منظور افزایش توان آن در شرایط محیطی محل نصب متمر  
ی مربوط به هانماید. تقریبا اغلب طرحتر دسههتخوش تغییر عمده میشههی ارتقاء یک جزء از توربین گازی را بیهااز طرح

شار        سبت ف شرایط محیطی حول کمپرسور و یا هوای ورودی آن متمرکز هستند. همچنین از آنجا که راندمان و ن تطبیق 
ر تعیین راندمان نیروگاه بوده و همچنین دبی جرمی هوای ورودی کمپرسهههور پارامتری      کمپرسهههور دو پارامتر کلیدی د  

ی ارتقاء در بخش اول نیز دارای محوریت کمپرسهههور   ها باشهههد، تعداد زیادی از طرح   کلیدی در تعیین توان نیروگاه می  
شند.  می ست این پروژه، طرح  دربا سازندگ    هافاز نخ سط  سور که تو شده و  ی مختلف ارتقاء کمپر ان معتبر نیروگاهی ارائه 

دوم  . در فازه استی تحقیقاتی در این زمینه به کمک بررسی اختراعات و مقاالت علمی استخراج گردیدهاهمچنین طرح
. همچنین شده است  داخلی دسته بندی و تکمیل   یهای گازی نیروگاههای ارتقاء کمپرسور با محوریت توربین هانیز طرح

شور در زمینه توان و راندمان در حوزه تولید      با توجه به رو سناد، نیاز ک صرف و همچنین الزامات موجود در  ا ند تولید و م
به از اطالعات ی تأثیرگذار و همچنین اسههتفاده هانیز با در نظر گرفتن عدم قطعیت. در فاز سههوم پروژه ه اسههتارائه شههد

سالیانه به کمک ارتقا به منظور تأمین بخشی از نیا  ،دو فاز قبل از دست آمده  توربینور ی مرتبط با کمپرس هاز تولید توان 
سناریوپرد ها ست.   ی گازی نیروگاهی  شده ا سناریو  ازی  ستاورد   هااین  سه بخش    پژوهی مییی آیندهنهاکه د شند، در  با

 ه است.رفتی نوین و تحقیقاتی صورت گهای تطبیق با شرایط محیطی و ارتقاهای صنعتی کمپرسور، ارتقاهاارتقا

 چکیده نتایج:

سناریو  سالی یا تحریم     هادر این پروژه  برای  شک شامل بروز یا عدم بروز خ ی ارتقای هاالمللی، طرحی بینهای مختلف 
ند. نتایج به دسههت آمده از پروژه اولویت اعمال هادارای اولویت کمپرسههور برای کمینه کردن هزینه تولید اسههتخراج شههد

 دهد:ی داخلی نشان میهانیروگاه ی زیر را درهاارتقا
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 V94.2 ی گازیهابرای توربین +CMFارتقای  -1

 (Wet Compressionسازی مرطوب )ارتقای فشرده -2 

 9و همینطور افزایش بیشینه گشودگی پره راهنمای توربین گازی فریم  +IGVارتقای  -3 

 کاری هوای ورودیارتقای فاگ و مدیا برای خنک -4

 توربوفازارتقای  -5

 پروژه: یهادستاورد

ی گهازی نیروگهاهی ارائهه شهده توسهط      هها ترمودینهامیکی کمپرسهور تهوربین   -ی مختلهف آیهرو  هها شناسایی ارتقا -

 نی توربین گازیجهاسازندگان داخلی و 

 ی گازی نیروگاهی با بررسی مقاالت و اختراعاتهای تحقیقاتی کمپرسور توربینهاشناسایی ارتقا -

 ی گازی با شرایط محیطی های مختلف کمپرسور برای تطبیق توربینهاشناسایی ارتقا -

 ی داخلی در سه حوزه مذکورهای گازی عمده در نیروگاههای مختلف کمپرسور توربینهاشناسایی ارتقا -

 ترمودینامیکی کمپرسور-ی آیروهای تأثیرگذار در توسعه ارتقاءهاتعریف عدم قطعیت -

 های مختلف کمپرسور در سه حوزه مذکور با توجه به عدم قطعیتهااده از ارتقاسناریوپردازی برای استف  -

 سازی هزینه تولید برق در هر سناریو ی ارتقای کمپرسور برای کمینههابندی طرحاولویت -
 

 گزارشات: 

، PMEPN28/T01، ی گازی نیروگاهیهاترمودینامیکی کمپرسور توربین-ی آیرودینامیکیهااستخراج بهبودمرحله اول:  .5

 .1397فروردین 

، هاگرفته در کمپرسور آنی صورتهای گاز نیروگاهی داخلی و بهبودهابررسی وضعیت فعلی توربینمرحله دوم:  .6

PMEPN28/T02 1397، خرداد. 

، سهههورترمودینامیکی کمپر -ی بهبود آیروها ی گاز نیروگاهی داخلی برای اعمال طرح   ها : تعیین پتانسهههیل توربین  سهههوممرحله   .7

PMEPN28/T03، 1397 آذر. 
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پژوهشی گروه های پایان یافته پروژه

 یروگاهو کنترل ن یشپا
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 عنوان پروژه: 
 متصل به شبکه یباد یها ینعملکرد تورب یریاندازه گ یوهش یینتع

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: پایش و کنترل نیروگاه مجری: واحد

 NPECPN01 کد پروژه: علی پوره مدیر پروژه:

 مجید فیروزبهرامی  همکاران:

 چکیده پروژه: 

گیری عملکرد برای توربینهای بادی متصل به شبکه موضوع مطالعات این پروژه بوده است. در این عیین پروسه اندازهت
پروژه، استانداردها و راهنماهای مختلف مرتبط با این موضوع بررسی شده و جزییات فنی هر یک از این استانداردها جهت 

 های مختلف برای انجام تستهای استاندارد، تعیینزییات شامل گزینههای آتی مشخص شده است. این جاستفاده در پروژه
سازی اجزای تست و سایر مالحظات در یک تست عملیاتی روی توربینهای بادی و مزارع بادی در پروسه تست، مشخص

 باشد. ایران می

  چکیده نتایج:

گیری استانداردهای موجود برای اندازه مطابق با مطالعات انجام شده، مشخص شد که محدودیتهای متعددی در اعمال
های خاصی صورت پذیرد. بایست بررسیعملکرد توربینهای بادی در ایران وجود دارد و لذا پیش از انجام هر تست می

د. بایست در نظر گرفته شوهمچنین مشخص شد که برای یک تست روتین به صورت متوسط در حدود یک ماه زمان می
مگاوات در کشور ما در دسترس است و پروسه  3زات مورد نیاز برای چنین تستی برای توربینهای تا خوشبختانه، همه تجهی

تست به صورت کامل توسط اعضای پروژه مشخص شده است و لذا مانعی برای انجام تستهای موردنیاز برای توربینهای 
تر گیری دقیقجهت اندازه LIDARرید یک دستگاه فعلی در ایران وجود ندارد. با این وجود، برای توربینهای بادی بزرگتر خ

 موردنیاز خواهد بود. 

 

 مستندات پروژه:

های بادی، گیری موردنیاز در آزمون عملکرد توربینانتخاب استاندارد مناسب و تعیین لیست تجهیزات اندازهمرحله اول: 

 NPECPN01/T1 - 96مهر 

 - 96های بادی متصههل به شههبکه، آذر  رائه نتایج عملکردی توربینگیری، تحلیل و اتعیین پروسههه اندازهمرحله دوم: 
NPECPN01/T2 

 NPECPN01/T3 - 96گیری عملکرد در توربینهای بادی متصل به شبکه، آذر اندازهمرحله نهایی: 
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 عنوان پروژه: 

 بهبود عملکرد و ارتقای سیستم کنترل توربین بادی دو مگاواتی ملی

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: رل نیروگاهپایش و کنت مجری: واحد

 PECPN10 کد پروژه: علی پوره مدیر پروژه:

 ناهید ابراهیمی –مجید فیروزبهرامی  –روح اله باقری  –علی اکبر عباسی  –حامد فراهت  –امید بزاز  –علی پوره  همکاران:

 چکیده پروژه: 

)توربین دو مگاواتی ملی( مدنظر قرار  WERNRI-87بین در این پروژه، بهبود عملکرد و ارتقای سیستم کنترل پیچ تور
های ممکن و ابزارهای موجود در تئوریهای کنترل پیشرفته، تئوری کنترل گرفته است. بدین منظور، بعد از مرور گزینه

مقاوم انتخاب شده و سیستم کنترل پایه از جهات مختلف از جمله تایید مدل منتخب برای طراحی، مشخصات عملکردی 
کالسیک انتخاب شده و   ∞𝐻به عنوان ابزار طراحی، کنترل  و طراحی پیکربندی و سیستم کنترل بازبینی شده است.

و  بندی بهره در مودهای نرمالکاری و روشهای پیشرفته کنترل جدولهای کنترلی مختلف برای کنترل تک نقطهایده
 بندیحین این پروژه تست شده است. به منظور جدول زمان حقیقی روی بسترهای پیشین و یا ارتقاداده شده در

 روش مجزا تست شده و عمکرد هر یک با اجرای سناریوهای استاندارد ارزیابی شده است.     4کننده، کنترل

 

  چکیده نتایج:

و تایید  جاین پروژه، دستاوردهای متعدد و ارزشمندی را در زمینه سیستم کنترل توربین بادی ارائه نموده است. استخرا
مدل توربین بادی به دقت مطالعه شده و یک روش موثر و ساده برای تعیین نامعینی مدل توربین بادی ارائه شده است. 
مساله میرایی مود پیچشی در توربینهای بادی به شکل مفصل مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط بین روش انتخاب ساختار 

نترلی منتخب سیستم پیچ روشن شده است. بعالوه، یک روش ساده برای تایین کنترل برای میرا نمودن آن و ساختار ک
بندی نیز مسایل مختلف که منجر به ناپایداری حلقه وزنهای کنترل مقاوم معرفی شده است. برای طراحی کنترل جدول

 شود بحث شده و روشهای مناسبی برای رفع این مشکالت پیشنهاد گردیده است.  کنترل می

 

 ت پروژه:مستندا

، فروردین های بادی مگاواتیهای پیشین پیرامون بهبود و ارتقای سیستم کنترل توربینمروری بر فعالیتمرحله اول: 

95 - PECPN10/T1 

 PECPN10/T2 - 95سازی توربین بادی دو مگاواتی ملی، خرداد مدلمرحله دوم: 
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 - 95توربین بادی ملی، زمستان  سازی سیستم کنترل پیشرفتهطراحی و شبیهمرحله سوم و چهارم: 

PECPN10/T3،4 

 - 96سازی زمان حقیقی سیستم کنترل مقاوم توربین بادی دو مگاواتی ملی، زمستان شبیهمرحله پنجم: 

PECPN10/T5 

 - 96بندی دستاوردهای حاصل از طراحی سیستم کنترل مقاوم برای توربین بادی ملی، زمستان جمعمرحله ششم: 

PECPN10/T6 
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یو علوم مال یحسابدار  
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 عنوان پروژه:
 راه گروه پژوهشی مدیریت مالی و بورستدوین سند راهبردی و نقشه

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: حسابداری و علوم مالی مجری: واحد

 PFMPN01 کد پروژه: مهدی متقی مدیر پروژه:

زاده ههه احسان اسماعیلی ههه جواد عبدالهی   اسکندر ههه فرحناز اورجعلی صدرا میرمحمدی ههه محسن محمد نوربخش ههه هدی  همکاران:

 مقدم محمدحسن فضلی ه سروش سرمدی ه فاطمه صفریان

 پروژه: چکیده

ضرورت وجود گروه متمرکز در این زمینه همراه   به اهمیت موضوع  مدیریت مالی و بورس در این پروژه ابتدا  و 
ستراتژی و افق زمانی مدنظر به منظور رسیدن به    محدودهه شد سپس   با نقشه راه و برنامه عملیاتی پرداخت  کاری، سطح ا

 رو در گروه پژوهشی مدیریت مالی و بورس تبیین شد.انداز پیشچشم
 یی شد سپس اسناد باالدستی مرتبط با گروه شناسایی گردید.نهای کاری گروه هادر ادامه با نظرسنجی از خبرگان، حوزه

دی ساز و برنامه راهبر، ارکان جهتهایی از آننهاموارد فوق و برگزاری نشست با خبرگان و نظرسنجی  با در نظر گرفتن 
شم    شامل چ شخص گردید. در انت   و اقدمات می هاانداز، اهداف، راهبردگروه که  شد، م و  هانیز زمان و مبلغ فعالیت هابا

 راه عملیاتی گروه ترسیم شد.نقشه  "یتانهاشده تخمین زده شدند و ی استخراجهاپروژه
 

 :نتایجچکیده 

 یی شد.نهای تخصصی گروه پژوهشی مدیریت مالی و بورس هاحوزه 

  تغییر یافت.« حسابداری و علوم مالی»به « مدیریت مالی و بورس»عنوان گروه پژوهشی از 

 باشد ترسیم شد.نقشه راه گروه که برنامه عملیاتی گروه می 

 

 
 دات پروژه:تنمس

شامل کلیه اقدامات در انجام مراحل پروژه می نهاگزارش  شی مدیریت      یی پروژه که  شه راه گروه پژوه شد همراه با نق با
 باشد.مالی و بورس از مستندات پروژه می

 
 
 
 
 
 

 عنوان پروژه:
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 برق یددر صنعت تول یطیمح یستز یریتمد یحسابدار یبرا یمدل
 شگاه نیروپژوه کارفرما: حسابداری و علوم مالی مجری: واحد

 PFMPN03 کد پروژه: یکامران غفار مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 

 

 
 

 الصه پروژه:خ
امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس انسان، مساله حفاظت از محیط زیست      

ست. نکته حائز ا       شده ا شری مطرح  سائل جامعه ب ست    به عنوان یکی از مهمترین م ست که حفظ محیط زی همیت این ا
طلبد. الزامات حقوقی و ی سههیاسههی و جغرافیایی نبوده و تالش جمعی همه سههاکنین کره زمین را می  هامحدود به مرز
ی هانداردکارگیری استا ی مدیریت زیست محیطی و به هانی، صنایع را به سوی استفاده از سیستم     جهای هااقتصادی بازار 

ی های اسیدی، گرمایش زمین، آلودگیها. معضالت زیست محیطی چهل سال اخیر )همچون باراندهدمربوطه سوق می 
روز خارج از »تعیین و بررسی شاخص    .نیان قرار گیردجهاناشی از نفت و ...( سبب شد مساله توسعه پایدار در مرکز توجه      

د. این روز برابر تاریخی است که از ابتدای سال باشن میجهادهنده رشد فزاینده مصرف منابع زمین در نشان« توان زمین
تا آن تاریخ، بشههر به اندازه منابعی که زمین در طی یکسههال توان باز تولید آن را دارد، مصههرف نموده اسههت؛ روند این   

 شاخص، به سرعت شتابنده مصرف منابع زمین توسط انسان اشاره دارد. 
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گیری و گزارشههگری، نقش بسههیار مهمی در کمک به بهبود و  ی اندازههاکارحسههابداری به عنوان یکی از مهمترین راه
ستم     سی ست محیطی دارد. اما  سابداری     هاکاهش آثار زی سابداری فاقد توانایی الزم جهت این امر بودند لذا ح سنتی ح ی 

سایی، اندازه      شنا ست با هدف  صیص هزینه محیط زی ست محیطی و یکپارچگی آن هاگیری و تخ صم  های زی مات یدر ت
حوزه متفاوت در ادبیات حسابداری زیست محیطی   چهارتجاری و گزارش این اطالعات به ذینفعان سازمان به وجود آمد.  

 را عبارتند از:
 سازمانیگزارشگری مالی برون (1
 گزارشگری پاسخگویی اجتماعی (2
 «انرژی و مواد اولیه»حسابداری  (3
 «مدیریت زیست محیطی»حسابداری  (4

سههازمانی به صههورت زیر سههازمانی و برونس رویکرد مالی و غیرمالی و مرجع گزارشههگری درونحوزه بر اسهها چهاراین 
 شوند:بندی میطبقه

 

 
 

توان حسابداری مدیریت زیست محیطی را نقطه اشتراک بین حسابداری مدیریت، حسابداری مالی      براساس این مدل می 
تم سازی سیس   و ارایه کلیه اطالعات الزم جهت پیاده ی اطالعاتی زیست محیطی دانست که هدف آن تهیه  هاو سیستم  

 مدیریت زیست محیطی است.
صمیم     سازمان اقدام به ت سابداری مدیریت، در  ستم  سازی برای مدیران می ح سی سابداری مالی ب هانماید. در مقابل  ه ی ح

غلب اطالعات زیست محیطی نیز ای هاسازمانی را نیز دارند. سیستمند که توانایی پاسخگویی برون های طراحی شد نهاگو
شد  سه      هاحول محور گردش فیزیکی مواد، آب و انرژی طراحی  ست محیطی، اطالعات را از  سابداری مدیریت زی ند. ح

ظت ی حفاهازیرسیستم یاد شده اخذ نموده و سبب افزایش کارایی مواد، کاهش آثار و مخاطرات زیست محیطی و هزینه     
 گردد.از محیط زیست می

 1346در فروردین ماه  "روش متحد الشکل حسابداری"اری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان حسابد
ی برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد هاو سازمان  هااز سوی وزارت نیرو تدوین و در شرکت  

سال    شد. در طی  ضافات      یی که از اجرای این هااجرا گذارده  صله پاره ای ا سابداری می گذرد بر اثر تجارب حا روش ح
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و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل       روشن حذف، برخی مسائل  
شرکت          سان و افرادی که به نحوی در  سابر سابداران، ح سترس ح شکل کنونی در د ضوعات مالی  هاکار در  ی برق با مو

ی حسههابداری اعم از هاسههروکار دارند گذارده می شههود. با اینکه حسههابداری برق در اصههول کلی و متنوع با دیگر رشههته
عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص     

 حسابداری صنعت برق می باشد.
برق  متحدالشکل صنعت   یحسابدار  ستم یاست. اما در س   یادیز اریبس  تیاهم یعت برق دارادر صن  ست یز طیمسئله مح 

ست. لذا با عنا      نیبه ا یا ژهیتوجه و شده ا سئله ن ضوع، ا  نیبه لزوم توجه به ا تیم  ادهیپ و یطراح یپژوهش در پ نیمو
 باشد. یم رانیا ربرق د دیبخش تول یبرا یطیمح ستیز تیریمد یحسابدار یساز
 دلم هاآن ترینمعروف که محیطی زیست  مدیریت حسابداری  سازی ی پیادهاین تحقیق و در فاز اول بر اساس مدل در ا

شد،  می آیفک مدل و متحد ملل سازمان  ست.    با شده ا  ابزار از هاجمع آوری داده جهتمدل مورد اجماع نخبگان معرفی 
 .است فازی دلفی روش زنی کار اجرای روش و شد استفاده دقیق مطالعه و پرسشنامه

، بعد قانونی، فنی چهاردی مربوط به هریک از سههطوح یاد شههده از نهافاز دوم به بررسههی امکان بکارگیری مدل پیشهه در
بکارگیری طرح بخش مربوطه در فاز اول اصالح و مجددا امکان بکارگیری   التفرهنگی و اقتصادی پرداخته شد و مشک   

 مدل بررسی شد.
سا   سوم بر ا شده در فاز اول سیستم حسابداری تعدیل شد      در فاز   های برای بخش تولید برق در نیروگاههاس مدل بهینه 

 د شده است.نهامعرفی و برخی اصالحات الزم در سیستم متحدالشکل حسابداری پیش
 باشد:به صورت کلی هدف از اجرای این پروژه به شرح ذیل می

  در راستای کمک به پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی.فراهم نمودن مدلی برای اطالعات زیست محیطی 
 ی سازمان )با توجه به سطح برخورد با مسایل زیست محیطی در آن(.هاارایه ساختار یاد شده براساس نیاز 

 پیاده سازی در یک نیروگاه به صورت آزمایشی 

 داتی جهت بهبود حسابداری متحدالشکل برقنهاارائه پیش 

 

 چکیده نتایج پروژه:

  :این پروژه تاکنون منجر به نتایج ذیل گردیده است 

 ی حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت تولید برق حرارتیهاو شاخص هاتعیین ابعاد، مولفه -1
 بررسی امکان به کارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت تولید برق حرارتی -2
 ی حرارتی ایرانهادر یکی از نیروگاهسازی آزمایشی حسابداری مدیریت زیست محیطی پیاده -3

 

 مستندات پروژه:
 گزارش پروژه شامل مبانی و مفاهیم و ادبیات موضوعی حسابداری مدیریت زیست محیطی -

 دی برای محاسبه اطالعات زیست محیطینهاگزارش پروژه شامل مدل پیش -
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 عنوان پروژه:
 گرازمان فعالیت یمبنا بر مدیریت و یابیهزینه سیستم سازیپیاده و طراحی

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: حسابداری و علوم مالی مجری: واحد

 NPFMPN01 کد پروژه: صدرا میرمحمدی مدیر پروژه:

 محمد آقایی  –مجتبایی مهسا همکاران:

 پروژه: چکیده

، کارکنان، خدمات و های فعالیتی تمام شهده های بیابی مبتنی بر فعالیت برای محاسهبه در این پژوهش از روش هزینه
سال    هابرنامه شگاه نیرو در  صر هزینه و فعالیت            94ی پژوه سایی عنا شنا ست. بدین منظور پس از  شده ا ستفاده  ، هاا

صیص هزینه در   سطح اول هزینه    چهارتخ صر هزینه  هاسطح انجام گردید: در  سنل و واحد  از عنا سازمان، در  هابه پر ی 
ی عملیاتی و های پشههتیبانی به پرسههنل، فعالیتها، سههپس در سههطح سههوم از فعالیتهاسههطح دوم از پرسههنل به فعالیت

شتیبانی و در   سب   هابه خدمات و برنامه هایت از فعالیتنهاپ سطح افراد،  گردید. در این پروژه به دلیل بودجهمنت ریزی در 
سبه و سپس هزینه   در هر مرحله ابتدا هزینه شده ب ی پرسنل محا اختصاص یافت. این   هارای پرسنل به فعالیت ی برآورد 

صیص هزینه، هزینه     سوم تخ سطح  شتیبانی )هزینه های فعالیتامر موجب گردید که در  صورت    های پ سربار( هم به  ی 
سنل، جذب فعالیت        ستقیم و از طریق پر صورت غیرم ستقیم و هم به  شود؛ یعنی با دو نوع    هام شتیبانی و عملیاتی  ی پ

 این کار افزایش دقت و اعتبار نتایج را به همراه داشت. محرک هزینه. 

 

 :نتایجچکیده 
ی اهداف هزینه به صههورت دقیق تعیین و افراد فاقد فعالیت و ی تمام شههدهیابی مذکور، هزینهبا اجرای سههیسههتم هزینه

شان می      هافعالیت شد. نتایج پروژه ن سایی  شنا صد از کل ه  575/54دهد ی فاقد ارزش افزوده  ی مراکز فعالیت هازینهدر
ی ایجاد توسههعه و اکتسههاب  مربوط به برنامه های برنامهدرصههد از کل هزینه 805/47ی سههتادی و نیز مربوط به حوزه
 فناوری است.

 

 
 دات پروژه:تنمس

 باشد. یی پروژه، شامل کلیه اقدامات مراحل پروژه مینهاگزارش 

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 376  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 377  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 

گروه پژوهشی های پایان یافته پروژه

 های صنعت برقسازه



 

 

Niroo Research Institute 

 378  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 379  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 :  عنوان پروژه

 صنعت برق یهاه مصالح هوشمند در سازهو توسع یبکارگیر
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی صنعت برقهاگروه پژوهشی سازه مجری: واحد

 NPCVPN02 کد پروژه: علی اصغر ذکاوتی مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 خالصه پروژه: 

 پیش زمینه -
ی زنده بیشتر و بیشتر در هاو سازه هاسازه ی هوشمند، کنترل هوشمندهاتاکنون مفهوم مواد و سازه 1980از اواخر دهه 

توان گامی در انقالب اساسی وسایل ساخت ی هوشمند را میهاذهن مهندسان جای گرفته است. مفهوم مصالح و یا سازه
ی خارجی مانند رطوبت، دما، میدان های ذاتی برای تحریک با محرکهابشر دانست. مصالح هوشمند توانایی

عملکرد طبیعی  عالوه بر این، سی و فشار به منظور به دست آوردن اثرات کاربردی مورد نظر را دارا می باشند.الکترومغناطی
این مواد پویاست و با تعامل با محیط اطراف به صورت فوری پاسخ می دهند. مواد هوشمند قادر به کار در سطح عملکردی 

ی اضافی های بسیار پیچیده فنی با استفاده از ویژگیهار سیستمبسیار باالیی مانند درجه حرارت هستند و می توانند د
جزا ، پایش سالمت و ترمیم اهاتوانند در کنترل ارتعاشات سازهمورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، مواد هوشمند می

انند وجود سیستم اعصاب در بدن م هاآسیب دیده مورد استفاده قرار گیرند. در مقام تشبیه، وجود مصالح هوشمند در سازه
ی هاانسان است. این مواد هم اکنون در اکثر صنایع بخصوص هوافضا کاربرد دارند و انتظار می رود در آینده در سازه

عمرانی بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. دراین پروژه، بررسی انواع مصالح هوشمند در صنایع مختلف بویژه در صنعت برق 
نعت برق ی صهای هوشمندسازی سازههاته بندی، شناسایی و بررسی امکان استفاده از انواع مصالح و سیستمبه همراه دس

 مورد نظر می باشد.
 

 اهداف: -
 فی در صنایع مختلهااز اهداف اصلی این پروژه بررسی ادبیات فنی مصالح هوشمند، شامل معرفی اجمالی آن و کاربرد

ی هاپذیرد، سپس با توجه بررسی انواع سازهک فنی و مستندات موجود در کشور انجام میاست که با توجه به بررسی مدار
الح هوشمند مص یریتوسعه فناوری بکارگ یهااستیاقدامات و سی باالدستی، هاصنعت برق، به بررسی اسناد و سیاست

 یقاتیتحق-ییاجرا یهامربوط به محور یهاتیفعالی عمده و هایت طرحنهاپرداخته شده و در  صنعت برق یهادر سازه
 ی آن ارائه می گردد.هاو مزیت های مختلف کاربردی و ذکر چالشهادر قالب معرفی پروژه

 

 نتایج اساسی: -

 ی صنعت برق است می تواند بصورت ساختاریافته و قابل هابکارگیری و توسعه استفاده از مصالح هوشمند در سازه
ی باالدستی منتشر شده از این موضوع حمایت هایی ملی به آن پرداخته شود و اسناد و سیاستاجرا در محدوده جغرافیا

اهی ی دانشگهای آن انجام تحقیقات و ساخت و توسعه ای نوع مواد در رسالههامی کند و یکی مهمترین پیش نیاز
 و تحقیقات مراکز پژوهشی است.
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 ستفاده ادر سه حوزه تولید، انتقال و توزیع مختلف صنعت برق  یهاهتواند در ساز یم یمصالح هوشمند بطور گسترده ا
 تواند بکار گرفته شود. یانواع مواد هوشمند م یتمام بایتقر کهیشود بطور

 نمود دنهاشیپی صنعت برق هابه منظور بکارگیری و توسعه مصالح هوشمند در سازهطرح عمده را  5 یبطور کل.  
o هاشکل و ارتعاشات سازه رییند در کنترل تغو توسعه مواد هوشم یریبکارگ 
o سالمت سازه شیو توسعه مواد هوشمند در پا یریبکارگ 
o و افزایش قابلیت اطمینانو توسعه مواد هوشمند به منظور بهبود عملکرد سازه  یریبکارگ 
o سازه یبهره ور شیو افزا یانرژ دیو توسعه مواد هوشمند در تول یریبکارگ 
o عمر سازه شیاد هوشمند در افزاو توسعه مو یریبکارگ 

 ی پنجگانه شامل موارد ذیل خواهد شد:هااقدامات مربوط به اجرای هریک از طرح 
o بکارگیری و توسعه مواد هوشمند معماری و کلی چوبچهار طراحی  

o ی مطرح  هااولویت بندی اجرا و بکارگیری و توسعه مواد هوشمند در هریک از سازه 

o ی سامانه جامع بکارگیری و توسعه مواد هوشمند تدوین دانش فنی و طراح 

o اجرا، پیاده سازی و بکارگیری مواد هوشمند 
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پژوهشی گروه های پایان یافته پروژه

 ی حرارتیهاسیکل و مبدل
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 عنوان پروژه:

 یبدر سواحل جنو یرینهمزمان قدرت و آب ش یدبا هدف تول یر یروگاهن یگاز یهاانتقال واحد یو اقتصاد یفن یبررس

 شگاه نیروپژوه کارفرما: ی حرارتیهاسیکل و مبدل مجری: واحد

 POPPN23 کد پروژه: فرشته رحمانی مدیر پروژه:

 یمنصور یکمحمد تاج ی،صدر یهسم ی،فرشته رحمان همکاران:

 خالصه پروژه:

 یهادبه برق درکشور، نقش واح یندهی گازی از ارکان مهم بخش تولید صنعت برق هستند. با توجه به نیاز فزاهانیروگاه
 ی اخیر، سهمهامیان در شبکه برق کشور در سال یناست. در ا یدهبرخوردارگرد یهایژودر تأمین برق از اهمیت  مذکور
لیه ک یکنزد یهایندصورت گرفته، در آ یهایزیرچشمگیری داشته که با توجه به برنامه یشافزا یدگازی جد یهاواحد

 یلامه تبدی گازی که برنهاشد. عالوه بر واحد خواهند یلی سیکل ترکیبی با راندمان باال تبدهابه نیروگاه هاین نیروگاها
مگاوات نیروگاه گازی کوچک و منفرد در کشور وجود دارد که  00333است، حدود  بینی شدهترکیبی پیش سیکل به هاآن

ز یی نهای متفاوت در صنعت برق مورد استفاده قرار میگیرند و برنامهادرصد و با الگو 03تا  51 محدوده با راندمانی در
هران اشاره ت یکیی نیروگاه گازی ری در نزدهااز آن جمله میتوان به واحد ترکیبی وجود ندارد. سیکل به هاآن یلبرای تبد

ی گازی کشور است هانیروگاه یمیتریناز قد یکیمگاوات،  51تا  01ی هاواحد در ظرفیت 03 از کرد که با داشتن بیش
 ده،یبرداری فعلی، دچار چالش گردبهره یمبازده با الگو و رژی کمهابرق در واحدتولید  بودن که با توجه به غیراقتصادی

اساسی برای ادامه کار  یکردرو یکباشد. می هاواحد یندر نحوه ادامه کار ا اساسی نیازمند بررسی و احتماالً بازنگری
ی تولید همزمان بر اساس مالحظات هایستمدر س هاواحد ینکارگیری ابه توسط ی موجود، باالبردن راندمان انرژیهاواحد

ت استفاده نمود فرص ینباشد، میتوان از انیرو متولی تأمین آب کشور نیز می وزارت ینکهفنی و اقتصادی است. با توجه به ا
 رد ینبرای تولید همزمان قدرت و آب شیر هاعمان و خلیج فارس از آن دریای در حاشیه هاواحد ینکارگیری اتا با به

ری  ی نیروگاه گازیهاپروژه با هدف بررسی فنی و اقتصادی واحد ینا راستا، ینمناسب استفاده کرد. لذا در ا یهایتسا
 است. دهیگرد یفتعر ینسیستم تولید همزمان برق و آب شیر در کارگیریجهت انتقال به سواحل جنوبی با هدف به

 بررسی نیدر تولید همزمان برق و آب شیر یمیی گازی کوچک قدهاپروژه، ابتدا پیشینه پژوهش بکارگیری واحد یندر ا
ی نیروگاه ری تبیین شده است. در ادامه به معرفی هاشده و سپس اطالعات، سوابق عملکردی و وضعیت موجود واحد

 محیطیستیی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زهاآب پرداخته میشود. معیار سازیینبرای واحد شیر یتسا یکانتخاب  ضوابط
به تفصیل بیان شده است.  یاآب شور در سازیینی شیرهااحداث واحد یامستعد جهت نصب  یهایتانتخاب سا برای

آوری آب مطرح و مورد بحث قرار میگیرد. در ادامه به جمع سازیینی تأثیرگذار در انتخاب روش شیرهاعامل سپس
ه پرداخته میشود. امتیاز دهی ب یادر آب سازیینبرای شیر یتاس یکجنوبی و ضوابط برای انتخاب  سواحل اطالعات در

مستعد  یهایتر و بندرعباس به عنوان ساهاگناوه، چاب یه،لیکرت انجام شده است. بوشهر، عسلو معیار بر اساس هامکان
ی هاده از روشدهنده امکان استفای منتخب نشانهاآب انتخاب میشوند. پراکندگی شهر سازیشیرین برای احداث واحد
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رخی میباشد، هرچند که در ب ینسرتاسر سواحل جنوبی کشور جهت رفع مشکل کمبود آب شیر در یاآب در سازیینشیر
  صرف شود. باید هنگفتی یهاینهموارد هز

 رداختهپی گازی نیروگاه ری هابا استفاده از توربین ینممکن برای تولید توان و آب شیر یهاینهدر ادامه به تعیین گز
ا توجه میباشد که انواع مختلف آن ب یدپذیرآب استفاده از انرژی تجد سازیینرقیب برای شیر یهاینهاز گز یکی .میشود

و قیمت تمام شده آب تولیدی مورد بررسی قرار میگیرد. سه وضعیت کلی برای تأمین توان مورد مطالعه قرار  ظرفیت به
تفاده ی گازی نیروگاه ری و اسهاانتقالی نیروگاه ری، انجام تعمیرات بر روی توربین یهاشامل استفاده از واحد که میگیرد

ب بر اساس ترکی هاینهبا ظرفیت مشابه از داخل/خارج کشور میشود. روند انتخاب گز یدی جدهاتوربین خرید ، وهااز آن
حرارتی  زیساینواحد شیر یانیاز توربین بخار  که برای تولید بخار موردحرارتی  یابو بخار، مبدل باز گازی یهاتوربین

ی های طرحاقتصاد -بوده است. سپس به توسعه مدل فنی ییحرارتی و غشا سازیینواحد شیر میگیرد، مورد استفاده قرار
و  نیف یابیپرداخته شده است. در ادامه ارز ی هیتاچیهابرق و آب با استفاده از توربین همزمان دی برای تولیدنهاپیش

تفاده از و اس یدی جدهادر دو وضعیت استفاده از توربین ینتولید همزمان برق و آب شیر یرپذامکان یهاینهاقتصادی گز
تولید  یهاینهاقتصادی گز یابیاست. عوامل ارز یدهذکر گرد یجشده است و نتا انجام ی بازسازی شده واحد ریهاتوربین

در طول دوره عملیاتی نیروگاه، طول دوره  هااولیه، قیمت سوخت، درآمد گذارییهآب از قبیل سرما سازیینتوان و شیر
-و استهالک بر اساس نمونه یلنگهداری و تعمیرات، نرخ تنز ینههز برداری،بهره یهااحداث، مالیات بر درآمد، تعداد سال

ی موجه بودن طرح از لحاظ اقتصادی اقتصادی برای بررس یابیارز یهاروش .ی عملی موجود در داخل کشور انتخاب شدها
ی ارزش فعلی خالص، نرخ بازدهی داخلی، دوره هااز روش یکی به ی مختلف از لحاظ اقتصادیهاطرح بندییتو اولو

 یتدر هر دو سا یوسنار 9مدلسازی اقتصادی برای هر  یج. نتامیگیرد و قیمت تمام شده محصول صورت یهبازگشت سرما
 یهاینهمورد بررسی قرار گرفت. تحلیل اقتصادی گز یدجد و ی بازسازی شدههادو حالت توربینر در هابوشهر و چاب

شده انتقالی از نیروگاه ری و استفاده ی نوسازیهاواحد از ر در دو وضعیت استفادههابوشهر و چاب یهایتمختلف برای سا
ن بخار گرما، توربی یابباز یلردو توربین گازی، بو گزینه ه،شدمطرح یهایوانجام شده است. از میان سنار یدی جدهااز واحد

ر و هاچاب یهایتشده در سانوسازی یا جدید یهاحالت استفاده از توربین چهارتقطیری و واحد اسمز معکوس در هر 
 IRRو  NPV Ratio، کوتاهتر یهسرما بازگشتباال،  NPVمقدار  ی اقتصادی بوده است.هامشخصه ینبوشهر دارای بهتر
خواهد  یرانپذطرح امک ینبرای ا اقتصادی یریپذسودآوری و توجیه ینبوده است. لذا بیشتر ینهگز ینبزرگتر متعلق به ا

 یجامیشود. از نت محاسبه رهابوشهر و چاب یهایتمختلف در سا یهاینهتولیدی در گز ینبود. قیمت تمام شده آب شیر
ا ، توربین بخار بویلر بازیاب گرمدو توربین گازی،  یومربوط به سنار ینید آب شیرشده تولقیمت تمام ینکه کمتر یدبرمیآ

دالر به ازای  0.51هار )دالر به ازای متر مکعب( و چاب 0.52تقطیری و واحد اسمز معکوس در هر دو سایت  بوشهر  ) 
 متر مکعب( می باشد.
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 :یجنتا یدهچک

 یندر تولید همزمان برق و آب شیر یمیی کوچک قدی گازهابررسی پیشینه پژوهش بکارگیری واحد -
 ی گازی نیروگاه ریهاآوری اطالعات، سوابق عملکردی و وضعیت موجود واحدجمع -
 گناوه، یه،(بوشهر، عسلو یاآب شور در ینسازیی شیرهااحداث واحد یامستعد جهت نصب  یهایتانتخاب سا -

 )و بندرعباس رهاچاب
 ی گازی نیروگاه ریهابا استفاده از توربین ینلید توان و آب شیرممکن برای تو یهاینهتعیین گز -
 تاچیی هیهادی برای تولید همزمان برق و آب با استفاده از توربیننهای پیشهااقتصادی طرح -توسعه مدل فنی -
 یهاینبدر دو وضعیت استفاده از تور ینتولید همزمان برق و آب شیر یرامکانپذ یهاینهفنی و اقتصادی گز یابیارز -

 ی بازسازی شده واحد ریهاو استفاده از توربین جدید
 حالت چهارگرما، توربین بخار تقطیری و واحد اسمز معکوس در هر  یابباز یلردو توربین گازی، بو ینهانتخاب گز -

 ینهگز ینر و بوشهر به عنوان بهترهاچاب یهایتنوسازیشده در سا یا یدی جدهااز توربین استفاده

 :مستندات

 و یندر تولید همزمان آب شیر یمیی گازی کوچک قدهابررسی پیشینه پژوهش در بکارگیری واحد "گزارش  -
 ی حرارتی،ها، گروه سیکل و مبدل"ی نیروگاه ری و تعیین واحد مناسب هااطالعات و سوابق واحد تعیین

 96پژوهشگاه نیرو، بهمن ماه 
 ی انتقالی از نیروگاه ری، جمعهامستعد جهت نصب واحد یاهیتسا یا یتی انتخاب ساهاتعیین معیار"گزارش  -

مستعد در سواحل  یهایتمستعد در سواحل جنوبی، تعیین سا یهایتاطالعات و تعیین مالحظات سا آوری
 99ی حرارتی، پژوهشگاه نیرو، بهمن ماه ها، گروه سیکل و مبدل"ی تعیین شدههابر اساس معیار جنوبی

 هاحلراه نیو تعیین مناسبتر ینی فنی و اقتصادی تولید همزمان برق و آب شیرهامدل بییاتوسعه و ارز "گزارش  -
 99ی حرارتی، پژوهشگاه نیرو، بهمن ماه ها، گروه سیکل و مبدل"
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 عنوان پروژه:

گیری در خصوص اصالح ی کشور جهت تصمیمهاکن تر نیروگاهی خنکهابررسی فنی. اقتصادی و زیست محیطی برج

 به منظور کاهش مصرف آب هاکن آنرتقای نوع سیستم خنکو ا

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی حرارتیهاسیکل و مبدل مجری: واحد

 POPPN21 کد پروژه: شبنم منصوری مدیر پروژه:

 یمعصوم یدحم ی،اصغر پورسروند یعل یان،محسن موسو یدس همکاران:

 خالصه پروژه:

ی هر نیروگاه حرارتی است. با توجه به محدودیت منابع هاکی از مهمترین سیستمکننده و کندانسور یسیستم آب خنک
گیری در خصوص حال آنکه این اصالحات و تصمیم .ی تر به خشک مورد توجه قرار گرفته استهاآبی، اخیرا تغییر برج

خواهد شد که باید سیاست مناسب  هایی بر نیروگاهها، باعث اعمال محدودیتهاانتخاب بهترین روش برای تغییرات سیستم
در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد. هدف از انجام این پروژه بررسی سیاست مناسب جهت اصالح و ارتقای نوع 

 باشد.ی دارای برج تر، با هدف کاهش مصرف آب میهاکن نیروگاهسیستم خنک

بر حسب نوع سیستم  هاصرف آب در نیروگاهو میزان م کن نیروگاهی معرفی شدندی خنکهادر این پروژه انواع سیستم
ی هاکن تر معرفی شده و انواع راهکارکن به صورت خالصه مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن سیستم برج خنکخنک

بررسی تعویض سیستم ، کن تر نیروگاهی اصالح سیستم خنکهابررسی روشکاهش مصرف آب در نیروگاه شامل 
کن کن نیروگاه به سیستم خنکی تبدیل سیستم خنکهابررسی روش، ه با سیستم خنک خشک هوا خنککن نیروگاخنک

 معرفی شدند. بررسی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در نیروگاهو  هیبرید
 کن نیروگاه نمونه )نیروگاهی اصالح و ارتقای سیستم خنکهاو محاسبات مربوط به هر یک از راهکار هامدلسازی

، اصالح  یهاکن بر سیکل در هر یک از راهکاربیستون کرمانشاه( ارایه شده و میزان مصرف آب و تاثیرات سیستم خنک
 محاسبه شدند. بررسی استفاده مجدد از پساب تصفیه شدهتعویض و یا تبدیل سیستم خنک کن و 

برد در نیروگاه بیستون کرمانشاه جهت ی معرفی شده برای کارهای مالی مربوط به هر یک از راهکارهاسپس پارامتر
دی مناسب نهای هر راهکار، راهکار پیشهاو محدودیت هاکاهش مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی قابلیت

 کن نیروگاه بیستون ارایه شد.برای اصالح و ارتقای سیستم خنک

اصالح سیستم ی هانسبت به تهیه برنامه برای طرح توان، میمطالعات انجام شده در این گزارشبا توجه به بنابراین 
 کن نیروگاه شهید مفتحبا توجه به این که یک نمونه اصالح سیستم خنکاقدام نمود.  ی کشورهاکن تر نیروگاهخنک

ستفاده توان از تجربیات موجود ای مشابه میهاریزی برای مطالعه و اجرای طرحهمدان در کشور انجام شده است، در برنامه
توان استفاده نمود. در خصوص انجام مطالعات نیز از الگویی که در این پروژه برای نیروگاه بیستون کرمانشاه انجام شد، می

 کرد که خروجی مطالعات صورت گرفته باید درقالب اسناد مناقصه آماده و تمهیدات الزم برای انجام آن فراهم گردد. 
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 چکیده نتایج:

ی های نیروگاهی کشور با مشکل کمبود آب مواجه است که این موضوع عالوه بر هزینههافیتبخش مهمی از ظر
 کنند.ی جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد میها، خسارتهاناشی از افت توان تولیدی این نیروگاه

ی بخاری باز هااری نیروگاهکی خنکهای اصالح و ارتقای سیستمهااین مطالعه الگویی برای اجرایی کردن طرح
 نمود.

کاری ی خنکهای اصالح و ارتقای سیستمهاتوان در بررسی طرحاز الگوی به دست آمده در این تحقیق می
ی هاتوان به صورت مستمر طرحی بخاری کشور استفاده نموده و بر اساس برنامه داده شده میهانیروگاه

 نعت برق قرار داد.مذکور را در دستور کار بخش تولید ص
الگوی ارائه شده در این پروژه به منظور انتخاب بهترین سناریو از بین هفت سناریوی ممکن برای اصالح سیستم 

 کاری، بر روی نیروگاه بیستون کرمانشاه انجام شده است.خنک
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 مستندات:

، گروه سیکل و "ی کشورهاکن تر نیروگاهی خنکهامرور ادبیات موضوع و بررسی وضعیت کلی سیستم"گزارش 
 .95ی حرارتی، پژوهشگاه نیرو، مهر ماه هامبدل

کل نیروگاه سیکن ی اصالح و ارتقای سیستم خنکهابررسی فنی، اقتصادی و زیست محیطی انواع راهکار"گزارش 
ماه بهشتاردی نیرو، پژوهشگاه حرارتی، یهامبدل و سیکل گروه ،"مناسب دنهایشارائه پو کرمانشاه  یستونب

96. 
کن نیروگاهگیری در خصوص اصالح و ارتقای نوع سیستم خنکارائه الگوی فنی اقتصادی برای تصمیم"گزارش 
 .96نیرو، آبان ماه  پژوهشگاه حرارتی، یهامبدل و سیکل گروه ،"تری دارای سیستمها
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 عنوان پروژه:

 (PCMسازی انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده )ذخیره بررسی اثر نانو مواد بر

 معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی حرارتیهاسیکل و مبدل مجری: واحد

 NPOPPN01 کد پروژه: حمید معصومی مدیر پروژه:

 سعید رنجبر همکاران:

 خالصه پروژه:

 انرژی ذخیره در یهاگسترد یهاکاربرد دارای گرمایی انرژی ذخیره یهامحیط عنوان به دهنده فاز تغییر مواد

ضریب  بودن پایین دلیل هستند. به قطعات الکترونیکی گرمایی یهاشوک دفع و مدیریت انرژی ساختمان خورشیدی،

 گرمایی نرژیا ذخیره یهاسیستم کارآیی و برای افزایش ضریب هدایت گرمایی زیادی یهاتالش مواد این هدایت گرمایی

 میسر هستند باالیی ضریب هدایت گرمایی دارای که مواد نانوساختاری تولید نانو، فناوری توسعه با طرفی، از است. شده

د سازی انرژی حرارتی با تکیه بر مواذخیره دراستفاده از فناوری نانو  اثر بررسیاست. هدف اصلی از انجام این پروژه  شده

 .باشدمی تغییر فاز دهنده

( نسل جدیدی از مواد هستند که در هنگام دریافت انرژی، با تغییر فاز آن را به صورت PCMمواد تغییر فاز دهنده )

کنند و در زمان مورد نظر با برگشت به فاز اولیه، انرژی ذخیره شده را در اختیار محیط ن در خود ذخیره مینهاانرژی 

بر  1970به سال  هااز مواد تغییر فازدهنده در برای مدیریت حرارتی سیستم دهند. تاریخچه استفادهپیرامونی خود قرار می

برای طراحی نوعی خازن حرارتی بود که در ساخت وسایل نقلیه  هاPCMگردد. در آن زمان ناسا به دنبال استفاده از می

ب راهنمای طراحی کنترل حرارتی کتا"گزارش فنی ناسا با عنوان  1977روی ماه و ایستگاه اسکای لب کاربرد داشت. سال 

 رود.به شمار می PCMمنتشر شد که یکی از اولین مراجع جامع  "سازی انرژیی ذخیرههاتغییر فاز و دستگاه

سازی ی خورشیدی برای ذخیرههادر سیستم هاPCM، توجه محققان به استفاده از 1980و  1970ی هادر طول دهه

ی آب گرم خانگی جلب شد. مفهوم بکارگیری هاکاربردی کالن و خرد مانند سیستمانرژی حرارتی در هر دو زمینه 

PCMو ادارات با اتالفات  هابه منظور ایجاد خانه هاو کف ها، سقفهادر انواع مختلف مصالح ساختمانی، از جمله دیوار ها

آغاز گردید.در  1980و  1970ی هاطول دهه وری انرژی بیشتر نیز درانرژی گرمایش و سرمایش پایین و در نتیجه بهره

ی ذوب و انجماد و نقش رسانش و هابا تکیه بر فرآیند هاPCMطول این دوران، تحقیقات بنیادی گسترده ای بر روی 

با افزایش توان محاسباتی و مطرح شدن بحران انرژی،  1990همرفت طبیعی در تغییر فاز صورت گرفت. از اوایل سال 

ی گرمایشی و سرمایشی های مختلف مواد تغییر فازدهنده در سیستمهاسازی خواص و کاربردی بر بهینههاتردتحقیقات گس

صورت گرفت. قابلیت ذخیره مقدار قابل توجهی از انرژی خورشیدی در حجم نسبتاً کمی از مواد تغییر فازدهنده، کاهش 

رژی گرمایی، هوشمند بودن و قیمت نسبتاً ارزان این مواد مخازن ذخیره انرژی حرارتی، باال بودن سرعت جذب و دفع ان

 باشند.از جمله مزایای استفاده از این مواد می

ایده افزودن ذرات ریز به سیال جهت افزایش هدایت گرمایی نخستین بار توسط ماکسول مطرح گردید. ابتدا از ذرات 

از این نوع سیال )مخلوط ذرات جامد با ابعادمیلیمتری و  شد. استفادهمتر و میکرومتر استفاده میجامد در مقیاس میلی

سیال( مشکالتی را از قبیل ته نشین شدن ذرات و خوردگی خطوط لوله و ... در پی داشت. لذا به خاطر مشکالت فوق این 
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د که دارای وشنوع سیال زیاد مورد توجه محققین قرار نگرفت. امروزه با استفاده از نانوتکنولوژی نوعی سیال تولید می

به خاطر داشتن خواص حرارتی مطلوب در مقایسه با سیاالت معمولی  هاباشد. نانوسیالخواص بسیار مطلوب حرارتی می

جزو بهترین مواد مورد استفاده  هایا پارافین های مهندسی هستند. آلکانهادارای پتانسیل باالیی برای استفاده در کاربرد

باشد. بنابراین نانوذرات اکسید مس جزو رایج ترین هدایت حرارتی پایین می هامشکل آن هانهستند و ت PCMبه عنوان 

ات دهد افزودن نانو ذرباشند. نتایج مطالعات گذشته نشان میقابل استفاده می هاذرات برای افزایش هدایت حرارتی پارافین

نده را بهبود بخشید و دمای شروع ذوب آن را کاهش و سازی حرارتی مواد تغییر فازدهمی تواند، هدایت حرارتی و ذخیره

 شروع انجماد آن را افزایش دهد.

ی هابه منظور بهبود سیستم هاPCMدر مرحله اول از این پروژه به مطالعه پیشینه پژوهشی و سوابق بکارگیری نانو 

سازی انرژی و ی ذخیرههالکرد سیستمی حرارتی بر عمهاسازی انرژی حرارتی پرداخته شده است. اثر انواع مبدلذخیره

ی موثر بر انتخاب نوع مبدل در مرحله دوم پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بخش مطالعات هاتعیین فاکتور

و شکل ظرف نگهدارنده به عنوان یک فاکتور موثر بر راندمان  هاصورت گرفته در زمینه اثر نوع مبدل حرارتی، شکل فین

سازی در مقاالت مختلف مرور شده است. مرحله سوم گزارش به مطالعه تاثیر استفاده از نانو مواد به عنوان یک ذخیره

سازی انرژی حرارتی ی ذخیرههاروش نوین در افزایش انتقال حرارت مواد تغییر فاز دهنده، در بهبود عملکرد سیستم

 PCMی موثر بر انتخاب هاو تعیین فاکتور هاPCMلعه خواص م پروژه مطاچهاریت در مرحله نهااختصاص یافته است. در 

 سازی انرژی حرارتی مبتنی بر مواد تغییر فاز دهنده صورت پذیرفته است.مناسب جهت به کارگیری در یک سیستم ذخیره

ی ذوب و هاداربر نمو هاو بررسی اثر افزودن آن هادر این گزارش عالوه بر مطالعه انواع مواد نانو ساختار و خواص آن

انجماد مواد تغییر فازدهنده، یک روش جامع برای ارزیابی میزان پایداری مخلوط مواد تغییر فازدهنده و ذرات نانو مقیاس 

ی شارژ و دشارژ متناوب اساس کار های شارژ و دشارژ متناوب، ارائه شده است. الزم به توضیح است که چرخههادر چرخه

ی مختلف از نانومواد تغییر هاباشد. در این روش ابتدا نمونهارتی مبتنی بر مواد تغییر فازدهنده میی انرژی حرهاسازذخیره

ی شارژ و دشارژ متناوب به صورت کامل بر روی هافازدهنده تهیه شده و آزمون پایداری در حالت سکون و در طی فرایند

 گیرد.صورت می هاآن
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 :نتایجچکیده 

  گرمایی انرژی ذخیره یهامحیط عنوان به فازدهنده تغییر ادمطالعه انواع مو

  هامطالعه انواع مواد نانو ساختار و خواص آن

 ی ذوب و انجماد مواد تغییر فازدهنده،هابررسی اثر افزودن مواد نانو ساختار بر مشخصات انتقال حرارت و نمودار

ی ها مواد تغییر فازدهنده و ذرات نانو مقیاس در چرخه     ارائه یک روش جامع برای ارزیابی میزان پایداری مخلوط       

 شارژ و دشارژ متناوب

 ندات پروژه:تمس

سی اثر نانو مواد بر ذخیره  " ستفاده از مواد تغییر فازدهنده )   برر شی  "(PCMسازی انرژی حرارتی با ا ، گروه پژوه

 NPOPPN01ارش ، کد گز1396ی حرارتی، پژوهشکده تولید نیرو، مرداد ماه هاسیکل و مبدل
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 عنوان پروژه:

به  یرینب ش همزمان توان و آ یدبه منظور تول ینرانک یککل ارگانیس  یلهحرارت به وس  یافتباز یستم مطالعات فاز صفر س  
 کربن اکسیدیهمراه سامانه جذب د

 معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی حرارتیهاسیکل و مبدل مجری: واحد

 NPOPPN02 کد پروژه: محمد تاجیک منصوری مدیر پروژه:

 حسین کالنتر نیستانکی همکاران:

 خالصه پروژه:

ی حرارتی، علیرغم وجود منابع حرارتی متعدد، به دلیل دمای های مختلف در نیروگاههادر بسیاری از صنایع و نیز در بخش

قش مهمی در تواند نود که بازیافت گرمای اتالفی، میشنسبتاً پایین این منابع، در بسیاری از موارد این انرژی اتالف می

یی که برای بهبود راندمان انرژی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از هامدیریت منابع انرژی ایفا کند. یکی از روش

 باشد.سیکل ارگانیک رانکین به منظور بازیابی حرارت اتالفی از منابع با درجه حرارت متوسط و پایین می

ی فسیلی و آالیندگی ناشی از استفاده از این منابع انرژی، باال بردن راندمان انرژی هاپذیری سوختاز سوی دیگر، پایان

یی نظیر تولید همزمان چندگانه را از اهمیت بسزایی برخوردار نموده است. به همین دلیل، هااز طریق بکارگیری سیستم

برداری بازای انرژی خروجی دریافتی و نیز ی بهرههاان باالتر، پایین بودن هزینهبه دلیل راندم هابکارگیری این سیستم

ی تولید هاند و افزایش راندمان انرژی از طریق بکارگیری سیستمهای مورد توجه قرار گرفتنهای گلخاهاانتشار کمتر گاز

ی مذکور صورت گرفته است. از هامسازی سیستهمزمان مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعددی در خصوص بهینه

و  های انرژی، انتشار آالیندههای توسعه سیستمهاطرف دیگر، عالوه بر مطالب عنوان شده، یکی از مهمترین چالش

شود. لذا برای غلبه ی فسیلی ناشی میهااست که عمدتاً از سوزاندن سوخت های از این سیستمنهای گلخاهابخصوص گاز

ی های ناشی از احتراق سوختنهااکسید کربن )به عنوان مهمترین گاز گلخای جذب دیهاش، افزودن سیستمبر این چال

ی مختلف جذب دی اکسید کربن، می توان به روش جذب بیولوژیک هافسیلی( مورد توجه قرار گرفته است از میان روش

ی اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار هاکه در سال اشاره نمود. در این روش هااکسید کربن توسط تولید ریزجلبکدی

مناسب باشد، وارد  هاگرفته است، بخشی از دود خروجی از سیستم پس از کاهش دما، تا حدی که برای رشد ریزجلبک

 اکسید کربن و در حضور نور خورشید وسیستم پرورش جلبک گردیده و با فراهم کردن محیطی با غلظت باالتری از دی

 هاتوان از ریزجلبکگردد. با توجه به محصوالت ارزشمندی که میمی هاای کافی، موجب تسریع در رشد ریزجلبکگرم

بدست آورد، این محصول قابلیت بکارگیری در صنایع مختلف اعم از تولید سوخت زیستی و تولید محصوالت آرایشی و 

 بهداشتی و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده باالتری را دارد.

ستم       سی ستی به منظور تولید ریزجلبک هادر این پروژه ضمن بررسی نحوه جذب دی اکسید کربن در  ، تلفیق این های زی

ستم    ستم    هاسی سی سیلی در کار   هابا  سوخت ف ست مورد ارزیابی قرار    های انرژی با  شده ا ی تحقیقاتی که تاکنون انجام 

سیکل ا        ستم تلفیقی  سی سپس طرح مفهومی  ست.  ود رگانیک رانکین به منظور بازیافت حرارت و تولید توان از دگرفته ا
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شیرین       سمز معکوس به منظور  ستم ا سی سید       خروجی یک موتور احتراق داخلی با  ستم جذب دی اک سی سازی آب و نیز 

 ی مهم ارزیابی گردیده است.هاکربن بوسیله تولید جلبک ارائه گردیده و تأثیر پارامتر

ژه به مطالعه پیشینه پژوهشی و سوابق بکارگیری سیکل ارگانیک رانکین به منظور تولید توان از در مرحله اول از این پرو

 یکارگان یکلهمزمان و س یدتول یهایستمس یقپژوهش در تلف یشینهسوابق و پمنابع حرارتی اتالفی پرداخته شد. سپس 

و اشکال مختلف سیکل ارگانیک رانکین  مرحله سوم پروژه به انواع سیاالت عامل ی قرار گرفت.بررسین مورد رانک

یت سیستم تلفیقی تولید همزمان شامل سیکل ارگانیک رانکین، سیستم شیرین سازی آب نهااختصاص یافته است. در 

ررسی ی مهم آن بهادریا به روش اسمز معکوس و سیستم بیولوژیک جذب دی اکسید کربن از دود شبیه سازی و پارامتر

 شدند.

 :نتایجچکیده 

 طالعه پیشههینه پژوهشههی و سههوابق بکارگیری سههیکل ارگانیک رانکین به منظور تولید توان از منابع حرارتی   م

 اتالفی 

  ین رانک یکارگان یکلهمزمان و س یدتول یهایستمس یقپژوهش در تلف یشینهسوابق و پمطالعه 

  بررسی انواع سیاالت عامل و اشکال مختلف سیکل ارگانیک رانکین 

    نوین تلفیقی تولید همزمان شامل سیکل ارگانیک رانکین، سیستم شیرین سازی آب دریا به روش       ارائه سیستم

 سازی آناسمز معکوس و سیستم بیولوژیک جذب دی اکسید کربن از دود و شبیه

 ندات پروژه:تمس

 "      ستم سی شینه پژوهش  سی پی س     هابرر سی سیکل ارگانیک رانکین و تلفیق آن با  سیله  متی بازیافت حرارت بو

سیکل و مبدل   "ی تولید همزمانها شی  شکده تولید نیرو، مرداد ماه  ها، گروه پژوه ، کد 1396ی حرارتی، پژوه

 NPOPPN02/T1-T2گزارش 

 "  س س  یهاپارامتر یبرر س  "ینرانک یکچرخه ارگان یکربندیعامل و پ یالمؤثر بر انتخاب  شی  یکل ، گروه پژوه

 NPOPPN02/T3-T4، کد گزارش 1396مرداد ماه  ی حرارتی، پژوهشکده تولید نیرو،هاو مبدل

 "  س ستم      یبرر سی سیکل ارگانیک   یمفهوم یی تولید توان و طراحهای تولید جلبک با واحدهاسوابق تلفیق 

سید کربن     سامانه جذب بیولوژیک دی اک شیرین به همراه  ، گروه " رانکین به منظور تولید همزمان توان و آب 

 NPOPPN02/T5-T6، کد گزارش 1396ارتی، پژوهشکده تولید نیرو، آبان ماه ی حرهاپژوهشی سیکل و مبدل
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 پژوهشی گروهی پایان یافته هاپروژه

 شیمی و فرآیند
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 :پروژهعنوان 
ی های الکتروشیمیایی پایها، آزمونهای ذخیره سازهابه منظور انجام آزمون تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه الکتروشیمی

 و بررسی خوردگی
 پژوهشگاه نیرو  رما:کارف گروه پژوهشی شیمی و فرآیند مجری: واحد

 UPCPN03 کد پروژه:  مجید قهرمان افشار مدیر پروژه:

 مریم فتح اهلل زادهپسا دکتری:  همکار

 خالصه پروژه:
 ( تجهیز آزمایشگاه الکتروشیمی1

 های ذخیره سازها( انجام آزمون2

 ی خوردگیها( انجام آزمون3

 :نتایجچکیده 
 یهااندازهگیری آنالیت و مطالعه رویکرد با الکتروشیمی تحقیقاتی آزمایشگاه ندازیهارا به نیرو پژوهشگاه نیاز به توجه با

 ارتباط در نیاز برآورده سازی این هدف با آزمایشگاه این کار به آغاز دهاپیشن نیرو، پژوهشگاه مطالعات حوزه در گوناگون

 طیف در علم الکتروشیمی در توانمند یاهروش و هاسیستم از آزمایشگاه این در .می گردد ارائه شیمی بخش با

 یهاروش به کارگیری .خواهد گرفت صورت سیالی یهاسیستم پایش تا هاآنالیت گیریاندازه از تحقیقات از یهاگسترد
 تعریف یهاپروژه و که تجهیز است آزمایشگاه این اساسی و عمده اهداف از ریزسیالی یهاسامانه در الکتروشیمیایی

 این .باشد شیمی حوزه در پژوهشگاه نیرو یهانیاز از بسیاری کننده تامین که طوری به بود خواهند زمینه نای در شده

قابل حمل( و  و گالوانواستات )ثابت/الکتروشیمیایی پتانسیواستات گیریاندازه یهادستگاه با تجهیز نیازمند آزمایشگاه
 پوشش را هانانوساختار سنتز نیز و گیریاندازه زمینه شناسایی، در را اهپروژه از زیادی بسیار تعداد تا می باشد امپدانس

 بکارگیری با و و پتانسیومتری آمپرومتری همچون الکتروشیمیایی رایج یهاتکنیک از آزمایشگاه این در دهد. همچنین

 و شناسایی یهاستمسی منظور توسعه به گوناگون یهانانوساختار و رسانا یهاپلیمر همچون نوظهوری یهاساختار
 مجتمع سازی رویکرد با نوین ریزسیالی یهاسامانه طراحی رو این گرفت. از خواهیم بهره زیستی و دارویی گیریاندازه

 و اندازی راه همچنین .می آید به شمار هدف این تحقق جهت مناسبی انتخاب الکتروشیمیایی یهاسیستم با هاآن
 دهد. به پوشش زمینه در این را برق صنعت یهانیاز از بسیاری تواند می هدف این با الکتروشیمی آزمایشگاه تجهیز

به  و تولید یهافناوری دانش فنی به دستیابی الکتریکی، انرژی سازی ذخیره یهاسامانه فناوری به دستیابی دنبال
 به دستیابی همچنین و جریابی ریبات و لیتیومی، باتری پیشرفته، اسید-سرب یهاباتری همچون ییهاسامانه کارگیری

 می آید. آزمایشگاه شمار به طرح این یهاانداز جمله چشم از ابرخازن و خازن بهکارگیری و تولید فناوری فنی دانش

 در است قادر و آورد خواهد فراهم خوبی به را شده ی یادهاسیستم بررسی و مطالعه امکان طرح این در شده تجهیز

 .گیرد قرار برداری مورد بهره خوبی به سازی ذخیره یهاآزمون اجرای راستای

 

 ندات پروژه:تمس
 یی پروژهنهاگزارش مرحله 
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   عنوان پروژه:

طراحی و ساخت مواد بازدارنده هیبریدی چند منظوره سبز با هدف کنترل شیمیایی و صرفه جویی در مصرف آب 
  های خنک کننده تر نیروگاههابرج

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: و فرآیندشیمی  مجری: واحد

 PCPN14 کد پروژه: نفیسه نامجو مدیر پروژه:

 زینب نوروزی تیسه ، جواد قوامی  همکاران:

 خالصه پروژه:

ی خنک کننده معموال منجر به مشکالتی مانند خوردگی ، رسوب و فولینگ می شود . برای هااستفاده از آب در سیستم
ر و تجهیزات در براب  های گردش آب ، لولههایی استفاده می شود که از سیستمهابازدارنده محدود کردن این مشکالت از

مشخص شد که در  هامحافظت می کنند. در ابتدا ، پس از مطالعات کتابخانه ای در رابطه با بازدارنده هااین آسیب
ت به عنوان بازدارنده خوردگی و رسوب استفاده می ی حاوی فسفاهای دارای برج خنک کننده تر ، بازدارندههانیروگاه

دیدن  ی کلر باعث آسیبهااز طریق ایجاد یک فیلم محافظ از سطح فلز محافظت می کنند. یون هاشود. مشتقات فسفات
 هاسفاتی فسفاتی کاسته می شود . از دیگر معایب پلی فهافیلم محافظ تشکیل شده می شوند و در نتیجه از تاثیر بازدارنده

شود . ارتو  به ارتو فسفات می هااکسیژن اشاره کرد که منجر به تبدیل پلی فسفات -می توان به هیدرولیز پیوند فسفر
لذا به افزایش بازدارندگی کمک می کند ف های ضعیفی هستند. نمک روی در مخلوط با پلی فسفاتهابازدارنده هافسفات

ا نیز می توانند تاثیر هم افزایی در بازدارندگی ب ها، میتوان خوردگی را کنترل کرد. کرومات هابا غلظت کمتری از بازدارنده
 هاممنوع شده است  همچنین در استفاده از کرومات هاداشته باشند ولی به دلیل سمی بودن استفاده از آن هاپلی فسفات

رسوب گذار می شوند. به منظور افزایش خاصیت  8 باالی pHباید مورد کنترل شود به دلیل اینکه در   pHتنظیم 
، می توان مخلوط چند بازدارنده را با  های استفاده از هر کدام از بازدارندههابازدارندگی و همچنین کاهش محدودیت

. در این دی آلی و معدنی برای حفاظت فلزات از خوردگی استفاده کرهایکدیگر استفاده کرد. همچنین می توان از بازدارنده
پروژه از مواد آلی و معدنی سبز که همزمان می توانند خوردگی و رسوب گذاری را کنترل کنند ، استفاده گردید. این مواد 

، بنزوات سدیم ، مولیبدات سدیم ، پلی آکریلیک اسید ، بنزو تری آزول می  های روی ، کربوکسیلیک اسیدهاشامل نمک

 هاطراحی آزمایش "طراحی آزمون"اد مورد نیاز خریداری گردید. با استفاده از برنامه باشد. در بخش عملی پروژه ، مو
ی آزمایشگاهی برای بررسی بازدارندگی رسوب و خوردگی بر های طراحی شده ، آزمونهاصورت گرفت . بر اساس آزمون
 حسب کاهش وزن انجام شد. 

ی کربن استیل و برنج آدمیرالتی مطابق با استاندارد تهیه شدند ها، پایلوت سیستم خنک کننده طراحی و ساخته شد. کوپن
ی خوردگی پایلوت قرار گرفتند هاداخل رک ASTM D2688پس از آماده سازی و توزین بر اساس استاندارد  ها. کوپن

یت الکتریکی ، ، هدا pHی مختلف آب ، دمای رک خوردگی ، هاروزه پایلوت ، غلظت پارامتر 30. در طول مدت آزمون 

 هاروز ، کوپن30تنظیم شد. بعد از گذشت  C40و دما m/s8/1- 2/1به صورت روزانه کنترل شدند. سرعت جریان آب 

ی کربن استیل و آدمیرالتی محاسبه شد. ها، نرخ خوردگی و رسوب کوپن هااز پایلوت خارج شد و از طریق توزین کوپن
در  ی مورد استفادههابه شد و مقایسه ای از لحاظ قیمت و میزان کارایی با بازدارندهمحاس هاسپس هزینه تهیه بازدارنده
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یتا این نتیجه حاصل شد که بازدارنده ساخته شده از لحاظ کارایی و قیمت به صرفه تر از نهاصورت گرفت .  هانیروگاه
 ی تجاری بازار نیز هست. هاندهمی باشد و قابل رقابت با بازدار هابازدارنده مورد استفاده در نیروگاه

 :نتایجچکیده 

  دست یافتن به دانش ساخت بازدارنده هیبریدی چند منظوره سبز 

 تعیین میزان بازدارندگی خوردگی و رسوبگذاری بازدارنده ساخته شده 

  و ی کربن کربن اسههتیل و برنج آدمیرالتی در حضههورهانرخ خوردگی و رسههوب کوپن گیریاندازهمقایسههه نتایج 
 غیاب بازدارنده 

 بر روی نرخ خوردگی و رسوبگذاری  هامقایسه فنی بازدارنده ساخته شده با بازدارنده مورد استفاده در نیروگاه 

 هامقایسه قیمت تمام شده بازدارنده ساخته شده با بازدارنده مورد استفاده در نیروگاه  

 ندات پروژه:تمس 
ارنده هیبریدی چند منظوره سبز با هدف کنترل شیمیایی و صرفه جویی در طراحی و ساخت مواد بازد »یی نهاگزارش 

 .1397؛ گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، « های خنک کننده تر نیروگاههامصرف آب برج
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 عنوان پروژه:
 ارزش افزوده یاو استفاده آن در محصوالت دار هایروگاهن 2COگاز  یافتچشم انداز باز

 معاونت پژوهشی کارفرما: گروه پژوهشی شیمی و فرآیند مجری: واحد

 PPCPN20 کد پروژه: امیرحسین خلیلی گرکانی مدیر پروژه:

 ---همکاران: 

 خالصه پروژه:

رشد روزافزون جمعیت، وابستگی به انرژی و به    .شود می فسیلی تامین  یهاسوخت  توسط  نجها انرژی تمام تقریبا
نی هاجشود. در مطالعات ی فسیلی موجب افزایش مشکالت زیست محیطی میهابع آن رشد مصرف انرژی بویژه انرژیت

ی عالوه نهای گلخاهای مربوط به کاهش نشههر گازهابا توجه به اثرات قابل توجه تغییر اقلیم و اهمیت روزافزون فناوری
ی صنعتی نیز تاکید  های ناشی از این بخش و سایر بخش  نهای گلخاهای ناشی از بخش تولید انرژی، بر گاز هابر آالینده

نی جهاسههبب بروز پدیده تغییرات اقلیمی و آب و هوا و همچنین گرمایش  2COی مانند نهای گلخاهاگردیده اسههت. گاز
 باشند. شده و حائز اهمیت می

اری از مورد توجه بسی  محیطی زیست  و اقتصادی  یهاآسیب  از جلوگیری به منظور کربن انتشار  توجه قابل کاهش
شور  ست جهای هاک  راه عنوان به کربن کم ی بدون کربن و هاتکنولوژی سایر  تجدید پذیر  و برق تولید. ن قرار گرفته ا

 باعث   که   کربن کاهش  یها آوریفن همچنین اتخاذ  .ند ها د شهههدها جلوگیری از بروز خطرات احتمالی پیشهههن  یها حل 
 2 بیش از به حرارت کره زمین درجه جلوگیری از افزایش به منظور شههوند،می اتمسههفر در 2CO لظتانتشههار و غ کاهش

سبت     سیوس ن سل صنعتی  از دمای پیش مقادیر درجه  ضروری    دوران  ست  شدن  و  بازیافت یهاآوریدر این زمینه فن. ا
کارگیری   ند می 2COب فا  مهمی نقش توان ند،  ای ما  کن ته   ال در ایرانح  به  تا  ها این تکنولوژی ا جه قرار نگرف  و مورد تو

  .نشده است بررسی جامع طور به هاآن پتانسیل
آینده صنایع شیمیایی و انرژی کم کربن خواهد بود. این بررسی با توجه به امکانات موجود در این  2COتبدیل 

ارزش شیمیایی و انرژی، )ب( نقش  و تاثیر آن در زنجیره 2COزمینه، نگاهی اجمالی به بحث در مورد )الف( اقتصاد چرخه 
ی بیوتکنولوژی، ها، از جمله مسیر2COی جدید و در حال ظهور برای استفاده از هادر سناریوی آینده صنایع شیمیایی، )ج(راه

برای حرکت به  Cبه عنوان یک مناسب منبع  2COو  )د( استفاده از  2CO)د( نقشه راه فناوری برای استفاده شیمیایی 
 . 2COی سبک از نهاصنایع شیمیایی کم کربن مانند بحث تولید گاز سنتز و الفی یک سمت

 :نتایجچکیده 

 موضوع  اتیادب و اتیکل 

 ختلف م یهاو روش هایندهمختلف در انتشار  آال یعسهم صنا یابیارز ی،گلخانه ا یهاانتشار گاز یزانم یبررس
 2COکاهش انتشار 

 سید کربن در صنایع مختلف به منظور تولید محصوالت دارای ارزش افزودهی استفاده از دی اکهابررسی روش 

 2 یی بازیافت و بکارگیریاجرا یهاموثر بر انتخاب روش یهایگذار یاستبازار و س یلپتانس ییشناساCO  در
 کشور
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 2 یافتانداز باز چشم یو ارائه یبندجمعCO 2مصرف  یهایو فناورCO یدارامحصوالت  یدبه منظور تول 
 ارزش افزوده

 ندات پروژه:تمس

  2گاز  یافتچشم انداز باز» یی نهاگزارشCO ؛ گروه « ارزش افزوده یو استفاده آن در محصوالت دارا هایروگاهن
 .1397پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، بهمن 
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  عنوان پروژه:

 گیری این فرآیند در صنعت برق و انرژیسنجی بکاربررسی فناوری نوین تبدیل توان به گاز و امکان

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: گروه شیمی و فرایند مجری: واحد

 NPRPPN02 کد پروژه: سهیال دلیریان مدیر پروژه:

 سید علی معبودی همکاران:

 خالصه پروژه: 

ش عمده ای از کل تقاضای بخ 2050های پیشرفته، منابع انرژی تجدیدپذیر باید در سال با توجه به سیاست انرژی کشور
ژی تبدیل ها وجود دارد. تکنولوبرق را تأمین کنند. به دلیل تناوب فصلی این منابع انرژی، نیاز به ذخیره سازی این انرژی  

شی از همراهی      PtGتوان به گاز ) سری مزایای دیگر نا سازی بلندمدت انرژی الکتریکی مازاد و نیز یک  ( امکان ذخیره 
ستم گاز   سی شان می دهند که واحد جهارا ارائه می دهد. نتایج مطالعات  آن با  سزایی در    PtGهای نی ن سهم ب می توانند 
 های تجدیدپذر داشته باشند. بکار گیری انرژی

PtG ست که توان الکتریکی را به سوخت گازی تبدیل می  فناوری ستفاده وجود دارد؛    ای ا کند. در حال حاضر سه روش ا
ی تبدیل توان الکتریکی به سهههوخت گازی از برق برای جدایش آب به هیدروژن و اکسهههیژن با            ها در همه این روش 

 شود.الکترولیز استفاده می

شود.  ونقل و صنعت استفاده می  شده یا برای حمل در روش اول توان به گاز، هیدروژن حاصله به شبکه گاز طبیعی تزریق  
سید و تبد روش دوم، ترکیب هیدروژن با کربن دی سیون مانند واکنش    اک ستفاده از واکنش متانیزا یل دو گاز به متان با ا

شود. متان ممکن است بعداً در شبکه گاز    درصدی می  8متانیزاسیون زیستی است که منجر به افت تبدیل انرژی اضافی     

 .کندطبیعی تغذیه شود. روش سوم از گاز خروجی ژنراتور چوب گاز یا نیروگاه بیوگاز استفاده می

 ده نتایج:چکی

 
     سازی در مقیاس بزرگ و ترکیب شیمیایی و تبدیل برق به گاز، امکان ذخیره  تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی 

 های مختلف انرژی را فراهم می آورد.بازار
 ها نشان داده شد.سنجی فنی آنهای فرآیند تبدیل برق به گاز ارائه شده و امکانعناصر اصلی زنجیره 
  صاد تولید ت صوالت      اقت سیل بازار و مح شدت به پتان جدیدپذیر هیدروژن یا متان از طریق تبدیل برق به گاز به 

 رقابتی مرتبط است.
  اسهههتفاده از هیدروژن تجدیدپذیر در بخش حمل و نقل به عنوان سهههوخت برای وسهههایل نقلیه پیل سهههوختی

ود . ولی یک مانع عمده این کاربرد، نب    الکتریکی با راندمان باال آن را در مقایسهههه با بنزین رقابت پذیر می کند          
 یک زیرساخت هیدروژنی است که باید ایجاد شود. 
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           ست که کاربرد آن به صرفه از انرژی تجدیدپذیر ا ستفاده مقرون به  سمت ا ستفاده از این فناوری حرکت به  ا
 بخش برق محدود نمی شود، بلکه شامل بخش حمل و نقل و صنایع شیمیایی نیز می شود.

 ت پروژه:مستندا

 «نام گروه پژوهشی، نام پژوهشکده، پژوهشگاه نیرو.«عنوان گزارش ، 
سی فناوری نوین تبدیل توان به گاز و امکان » - صنعت برق و انرژی  برر ، گروه «سنجی بکارگیری این فرآیند در 

 پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو
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پژوهشی گروه های پایان یافته پروژه

 اطالعات و ارتباطات یفناور
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 عنوان پروژه:
 ، داده و شبکهافزارنرمروه ساله گ 5تهیه برنامه استراتژیک 

 پژوهشگاه نیرو  کارفرما: فناوری اطالعات و ارتباطات مجری: واحد

 PCOPN25 کد پروژه: مهرنوش عابدی مدیر پروژه:

 مهرنوش عابدی -امیر توکلی -سید محمد مهدی عباسی –فرزانه مرتضوی  –مهشید هاللی مقدم  -شیدا سیدفرشی همکاران:

 

 خالصه پروژه:

ریزی راهبردی در امور ی روبرو هسهتند که انجام برنامه هان، با آیندجهابا توجه به تحوالت گسهترده در   هاه کشهور امروز
ناپذیر است. نقشه راه و   ی موجود ضرورتی اجتناب هاوری و استفاده بهینه از سرمایه  پژوهش و فناوری برای افزایش بهره

ی بهتر برای هاریزیی کارآمد مدیریت تکنولوژی اسههت که در خدمت برنامههافرایند ترسههیم آن، به عنوان یکی از ابزار
کند. از سویی برای رسیدن به آینده مطلوب را مشخص می   هاگذاریباشد و نحوه سرمایه  و مراکز تحقیقاتی می هاسازمان 

وانی برخوردار اسههت، خصههوصهها در و مراکز تحقیقاتی، این امر از اهمیت فرا هادیگر به دلیل محدود بودن منابع سههازمان
شد و یا با مخاطره        شته با سرمایه نیاز به زمان طوالنی دا شت  سرمایه هامواردی که بازگ گذاری برای تحقیق و یی نظیر 

 توسعه روبرو باشد.
ضافه شدن وظیفه مدیریت پژوهش به پژوهشگاه نیرو،     ست  تغییر کرده نیزی پژوهشی  هاگروه اهدافبا ا  اهگروه و این ا

ی هاپژوهشهههی پژوهشهههگاه در محور یهاگروه بدین ترتیب. نمایندمیبا مأموریتی متفاوت و سهههازوکاری جدید فعالیت 
ی کالن هاد طرحنهانگاری، پیش پژوهی و آیندهی سیاست  هامسئولیت رصد علم و فناوری، اجرای پروژه   ،تخصصی مرتبط  

 ر صنعت برق و انرژی بر عهده دارند. ی و تثبیت ایده را دهای پایهاو حمایت از پژوهش
 هاریزی برای تحقیقات آینده بر عهده گروهی درست پژوهشی و همچنین انجام برنامه  هاو راه هابنابراین شناسایی شیوه   

 باشد.می
ستراتژیک   "پروژه  شبکه افزارنرمساله گروه   5تهیه برنامه ا شه راه   به منظور تهیه برنامه پژوهش و تدوین "، داده و  نق

 ی فعلی و آینده صنعت برق انجام گرفته است.هاافزار، داده و شبکه مطابق با نیازگروه پژوهشی نرم

 

 :نتایجچکیده 
ی کاری مشخص شد و پنل تخصصی  هادر مرحله اول این پروژه، مطالعات اولیه و مقدمات اجرای پروژه انجام شد. حوزه 

 تشکیل گردید.  هارق در هر یک از حوزهمتشکل از متخصصین و افراد خبره صنعت ب
تخصصی متشکل از متخصصین و افراد خبره صنعت برق در هر یک از  یهادر مرحله دوم این پروژه، با برگزاری نشست  

ی تعیین شهههده )حوزه تولید انبوه، حوزه انتقال، حوزه توزیع، حوزه مشهههترک، حوزه مدیریت شهههبکه و بازار برق( هاحوزه
 شامل موارد ذیل بود: هاانجام گرفت. خروجی این نشست هاو محور های صنعت برق به تفکیک حوزههالششناسایی چا

 ی تعیین شدههاو محور های صنعت برق در حوزههالیست چالش 

 ی ممکن برای حل چالشهالیست راهکار 
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 ی ارائه شدههای پژوهشی در راستای راهکارهالیست پروژه 

ضای           هاو راهکار هالب جداول چالشاین موارد در قا شکل از اع صی داخلی مت ص سپس با همکاری پنل تخ شد.  تکمیل 
ی کاری گروه، های مطرح شده انجام گرفت و با در نظر گرفتن محورهاو راهکار هاگروه، مطالعه، بررسی و تحلیل چالش

 وین شد.ی صنعت برق تدهاو چالش های پژوهشی مناسب جهت رفع نیازهاپروژه
سانی. برای ارائه برنامه  نهای پیش هادر مرحله سوم این پروژه، با توجه به تعداد زیاد پروژه  دی و محدودیت منابع مالی و ان

شه راه، پروژه  ش هاو تهیه نق شدند. به منظور اولویت دی اولویتنهای پی شنامه    هابندی پروژهبندی  س یی هادر هر حوزه، پر
شناس برنامه جداگانه تهیه گردید.  سترات مطابق با نظر کار ستفاده   QSPMجهت تهیه پرسشنامه از روش   یک، ژریزی ا ا

یی هر پروژه از میانگین امتیاز داده شده توسط   نهانفر از خبرگان پاسخ داده شد و امتیاز    3 شد. پرسشنامه هر حوزه توسط    
 خبره بدست آمد.  3

اعضای   حضور  بای با اولویت باال، هاو مشخص شدن پروژه   هاندی پروژهبی مربوط به اولویتهاپس از انجام کلیه فرآیند
 یهابندی و عنوان نمودن پروژهبه منظور ارائه نتایج حاصههل از اولویت یهاو اعضههای پنل گروه جلس پنل تخصههصههی

 برگزار گردید. هادار بودن این پروژهگذاری بر الویتدار و صحهاولویت
 80پروژه از میان  29 ، تعدادداری الویتهابا توجه به محدودیت منابع گروه و حجم باالی پروژهدر این جلسههه همچنین، 

 ساله گروه انتخاب شدند. 5پروژه منتخب، با نظر اعضای جلسه و به منظور استفاده در برنامه 
 ساله گروه و نقشه راه ترسیم شده ارائه گردید. 5در پایان برنامه 

 ندات پروژه:تمس
 1396نیرو، ، پژوهشگاهداده و شبکه افزارنرم پژوهشی ، گروه«تخصصی پنل تشکیل و پروژه ابعاد تعیین» ه اول: مرحل. 

  :1396، پژوهشگاه نیرو،داده و شبکه افزارنرم پژوهشی ، گروه«هاداده تحلیل و آوری جمع»مرحله دوم. 

  :افزار داده نرم پژوهشی ، گروه«افزار، داده و شبکهمتدوین برنامه استراتژیک و ترسیم نقشه راه گروه نر»مرحله سوم
 .1397، پژوهشگاه نیرو،و شبکه
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  عنوان پروژه: 

 ندهیشبکه برق آ در آن یریبکارگ (یاطالعات) یهاو چالش یراتو تأث یانرژ ینترنتا یفنآور یهادرکاربرد یقتحق
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: فناوری اطالعات و ارتباطات مجری: واحد

 PCOPN28 کد پروژه: یدفرشیس یداش مدیر پروژه:

 ناصح زاده یعل یری،ام یمیسل یدقطبو، سع ینآرو همکاران:

 :پروژه خالصه

 زیرساختار از استفاده و اشیاء اتصال با فنآوری این .میشود برده نام صنعتی مچهار انقالب عنوان به اشیاء اینترنت فنآوری از

 امکانپذیر راها سیستم حقیقی زمان کنترل و مانیتور جمله از پیشرفته یهاکاربری و هارویسس ارائه ارتباطات، و اطالعات

 .است اشیاء اینترنت ازتکنولوژی استفاده در پیشرو صنایع جمله از برق شبکه .دارد کاربرد مختلف یهاحوزه در و میسازد

 موارد اولین جمله از هوشمند یهاترموستات و شمندهو روشنایی بار، پاسخ یهاسیستم هوشمند، اندازهگیری ساختار زیر

 به نیاز ،هامیکروگرید و تجدیدپذیر یهاانرژی یهاکاربرد توسعه با اینک .هستند برق شبکه در اشیاء اینترنت کاربرد

 انرژی حوزه در اشیاء اینترنت به بهطوریکه است یافته افزایش توجهی قابل میزان به برق شبکه در اشیاء اینترنت از استفاده

 یهاداده از و کند می اعمال برق شبکه ساختار به را اشیاء اینترنت فرضیه انرژی، اینترنت .شود می اطالق "انرژی اینترنت"
 نوین ساختار یک انرژی اینترنت .میگیرد بهره برق توزیع/تولید یهاسیستم در کنترلی و حسگر اندازهگیری، تجهیزات

 یهاخودرو مانند تجهیزات از وسیعی مجموعه و هوشمندبرق شبکه بین حقیقی زمان اسطو نمودن فراهم با که است
 همراه و میشود انرژی و برق شبکه در شده توزیع یهاسیستم توسعه موجب ... و تجاری، و مسکونی یهاساختمان برقی،

 مدیریت انرژی، توزیع و تولید ولوژیتکن در اساسی تغییر یک عملیات، و ساختار زیر در سرمایهگذاری بهرهدهی افزایش با

 .دهد می توسعه هوشمند و اتوماتیک یهاسیستم بکارگیری با را انرژی مصرف دید قابلیت و میکند ایجاد سرویس ارائه و

 در را وری بهره و هوشمندی از جدیدی سطح که انرژی اینترنت یهاچالش و تأثیرات ،هاکاربرد روی بر پروژه این
 در مسیر یک خلق پروژه این در ما چالش .است کرده تمرکز میکنند تعریف قدرت، شبکه اطالعات آوریفن زیرساختار

 انرژی یهاسیستم برای انرژی اینترنت که است بوده ییهاموقعیت باشناسایی هوشمند انرژی شبکه چشمانداز به رسیدن

 .میکند فراهم هوشمند

 برق شبکه در آن بکارگیری )اطالعاتی( یهاچالش و تأثیرات و نرژیا اینترنت فنآوری یهادرکاربرد تحقیق" پروژه

 :است شده تعریف زیر شرح به مرحله 4 در "آینده

 انرژی اینترنت و آینده هوشمند شبکه .1
 انرژی اینترنت یهاچالش و هافناوری ،هاپروژه .2

 انرژی اینترنت تاثیرات و هاکاربرد .3

 ژیانر اینترنت یهاکاربرد اقتصادی تأثیرات .4

 :نتایج چکیده

 یهاساختمان الکتریکی، خودرو( تجهیزات از یهامجموع و هوشمند شبکه بین حقیقی زمان اینترفیس انرژی، اینترنت
 تولید، یهاقابلیت و میکند فراهم را شوند، متصل انرژی منابع انواع با میتوانند که )... و خانگی وسایل مسکونی، و تجاری

 که است خودکار و شده روز به برق شبکهی ساخت زیر یک انرژی اینترنت .میکند ارائه را اضاتق و عرضه باالنس ذخیره،
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 بروز سرعت تواند می و دهد می مشترکین به بیشتری قدرت کند، می مصرف/تولید پیش از پاکتر و صرفهتر به را انرژی

 .کند کند را انرژی بحران و زمین کره گرمایش جمله از جدی مشکالت از برخی

 و جدید شغلی یهافرصت ایجاد الکتریکی، یهاسیستم بازدهی سطح افزایش حال در دیجیتالسازی از جدیدی نسل
 و بازدهی .هستند هوشمندسازی راه میانه در انرژی یهاسیستم از بسیاری حاضر حال در .است مشتریان به بهتر خدمات
 جمله از ... و سازی دیجیتال انرژی، و آب ارتباط زدایی، ربنک پراکنده، تولید تجهیزات، کردن برقی تقاضا، سمت مدیریت

 هوشمند شبکه اکوسیستم به الکتریکی شبکه اکوسیستم گسترده، و همهجانبه تحوالت و تغییر این با .هستند تغییرات این

 تولید در ترک،مش اکوسیستم یک درون و الکتریکی انرژی کنار در انرژی، دیگر انواع که شکلی به دهد می وضعیت تغییر

 بدون میتوانند انرژی منابع انواع ،) انرژی اینترنت اکوسیستم( انرژی بخش لهااید اکوسیستم در .داشت خواهند نقش

 بین هماهنگی همچنین .نمایند تولید را خود انرژی انرژی، دیگر انواع و سیستم با هماهنگی عدم از ناشی یهامحدودیت

 یهامدل .مییابد گسترش سیستم از بهرهبرداری قابلیت مختلف، یهاسناریو انتخاب با که میدهد رخ ینهاگو به اعضا
 دامنه .دارند انرژی فروش و خرید نحوه به زیادی وابستگی میشوند طراحی انرژی یهاسیستم برای که کاربردی اقتصادی

 صورت به تغییر این .است تغییر حال در انرژی بخش بازار طراحی و توان تولید زیرساخت تولید، بخش در سرمایهگذاری

 آیند وجود به جدیدی کسبوکار یهامدل شوند، بازار وارد جدید یهاشرکت که میدهد اجازه و است انجام حال در تدریجی

 .یابند توسعه نوآورانه یهافناوری و

 :پروژه مستندات

 اه پژوهشگ، العات و ارتباطاتاط یفناور یگروه پژوهش، «یانرژ ینترنتو ا یندهشبکه هوشمند آ: »مرحله اول
 .1396بهمن  یرو،ن

 اطالعات و ارتباطات،  یفناور یگروه پژوهش، «یانرژ ینترنتا یهاو چالش های، فناورهاپروژه: »مرحله دوم
 .1397 اردیبهشت یرو،پژوهشگاه ن

 ت، پژوهشگاه اطالعات و ارتباطا یفناور یگروه پژوهش، «یانرژ ینترنتا یراتو تاث هاکاربرد: »مرحله سوم
 .1397 مرداد یرو،ن

  اطالعات و ارتباطات،  یفناور یگروه پژوهش، «یانرژ ینترنتا یهاکاربرد یاقتصاد یراتتاث: »مچهارمرحله
 .1397 آبان یرو،پژوهشگاه ن
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  : پروژهعنوان 

 برقدر صنعت  IoTهای های پژوهشی در حوزه اطالعات و ارتباطات برای کاربردبررسی و استخراج چالش

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: فناوری اطالعات و ارتباطات مجری: واحد

 PCMPN17 کد پروژه: مریم شبرو مدیر پروژه:

رضهها   -دولت جمشههیدی -سههحر راکعی -صههبریه چوبکار -آزاده جعفری -محمدرضهها طریحی -زهرا علوی کیا -مریم شههبرو همکاران:

 د متین فرهافر-مجید شکری -یمحسن معدن -مسعود کاوه -محمد اسالمی  -شهبازیان

 پروژه: چکیده

اطالعات و ارتباطات با  ی نوینهاکارگیری فناوریی هوشمند برق، بررسی امکان بههایکی از مباحث مطرح در شبکه

وری استفاده از طور کلی افزایش سطح اطالعات سیستم قدرت و بهبود میزان بهرهبه. توجه به الزامات شبکة برق است

تولید، انتقال، توزیع و مصرف در شبکه هوشمند صنعت ی های برق موجود در کلیه ردههای ارتباطی در سیستمهاختزیرسا

 . برق مورد نیاز است

ی وسیع در شبکه هوشمند برق به شمار های مهم برای ایجاد، تسهیل و تسریع پیشرفتهااینترنت اشیاء یکی از فناوری

کارگیری ترین حالت، بهدر ساده ثری داشته باشد.ؤی هوشمند برق نقش مهاعه و ارتقاء شبکهتوستواند در و می رودمی

و ارائه الگوریتم های داراییهاآوری داده، جمعهااینترنت اشیاء در صنعت برق شامل سه گام اساسی دیجیتال کردن دارایی

ی صنعتی، عالوه بر هاکارگیری این فناوری در حوزهر بهی کنترل ادوات است. به منظوهای محاسباتی برای سامانهها

ی هوشمند با قابلیت دریافت، پردازش و اعمال تحریک، کنترل و فرمان، نیاز به یک زیرساخت مخابراتی هاداشتن دستگاه

پروژه آینده باشد. در این ی صنعتی و مالحظات امنیتی خاص میهامناسب و پشتیبانی از پروتکل (QoS)با ضریب کیفیت 

ی پژوهشی این فناوری در حوزه اطالعات و هاپژوهی، با انجام مطالعات تطبیقی و اخذ نظر ذینفعان به بررسی چالش

 ارتباطات پرداخته شده است.  

 

 :نتایجچکیده 
 ی الزم انجام شده است:هادر این پروژه در خصوص مباحثی به شرح زیر مطالعات و پژوهش

)مفاهیم اینترنت اشیاء، اینترنت صنعتی اشیاء، معماری و مدل مرجع در  هاهیم و استانداردتر مفاشناخت دقیق  -1

 اینترنت اشیاء(

 ی صنعتیهای مرتبط با اینترنت اشیاء برای کاربردهاتعیین و بررسی استاندارد  -2

 IEEE2030یهاشناسایی تعامالت ارتباطی و اطالعاتی مورد استفاده در صنعت برق بر اساس استاندارد  -3

   IEC63097و
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عتبر م ی صنعتی توسط موسساتهااینترنت اشیاء برای کاربرددر زمینه ی انجام شده هاشناسایی و بررسی فعالیت  -4

 (EPRIو   CORDIS،CIGREدر سطح دنیا )موسسات 

ی اینترنت ناورمرتبط با ف خدماتی ،افزاری، نرمافزاریررسی محصوالت سختء )باکوسیستم اینترنت اشیاشناسایی   -5

 این حوزه(ی فعال در هابندی شرکتدستهو  ی صنعتیهااشیاء برای کاربرد

  ی انجام شده در داخل کشورهابررسی مطالعات و فعالیت  -6

 ی مهم اینترنت اشیاء در صنعت برق هاشناسایی کاربرد  -7

ین حوزه و ظرات ذینفعان ا، دریافت نقطه ن"کارگیری اینترنت اشیاء در صنعت برق کشوربه"تدوین پرسشنامه   -8

 تهیه گزارش تحلیلی بر اساس آن

 ی اینترنت اشیاء در صنعت برق کشور هابندی کاربرداولویت  -9

تکلپرو)ی مربوطه هاشناسایی چالش وبرق  صنعت در اشیاء اینترنت یهاکاربرد یبرا ژهیو یهاپروتکلبررسی   -10

 (IPv6 به IPv4 از گذر یهاراهبردو  IoT در داده وندیپ هیال، شبکه هیال، نشست هیال یها

هب لزوم) برق صنعت در اشیاء اینترنت بر یمبتن یهاکاربرد یبرا یارتباط یهاشبکه یهارساختیزبررسی   -11

، زمان به حساس یهاشبکه،  NB-IoT  ،LTE ،LPWAN، برق هوشمند شبکه یبرا 3GPP یهاشبکه یریکارگ

 (زمان به آگاه یراتمخاب یهاستمیس و هاوتریکامپ

 هوشمند یهاتمیالگور و ها)روش برق صنعت در اشیاء اینترنت یهاکاربرد یبرا اطالعات پردازشبررسی مبحث   -12

 ی کالن داده در صنعت برق(ها، رایانش ابری و کاربردداده پردازش

و اقدامات امنیتی، معماری  ها)چالش برق صنعت در اشیاء اینترنت بر یمبتن یهاکاربرد یبرا تیامنبررسی مبحث   -13

ی هاو فناوری اءیاش نترنتیا در یخصوص میحر حفظ و تیامن یقاتیتحق یهاپروژه از ییهانمونهامنیتی، بررسی 

 (PUF ،KSIچین، امنیتی، بالک

 کارگیری اینترنت اشیاء در صنعت برقاستخراج مجموعه اقدامات مورد نیاز برای به  -14

 

 دات پروژه:تنمس

ی پژوهشههی در حوزه اطالعات و ارتباطات برای هاش مراحل اول تا شههشههم پروژه: بررسههی و اسههتخراج چالش   گزار
 .PCMPN17/T1- T6 ،1395-1397در صنعت برق،  IoTی هاکاربرد
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 :پروژهعنوان 

 تدوین سند اقدام مشترک تحول دیجیتال در صنعت برق 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: فناوری اطالعات و ارتباطات مجری: واحد

 PCMPN24 کد پروژه: مریم شبرو مدیر پروژه:

ستانی، آزاده              همکاران: سرو شفیعی  شاه، کیومرث حیدری، علی  سحر راکعی، علی کرمان ضا طریحی،  شبرو، محمدر شیدی، مریم  دولت جم

 پور، رضا شهبازیانفپور، صبریه چوبکار، معصومه رحمانی، زهرا شریکیا، محسن معدنی، مهدی مظفریجعفری، زهرا علوی

 پروژه: چکیده

اوریتوسههعه کاربرد فن» عنوان تحت فعالیتی نیرو وزارت و اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت نمابییف توافق براسههاس
 و پژوهشگاه نیرو به عنوان مسئول تدوین دیگرد فیتعر «در صنعت آب و برق با رویکرد تحول دیجیتال ICTی نوین ها

ستای توسعه    »زه صنعت برق معرفی گردید. در فاز اول این پروژه، تدوین سند   این سند در حو  برنامه اقدام مشترک در را
 مدنظر قرار گرفت. « در صنعت برق (ICT)ی نوین فاوا های فناوریهاکاربرد

و  ین اهدافی از اهابه منظور تهیه این سههند، اسههناد باالدسههتی مرتبط با صههنعت برق مورد مطالعه قرار گرفت و خالص
مطالعات    تاثیرگذار باشهههد، اسهههتخراج گردید. همچنین     ها تواند بر روی آن میکه فناوری اطالعات و ارتباطات       ها برنامه  

ی انرژی و هاتطبیقی در خصوص موضوع تحول دیجیتال، هوشمندسازی صنعت برق، نحوه مشارکت و همکاری بخش       
 مخابرات با یکدیگر، صورت پذیرفت. 

 دستی بررسی شده به شرح زیر است:اسناد باال
 92سال  -مقام معظم رهبری -ی کلی اقتصاد مقاومتیهاسیاست -

سال  – 1400-1396قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  -
95 

 96سال  -دولت -سند ملی راهبرد انرژی کشور -

 96سال  -جناب آقای دکتر اردکانیان -ازدهمبرنامه وزیر محترم نیرو در دولت دو -

 96سال  -وزارت نیرو -1404برنامه راهبردی وزارت نیرو  -

 96سال  -1404انداز شرکت توانیر در افق سال سند چشم -
 -تسازمان فناوری اطالعامعاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و  -کشور یکینقشه جامع توسعه دولت الکترون -

 93سال 

 95سال  -شورای عتف -ند برقسند شبکه هوشم -
 93سال  -ریشرکت توان -اطالعات و آمار صنعت برق یانداز فناورسند چشم -
 96تا  94سال  -پژوهشگاه نیرو -مختلف صنعت برق یهادر حوزه یتوسعه فناور یاسناد راهبرد -

 مطالعات تطبیقی صورت گرفته عبارتند از:
 "ی مشترک مخابرات و انرژی برای توسعه پایدارهمکار -برای انرژی ICT"تحت عنوان  ITUگزارش  -
 تحقیقات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات موسسه تحقیقات برق آمریکا -
 ی فنی و تحقیقاتی سیگرههافعالیت -
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 در اتحادیه اروپا CORDIS یهابررسی پروژه -
 NAVIGANT یقاتیگروه تحقگزارش  -
 ترنت اشیاء در صنعت برقگزارش بانک توسعه آسیا در مورد بکارگیری این -
 نی اقتصاد در مورد تحول دیجیتال در صنعت برقجهافروم  زارشگ -
 اپراتور هوشمند یگزارش طرح مل -
 در صنعت برق اءیاش نترنتیا یریپرسشنامه بکارگنتایج  -

مه   نداز تدوین چشهههم »در ادا نه     »، «ا هداف مشهههترک دو وزارتخا هداف    ها طرح»، «تدوین ا ی زیرمجموعه هر یک از ا
صورت پذیرفت. خروجی این بخش  « ی سنجش عملکرد هاشاخص »و « ی دارای اولویت باالهاتعیین طرح»، «مشترک 
سعه کاربرد       » ،هااز فعالیت ستای تو شترک در را صنعت آب و   (ICT)ی نوین فاوا های فناوریهاسند برنامه اقدام م در 

دار و زودبازده تعیین شده در سند اقدام ی اجرایی اولویتهارحبود. تعدادی از ط ICTمربوط به وزارت نیرو و وزارت « برق
 مشترک عبارتند از:

 اجرای پایلوت شبکه هوشمند توزیع و مصرف برق و پایلوت شبکه هوشمند توزیع و مصرف آب .1
 یهای هر دو حوزه نیرو و فاوا با اسههتفاده از زیرسههاخت هاتوسههعه ظرفیت مخابرات و انتقال داده برای کاربرد .2

 شبکه توزیع برق
 حوزه آب و برق خدمات و هاپذیری دادهندازی پایلوت پلتفرم دسترسیهاطراحی و را .3

 ندازی و توسعه بازار الکترونیکی آب و بازار الکترونیکی برق با مشارکت بخش خصوصیهارا .4

 
امضههای دو وزیر محترم نیرو و با  97تیر  27ی در تاریخ هاین سههند مورد تائید وزیر محترم نیرو قرار گرفت و طی جلسا

 ارتباطات و فناوری اطالعات مبادله گردید.
 

 :نتایجچکیده 

سعه کاربرد        ستای تو شترک در را سند برنامه اقدام م شتیبان و تدوین   (ICT)ی نوین فاوا های فناوریهاانجام مطالعات پ
 در صنعت برق

 دات پروژه:تنمس

سع     »سند   - ستای تو شترک در را صنعت آب و برق  (ICT)ی نوین فاوا های فناوریهاه کاربردبرنامه اقدام م ، تیر «در 
1397. 

 .1397، خرداد PCMPN24/T1-T6، «صنعت برق در حوزه سند اقدام مشترک بانیمطالعات پشت»گزارش  -
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 عنوان پروژه: 

 آزمون ایده انتقال برق به روش بیسیم و طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی ااطالعات و ارتباطاتفناور مجری: واحد

 PCMPN18 کد پروژه: پورزهرا شریف مدیر پروژه:

 پور، وحید حمیتی واقف، بهنام غالمرضازاده فامیلیزهرا شریف همکاران:

 پروژه: چکیده

وهشههی فناوری در گروه پژ "آزمون ایده انتقال برق به روش بیسههیم و طراحی و سههاخت نمونه آزمایشههگاهی   "پروژه 
اطالعات و ارتباطات پژوهشههگاه نیرو انجام شههده اسههت. هدف این پروژه دسههتیابی به دانش فنی تکنولوژی انتقال توان 
بیسیم در سطح توان متوسط و در فواصل نزدیک و طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی سیستم انتقال توان بیسیم           

 بوده است. 
ی انجام شده در  های مختلف انتقال توان بیسیم، بررسی فعالیت  هاروژه، به مطالعه روشی این پهادر بخش اولیه فعالیت

ی مطرح در این زمینه پرداخته شده است. همچنین با توجه به اینکه در این هاداخل و خارج از کشور و شناسایی استاندارد
رونیک افزار و مدارات الکتست، سخت  هار بودپروژه طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم انتقال توان بیسیم مد نظ     

مورد نیاز مورد مطالعه و بررسههی قرار گرفت و براسههاس آن، طراحی اولیه انجام پذیرفت و بلوک دیاگرام سههیسههتم انتقال 
شده در این پروژه جهت          ستخراج گردید. مکانیزم انتخاب  صات فنی مد نظر در این پروژه ا شخ سب با م سیم متنا توان بی

سازی سیستم انتقال توان بیسیم تکنولوژی القایی رزونانسی بوده است که برای فواصل نزدیک و انتقال سطوح توان پیاده
 باشد.متوسط و باال مناسب می

ت که اسی این پروژه به طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم انتقال توان بیسیم پرداخته هابخش دوم فعالیت 
توان  که فرآیند انتقال بیسیم ها. در بخش مخابراتی، طراحی رزوناتورباشدو الکترونیکی میشامل دو قسمت مخابراتی 

ی انتقال توان بیسیم مبتنی بر تکنولوژی القایی رزونانسی، هاشود، صورت گرفته است. در سیستمانجام می هاتوسط آن
اسب با ی منهانتقال موثر توان، الزم است رزوناتورنقشی اساسی دارند و به منظور کاهش تلفات ناخواسته و ا هارزوناتور

بیسیم  کارگیری در سیستم انتقال توانبه همراه قابلیت به هاانواع رزوناتور پروژه این ضریب کیفیت باال طراحی گردد. در
، هاتوررزونابراساس اطالعات و شناخت کسب شده درخصوص انواع  هامورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب و طراحی رزوناتور

انجام شده است. در فرآیند طراحی ساختار رزوناتور بهینه، به منظور  های موثر در طراحی آنهاو پارامتر هاعملکرد آن
سازی یادهسازی، پتامین مشخصات فنی مد نظر در این پروژه چندین طراحی مختلف انجام پذیرفت که هر بار پس از شبیه

از لحاظ  های عملکردی رزوناتورهامورد ارزیابی قرار گرفت و ابعاد رزوناتور و ویژگی های عملی، عملکرد آنهاو تست
راندمان انتقال، سطح توان قابل انتقال، میزان فاصله قابل انتقال، پایداری فرکانس رزونانس، حساسیت به همترازی، میزان 

سعی  هایده آرک بررسی گردید. در هر یک از طرحی الکتریکی و مغناطیسی نشتی و مشکالتی از نظر وقوع پدهامیدان
ت طراحی ینهابوده است تا در  هایی برای دستیابی به بهترین نتایج عملکرد رزوناتورهابر رفع مشکالت و ارائه راهکار

 .، مشخصات فنی مورد نظر تامین گردیدهاکارگیری ایده جدیدی برای ساختار رزوناتوربهینه انجام پذیرفت و با به
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وات و در محدوده فرکانس کاری   50همچنین در بخش الکترونیک این پروژه، طراحی فرستنده توان متوسط در محدوده 
چند صد کیلوهرتز تا چند مگاهرتز مد نظر بود که در این محدوده فرکانسی، انتخاب و تامین قطعات توان باال با دشواری 

ی عملی، مدارات الکترونیکی فرستنده و گیرنده مورد هاگیریو اندازه هاسازی، تستهمراه بود. با انجام مطالعات، شبیه
 سازی گردید. یی با قابلیت تامین مشخصات فنی مورد نظر طراحی و پیادهنهاگرفت و مدارات  قرار بررسی

ی پروژه هامندییت در این پروژه نمونه آزمایشههگاهی سههیسههتم انتقال توان بیسههیم که قادر به برآوردن تمامی نیازنهادر 
 باشد طراحی و ساخته شد.

  

 
 :نتایجچکیده 

وات در محدوده فرکانسی  67در این پروژه نمونه آزمایشگاهی سیستم انتقال توان بیسیم با قابلیت انتقال توان تا حدود 
600KHz-1MHz  نتایج بدست درصد طراحی و ساخته شد. با توجه به  60سانتی متر و با بازده کل باالی  14در فاصله

ی عملی انجام شده، عملکرد نمونه آزمایشگاهی سیستم انتقال توان بیسیم طراحی و ساخته هاگیریو اندازه هاآمده از تست
ی منحصر هاباشد. از ویژگیشده چشمگیر بوده و نتایج حاصل، فراتر از مشخصات فنی موردنظر در تعریف این پروژه می

اشاره نمود که در فرکانس کاری در محدوده  هاکار گرفته شده در طراحی رزوناتوره ایده بهتوان ببه فرد این سیستم می
بدون استفاده از خازن دارای ابعاد مناسب بوده و بصورت مسطح و با تامین ایمنی  هاکیلوهرتز، رزوناتور 650

توان به راندمان انتقال باال در حدود می های عملکردی این رزوناتورهاند. از جمله ویژگیهاالکترومغناطیسی طراحی شد
، پایداری فرکانس رزونانس، ایمنی الکترومغناطیسی باال، میزان حساسیت درصد )بدون مدارات فرستنده و گیرنده( 75

ی باال اشاره نمود. همچنین عالوه بر سبک و کم حجم هاو قابلیت عدم وقوع آرک در توان هاپایین به همترازی رزوناتور
وه ی است که عالنهابه گو هاسازی رزوناتورپیاده از موادی با حداقل تلف ممکن استفاده شده است. هادن، در ساخت آنبو

بر سبک و کم حجم بودن، ساختاری پایدار و مستحکم داشته و از موادی با حداقل تلف ممکن استفاده شده است. همچنین 
مگاهرتز  1وات را تا فرکانس کاری  100ی محدوده هاامکان تولید توانمدار الکترونیکی فرستنده توان طراحی شده نیز 

 پذیر ساخته است.امکان
 

 
 دات پروژه:تنمس

 دستیابی به دانش فنی تکنولوژی انتقال توان بیسیم با روش القایی رزونانسی 

 ی مرتبطهابررسی و شناسایی استاندارد 

 تقال توان بیسیم در فواصل نزدیکطراحی و ساخت نمونه اولیه و آزمایشگاهی سیستم ان 
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  عنوان پروژه: 

  ی مرتبطهاو پیاده سازی الگوریتم ی کنترل مبتنی بر دادههابررسی روش

 پژوهشگاه نیرو  کارفرما: فناوری اطالعات و ارتباطات مجری: واحد

 Pcopn30 کد پروژه: سید محمد مهدی عباسی مدیر پروژه:

 سیده نازیال سید علیخانی -د فیوضیمحم -حمید توشنی همکاران:

 خالصه پروژه:
 یهابا استفاده از داده  سیستم   یهامستلزم آن است که پارامتر   ی شناسایی  هابا استفاده از روش  سیستم  یک  یساز مدل

زم است الیک مدل دقیق برای یک سیستم نامعلوم  برای استخراجطبیعی است که تالش بسیاری  تجربی کالیبره شوند.
ده در  تحقیقات انجام شههاین مدل طراحی کرد. در این پژوهش به مطالعه و بررسههی  کننده بر مبناییک کنترل ا بتوانت

سازی آن     هادر زمینه روش سطح دنیا  صنعت برق که مدل شد و مروری بر تجهیزات   های کنترل مبتنی بر داده پرداخته 
ی با درجه های کنترل مبتنی بر داده بر روی سیستم  های روشدشوار می باشد انجام شد. سپس پیاده سازی و شبیه ساز       

ف پروژه به تعری های کالسیک نتایج قابل قبولی بدست آمد، و در انت  هاغیر خطی باال انجام شد که در مقایسه با روش  
 ی کنترل مبتنی بر داده بر روی تجهیزات صنعت برق پرداخته شد.   هادر زمینه انجام روش

 :ایجنتچکیده 
درشوار می باشد پرداخته شد. در این تجهیزات به دلیل برهم کنش  هامروری بر تجهیزات صنعت برق که مدلسازی آن

 ی کنترل کالسیک نتایج مطلوبیهای مختلف تجهیز و غیر خطی بودن معادالت حاکم بر سیستم روشهابین بخش
 ندارند.

مختلف  یهای با درجه غیر خطی باال پیاده سازی شد و سناریوهاسیستمی کنترل مبتنی بر داده بر روی های روشهاکد
تعریف پروژه برای ادامه کار تعریف گردید و اهداف هر  3پیاده سازی گردید.  هااز جمله وجود نویز و اغتشاش بر روی آن

 آورده شده است. هایک از پروژه

 ندات پروژه:تمس

 « پژوهشگاه  ،فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی ، گروه«مبتنی بر داده شناسایی مفهوم کنترل مبتنی برمدل و
 .1397نیرو،

 « اتفناوری اطالعات و ارتباط پژوهشی ، گروه«ی کنترل مبتنی برداده در صنعت برقهای روشهابررسی کاربرد ،
 .1397پژوهشگاه نیرو،

 « فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی وه، گر«ی کنترل مبتنی بر دادههای روشهاپیاده سازی الگوریتم، 
 .1397پژوهشگاه نیرو،

 « 1397، پژوهشگاه نیرو،فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی ، گروه«د برای ادامه کار در گروه نهاپیش. 
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  عنوان پروژه: 

 در شبکه توزیع نیروی برق هاتحلیل کالن داده

 پژوهشگاه نیرو  فرما:کار فناوری اطالعات و ارتباطات مجری: واحد

 PCOPN29 کد پروژه: فروغ صدیقی مدیر پروژه:

 فروغ صدیقی –مهرنوش عابدی  –محمدرضا جبارپور ستاری   همکاران:

 

 خالصه پروژه:
 یهایستمهوشمند و س یکیالکترون یها، دستگاههااز جمله سنسور یصنعت برق و انرژ  یکاربرد یهایتکنولوژ یشرفت پ

برق و  یز قطعا یریجلوگ ین،مصرف مشترک   یالگو دهیتقاضا، شکل   بینییشدر ارتباط با پ یدیمکانات جدشده ا  یعتوز
 یدتول یزباال ن یچیدگیبا سهههرعت و پ   ها از داده یها سهههابقیب محج ،ها یشهههرفت پ این با  همزمان . ند ها آوردفراهم  یرهغ
ستفاده از حجم باال  یریت. به منظور مدشود یم شر  یو ا ست یم یعتوز یهاکتداده،  م حج ینا سازی یرهقادر به ذخ بای

 به اطالعات ارزشمند باشند.  هاآن یلتبد یبرا یشرفتهپ یهایزو آنال یلداده و انجام تحل
صل از تحل  یجواقع نتا در ستر  تواندیم هاداده یلحا ستفاده     یک یهادر بخش ییراتتغ یجادا یبرا یبه عنوان ب سازمان ا

شبکه    ستفاده از تحل  یزبرق ن یروین یعتوز شود. در  و  یزیرتعامالت هدفدار و نظارت موثرتر و برنامه یجادبا ا هاداده یلا
  .گرددیم یاتیعمل وریبهره یشو افزا یناناطم یتقابل یشن، افزایمشترک یترضا یشبهتر موجب افزا یاجرا

 یریتعبارتند از: پاسههخ بار، مد یعتوز یهاشههرکت یبرا اهکالن داده یلاسههتفاده از  تحل یتجار یهایزهانگ ترینعمده
و  بانی یپشهههت یزات،تجه یریت و مد  یانطباق با مقررات، نگهدار    ی،انرژ یوراز تلفات و تقلب، بهره   یشهههگیری، پها درآمد 

 بار. یریتو مد بینییشپ ین،مشترک یریتمد
 یها شهههده از کنتور یگردآور یها داده یل و تحل یریت مد  یدر راسهههتا  ییها گام  یعتوز یها از شهههرکت  یدر برخ اگرچه 

س   شمند،  ستم هو ستم س  ی،قطع یریتمد یهای سکادا و غ  یهای ست، اما زمان     یرها شده ا شته  صحبت از تحل  یبردا  لیکه 
صص در زم    یهنوز در ابتدا یعتوز یهاشرکت  آید،یم میان به هاکالن داده ستند. کمبود تخ  یللو تح یریتمد ینهراه ه

 با آن مواجه هستند. یعتوز یهااست که امروزه شرکت یاساس یهاکالن از چالش یهاهداد
صل  هدف سا   یندر ا یا وجود م یهاراهکار یبرق و بررس  یروین توزیع شبکه  در هامفهوم و منابع کالن داده ییپروژه شنا

 .باشدیحوزه م یندر ا هاآن یزو آنال یلبه منظور حل چالش تحل
 

 :یجنتاچکیده 
سی قرار گرفت  هادادهکالن مفهوم ابتدا در مرحله اول این پروژه  ستند  هاداده، هاکالن داده. منظور از مورد برر یی ه

اری به عنوان راهک هادادهسپس ضرورت شناخت و بکارگیری مفهوم تحلیل کالن . الیی دارندکه حجم، سرعت و تنوع با
باالی      یت حجم  مدیر نای آن         هو بهر ها دادهبرای  که بتوان بر مب به دانش  یل آن  بد چه بیشهههتر از داده و ت گیری هر

 ی تحلیل آورده شده است.هاو تکنیک هاگیری نمود، به همراه معرفی ابزارتصمیم
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همراه با دالیل روی آوری به تحلیل  هاو مدیریت آن هادر مرحله دوم، ابتدا اهمیت دسههترسههی به حجم باالی داده  
در شههبکه توزیع نیروی برق مورد بررسههی قرار گرفت. سههپس لزوم ایجاد زیرسههاخت مناسههب به همراه      اهکالن داده

ی الزم بدین منظور در حوزه توزیع هایی که در ایجاد تغییرات و دگرگونیهای موجود در این زمینه و نیز تکنیک ها چالش 
ست. در       شده ا ست، مطالعه  شرکت هاسی مدل یت نیز پس از بررنهانیروی برق دخیل ا یع ی توزهای تحلیلی مختص 

نی تحلیل کالن داده جهای مناسب، بازار  های ایجاد مدلهاشامل مفاهیم پایه، اهداف مدلسازی داده و نیز مزایا و چالش  
یان در این می انجام گرفته و محصوالت تجاری موجود آورده شده است.    هادر شبکه توزیع نیروی برق مشتمل بر پروژه  

شده، پروژه     صل  ساس نتایج حا شرکت هابر ا ی های برنامههاترین مولفهی توزیع از مهمهای تحلیل و هوش تجاری در 
شرکت       سال آینده خواهند بود.  سه تا پنج  ستراتژیک در طول  سرمایه هاا گذاری میلیارد دالری بر روی ی توزیع در حال 

انشان را  ی مشتری های خود و دستگاه های به دست آمده از دستگاه  هاادهی پیشرفته تجزیه و تحلیل هستند تا د  هاسیستم  
 29ه سهاالن  های توزیع بر روی تحلیل کالن دادههاگذاری شهرکت مدیریت و تحلیل کنند. در آمریکای شهمالی، سهرمایه  

سال       شته و تا  صد افزایش دا ست. در کل     2به بیش از  2016در سیده ا سیار  سرمایه  ن، اینجهامیلیارد دالر ر گذاری ب
ست، تحقیقات     شتر و رو به افزایش ا شان می  GTMبی سرمایه ن ی تجمیعی در تجزیه و تحلیل کالن هاگذاریدهد که 

 نهامیلیارد دالر آن ت 8/3میلیارد دالر خواهد رسید که  6/20به بیش از  2020تا  2012ی توزیع از سال  های شبکه هاداده
محصههوالت تجاری  SASو  IBM ،Oracleی بزرگی نظیر هابود. در این حوزه شههرکت خواهد 2020متعلق به سههال 

ی شههبکه هاکه در زمینه ارائه محصههوالت تجاری در تحلیل کالن داده SASند. به عنوان مثال، هامتنوعی را ارائه نمود
شود، محصوالت متنوعی به   میی حال حاضر دنیا محسوب   هاو بهترین شرکت  هاترینتوزیع و نیروی برق یکی از فعال

 بینی انرژی، تضمین درآمد، تحلیل شبکه و مدیریت ریسک انرژی ارائه نموده است.منظور تحلیل رفتار مشتری، پیش
ازی این منابع س در شبکه توزیع نیروی برق و نیاز اساسی به یکپارچه    هادر مرحله سوم، ابتدا منابع اصلی تولید کالن داده  

سی قرا  سپس  مورد برر ساخت کالن داده از دیدگاه رویکرد  ر گرفت.  صر زیر شکالت آن هاعنا ا در تطبیق ب های موجود، م
صرفه  های با حجم زیاد و متنوع و مزایای رویکردهای انواع دادههانیاز شده که مقرون به  شده   ی توزیع  ستند، آورده  تر ه

ست. هم  سایر فناوری      Sparkو  Hadoopشامل   ی کالن داده منبع بازهاچنین، فناوریا شده و نیز  ضیح داده  ی هاتو
ستند.       هاپایگاه داد سودمند ه شرکت  ستم  سی  های موثر در تحلیل کالن دادههادر ادامه این گزارش تکنیک ی که در اکو

شامل تکنیک  شین، تحلیل هادر توزیع نیروی برق  سی  بی آماری و ... مورد هاگویانه، تکنیکی پیشهای یادگیری ما رر
توزیع نیروی برق آورده شهههده اسهههت.  در شهههبکه  ها یی از نحوه به کارگیری این تکنیک   ها یتاً نمونه  نها قرار گرفته و  

سته       شف تقلب، د ضا، ک سخگویی به تقا شف خطوط خطادار و برق دزدی از جمله نمونه   پا شتریان، ک واقعی  یهابندی م
ستند که نحوه پیاده  ستفاده آن   ه سی قرار گرفت در  هاسازی و ا شده،    هااین گزارش مورد برر صل  ند. با توجه به نتایج حا

آوری، انتقال و جمع -1شود: ی مختلف مراحل زیر را شامل میهابرای استفاده در کاربرد هافرآیند کلی تحلیل کالن داده
سههازی، اصههالح و  ی، فشههردهگذارسههازی داده )تمیزکردن، انتخاب ویژگی، اندیساسههتخراج و آماده -2، هاذخیره داده

ای سه شود که داری یادگیری ماشین استفاده میها)اغلب از الگوریتم ها، تحلیل دادههاسازی داده پردازش(، یکپارچهپیش
فازی،   K-means ،c-meansبندی و ارزیابی اسهههت(، اسهههتفاده از نتایج برای کاربرد خاص.         مرحله آموزش، دسهههته  

شه  سله   خو سل سازمانده روش   مراتبیبندی  شت خود سته    ها، نگا سبی در د ستند که عملکرد منا شت یی ه ند. هابندی بار دا
صنوعی یکی از روش     صبی م ست که در اغلب برنامه هاشبکه ع سته    هایی ا شف تقلب، د ی بار هابندی منحنیاز جمله ک

شف خطا در خطوط برق بکار گرفته می    صرفی و ک صمیم   م لی دهد. در حالت کری ارائه میگیشود و نتایج خوبی برای ت
ی یادگیری با نظارت، که های در زمان آموزش الگوریتم مشههخص باشههند، از الگوریتم های دادهاو دسههته هااگر کالس
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ANN ،SVM شههود. در غیر اینصههورت از  هسههتند، اسههتفاده می  هاگیری از مهمترین این الگوریتمو درخت تصههمیم
از  SOMی و ها بندی الی ، الگوریتم خوشههههK-meansشهههود که  ن نظارت اسهههتفاده می  ی یادگیری بدو  ها الگوریتم

 هستند. هاترین این الگوریتممهم

 
سئل  هادر مرحله چ سی م صل اول   هارم، ابتدا به تعریف و برر شد. بدین منظور در ف ی در حوزه توزیع نیروی برق پرداخته 

ی مختلف آب و هوایی نظیر دمای هاشههترکین بر اسههاس پارامتربینی میزان مصههرف انرژی می مرتبط با پیشهامسههئل
سرعت باد و میزان رطوبت و پارامتر  صل دوم داده      هاهوای بیرون،  سپس در ف ست.  شده ا ی مربوطه های زمانی تعریف 
پاالیش سازی مورد  سازی جهت مدل کسب شده و به منظور آماده   هامورد بررسی قرار گرفته تا شناخت الزم از این داده  

 گیری،، درخت تصههمیمیهارگرسههیون چند جملی مختلف نظیر هاند. در فصههل سههوم مدلهاپردازش قرار گرفتو پیش
م آورده چهارصل  در ف هاجنگل تصادفی، شبکه عصبی و بردار پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارزیابی این مدل     

یی هاه، زمانی که داده ورودی متشکل از دمای هوای بیرون باشد، الگوریتمی صورت گرفتهاشده است. با توجه به ارزیابی
صمیم     صادفی، درخت ت سیون جنگل ت شت. هم   نظیر رگر شتیبانی بهترین عملکرد را خواهند دا نین طبق چگیری و بردار پ

طوبت هوا و سههرعت ی آب و هوایی نظیر رهای ورودی جدید مرتبط با ویژگیهانتایج حاصههل شههده، اضههافه نمودن داده
ضافه نمودن ویژگی          ست که ا شت. این در حالی ا شده نخواهد دا صل   ی زمانیهاوزش باد، تاثیر چندانی روی نتایج حا

ی ها چنین میزان تاثیر داده گذاشهههت. در ادامه هم   ها ی روی بهبود عملکرد مدل ها نظیر نوع روز و ماه تاثیر قابل مالحظ    
ورد بررسی قرار گرفته و طبق نتایج به دست آمده، هرچند افزایش مجموعه آموزشی روی    م هاآموزش روی عملکرد مدل

موجب افزایش زمان اجرا خواهد داشههت و  نهاتاثیر خواهد گذاشههت، اما افزایش بیش از اندازه آن ت هابهبود عملکرد مدل
سی روی عملکرد مدل   سو ضافه نمود   هاتاثیر مح شت. در پایان نیز با ا شاهده  نخواهد دا ن مجموعه آب و هوایی جدید، م

گردید که هرچقدر گستردگی اطالعات بیشتر باشد، نتایج بهتری نیز حاصل خواهد شد.  به طور کلی نتایج حاصل شده از 
ی روی جلوگیری از هدر رفت انرژی و نیز خسههارت و هابینی میزان مصههرف مشههترکین تاثیر قابل مالحظ تخمین پیش

شی  شت.  ی فراوان خهاخامو صرف برق برای جلوگیری از هزینه واهد دا ضافی  هابنابراین، مدل کردن دقیق میزان م ی ا
 کند.راهم میکنندگان فبسیار حیاتی است و امکان ارائه انرژی مورد نیاز مشترکین با قابلیت اطمینان باال را برای تامین

 

 ندات پروژه:تمس
  :فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی ، گروه« هاکالن داده یلحلو ت هاکالن داده یممفاه یبررس»  مرحله اول ،

 .1397پژوهشگاه نیرو،

  :فناوری اطالعات  پژوهشی ، گروه«برق  یروین یعدر شبکه توز هاکالن داده یلتحل یهاو کاربرد یامزا» مرحله دوم
 .1397، پژوهشگاه نیرو،و ارتباطات

  :فناوری  پژوهشی ، گروه«برق  یروین یعدر شبکه توز هاکالن داده یلتحل یهایکمنابع و تکن یبررس» مرحله سوم
 .1397، پژوهشگاه نیرو،اطالعات و ارتباطات

  فناوری اطالعات  پژوهشی ، گروه«داده نمونه از صنعت برق  یداده رو یلمراحل مختلف تحل یاجرا» م: چهارمرحله
 .1397، پژوهشگاه نیرو،و ارتباطات
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 عنوان پروژه:

عت برق صههن یعدر حوزه توز گیرییلو تحو یدخر ی،برون سههپار یهایندافزار و فرآو توسههعه نرم یدتول یمتدولوژ ینتدو 
 یرانا

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: گروه پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات مجری: واحد

 PCOPN31 کد پروژه: الهه حبیبی مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 پروژه: چکیده

سی مهن ستفاده  معنای به افزارنرم د صول  از ا سی  ا صول  ارائه و تولید برای مهند  طمینان،ا قابل کیفیت، با افزارینرم مح
 ساخت ایبر مند و دقیقنظام روش یک افزارنرم مهندسی دیگر، عبارت به. باشدمی کارآمد و توسعه قابل صرفه،بهمقرون

 افزارنرم مهندسههی یهافعالیت از یهامجموع افزارنرم توسههعه فرآیند .یدنمامی ارائه کیفیت با افزارینرم محصههول یک
 توسعه یهافرآیند از هدف. گرددمی ریزیبرنامه و طراحی افزاری،نرم محصول یک عمر چرخه مدیریت هدف با که است
ستاندارد  دهی،سازمان  افزارنرم سازی    و نمودن ا ستند ش  چارچوب یک در هافعالیت مجموعه م شد می خصم  بدین تا با

 لیاصهه فاز سههه در توانمی را افزارینرم محصههول یک عمر یابد. چرخه بهبود افزارنرم تولید کیفیت و سههرعت ترتیب
ستخراج  تعریف، سنجی، امکان) ریزیبرنامه ستند  آزمون، سازی، پیاده طراحی،) اجرا ،(هانیازمندی تحلیل و ا  و( سازی م

 نمود. بندیتقسیم پشتیبانی( و ریکارگیری )استقرار، نگهدابه
نحوه اسهههتخراج  یفی،و ک یکنترل ید پروژه از د یزیرافزار وجود دارد. برنامه  توسهههعه نرم  یبرا یمتعدد  یها یمتدولوژ 

ر د یهسههتند که به نحو یاز جمله مراحل یابی،و ارز یآزمون، نگهدار سههازی،یادهپ ی،و طراح یلکاربر، تحل یهایازمندین
سعه نرم  یهایولوژمتد یتمام شترک م  یو چگونگ یبافزار با تفاوت در ترتتو شند یاجرا، م  یک انتخاب ی. در حالت کلبا

ستگ  یمتدولوژ س    یبه حوزه کار یب ستم سازمان،   یگریپروژه و موارد د یرزمان و بودجه پروژه، تجربه مد ی،افزارنرم ی
ص روش نظام ی،دارد. متدولوژ سئ  هاکار یصمند کردن تخ سعه نرم  دفبا ه یافزارپروژه نرم یمدر ت هایتولو م افزار با تو

 شده، است. یبینیششده و بودجه پ یینتع یبرنامه و زمانبند  یکبا  یینهاکاربران  یهایازن ینتأم یباال برا یفیتک
و  عیتوز یونماسههاتو یهاافزارصههنعت برق از جمله نرم یهاافزاراز نرم یاریشههدن بسهه یاصههل که بوم ینبر ا یتبا عنا

ستور کار وزارت ن  یهاداده یریتمد ش قرار دارد، پروژه پ یروکنتور در د س  دینهای رق صنعت ب  یهاافزارنرم یاجمال یبا برر
صدد ارائه و تدو  ستاندا  یمتدلوژ یندر  سعه و پ  یبرا ردجامع و ا سپ  یهایندفرآ ینتدو ینو همچن سازی یادهتو  ی،اربرون 

  .باشدیحوزه م ینا یهاافزارنرم گیرییلو تحو یدخر

 :نتایجچکیده 

ه از سهه ی حوزه توزیعهاافزارافزار برای نرمسههازی و انتخاب متدولوژی تولید و توسههعه نرمبومیپروژه، این از انجام  هدف
سازمان و متدولوژی بعد نرم شد.  میی موجود هاافزار،  ستا، در مرحله اول پروژه، تمرکز بر تحقیق با سی در   در این را و برر

ی تولید و توسهههعه هاو مدل هامرحله دوم پروژه شهههناختی بر انواع متدلوژی .ی حوزه توزیع بوده اسهههتهاافزارزمینه نرم
ستاندارد     نرم سوم به معرفی ا شته و مرحله  صاص دارد. در مرحله  هاافزار دا م متدولوژی بومی برای چهاری این حوزه اخت

سعه نرم  ساس کتابخانه  یهاافزارتولید و تو ش حوزه توزیع بر ا ستفاده از      نهای از قطعات پی ست. مرحله پنجم با ا شده ا د 
افزار در پژوهشههگاه نیرو پرداخته شههده  گیری نرمم، به تدوین فرآیند تحویلچهارآمده در مراحل اول تا اطالعات بدسههت
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گیری سپاری، خرید، تحویلفرآیند برون چهار ی حوزه توزیع درهاافزاراست. مرحله ششم پروژه متدولوژی بومی برای نرم  
ست.    شتیبانی را ارائه کرده ا سعه نرم  و پ ی هاار، گامافزبدین منظور، در تدوین متدولوژی هر فرآیند و همچنین فرآیند تو

 زیر انجام شده است:
 

 ی اصلی آنهاو فعالیت هابررسی فرآیند، ویژگی .1
شگاه ن نقش به با توجه  یسازمان  یهایارمع یمقدارده .2 شده    ) یروپژوه شگاه نیرو تعیین  در هر فرآیند نقش پژوه

 (است
  کتابخانهاز نسل اول تا سوم و چابک  یهایقطعات متدولوژ تعیین .3
)در برخی از  یسهههازمان  یها یار مع یرو مقاد  آمده اطالعات بدسهههت  بر اسهههاس  ها و نیازمندی   ها یت موقع یینتع .4

 باشد(متفاوت می هاو نیازمندی هافرآیند، موقعیت، وابسته به حوزه آن هافرآیند

 در هر فرآیند یمتدولوژ ینتدو .5

 دات پروژه:تنمس

 :گروه پژوهشی «صنعت برق یعحوزه توز یهافزارانرم یریتیو مد یفیک ی،فن یهایازمندین ییشناسا» مرحله اول ،
 .1397فناوری اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، 

 :گروه پژوهشی فناوری اطالعات «ی چابکهای اول تا سوم و متدولوژیهای نسلهاشناخت متدولوژی » مرحله دوم ،
 .1397و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، 

 :گروه پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات، «افزارنرم یمهندس یاتچرخه ح یهاشناخت استاندارد» مرحله سوم ،
 .1397پژوهشگاه نیرو، 

 ناوری ، گروه پژوهشی ف«صنعت نیروی برق یعحوزه توز یهاافزارتدوین متدولوژی تولید و توسعه نرم » م:رهامرحله چ
 .1398اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، 

 :گروه پژوهشی فناوری اطالعات و «یروافزار در پژوهشگاه نو آزمون نرم گیرییلتحو یندتدوین فرآ » مرحله پنجم ،
 .1397اه نیرو، ارتباطات، پژوهشگ

 :یعر حوزه توزد هاافزارنرم یبانیو پشت گیرییلتحو ید،خر ی،سپاربرون یهاینددر فرآ یتدوین متدولوژ » مرحله ششم 
 .1398، گروه پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات، پژوهشگاه نیرو، «یران صنعت برق ا
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های پایان یافته گروه پژوهشی پروژه

های الکتریکی دوارماشین  
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 عنوان پروژه:

  ی الکتریکیهادر ماشین های آنهای دائم و کاربردهارصد وضعیت آهنرباآینده پژوهی و 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی الکتریکی دوارهاماشین مجری: واحد

 PEMPN11 کد پروژه: مهدی  علی احمدی مدیر پروژه:

  پناه، ایمان صادقی محلیعلیرضا قائم همکاران:

 پروژه: چکیده

ود، اقداماتی شن شناخته میجهاکننده عناصر کمیاب خاکی در چین که به عنوان بزرگترین تامین ی اخیر، کشورهادر سال

را بدنبال داشت. این امر موجب شد که  هارا در خصوص عرضه این عناصر انجام داد که افزایش قابل توجه قیمت آن

عناصر،  ی اینباشند. یکی از موارد استفاده یی برای مقابله با این بحرانهای پیشرفته دنیا به دنبال راهکارهاکشور

ی الکتریکی دارند. در خالل دو دهه گذشته، های در ماشینها، کاربرد گستردهای کمیاب خاکی است. این آهنرباهاآهنربا

ی الکتریکی با بازده و چگالی ها، دستیابی به ماشینSmCOو  NdFeBی کمیاب خاکی هاگیری از آهنربابا بهره

ی القایی هاو حتی ماشین DCی ها، جایگزین ماشینهاتوانستند در برخی از کاربرد هااور زیاد ممکن شد. این ماشینگشت

شوند. اما همانطورکه ذکر شد، انحصارطلبی کشور چین در عرضه عناصر کمیاب خاکی، توجه محققان و متخصصان صنایع 

ی ی الکتریکهاجلب نمود. این نکته موجب شد که گروه ماشین ی جایگزینهاو مراکز تحقیقاتی را به سمت راهکار

ی های در این زمینه، تالش نماید که در فعالیتهاپژوهشگاه نیرو نیز این مساله را مورد توجه قرار دهد و با تعریف پروژ

-وهی، گزینهپژفعالیت آیندهرو، همواره به مساله بوجود آمده توجه داشته باشد. در این پروژه، با انجام یک تحقیقاتی پیش

ی الکتریکی مطرح هستند، با توجه به های کمیاب خاکی در ماشینهایی که برای مقابله با بحران استفاده از آهنرباها

یا  ی تحقیقاتی مختلف در راستای کاهشهابندی، الزم است زمینهبندی شدند. پس از این اولویتی کشور، اولویتهانیاز

 ی الکتریکی مطرح شوند. های کمیاب خاکی در ماشینهااز آهنرباعدم استفاده 

 

 :نتایجچکیده 
ن ی الکتریکی با توجه به بحران تامی    ها ی تحقیقاتی در حوزه ماشهههین  ها با توجه به نتایج نظرسهههنجی، اولویت فعالیت        

 ی دائم کمیاب خاکی بصورت زیر مشخص گردید: هاآهنربا
 

 ی الکتریکی غیر آهنربای دائمهاعه فناوری ماشینبکارگیری و توس اولویت اول:

 ی الکتریکی آهنربای دائم غیر کمیاب خاکیهابکارگیری و توسعه فناوری ماشین اولویت دوم:

 ی الکتریکی آهنربای دائمهاکاهش استفاده از عناصر کمیاب خاکی در ماشین اولویت سوم:

 ه کمتر از عناصر کمیاب خاکیی جدید با استفادهاساخت آهنربا رم:هااولویت چ

 بازیافت عناصر کمیاب خاکی اولویت پنجم:

 ی جدید بدون استفاده از عناصر کمیاب خاکیهاساخت آهنربا اولویت ششم:
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 دات پروژه:تنمس
سایی روش  "گزارش  -1 ستفاده    پژوهی و انتخاب و پیادهی مختلف آیندههاشنا سازی روش مناسب با توجه به بحران ا

  "ی الکتریکیهای دائم در ماشینهابااز آهنر
ی ها ی دائم رایج و پیشهههرفته و خواص الکترومغناطیسهههی، مکانیکی، حرارتی و نیز فرآیند    ها انواع آهنربا "گزارش  -2

 "هاساخت آن

  "ی کمیاب خاکیهای الکتریکی آهنربای دائم و منابع تامین آهنرباهاماشین"گزارش  -3
  "لکتریکی فالکس سوئیچینگی اهاماشین"گزارش  -4
  "ی دائم غیرکمیاب خاکیهای الکتریکی با آهنرباهاماشین "گزارش  -5
 "ی الکتریکی سوئیچ رلوکتانسهاماشین "گزارش  -6
  "ی الکتریکی سنکرون رلوکتانسهاماشین "گزارش  -7
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 عنوان پروژه:

 تاژ شفتگیری جریان و ولهای القایی با استفاده از روش اندازهتور در الکتروموتورپایش آنالین عیوب مربوط به ساختار رو

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: دوار های الکتریکیگروه ماشین مجری: واحد

 NPRPPN01 کد پروژه: ایمان صادقی محلی مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 خالصه پروژه:

 گیری و پایش شار مغناطیسی فاصله هوایی است.لکتریکی اندازههای اهای تشخیص عیب در ماشینیکی از روش
 های مغناطیسی بصورت مستقیمدر این روش یا بصورت مستقیم است که در آن شار فاصله هوایی توسط حسگر

اژ اء ولتگیری و تحلیل می شود. القگیری می شود. در روش غیر مستقیم نیز جریان و ولتاژ استاتور و شفت اندازهاندازه
باعث  یتنهاشود که در در شفت ماشین و افزایش آن از حد مجاز منجر به جاری شدن جریان در شفت و بلبرینگ می

 آسیب به ماشین خواهد شد. 

 

 گیری ولتاژ  شفت: ساختار سیستم اندازه 1شکل 

های القایی با استفاده از های مرتبط با پایش وضعیت آنالین الکتروموتوردر این پروژه کلیه مقاالت و پایان نامه
روش پایش جریان و ولتاژ شفت گرداوری و مطالعه گردید.  در فصل اول انجام مطالعات تئوریک در خصوص چگونگی 

های القایی بهمراه مهمترین دالیل ایجاد ولتاژ شفت و ارتباط آن با برخی از عیوب القاء ولتاژ بر روی شفت الکتروموتور
 پذیرفت. رخداده در ماشین صورت 

افزار ماکسول و نحوه کیلوواتی با استفاده از نرم 2.5و  1.5در فصل دوم نحوه مدلسازی دو الکتروموتور سه فاز  
شبیه سازی عیوب میله شکسته و ناهم محوری بیان گردید. در ادامه فصل دوم نیز نحوه آنالیز جریان و ولتاژ شفت 

 خیص عیب بطور مفصل بیان گردید.های تشدر حالت شبیه سازی جهت استخراج شاخص
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موتور معیوب
 

موتور سالم

 

 : خطوط شار در حالت سالم و معیوب )میله شکسته( 2شکل 

            

 
  

  
  
  

  
  

  

            

 
  

  
  
  

  
  

  

الف

د

ب

 

 
  

  
  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  

 

در موتور  0.08: طیف فرکانسی برای حالت سالم )الف( یک )ب(، دو )ج( و سه )د( میله شکسته در لغزش  3شکل

 2نمونه شماره
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 چکیده نتایج: 

 های الکتریک دوار کوچک و بزرگگیری ولتاژ شفت در ماشینهای اندازهمعرفی روش 

  افزار ماکسول و شبیه سازی عیب کیلو واتی با استفاده از نرم 2.5و  1.5مدلسازی دو موتور 

 های مربوط به بروز عیب در ماشیناستخراج شاخص 

 

 ژه:مستندات پرو

  شخیص عیوب الکتروموتور » گزارش ستفاده از روش اندازه ت شفت های القایی با ا ، گروه « گیری جریان و ولتاژ 
 های الکتریکی، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیروپژوهشی ماشین
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 عنوان پروژه:

 هایآوری ذرات گرد و غبار از سطوح شیشطراحی سیستم الکترواستاتیکی جمع

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: های الکتریکی دوارشینما مجری: واحد

 NPRPPN05 کد پروژه: علیرضا قائم پناه مدیر پروژه:

 - همکاران:

 خالصه پروژه:

یکی از مشکالت مهم که در اغلب در تجهیزات صنعتی و یا خطوط تولید محصوالت، به ویژه محصوالت با فناوری باال،     
سههطوح مختلف آن اسههت که در نتیجه این اتفاق، کیفیت خروجی تجهیز و یا  وجود دارد، نشههسههتن گرد و غبار بر روی

یابد. به عنوان مثال به گرد و غباری که به مرور زمان و بسههته به شههرایط محیطی، بر روی محصههول تولیدی کاهش می
بل یر قاتوان اشههاره کرد که بر میزان انرژی تولیدی این سههیسههتم تاث نشههیند، میهای خورشههیدی میسههطوح صههفحه 

 گذارد.های میمالحظ

 

 
 دی های قرار دارد و )شکل پایینی( مدل دو بع: ساختار توری الکترودینامیکی )شکل باالیی( مدل یک بعدی که بر روی صفحه شیش1شکل 

ی زدودن ها براهای الکترواستاتیکی زدودن ذرات گرد و غبار بررسی شدند. از این سیستم     در این پروژه ابتدا انواع سیستم  
ستفاده می ذرات معلق و گرد و غبار از گاز ست. . یکی از کاربرد   های خروجی کارخانجات ا ستم   شده ا سی  هایهای دیگر 

از روی سطح  های الکترواستاتیکیالکترواستاتیکی، پرده الکتریکی است. در این روش، ذرات گرد و غبار با استفاده از نیرو
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سطح مورد نظر قرار می این منظور، الکترود شوند. برای مورد نظر پراکنده می به ولتاژ  هاگیرد و این الکترودهایی بر روی 
رات گرد و کنند و ذها، یک موج الکترواستاتیکی متحرک ایجاد می شوند. این الکترود متناوب چند فاز )سه فاز( متصل می  

د شد. اما هانها پیشستفاده در تجهیزات فضایی و ماهوارهها ابتدا برای اکنند. این سیستم  غبار را از سطح مورد نظر دور می 
در  د شده است.  نهاهای اخیر، برای جلوگیری از نشست گرد و خاک بر روی سطوح صفحات خورشیدی نیز پیش       در سال 
 های الکترواستاتیکی نشان داده شده است.ساختار پرده 1شکل 

این  شههوند. مقدارند که موجب چسههبندگی ذره به یک سههطح مینیروی واندروالس و نیروی مویینگی، دو نیرویی هسههت
سیل          نیرو ست. در تجهیز مورد نظر این پروژه که و سته ا شعاع ذره گرد و غبار واب سطح و  صافی  های قابل حمل ها به 

د رهای الکترواستاتیک باید به نحوی به ذرات روی شیشه وا   های است، نیرو برای جذب ذرات گرد و غبار از سطوح شیش  
شوند که بر این دو نیروی مقاوم غلبه نمایند. برای این منظور نیاز است که این تجهیز از دو بخش تشکیل شود، قسمت      

سمت جاذب که وظیفه آن، جذب این ذرات         یون ست و ق شه ا شی ساز که وظیفه آن باردار کردن ذرات گرد و غبار روی 
 باردادر شده است.

 
 گرد و غبار: ساختار سیستم جاذب ذرات 2شکل

 

 
 دی برای تزریق بار الکتریکی با عالمت منفی به ذرات گرد و غبارنها: سیستم پیش3شکل 

های سه فاز است؛ یک الکترود به ولتاژ مثبت و   نشان داده شده است که مشابه سیستم       2ساختار سیستم جاذب در شکل     
شد    صل  شدت میدان الکتریکی بین هاند. به دلیل ایدو الکترود در کنار آن، به زمین مدار و ش هادین که  دت ها بیش از 

سیون هوا است، الزم است که عایق      ستانه برای یونیزا سته باشد.       میدان آ بندی مناسبی در اطراف سیستم جاذب وجود دا
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شکل        ستم تولید یون منفی، برای تزریق بار منفی به ذرات گرد و غبار در  سی ساختار        3ساختار  ست.  شده ا شان داده  ن
 متری دارد.میلی 2یی طراحی شده در این پروژه توانایی جذب گرد و غبار را از فاصله نها

 چکیده نتایج:

 های مختلف الکترو استاتیکی زدودن گرد و غباربررسی سیستم 

 های و محاسبه مقدار نیروی الزم برای جذب  های مختلف چسبندگی بین ذرات گرد و غبار و سطح شیشبررسی نیرو
 هایهای مختلف از روی سطح شیشات، با قطراین ذر

 هایساز برای باردار کردن ذرات گرد و غبار و سیستم جاذب برای جذب این ذرات از سطح شیشطراحی سیستم یون 

 مستندات پروژه:

  های الکترو استاتیکی زدودن گرد و غبارمطالعه و بررسی مستندات روش"گزارش مرحله اول پروژه با عنوان" 

 سازی سیستم الکترواستاتیکی جاذب گرد و غبارسازی و شبیهطراحی، مدل "ش مرحله دوم پروژه با عنوان گزار" 
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 پژوهشی گروههای پایان یافته پروژه

 متالوژی
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  عنوان پروژه:
 Additive) افزودنی ساخت فرایند کمک به برق صنعت در مصرف مورد فلزی آلیاژ نمونه ساخت یهاپارامتر بررسی

Manufacturing) 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: متالورژی مجری: واحد

 PMTPN30 کد پروژه: مصطفی امیرجان مدیر پروژه:

  ینقدعل یدهسع -یانیحسن ساک همکاران:

 خالصه پروژه:
ی از هادست (AM)ی ساخت افزایشی های کاهشی(، فرایندهای ساخت متداول )فرایندهابرخالف روش

ازی سریع هستند که بر اساس فرایند پایین به باال و با افزودن مواد به صورت سی نوظهور نمونههافناوری

گذرد اما با توجه می AMی هاسال از معرفی و شناخت فناوری 20نمایند. حدود ی، اجسام را ایجاد میهاالی

یر مورد توجه سال اخ 10ی ابزار و ماشینکاری و نیز آزادی در طراحی در هابه مزایایی ازقبیل کاهش هزینه

ی، دقیق و اغلب بدون نیاز به عملیات تکمیلی هامرحلقادر به تولید یک هاجدی قرار گرفته است. این روش

ولید ی مرسوم تهابطور مستقیم از یک طراحی دیجیتال قطعه هستند که معموال با سایر روش قطعات پیچیده

ساخت قطعات پیچیده و حساس در  AMی هافرایند یینهای هااندازقابلیت ساخت را ندارند. یکی از چشم

ی توربین است که با جلوگیری از اتالف مواد و طراحی مناسب، های  انرژی مانند اجزای موتور و پرههاکاربرد

ساختار داخلی پیچیده را ایجاد نماید. در این پژوهش، به منظور دستیابی به شرایط بهینه ساخت قطعات از 

ساخته شد. در  SLMیی با روش ساخت افزایشی به کمک فرآیند ذوب لیزری انتخابی ها، نمونهIN718جنس 

و اسکن پیوسته با/ بدون   (A)یهای ساخت شامل استراتژی اسکن )اسکن جزیرها، تأثیر پارامترهااین نمونه

( و %60و  30(، درصد همپوشانی )mm/s1000و  700، 500((، سرعت اسکن )Dو  C) هاچرخش بین الیه

از لحاظ  های مت یر در نظر گرفته شد. سپس نمونهها( به عنوان پارامترW110و  170همچنین توان لیزر )

چگالی )تخلخل( و همچنین ریزساختار، سختی، فشار و کشش قبل و بعد از عملیات حرارتی مورد ارزیابی قرار 

 گرفتند. 

 نتایجچکیده  

ی انتخاب شده برای استراتژی اسکن هانشان داد؛ محدوده پارامتر و نتایج حاصل از این پژوهش هابررسی

ساخت  یهای تولید شده با این استراتژی، حساسیت کمتری به ت ییر پارامترهای مناسب بوده و نمونههاجزیر

و  Aمنجر به تولید بهترین نمونه با استفاده از استراتژی  mm/s700نشان دادند. در این میان، سرعت اسکن 

( mm/s500ی اسکن پایین )هاگردید )تخلخل پایین و چگالی نزدیک به مقدار تئوری(. سرعت  W170توان 

تمایل به تبخیر بستر پودر و تشکیل حفرات گازی را افزایش داده و در مقابل، سرعت اسکن باال منجر به افزایش 

سالم با استفاده از استراتژی اسکن ی هاگردد. برای تولید قطعشکل ناشی از عدم ذوب میتشکیل حفرات بی

ی متوالی اسکن امری ضروری است. تولید با استراتژی اسکن پیوسته منجر های اعمال چرخش بین الیههاجزیر

ی معیار ینهاشود اما از آنجا که سختی به تی میهانسبت به استراتژی اسکن جزیر هابه سختی باالتر در نمونه
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نیز  هاشود باید خواا فشاری، کششی و خزشی نمونهاا مکانیکی محسوب نمیمناسبی برای بهتر بودن خو

( ت ییر چندانی در سختی W170-110مورد ارزیابی قرار گیرد. کاهش توان لیزر در محدوده مورد ارزیابی )

فزایش ، اW170( در صورت استفاده از توان لیزر %60به  30ایجاد نکرد. افزایش درصد همپوشانی )از  هانمونه

ی تولیدی هارا به دنبال داشت، در حالی که در نمونه هادرصد تخلخل، کاهش چگالی و کاهش سختی نمونه

(، افزایش درصد همپوشانی منجر به افزایش سختی شد. پس از انجام عملیات W110تر )در توان لیزر پایین

محور در ریزساختار ی همهاتشکیل دانه حرارتی، با شرایط مورد استفاده در این پژوهش، تبلور مجدد کامل و

همچنان پس از عملیات حرارتی حفظ گردید. هرچند تشکیل  هااتفاق نیفتاد و ساختار ستونی دانه هانمونه

شد. بدین ترتیب،  هادر سختی نمونه %30منجر به رشد متوسط  هادهنده در درون دانهی استحکامهارسوب

ی عملیات هابرای نمونه HV480-449به محدوده  SLMی هابرای نمونه HV330-285سختی از محدوده 

، نشان داد هاحرارتی شده افزایش یافت. نتایج آزمون فشار بر در راستای محور عمود بر جهت ساخت نمونه

 ری تولیدی روندی کامال مشابه دارند که این امر بیانگهات ییرات سختی و استحکام تسلیم فشاری در نمونه

، در بین Aاست. در استراتژی اسکن  هاهمراستایی و انطباق کامل ت ییرات سختی و استحکام تسلیم در نمونه

میلی متر بر ثانیه،  700متر بر ثانیه، نمونه ساخته شده با سرعت میلی 1000و  700، 500سه سرعت اسکن 

، باعث ت ییر در Cبه  Aاتژی اسکن از خواا مکانیکی بهتری نسبت به دو نمونه دیگر نشان داد. ت ییر استر

کل شگردد. وجود حفرات بیشکل گردید که این امر منجر به افت خواا مکانیکی مینوع حفرات از کروی به بی

توانند به عنوان منشا ترک عمل کرده و در حین بارگذاری، شکست زودرس را منجر ناشی از عدم ذوب می

 گردند.

 ندات پروژه:تمس

 کد گزارش:  ؛اول )فاز مطالعاتی( گزارش مرحلهPMTMN30/T01 

 کد گزارش: گزارش مرحله دوم )فاز طراحی، ساخت و مشخصه یابی(؛PMTPN30/T02 

 کد گزارش:  یی )فاز بازنگری، تعیین شرایط بهینه و جمع بندی(؛نها گزارشPMTPN30/T03 
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 عنوان پروژه:

سی ورق  ستفاده از تکنیک تابش      هاتحقیق در بهبود خواص الکتریکی و مغناطی شور با ا صرفی در ک سیلیکونی م ی فوالد 
 لیزر

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: متالورژی مجری: واحد

 PMTPN28 کد پروژه: نگیریهامحمدرضا ج مدیر پروژه:

 حسام بیانی، نرگس ناصحی همکاران:

 خالصه پروژه:

تا حد زیادی بهبود یافته اسههت. این بهبود بطور ی فوالد الکتریکی هاسههال گذشههته خواص مغناطیسههی ورق 70در طی 
ست: الف( بهبود بافت گوس یا  ]      شده ا صل  سه روش حا سعه ورق 110[ )100عمده به  ضخامت ها(  ، ب ( تو ی های با 

 ی( مغناطیسیهای )حوزهنهای کاهش اندازه دامیهاکمتر  و ج( توسعه و استفاده بیشتر از روش

ی هاو دسههته تلفات هیسههترزیس و تلفات ادی کارنت تقسههیم می شههود. مهمترین روشی سههیلیکونی به دهاتلفات ورق
شد. این تکنیک    های الکتریکی بر مبنای ایجاد تنشهاکاهش تلفات ورق شی در ورق می با ش یی نظیر اهبه روش های ک

شش        سپارک، تابش لیزر، اعمال پو سمایی، اعمال ا شع پال شع سیم بندی م ی خاص و ..هاایجاد خراش مکانیکی، ت ی . تق
 شوند که هر یک ویژگی، مزایا و معایب خود را دارد.

شد کاهش تلفات ورق  سه طریق انجام می گیرد. دو روش  هاهمانگونه که در باال ذکر  ی فوالد الکتریکی بطور عمده از 
اما روش  ی سههازنده صههورت گیردهامی تواند توسههط شههرکت نهامعموال ت هاو کاهش ضههخامت آن هابهبود بافت ورق

شرکت    سط  سازنده این نوع ورق هاکاهش اندازه حوزه هم می تواند تو شرکت    های  سط  صرف کننده یا  هاو هم تو ی م
 خدمات دهنده مرتبط صورت پذیرد. 

سی تاثیر متغیر    بنابراین هدف صلی این پروژه برر س های مهم روش تابش لیزر روی کاهش اندازه حوزههاا ی و ی مغناطی
 ی سیلیکونی مصرفی در صنعت برق است.هاته ورقکاهش تلفات هس

 

 :نتایجچکیده 

         شکل حوزه سی و  ساختاری، خواص مغناطی صات دقیق ریز شخ سی برای ورق هاتعیین م  ی فوالدهای مغناطی
 )بدون تابش لیزر(. HIBسیلیکونی خام و شکل داده شده از نوع 

  بود خواص مغناطیسی پس از تابش لیزر.و به نهابررسی و تعیین تغییرات ریزساختاری، اندازه دامی 
 ی های مختلف لیزرینگ بر مشخصات ریزساختاری و خواص مغناطیسی ورقهاتعیین تاثیر پارامترHIB. 

 ی سیلیکونی برای کاهش تلفات.های بهینه تابش لیزر روی ورقهاو طرح هاانتخاب پارامتر 
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 ندات پروژه:تمس

  «؛ گروه پژوهشههی متالورژی، معاونت «ی هسههته ترانس های کاهش تلفات ورقهانواع روشمطالعه در زمینه ا
 پژوهشی، پژوهشگاه نیرو.

  «   شعه لیزر روی ورق صیلی در زمینه تکنیک خراش و تابش ا سیلیکونی، تجهیزات، متغیر هامطالعه تف ی های 
 شگاه نیرو.؛ گروه پژوهشی متالورژی، معاونت پژوهشی، پژوه« هافرایند و هزینه

  « ی سهههیلیکونی، تجهیزات لیزر و ... موجود در داخل و خارج کشهههور جهت انجام     ها بررسهههی و انتخاب ورق
 ، پژوهشگاه نیرو.؛ گروه پژوهشی متالورژی، معاونت پژوهشی «سازی شرایط ی اجرایی پروژه و آمادههافعالیت

  «پژوهشی متالورژی، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه     ه؛ گرو«ی مناسب  هاگیریی الزم و اندازههاانجام آزمایش
 نیرو.

  «دار در ی خراشهاسنجی ساخت ورق  گیری و تدوین دانش فنی حاصله، بررسی فنی اقتصادی و امکان   نتیجه
 ؛ گروه پژوهشی متالورژی، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه نیرو.«کشور 
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 عنوان پروژه:

 عیت و عمر باقیمانده اجزای بویلر و توربین بخار نیروگاهیی پایش بهنگام وضهاتوسعه فنآوری روش 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: متالورژی مجری: واحد

 PMTPN31 کد پروژه: زادهمحسن مهدی مدیر پروژه:

  اکبر فالحمیر و علیحامد شاه همکاران:

 خالصه پروژه:

ی ادواری که در طول تعمیرات انجام هااهی با بازرسیدر حال حاضر ارزیابی وضعیت اجزای بویلر و توربین بخار نیروگ  
گیرد. این روش ی مشخص وضعیت اجزاء مورد ارزیابی قرار میهاگیرد. در این روش با انجام بازرسیشوند، صورت میمی

گر از طرف دی گردد نتایج ارزیابی با واقعیت یکسان نبوده، عموماً دارای خطا باشد.یی است که باعث میهادارای محدودیت
ی اخیر جهت رفع اشکاالت مذکور، هاتمایل زیادی به کاهش یا حذف تعمیرات دارند. در سال هابرداران نیروگاهبهره

گویانه به صورت خاص مطرح صورت عمومی و همچنین نگهداری و تعمیرات پیشسیاست بهبود نگهداری و تعمیرات به
هنگام در ی پایش وضعیت بههای، سیستمهاو ارتقای نگهداری و تعمیرات دور گردیده است. در این روش عالوه بر بهبود

یی جهت هادستور کار قرار گرفته است. در پایش وضعیت بهنگام، وضعیت اجزای بویلر و توربین ارزیابی شده و سیستم
گردد. در پایش بهنگام با د مینها، تشخیص و پایش وضعیت و همچنین ارائه اقدامات اصالحی، پیشهاآوری دادهجمع

 پیوسته اطالعات کارکرد اجزای بویلر و توربین ، به صورت کامالً اتوماتیک و به صورتگیریی دقیق اندازههاابزارنصب 
یی را جهت هاریزیبرنامهتوان شود. با توجه به این اطالعات میمیی پردازش نهای رایاهاتوسط سیستم آوری وجمع

همواره به همان  ،مورد نظرپس از نصب در نقاط  گیریی دقیق اندازههااین ابزار. مین عمر اجزاء ارائه کردتعمیرات و یا تخ
ه بی غیر کابلی هااتصال شبک اتصال کابلی یاطور مستقیم از طریق هب سامانه را اطالعات وضعیت ،نقاط متصل بوده

 ی مراقبت وضعیت، آنالیز و عیب یابی روی آن نصب است، کلیههاافزاررایانه اصلی که نرمنماید. رایانه اصلی ارسال می 

فرمان  درنگیب ،گیری به حدود هشدار و یا خطری اندازههارسیدن دامنه پارامترت را تحت مراقبت دارد و در صور هاسامانه
 سی،در تعمیرات اسا و توربین کار بویلرجای توقف هتا ب شودمیامکان ایجاد  این هابا این روشکند. را صادر می مناسب
و عملکرد آینده آن ت دریاف اجزاءی زمانی خاص اطالعات کاملی از وضعیت های مشخص در دورههاگیری پارامترزهبا اندا

پذیر و بحرانی بویلر و توربین بخار نیروگاهی مورد بررسی قرار گرفته و بر در این پروژه اجزای آسیب بینی کرد.را پیش
 ی بهنگام ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده اجزا تدوین گردید.های موجود، روشهاافزارو نرم هاافزار، سختهانیکاساس تک
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 :نتایجچکیده 

 پذیری اجزای بویلر و توربین بخار و انتخاب اجزای آسیبهاو آسیب هابروزرسانی مکانیزم  
 ی تخریب هابه هنگام اجزای بویلر و توربین بخار بر حسب مکانیزمی پایش هاشناسایی سیستم 
 اربرداری اجزای بویلر و توربین بخی بهرههای مختلف جهت پایش وضعیت پارامترهاشناسایی و تعیین حسگر 

    شرایط کاری، بهره سی  ش     برر سی یک واحد نیروگاهی و تهیه پی سوابق بازر ت د اولیه جهنهابرداری، حوادث و 
 بهنگام وضعیت و عمر باقیمانده اجزای مختلف آنپایش 

 ندات پروژه:تمس

 ی پایش به هنگام وضعیت و عمر باقیمانده اجزای بویلرهاگزارش اول: شناسایی، بررسی و تدوین روش 

 ی پایش بهنگام وضعیت و عمر باقیمانده اجزای توربین بخارهاگزارش دوم: شناسایی، بررسی و تدوین روش 
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 پژوهشی گروههای پایان یافته پروژه

 محیط زیست
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 عنوان پروژه: 
 STIRPATکشور با استفاده از مدل  یحرارت یهایروگاهاز ن یدکربناکس یسهم عوامل موثر بر انتشار گاز د یینتع

 معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو کارفرما: محیط زیست مجری: واحد

 PEVPN12 کد پروژه:  مدیر پروژه:

 دی، رامین پایدار ، امید شاه حسینیعلی رشی همکاران:

 خالصه پروژه:

ستفاده از مدلساز   یندر ا       انتشار   یزان، مSTIRPAT یمدل اثرات احتمال یلهبوس  کربناکسید یانتشار د  یمطالعه با ا
س  ید ست و تاث    یثروت و تکنولوژ یت،جمع یهابا پارامتر بنکر یداک شده ا و  یادص اقت-یاجتماع یهاپارامتر یربرازش 

شار د  یزانبر م یکیالکتر یانرژ یدتول یهاپارامتر ست.   یروگاهیدر بخش ن کربناکسید یانت شده ا ساس مدل   رب مطالعه  ا
ست آمده در بازه   شار د  یزانم 1391 یال 1359بد سید یانت  ی،رژان یعوامل بهره ور یرتحت تاث یتاهم یببه ترت کربناک

برق،  نسبت ارزش افزوده برق به کل ارزش  یژه،ناو یدبه کل تول یف بخش خانگنسبت مصر   ی،ناخالص داخل یدسرانه تول 
هنده آن است  نشان د  یج. نتاباشد یم یژهناو یدبه کل تول یدپذیرتجد یهاانرژیاز  یدسوخت و نسبت تول   یبترک یت،جمع

سرانه تول    یادعوامل  یانکه از م صرف بخش خانگ    یت،جمع ی،ناخالص داخل یدشده  شی افزا اثر یسهم م ش  ی  یار دبر انت
س  سا    یداک شته و  ش  یرکربن دا شار د  یعوامل اثر کاه س  یبر انت شته اند.  یداک سال   توافق نامه پاریس مطابق کربن دا در 

سال    یران، ا2015 ست تا  شار گاز  یزانم 2030تعهد کرده ا صد کاهش دهد. این تعهد در   4خود را  یگلخانه ا یهاانت در
کشههور  یالمللبینخواهد یافت. با توجه به تعهدات  یشدرصههد افزا 8تا  هایمو لغو تحر یالم یهایتحما یافتصههورت در

پروژه  نیدر مرحله دوم ا یدکربناکس یشده بر انتشار د یادکربن، سهم عوامل  اکسیدیانتشار د یزاندرخصوص کاهش م
ساس داده  ستراتژ "پروژه  یهابر ا سعه تول  یا شور در افق  یروگاهین یدتو ست.    ینیب یشپ "1404 در ک سه  شده ا  مقای

ست که تاثر متغ    یهایرمتغ یبضرا  شان دهنده آن ا سبت    یبترک یت،جمع یرمدل مرحله اول و مرحله دوم ن  سوخت و ن
صرف بخش خانگ  شار د  یم س  یبر انت سبت بازه   1404 یال 1395کربن در بازه  یداک  یافتهکاهش  1391 یال 1359به ن

 یهایانرژ یژهناو یدو نسههبت تول یناخالص داخل یدسههرانه تول ی،انرژ یبهره ور سهههم عوامل یگرد یاسههت. از سههو 
بر انتشار   یانرژ یربهرو یربه سهم تاث  یناخالص داخل یدسرانه تول  یراست. سهم تاث   یافته یشافزا یدبه کل تول یدپذیرتجد

 ناریودر س  یانرژ یوربهره یشت افزجه یزیبرنامه ر یگراز مرحله اول شده است. به عبارت د   یکترکربن نزد یداکس  ید
 یژهناو دیبه کل تول ینسبت مصرف بخش خانگ   یبعالمت ضر  ییرتغ ینمرجع بصورت مناسب انجام نشده است. همچن    

ت در مدل سوخ  یبترک یب. ضر باشد یمرجع م یومصرف در نظر گرفته شده در سنار    یمثبت در الگو ییرنشان دهنده تغ 
سبت به بازه زما  1404 یال 1392 یمرحله دوم در بازه زمان ست که   یافتهکاهش  1391 یال 1359 نین از علل آن  یکیا

صرف     یشافزا سوخت م سنگ به عنوان  شد یم هایروگاهن یزغال  ضر    افزوده .با سبت تول  یبشدن   یهایانرژ یژهناو یدن
 یهایاز انرژ یژهناو یدتول یزانمرحله دوم نشهههان دهنده آن اسهههت که م STIRPATدر مدل  ید،به کل تول یدپذیرتجد
شته افزا    1404 یال 1359 یدر بازه زمان یدپذیرتجد سبت گذ ست، اما کم بودن م    یقابل توجه یشبه ن شته ا  ینا یزاندا
سا    یبضر  سب به  ست که  همچنان تول    یبضرا  یرن شان دهنده آن ا  ریدپذیتجد یهایانرژ یژهناو یدمدل مرحله دوم ن

مناسب   یهامطالعه نشان دهنده آن است که راهکار   ینا یجنتا .کندیم یفاکربن ا یداکس یدر کاهش انتشار د  ینقش کم
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ات انتقال، کاهش تلف یقاز طر یبهره ور یشو افزا یحرارت یژهناو یدکاهش تولمشتمل بر  کربن یداکس یکاهش انتشار د
ساز  یعی،ع با گاز طبیسوخت ما  یگزینیجا  یهایانرژ یشسنگ و افزا کربن، کاهش مصرف زغال   یساز  یرهو ذخ یجدا

 یدپذیر می باشد.تجد یهایانرژ یشافزا یحرارت یژهناو یدو کاهش تول یدپذیرتجد

 چکیده نتایج: 

 .سرانه تولید ناخالص داخلی، جمعیت، سهم مصرف بخش خانگی اثر افزایشی بر انتشار دی اکسید کربن دارند 

 دپذیر ی تجدیهارق، ترکیب سوخت و نسبت تولید از انرژیبهره وری انرژی، نسبت ارزش افزوده برق به کل ارزش ب
 به کل تولید ناویژه اثر کاهشی بر انتشار دی اکسید کربن دارند.

 ی مدل هامقایسه ضرایب متغیرSTIRPAT ( نشان دهنده آن است که تاثر 1404-1392مرحله اول و مرحله دوم )
 انتشار دی اکسید کربن در مرحله دوم کاهش یافته استمتغیر جمعیت، ترکیب سوخت و نسبت مصرف بخش خانگی بر 

د ی تجدیدپذیر به کل تولیهاو سهم عوامل بهره وری انرژی، سرانه تولید ناخالص داخلی و نسبت تولید ناویژه انرژی
 افزایش یافته است.

  ربن نشاندهنده دی اکسید ککاهش اختالف سهم تاثیر سرانه تولید ناخالص داخلی به سهم تاثیر بهروری انرژی بر انتشار
 وری انرژی در سناریو مرجع می باشدریزی نامناسب جهت افزیش بهرهبرنامه

  تغییر ات ضریب نسبت مصرف بخش خانگی به کل تولید ناویژه اصالح الگوی مصرف در سناریو مرجع را نشان می
 دهد.

 ی یش زغال سنگ به عنوان سوخت مصرفتاثیر ترکیب سوخت بر انتشار کاهش یافته است که یکی از علل آن افزا
 باشدمی هانیروگاه

 ی تجدیدپذیر به کل تولید افزایش قابل توجهی یافته اما همچنان نسب به سایر هاضریب نسبت تولید ناویژه انرژی
 کند.اکسید کربن ایفا میضرایب نقش کمی در کاهش انتشار دی

  توافقنامه پاریس: کمتر از سناریو پایه مطابق %4تحقق کاهش انتشار 

 نسبت به سناریو  %34و  %51به ترتیب  1404و  1399ی تجدیدپذیر در سال هاافزایش میزان تولید ناویژه از انرژی
 مرجع 

  بهره وری انرژی در سمت مصرف کننده  %2.95افزایش 

  هامتوسط راندمان نیروگاه %1.54افزایش  

 به ترتیب عبارتند از:  ی مناسب کاهش انتشار دی اکسید کربنهاراهکار 

 کاهش تلفات انتقال یقاز طر یبهره ور یشو افزا یحرارت یژهناو یدکاهش تول 

 جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی 

 جداسازی و ذخیره سازی کربن 

 ی تجدیدپذیر هاکاهش مصرف زغال سنگ و افزایش انرژی 

 ی تجدیدپذیرهاکاهش تولید ناویژه حرارتی افزایش انرژی 

 



 

 

Niroo Research Institute 

 451  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 تندات پروژه:مس

  «یهاوزن شاخص یینگزارش مرحله اول : تع PAT 2ساله گاز  30انتشار  یزانبر مCO یهایروگاهاز ن یخروج 
، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست ، « STIRPATکشور با استفاده از مدل  یحرارت

 پژوهشگاه نیرو.

  «یهاوزن شاخص یینگزارش مرحله دوم: تع PAT انتشار گاز  یزانبر مCO2 کشور  یحرارت یهایروگاهاز ن یخروج
و مالحظات  یطیمح یستز یودکشور، ق یجامع انرژ یزیبرنامه ر یو دورنما STIRPATبا استفاده از مدل  1404در افق 
 ، گروه پژوهشی محیط زیست ، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.«یاجتماع

  « 2کاهش انتشار گاز  یهامرحله سوم: ارائه راهکارگزارشCO گروه پژوهشی محیط «1404سال  یدر افق زمان ،
 زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.
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 عنوان پروژه: 
 خانه شهرک قدس( )مطالعه موردی:تصفیه امکانسنجی تولید برق ازجریان پساب خروجی ازتصفیه خانه فاضالب کشور

 پژوهشگاه نیرو                  کارفرما: زیست محیط مجری: واحد

 PEVPN09 کد پروژه: عبداله مصطفایی مدیر پروژه:

 مرتضی خالصی دوست  همکاران:

 خالصه پروژه:

شمار  ن مراکز بی آب و فاضالب، تامین انرژی برای تجهیزات یک موضوع حیاتی برای ادامه فعالیت ای  هادر تصفیه خانه 
سوی دیگر تامین هزینه این انرژی نیز از دغدغه  صفیه خانه   هامی رود. از  ست اندرکاران این ت  اهی هر روزه مدیران و د

 است. 
به امضای آقای اوباما رسید. این قانون  2009فوریه  17( در تاریخ ARRAقانون بازیافت و سرمایه گذاری مجدد آمریکا )

نامیده شده است  21ی قرن هاو بهبود شرایط اقتصادی جهت مقابله با چالش های تهیه زیر ساختیک تالش فراگیر برا
توان با اثبات سرمایه گذاری در ، بخش انرژی و آموزش را ارتقاء داد. در این قانون میهاتا از طریق آن بتوان زیر ساخت

 ی مالیاتی شد. هازمینه بازیافت انرژی ، مشمول معافیت

میلیون فرصت شغلی جدید  5/3حدود  2010شده بود که در صورت اجرای موفقیت آمیز این قانون، تا پایان سال  برآورد
 ی پاک و تجدید پذیر، اقتصاد نیز تقویت گردد.هاایجاد شود و با سرمایه گذاری در زمینه انرژی

ی افزایش بهره هایستی سعی نمایند پروژهی مالیاتی شوند باهابرای آنکه مشمول معافیت هابر طبق این قانون، سازمان
د در امور توانی تجدید پذیر را اجرا نمایند. این بهبود بهره وری انرژی، میهاوری انرژی، افزایش تولید و بکارگیری انرژی

هشی و وی پژهای مربوط به حفظ کیفیت آب و نیز فعالیتهای ایالتی، برنامههاخانه سازی، مدارس، امور مربوط به دولت
 ی تجدید پذیر و نیز صنایع مشغول در امور بهره وری انرژی باشد. هاتربیت نیروی انسانی در زمینه انرژی

 :نتایجچکیده 

 تولید برق پاک 

 )راه اندازی یک چنین پروژه ای برای اولین بار در کشور )بر روی جریان فاضالب 

 تولید برق همخوان با پدافند غیر عامل  

 ی فاضالبهابرای تصفیه خانه دتولید درآمد جدی 

 ندات پروژه:تمس
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 «  گروه پژوهشی محیط «ن در خصوص تولید برق از جریان پسابجهابررسی تجارب انجام گرفته در سطح ،
 زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

  «ده حیط زیست، پژوهشک، گروه پژوهشی م«ی فاضالب کشورهای موجود در تصفیه خانههامطالعه پتانسیل
 انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

  « بررسی مشخصات جغرافیایی و توپوگرافیکی تصفیه خانه شهرک قدس و ناحیه خروجی  پساب و نیز مسیر
 ، گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.«خط انتقال

  «گروه «هیدرو و انتخاب سیستم مناسب با توجه به نتایج مراحل قبلی تولید برق هابررسی انواع توربین ،
 پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.

  «گروه پژوهشی محیط زیست«ی اقتصادی در زمینه ساخت خط انتقال و نیروگاه مربوطههابررسی و تحلیل ، ،
 و.پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیر

  « تهیه اسههناد مناقصههه جهت ارائه به پیمانکارEPC» گروه پژوهشههی محیط زیسههت، پژوهشههکده انرژی و ،
 محیط زیست، پژوهشگاه نیرو.
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 عنوان پروژه: 
از طریق ترموگرافی  هامنظور کاهش سوخت و آالیندهبررسی تلفات گرمایی در تجهیزات حرارتی نیروگاه به به

  تجهیزات

 معاونت پژوهشی کارفرما: محیط زیست ی:مجر واحد

 PEVPN14 کد پروژه: امیر سهرابی کاشانی مدیر پروژه:

 الناز نیکویی همکاران:

 خالصه پروژه:

ی بخار با استفاده از روش تصاویر حرارتی که بر های حرارتی در نیروگاههاعایق متدر این تحقیق بر اساس بررسی سال
گرفته شده است ، استوار می باشد. این تحقیق در پژوهشکده انرژی و محیط زیست  روی یک نیروگاه بخاری نمونه

سال در ایران انجام شده است. مراحل  30مگاواتی با عمر باالی  440پژوهشگاه نیرو با همکاری یک نیروگاه بخاری 
جام گرفته مرتبط در دنیا ، در ی انهابررسی سوابق فعالیت -1انجام کار در این مطالعه در پنج مرحله مختلف می باشد: 

این بخش به چندین گزارش شامل یک نیروگاه بخار در شهر زاگرب ، بویلر چوب سوز درجمهوری چک و یک توربین 
هر سه مورد با استفاده از تصوریر برداری حرارتی به بررسی میزان تلفات حرارتی از تجهیزات  رگاز در نیواورلیان آمریکا که د

طراحی الگوریتم داده برداری و محاسبات تلفات حراتی  -2اشاره، و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند.  آن پرداخته اند
ت حاکم بر تلفات حرارتی  بر مبنا ی اصول انتقال حرار اضیبا استفاده از تصاویر حرارتی، در این مبحث روابط تجربی و ری

ی ثبت شده ی میدانهامتلب کدنویسی شده به نحوی که کلیه ی داده افزارنرماز طریق جابجایی، همرفتی و تشعشعیی در 
 نتخابا -3متلب فراخوانی شده و محاسبات الزم در محیط متلب انجام میگیرد.   افزارنرمی اکسل توسط هادر شیت

 الوه بر انجامنیروگاه بخارنمونه جهت انجام مطالعات میدانی و انجام ترموگرافی از تجهیزات نیروگاه، در این بخش ع
تصویر برداری حرارتی از تجهیزات، کلیه اطالعات میدانی الزم شامل دمای سطح داغ، دمای سطح نرمال، ضریب زاویه 

ی در ی اقتصادهانشر آن جهت محاسبات تلفات حرارتی و بررسی بدید، تخمین سطح داغ، جنس سطح بیرونی و ضری
انی پروژه شامل محاسبات تلفات حرارتی به تفکیک هر بخش و بخش پای -4ی مربوطه جمع آوری میگردد. هافرم

 تلمتلب می باشد،  در این مبحث میزان تلفات حرارتی در دو حا افزارنرممحاسبات اقتصادی زیست محیطی با استفاده از 
یا  هادهنقبل و بعد از تعمیرات عایق کاری مقایسه می گردد. . همچنین میزان کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آالی

 محاسبه و به نیروگاه هامحاسبه شده و دوره ی بازگشت سرمایه برای بازسازی عایق هابه عبارتی میزان کاهش هزینه
 . ارائه می گردد
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 :نتایجچکیده 

  تعیین تلفات حرارتی ناشی از عیوب عایقی تجهیزات حرارتی 

 ز اتالف حرارتتعیین هزینه و سوخت مصرفی ) گاز و مازوت( ناشی ا 

  برآورد هزینه ترمیم عایق کاری 

 ی اجتماعی زیست محیطی هامحاسبه بازگشت سرمایه با و بدون در نظر گرفتن هزینه 

 ندات پروژه:تمس

 " و های انجام گرفته بر روی تجهیزات حرارتی نیروگاههابررسی سوابق ترمو گرافی: و دوم گزارش مرحله اول 

ط زیست، ، گروه پژوهشی محی"ی ترموگرافیهااسایی تجهیزات حرارتی نیروگاه در بازرسیدیگر صنایع مرتبط و شن
 1396پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، فروردین 

 " :ی تحلیل  تلفات حرارتی در           های ترموگرافی و روشهابررسی و اصول بازرسی گزارش مرحله سوم
 1396وهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تیر گروه پژ " نیروگاه یزاتتجه

 "  ی گروه پژوهش" انتخاب یک نیروگاه نمونه و انجام عملیات ترموگرافی از تجهیزات آن م:چهارگزارش مرحله
 1396محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، آذر 

 " :ی ترمو گرافی از تجهیزات گرمایی نیروگاه با هدف محاسبه تلفات هازرسیتحلیل با گزارش مرحله پنجم
پژوهشکده انرژی و  یست،ز یطگروه پژوهشی مح"فایده عایق کاری و ترمیم آن  -حرارتی و تعیین هزینه 

 1397 خردادمحیط زیست، پژوهشگاه نیرو، 
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 عنوان پروژه: 
 ی نیروگاهیهامستقیم در تصفیه فاضالب ی اسمزهاآینده پژوهی توسعه فناوری

 پژوهشگاه نیرو                  کارفرما: زیست محیط مجری: واحد

 PEVPN13 کد پروژه: پیمان پورمقدم مدیر پروژه:

 سحرناز تاجیک، علیرضا زیره پور همکاران:

 خالصه پروژه:

 به است ممکن نیروگاه در تولیدی یهاپسابطریق  از مختلفی یهاآالینده ترکیبی چرخه یا حرارتی نیروگاه یک در

 ادهاستف و برگشت اهمیت کمبود منابع آبی کشور و به توجه با .شوند آبی یهامحیط آلودگی باعث و تخلیه زیست محیط
 یهاسیستم بکارگیری .شودمی مشخص نیروگاه پساب و تصفیه بازیابی فرایند از استفاده لزوم هانیروگاه پساب از مجدد

اهمیت  از محیطی-زیست اثرات مخرب کاهش منظور به استاندارد حد تا هاآالینده غلظت کاهش و پساب تصفیه مناسب
ی تصفیه هافرآیند که است داده ی صنعتی نشانهاپساب تصفیه ٔدرزمینه گرفته صورت ی برخوردار است. مطالعاتهاویژ

در بین  .ندهای متداول تصفیه آب و پساب داشتهازینه نسبت به فراینده و عملکرد لحاظ به مناسبی را راندمان غشایی
ی هاابپس و آب تصفیه جمله از مهندسی کاربردی یهابرنامه از وسیعی طیف برای مستقیم ی غشایی اسمزهافرایند

بر بازیابی آب از  الوهع تواندمی نیروگاه پساب جهت بازیابی مستقیم اسمز فرایند بکارگیری .د شده استنهاپیش صنعتی
 مطلوب فیتکی با آب تولید زیست، محیط به نیروگاه مختلف یهافاضالب تخلیه از ی نیروگاهی در جلوگیریهافاضالب

ن کاهش ناشی از ای اقتصادی جوییصرفه تولیدی و فاضالب حجم کاهش نیروگاه، مصرفی آب از بخشی تامین منظور به
از طرفی عملکرد مطلوب فرایند اسمز مستقیم مستلزم بررسی و  .کرد اشاره کشور آبی منابع برداشت در جوییصرفه و

ی تاثیر گذار این فرایند شامل غشای مناسب، محلول کشنده مطلوب، و همچنین هاانتخاب دقیق و بکارگیری مولفه
ت. در نتیجه با اسسیستم بازیابی محلول کشنده متناسب با مشخصات پساب موضوع تصفیه و اهداف سیستم تصفیه 

 رود تا به شار آب باالتر و همچنین گزینش پذیری موثرتری دست یافت.ی مذکور انتظار میهابررسی و انتخاب مولفه

 :نتایجچکیده 

  آب از فاضالب تولید آینده پژوهی 

 ی اسمز مستقیم هاتشریح فرایند  

 اسمز مستقیم ی نیروگاهی مناسب جهت بازیابی توسط فرایند هاتعیین  فاضالب 

 ی اسمز مستقیم در ایران هاارائه نقشه راه توسعه فرایند 

  ساله  20ارئه برنامه زمان بندی و بودجه بندی مورد نیاز در افق 

 ندات پروژه:تمس

  کشور حرارتی یهاروگاهین در دشدهیتول پساب میزان ررسیب. 

  کشور حرارتی یهاروگاهین در دشدهیتول پساب تیفیک بررسی. 
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  ی.روگاهین یهاپساب تصفیه شدهگرفته کار به کنونی یهاروش بررسی 

  مستقیم اسمز فرآیند تشریح. 

  یهافرآیند راهبری در موجود مشکالت بررسی FO آب تصفیه متداول یهافرآیند دیگر با هاآن مقایسه و 
 .RO نظیر

  سهیمقا و هایفناور نیا از استفاده بیمعا و ایمزا کردن مشخص م؛یاسمزمستق یبیترک یهایفناور یبررس 
 .برتر یهایفناور انتخاب و RO شده یتجار ندیفرآ با هاآن عملکرد

 یهاندیفرا ٔنهیدرزم فعال یتجار یهاشرکت FO 

 یهایفناور یبرداربهره و برساخت مؤثر یهامؤلفه کردن شخصمFO توسعه فراروی یهاچالش ینیبشیپ و 
 اهمؤلفه از یک هر

 میاسمزمستق یبیترک یهافناوری آینده ترسیم 

 یهافرآیند اقتصادی برآورد FO ینیروگاه فاضالب تصفیه در یکنون یهاروش با آن سهیمقا و 

 یهایفناور جایگاه بررسی FO  یهاکشور  فاضالب و آب تصفیه یهایفناور راه نقشه در  
 خارجی

 انتخاب شوری؛ میزان و امالح نوع کیفیت، اساس بر ایران یهاروگاهین یهافاضالب یبنددسته و مشخصات 
  یروگاهین یهافاضالب از آب یابیباز در استفاده برای مناسب یهاغشا و کشنده یهامحلول
 منتخب

 حاصل نتایج گرفتن نظر در با پژوهشگاهی مراکز و صنعت ،هادانشگاه در هایفناور توسعه یهادنهاپیش ارائه 
 سال 20 افق در شده تعیین اهداف به دستیابی باهدف پیشین یهابند از
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  عنوان پروژه:

 ی خروجی دودکش نیروگاه با استفاده از تماس دهنده غشاییهااز گاز 2SOجداسازی 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: محیط زیست مجری: واحد

 PEVPN10 کد پروژه: سمیه علیجانی مدیر پروژه:

 ار راوندیرامین پاید همکاران:

صنایع         پروژه: چکیده سعه  شر به تولید انرژی و تو ست، به دلیل نیاز روز افزون ب با توجه به افزایش آلودگی محیط زی

 گرد به عنوان یکیگواکسید   گاز دی. ضروری است   های مؤثر برای حذف و یا کاهش آالیندههامختلف، استفاده از روش 
س   هااز آالینده سفر مح شار آن به محیط افزایش یافته    که شود  وب میی گازی در اتم صنعتی، میزان انت از زمان انقالب 

ست  ستند همراه  2SO، با حذف کامل FGDی هافرآینداگر چه . ا سرمایه گذاری،    ه ضای زیاد، هزینه باالی  اما نیاز به ف
. بنابراین  رودشهههمار می  به  ها ی این فرآیند ها از جمله محدودیت   کردن(  کف وخوردگی و مشهههکالت عملیاتی )طغیان   

ی مؤثر با وزن، حجم و انرژی کمتر و در عین حال بازدهی باال صهههورت گرفته ها یی در جهت توسهههعه فناوری   ها تالش
ست.   ستفاده از تماس ا شایی  هادهندها ست که با توجه به   (، 4HFMC)ی غ شی جدید ا پذیری انعطافبرای این منظور رو

و اندازه فشههرده دارای  ، نسههبت باالی مسههاحت سههطح به حجم به یکدیگر ز و مایععملیاتی، عدم وابسههتگی جریان گا
 ،تواند به عنوان روشی جدید در این سیستم مورد بررسی قرار گیرد. در گزارش حاضر      باشد که می و مزایایی می هاتفاوت

مایشگاهی توسط آب مقطر به   از هوا در بستر تست آز   2SOغشایی فیبر توخالی به منظور جداسازی    دهندهتماس عملکرد
و  ها با انجام حداقل تعداد آزمایش       2SOعنوان حالل مورد بررسهههی قرار گرفت. به منظور بررسهههی بازده جداسهههازی      

سی اثر همزمان پارامتر صرفه  ساس  هاجویی در وقت و زمان و همچنین به منظور برر ی عملیاتی، از طراحی آزمایش بر ا
ستفاده گر  5روش ترکیب مرکزی سی     ا صل از مطالعات و برر ساس نتایج حا ی انجام گرفته، دبی گاز و مایع و هادید. بر ا

شدند و با توجه به در دسترس    هادر گاز وروی به عنوان پارامتر 2SOغلظت  ی مستقل در طراحی آزمایش در نظر گرفته 
 ی الزم توسط این جنس غشا انجام گردید. هابودن غشا پلی پروپیلن، آزمایش

شان داد که غلظت      نتای شایی و طراحی آزمایش ن صل از ارزیابی عملکرد تماس دهنده غ ورودی، برهم کنش  2SOج حا
سازی   2SOدبی گاز و غلظت  شایی     2SOورودی، دبی گاز و دبی مایع بر میزان جدا سط آب مقطر در تماس دهنده غ تو

باشههد که می 25/0 طراحی آزمایش افزارنرمدی سههازی عدبهینهاثر دارند. نسههبت بهینه دبی مایع به دبی گاز بر اسههاس 
ضور   98حداکثر بازده % و ماهیت جاذب بر عملکرد تماس  2COرا به همراه دارد. در ادامه، اثر دما، طول و تعداد الیاف، ح

اثر محسههوسههی روی  2COمورد بررسههی قرار گرفت. نتایج نشههان داد که حضههور  2SOدهنده غشههایی برای جداسههازی 
سازی   سازی      2SOجدا شایی ندارد. همچنین، جدا سط آب مقطر در تماس دهنده غ شرایط، با افزایش   2SOتو تحت این 

ستفاده از آب معمولی به جای آب مقطر منجر  طول الیاف تغییر چندانی نمی کند. در حالی که، افزایش دما، تعداد الیاف و ا
 گردد. به کاهش بازده جداسازی می

آمده برای شههرایط عملیاتی، در ادامه ابعاد ماژول غشههایی ا زجنس پلی پروپیلن برای   بر اسههاس مقادیر بهینه به دسههت 
سازی   شان داد که     50از گاز دودکش یک نیروگاه  2SOجدا سبه گردید. نتایج ن سی به بازده    مگاواتی محا ستر با فرض د

                                                      
4 Hollow Fiber Membrane Contactor 

Central Composite Design (CCD) 
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شا با طول  %95باالتر از  ست. بدین ترتیب تعداد ماژ  cm 14و قطر  cm 70، به غ شایی مورد نیاز برای حذف  نیاز ا ول غ
صد   95بیش از  عدد و تعداد الیاف مورد نیاز در هر ماژول  9318مگاواتی برابر با  50از گاز دودکش یک نیروگاه  2SOدر
شده و داده     30625 سبات انجام  ساس محا ساخت کل ماژول هاعدد برآورد گردید. بر ا تقریباً برابر با  های مقاالت، هزینه 

 الر محاسبه شد. د 2180941
سازی       صفیه فرآیند جدا ستم پیش ت سی شامل      2SOدر ادامه، طراحی پایه  از گاز دودکش توسط تماس دهنده غشایی که 

سیلیکاژل می    سور، مبدل حرارتی، جداکننده فازی و برج جذب  شد، مورد طراحی پایه فیلتر، کولر هوایی، کمپر سی   با برر
نیز  8/8نسخه   Asepn Hysysافزار به ذکر است که طراحی این تجهیزات در نرم قرار گرفت و نتایج آن ارائه شد. الزم  

نیز  Aspen Plusافزار انجام گردید. همچنین نتایج طراحی برج جذب )جایگزین ماژول غشههایی( و برج دفع توسههط نرم
سینی   سی گردید. اثر تعداد  𝐻𝑆𝑂3و  𝑆𝑂2ار ی برج دفع و مقدار دبی جریان خروجی از باالی برج بر مقدهابرر

در حالل  −
شده  ارتی و بار حر شود مقدار حالل )آب( اتالفی که همراه با گاز از باالی برج خارج میو  برج و پایین دمای باال، بازیابی 

سینی       ساس نتایج به دست آمده، تعداد  شد. بر ا و قطر  Mw 8/5سینی، بار حرارتی بویلر   22ی برج دفع هابویلر بررسی 
بدل حرارتی      m 6/1رج ب جانبی برج دفع یعنی م ید. همچنین طراحی تجهیزات  نیز  Lean/Rich Solventبرآورد گرد

 مورد بررسی قرار گرفت. 
ستای تجاری    مالحظات از آنجا که یکی از صادی   هاسازی تماس دهنده ضروری در را شایی، مالحظات اقت ستم    ی غ  سی

صا   می شد، در این پروژه نیز برآورد اقت سرمایه با سالیانه برای چنی دی طرح نیز ارائه گردید. هزینه  ن گذاری اولیه و هزینه 
یب     به ترت ندی  ند نیز       USD/year 7817184و  USD 20510095فرآی عادل شهههده فرآی نه مت تخمین زده شهههد. هزی

Cents/Kw-h 22/2  فرآیند  فرآیند خشک کن پاششی آهکمحاسبه گردید که در مقایسه با (FGD )اقتصادی  انتخابی
 رسد. به نظر نمی

 

 :نتایجچکیده 

از گاز دودکش با استفاده آب مقطر به عنوان حالل در تماس دهنده غشایی الیاف  2SOبررسی جداسازی  -1

 توخالی

 های عملیاتی بر عملکرد جداسازی تماس دهنده غشایی و تعیین مقدار بهینه آنهابررسی اثر پارامتر -2

از مقادیر بهینه به دست آمده از نتایج آزمایشگاهی و برآورد هزینه ساخت  طراحی ماژول غشایی با استفاده -3

 مگاواتی 50ماژول برای نیروگاه 

از گاز دودکش با  2SOی پیش تصفیه و برج دفع در فرآیند جداسازی هاطراحی کلیه تجهیزات جانبی، واحد -4

 استفاده از تماس دهنده غشایی

  FGDه با فرآیند متداول برآورد اقتصادی فرآیند به منظور مقایس -5

 دات پروژه:تنمس

 2SOی غشایی فیبر توخالی و کاربرد این غشا برای جداسازی آالینده هادهندهشناخت تماس

 ی پیشرفتههای کشورهاانجام مطالعات تطبیقی کاربرد این روش نیروگاه
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 جدا شده 2SOی استفاده از هابررسی روش
 ی عملکرد جداسازیبررسی احیا غشا و تاثیر آن بر رو

 ی انتقال جرم از فاز گاز به فاز مایع و بالعکسهابررسی کلیه مکانیزم
 2SOی قابل استفاده در روش تماس دهنده غشایی جهت جداسازی هابررسی انواح حالل

 ی پیش تصفیه مورد نیازهابررسی اصول طراحی سیستم
 السیون حاللی دفع جهت بازیابی و سیرکوهابررسی اصول طراحی برج

 ی جانبی مورد نیازهابررسی کلیه سیستم
 هاو ساخت ان هاتعیین مشخصات ماژول

 ی تاثیر گذار در راندمان جداسازیهاتعیین پارامتر
 در بستر تست موجود 2SOی جداسازی هاانجام آزمایشو  ی موثرهابا در نظر گرفتن پارامتر هاطراحی آزمایش

 یین شرایط عملیاتی بهینهو تع هاتحلیل نتایج آزمایش
راحی پایه و ط ی تعادلی، راندمان و ضرایب انتقال جرم هاانجام محاسبات موازنه جرم و انرژی بر مبنای کینتیک واکنش

 ماژول غشایی 
 (جهت بازیابی حالل Stripperطراحی پایه برج دفع )

 طراحی پایه سیستم پیش تصفیه و تجهیزات جانبی 
 ی طرحانجام برآورد اقتصاد
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 پژوهشی گروهای پایان یافته هپروژه

یو علوم اجتماع یریتمد  
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 عنوان پروژه:

شرکت توزیع               ستگی اعتماد در  شای ستقرار مدل  شه راه ا سازی نق ستگی اعتماد و تدوین برنامه پیاده  شای طراحی مدل 
 نیروی برق تهران بزرگ

 شرکت توزیع برق تهران بزرگ کارفرما: مدیریت و علوم اجتماعی مجری: واحد

 CMATE01 کد پروژه: نیه آرزمجوها وژه:مدیر پر

 نیه آرزمجو، مریم کیقبادی، پروین سلیمانی، پژمان شعبانیهاهمکاران:

 پروژه: چکیده

سازی مدلی جامع است که بتواند به بهبود خدمات شرکت و بهبود رضایت و اعتماد تمام پروژه طراحی و پیاده ینهدف از ا
ئولیت بر مبنای مفاهیم مس که مدلاین نامیم. در حقیقت مدل شایستگی اعتماد میذینفعان شرکت منجر شود که آن را 

 بوجبه م وکند به عنوان یک مکانیزم خودتنظیم برای شرکت عمل میده شده است، نهااجتماعی و حکمرانی خوب بنا 
عان و کند و در برابر تمام ذینفیالمللی کنترل مبین یهاو هنجار یاخالق یهاخود را از قانون، استاندارد یتآن شرکت تبع
 محیطی مسئول و پاسخگو خواهد بود.ی اقتصادی، اجتماعی و زیستهادر تمام حوزه

در این پروژه اقدام به شناسایی و بومی سازی عوامل و اهداف مؤثر بر شایستگی اعتماد، طراحی مکانیزم سنجش عوامل 
یت، تهیه نقشه راه و مشخص نمودن سازوکار اجرایی و پیاده سازی در شرکت، انجام تحلیل شکاف در عوامل دارای اولو

ی تجزیه و تحلیل اطالعات نیز در مراحل هامدل شایستگی اعتماد شده است. در ارتباط با روش انجام تحقیق و روش
 طراحی ی مختلف کمی و کیفی استفاده شده است که می توان به مواردی از جملههامختلف به فراخور نیاز از روش

ی تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری چندمعیاره هاپرسشنامه و چک لیست، برگزاری پانل خبرگان، طراحی نقشه راه، روش
 و نیز تحلیل محتوا اشاره نمود.

 

 :نتایجچکیده 
ی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، مدل مفهومی هادر مرحله اول پروژه، با بررسی مبانی نظری اعتماد و مدل

ت دهی پایداری توسعه یافنی گزارشجهاایستگی اعتماد در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بر اساس چارچوب ش
پذیری  محیطی و مسئولیتپذیری اقتصادی، مسئولیت پذیری زیستکه ابعاد این مدل شامل حاکمیت خوب، مسئولیت

 اجتماعی بوده است. 
 با مدل که نیاز بود توزیع، شرکت در آن سازیپیاده یط شرکت توزیع وتر کردن مدل با شرادر ادامه به منظور خاص

بنابراین شناخت شرکت و قوانین و مقررات  یابد. تطابق هاآن عمل حوزه و خدمات و توزیع یهاشرکت وظایف ماموریت و
ی هالیتتعیین مسئوی صنعت برای تعیین موضوعات مهم شایستگی اعتماد و هاحاکم برآن و اسناد باالدستی و راهبرد

ی مختلف پایداری اهمیت بود. لذا در این مرحله به شناخت و تحلیل کلی شرکت توزیع نیروی هاقانونی شرکت در زمینه
برق تهران بزرگ از دیدگاه مدل شایستگی اعتماد و شناخت و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر آن پرداخته شد و موضوعات 

ی صنعت و شرکت مطرح شده و همچنین دارای هاکه در اسناد باالدستی و اهداف و استراتژی مرتبط با شایستگی اعتماد
 الزام قانونی نیز بودند، تبیین شد.
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ن در زمینه بهبود جهای مشابه در های تجربه شده در شرکتهابهترین اقدامات و راهکار مرحله بعد جهت شناساییدر 
بدین منظور، سه شرکت  پرداخته شد.ن جهای توزیع موفق هایقی و بررسی شرکتانجام مطالعات تطببه شایستگی اعتماد 
منتخب و  یهاعملکرد شرکت و یکار یهایند، فرآهاو در هریک، اهداف و راهبرد ن انتخاب شدهجهاتوزیع موفق در 

لندن، شرق که یک شرکت توزیع خصوصی در  UKPNی انتخابی شامل هاشرکت. گرفتقرار  یمورد بررس یشروپ
شرکت توزیع نیروی برق سیدنی به عنوان یک شرکت توزیع دولتی و شرکت ، انگلستان و جنوب شرق انگلستان است

 بودند.توزیع نیروی برق دهلی به عنوان یک شرکت توزیع موفق از مشارکت بخش خصوصی و دولتی 
شناسایی اهداف مهم و تأثیرگذاری در  به کمک طراحی پرسشنامه و تشکیل جلسات خبرگان در هر بعد، بهدر ادامه 

ی هاکارگروه از مدیران و متخصصان شرکت در حوزه 5راستای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت توزیع پرداخته شد. 
محیطی، کارکنان، مشترکین و جامعه و حقوق شهروندی تشکیل و با بحث و بررسی حاکمیت خوب، اقتصادی و زیست

دارای ، اهداف ی تصمیم گیری چندمعیارههابه کمک روشل بومی سازی گردید و سپس مدل در هریک از ابعاد، مد
 هدف به عنوان اهداف اولویت دار برگزیده شدند. 54اولویت در هر بعد مشخص گردید. به صورت کلی 

جمله چارچوب  از یعشرکت توز یموجود و اسناد باالدست یهامدلتحلیل محتوای م و پنجم با استفاده از چهاردر مراحل 
انجام شده، به  یقیمطالعات تطب ینو همچن 26000 یزواستاندارد ا ی،، سند اصالح نظام اداریداریپا یدهگزارش ینجها

 یهاشاخص یزن یتنهاگانه پرداخته و در ابعاد شش درپروژه  دینهایشمدل پ سازییمطلوب و بوم یتوضع ییشناسا
 ییشناسا یستلاحصا شده در هر بعد، چک یهاشاخص یشد. برمبنا یینبهبود تب یتاولو یاهداف دارا یعملکرد برا یدیکل

 یتو با استفاده از وضع ییهر بعد شناسا یهاچالش ی،جلسات خبرگ یبرگزار یو ط یهموجود شرکت در آن بعد ته یتوضع
شایان ذکر است  شد. ائهار هاچالش ینبرطرف نمودن ا یبرا ییهاشده در مراحل قبل پروژه، راهکار یممطلوب ترس

 ی بهبود، اقدامات اصالحی و اصالحات ساختاری ارائه شدند.هادی در سه قالب پروژهنهای پیشهاراهکار
 ی،مطالعات و ییاجرا یهااعتماد، مشتمل بر پروژه یستگیمطلوب مدل شا یتبه وضع یابیساله دست 5در فاز ششم، نقشه راه 

له آخر در مرح گشت. یمترس دینهایشپ یهابه راهکار یابیدست یبرا دینهایشپ یارو اصالحات ساخت یاقدامات اصالح
هران بزرگ و برق ت یروین یعاعتماد در شرکت توز یستگیاستقرار نقشه راه مدل شا ییبرنامه و سازمان اجرا ینبه تدونیز 

 .پرداخته شد اعتماد یستگیشا یعملکرد داخل یابیارز یزممکان یینتع ینهمچن

 

 دات پروژه:تنمس
 ذکر می گردد. هامستندات پروژه حاضر  شامل هشت جلد گزارش است که در ادامه عناوین هر یک از آن

 بررسی مبانی نظری اعتماد و تدوین مدل مفهومی شایستگی اعتماد -1
 شناخت کلی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ -2
 نجهاوی برق در انجام مطالعات تطبیقی و بررسی سه شرکت توزیع نیر -3
 تعیین ابعاد و اهداف مدل شایستگی اعتماد -4
ستفاده از نتا  -5 سه به منظور مقا یو خارج یداخل یقیمطالعات تطب یجا شرکت توز  یوهش  ی برق تهران  یروین یععملکرد 

 عملکرد( یمختلف بحران )بررس یهایوبزرگ در سنار
 تهران بزرگبرق  یعاعتماد شرکت توز یستگیشا یینهاتعیین مدل  -6
 برق تهران بزرگ یعاعتماد شرکت توز یستگیمدل شا یادهسازینقشه راه پ ینتدو -7
 زرگبرق تهران ب یروین یعاعتماد در شرکت توز یستگیاستقرار نقشه راه مدل شا ییبرنامه و سازمان اجرا ینتدو -8
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پژوهشی  گروههای پایان یافته پروژه

 فشار قوی مطالعات
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  عنوان پروژه:

 یهاسیاست دنهاپیش  و کشور  برق صنعت  بر غبار و گرد اثر اقتصادی -فنی یهاپیامد و هاچالش زمینه در پژوهی سیاست  
 راهبردی

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: مطالعات فشارقوی مجری: واحد

 PHVPN27 کد پروژه: روزبه بهزادی مدیر پروژه:

 محمد گودرزی -مجید رضایی همکاران:

 پروژه: چکیده

در جنوب غرب کشههور، مناطق وسههیعی از غرب، شههمال  گرد و غبارگرفتن پدیده ز شههدتسههال از آغا 10در طی بیش از 
ند. گرد و غبار در مجاورت با عوامل دیگر مخرب، فرآیند پیری و       ها غرب، جنوب و مرکز ایران با این پدیده مواجه شهههد    

ع با تکیه بر انواپس از شههناسههایی وضههعیت موجود، وضههعیت مطلوب    .کننداسههتهالک تجهیزات برقی را تسههریع می 
با اسهتفاده از نظرات   های کلیدی، حمایتی فنی و غیرفنی مورد بررسهی قرار گرفت. همچنین شهناسهایی چالش   هاکارکرد

ه روند گیرد و با توجه بند مورد توجه قرار میهای کشور منتشر شد   نهامسئوالن صنعت برق که  در منابع اطالعاتی و رسا   
دات فنی و مدیریتی به   نها پیشههه ها گردد. در انت و اقدامات مرتبط ارائه می    ها یاسهههت ارائه شهههده در مطالب قبلی، سههه    

 گذاران و مدیران صنعت برق مطرح شده است.سیاست

 

 :نتایجچکیده 

 شناسایی وضعیت موجود تاثیرات پدیده گرد و غبار بر تجهیزات برق 

 ن و مدیران صنعت برق کشور به مشی گذاراگذاران و خطی معطوف به عمل به سیاستهاارائه توصیه

 هاهمراه راهکار

 
 دات پروژه:تنمس

 گزارشات فنی و مدیریتی 
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گروه پژوهشی های پایان یافته پروژه

 غیر فلزیمواد 
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  عنوان پروژه:
 نانو ساختار الیه نازک بررسی و تحقیق در زمینه طراحی و ساخت ماژول خورشیدی

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: مواد غیر فلزی مجری: واحد

 PCPPN18 کد پروژه: نسترن ریاحی نوری مدیر پروژه:

 یخانیمهد یعل همکاران:

 خالصه پروژه:
 سیته یرا به الکتر یدیخورش  یهستند که انرژ  یهایشرفت پ یلوسا  ییکفوتوولتا یهاسلول  یا یدیخورش  یهاسلول 

ش  یقکه از طر ی. انرژکنندیم یلتبد سد یم ینبه زم یدخور شتر بار ب 10000 ر ست. اگ   یازمورد ن یاز انرژ ی سان ا ر فقط ان
 یتمام جامعه بشر  یازمورد ن یشود، انرژ  یدهپوش  %10 نهات نبا راندما یدیخورش  یهابا سلول  یندرصد از سطح زم   1/0

 یهابار سههلول یناول Gratzelو  O’Reganکه  یاز زمان یدی،خورشهه یهاانواع سههلول یانخواهد شههد. درم ینتام
ش  ساس به رنگ را معرف    یدیخور ساختار ح سیته، نور به الکتر یلتبد یباال یبازده دلیل به هاسلول  ینا کردند، ینانو  ی
. ندهاکرد را به خود جلب یادیتوجه ز یصنعت  یهاو کاربرد یدانشگاه  یقاتدر تحق ینه،کم هز یدتول ییآسان و توانا  تولید
اندازه  یک سلول دارات یکبا  یسهکه در مقا شودیم یفتعر یزینازک بعنوان تجه یهنانوساختار ال یدیماژول خورش یک

در اثر  یمقاومت  یکاهش اتالف انرژ  یبرا یخاصههه  یها به راه حل   نیاز بوده و  yو  xدر هر دو جهت   یبمراتب بزرگتر 
 انتقال الکترون دارد. 

 و یطراح ی،نازک سههه فاز مطالعات یهنانوسههاختار ال یدیمنظور سههاخت ماژول خورشههپروژه، به یناسههاس در ا ینا بر
شد. در فاز مطالعات   تدارکات و ا ست در نظر گرفته  س  یجرا و ت  یجامع یبندجمع یقاتیکامل مقاالت و مراجع تحق یبا برر

ش  ستاندارد  یاطالعات فن یهکل هبه همرا یکهر یبو معا یامزا یدیاز انواع ماژول خور . یرفتصورت پذ  یازمورد ن یهاو ا
 یدگرد یینماژول تع یبنداز اجزا و هم هریک ساخت  جهت نیاز ردمو یهاو آزمون هاپارامتر یزو تدارکات ن یدر فاز طراح

سفارش خر  ست، دانش   یتنها. در یرفتصورت پذ  یازمورد ن یزاتو تجه یهمواد اول یدو   یهساخت کل  فنیدر فاز اجرا و ت
 ی،اسههضههدانعک یهال ی،هایششهه یرالیهز یبر رو یدهایمهن یهال ی،هایششهه ییرالیهشههامل ز یدیاجزا ماژول خورشهه

 هااز آن کیاز هر یشههگاهیآزما ینهاطور کامل بدسههت آمد و نموبه یمریو جداکننده پل ینپالت یهال یت،رنگدانه، الکترول
ش     سلول خور ساختار مورد آزما  یدیساخته و در  ست آمده ب  یجقرار گرفت. نتا یشنانو س  یانگربد سب ا م یارعملکرد ب  یننا

به  یابیبود. در ادامه با دست یساخته شده با مواد خارج یبا نمونه یسهقابل مقا با مواد ساخته شده و  یدیخورش  یهاسلول 

و  یبا ابعاد مختلف و با طراح یو مواز Z ،W یشامل ماژول سر ای¬رنگدانه یدیخورش یهاساخت، ماژول  یدانش فن
مواد و  یستکارخانه، ل یطراح مختلف یهاجنبه ین،. همچنیدگرد یدتول هایندفرآ سازیینهمختلف و به یهاساخت بخش

. در یدو ارائه گرد بررسی  کامل طور نازک به یهنانوساختار ال  یدیماژول خورش  یدخط تول یجادجهت ا یازمورد ن یزاتتجه
صاد  یفن یهاجنبه یز،ن یتنها ش  یو اقت ساختار ال  یدیماژول خور ستفاد  یهاو بازار هانازک از جنبه کاربرد یهنانو ه، قابل ا
محصول   یتمام شده  یمتارزش افزوده، نقطه سر به سر و ق   یه،و دوره بازگشت سرما   ینرخ بازده گذاری،یهسرما  یزانم
 شد. یینتب
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و با  یورن یاحیخانم دکتر نسترن ر یریتصنعت برق کشور با مد یاساس یازو مورد ن یاندانش بن یم،عظ یپروژه این
ندوشن و با نظارت  یمهندس ناصر جعفر یموخر، آقا یاوشبه سدکتر روز یآقا یخانی،مهد یمهندس عل یآقا یهمکار

 .یدبه انجام رس یتبا موفق یدکتر رسول صراف مامور

 ندات پروژه:تمس

 بررسی و تحقیق در زمینه طراحی و ساخت ماژول خورشیدی پروژه  نسترن ریاحی نوری؛ گزارش فاز مطالعاتی
 نانو ساختار الیه نازک

 بررسی و تحقیق در زمینه طراحی و ساخت ماژول خورشیدی نانو پروژه  از طراحینسترن ریاحی نوری؛ گزارش ف
 ساختار الیه نازک

 بررسی و تحقیق در زمینه طراحی و ساخت ماژول خورشیدی نانو پروژه  نسترن ریاحی نوری؛ گزارش فاز اجرا
 ساختار الیه نازک
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 عنوان پروژه:

 نمونه سلول خورشیدی بر پایه پروسکایتساخت 

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: مواد غیرفلزی مجری: حدوا

 PCPPN24   کد پروژه: علی مهدیخانی مدیر پروژه:

 روزبه سیاوش موخر، سعیده تفضلی، نازنین تیماسی همکاران:

 پروژه: چکیده

شی هاسلول  سلول ی خور ستند که ک ابزاری ی فوتوولتاییهادی یا  شیدی  انرژی ه  به کاثر فوتوولتایی را تحت خور

نسل اول نیز   ی خورشیدی هاسلول  هارشیدی بر پایه سیلیکون که به آن  ی خوهاامروزه سلول  ند.کنتبدیل می سیته الکتری

یدی، با استفاده از  ی خورش هاشود، بیشترین سهم را در تولید الکتریسته با اثر فتوولتاییک دارند. این نوع از سلول     گفته می

انرژی(  باالتر  بدیل نور خورشید به )درصد ت  شوند و بازده کریستال با خلوص باال ساخته می  کریستال و پلی سیلیکون تک 

دارند. مصرف مواد اولیه زیاد و پروسه ساخت گران، همراه با مصرف باالی انرژی برای خالص سازی مواد اولیه،        %20از 

سلول   سال   هااز جمله عیوب این نسل از  ست. در  سلول  های خورشیدی ا ی های اخیر با ظهور نانوفناوری، نسل نوینی از 

م یی با مصرف کهاساخت سلول هایی آننهاند که از لحاظ بازده، نتایج بسیار خوبی دارند و هدف هابوجود آمدخورشیدی 

سلول  مواد اولیه، کاهش هزینه تولید و دست  سیلیکونی م  هایابی به پایداری و بازده قابل مقایسه با  شد.  یی خورشیدی  با

 %23ی خورشیدی است که با رسیدن به بازده    هاوع جدید از سلول سلول خورشیدی برپایه پروسکایت از مهمترین این ن   

ست. پژوهش در زمینه      شته ا سیار خوبی دا شگاهی، عملکرد ب سلول هادر ابعاد آزمای شی های مختلف این نوع از  دی ی خور

ی هاو در سال  در دنیا آغاز 2013ی خورشیدی سیلیکونی، از سال    هابه منظور دستیابی به محصولی قابل رقابت با سلول   

ست. بنابراین پروژ     شده ا شور  ساخت این نوع از   هااخیر توجه ویژه ایی به آن در داخل ک ستیابی به دانش فنی  ی جهت د

 ی مورد استفاده در این پروژه و نحوههای خورشیدی در پژوهشگاه نیرو تصویب گردید. چیدمان و ریزساختار الیههاسلول

 اده شده است.در شکل نشان د هاعملکرد آن

 

 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
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 :نتایجچکیده 

 
ی موجود برای های مختلف نمونه سههلول خورشههیدی پروسههکایتی با بررسههی پارامتر هادر این پژوهش سههاخت الیه

ی سههاخت های، مورد بررسههی قرارگرفت و عالوه بر بدسههت آوردن و تدوین دانش فنی یکی از روشهاسههاخت هر الیه

ی بهینه سازی بیشتر و رفع مشکالت ساخت نمونه تا دستیابی به نمونه پایدار با راندمان نمونه سلول خورشیدی، راه را برا

 باال در کشور هموار ساخته است. 

ی خورشهیدی وجود دارد، مورد  هاکه در این نوع از سهلول  هادر فاز مطالعاتی این پژوهش، انواع مختلف چیدمان الیه

و بصههورت مسههتقیم، انتخاب شههد. این چیدمان از جمله باالترین   2TiOل بررسههی قرار گرفت و چیدمان با الیه متخلخ

سلول  هاراندمان شرایط و          هارا در این نوع از  سکایت با توجه به  شانی الیه پرو ست. در ادامه، الیه ن شیدی دارا ی خور

 این الیه با اسهتفاده  در های انتخاب گردید. بهینه سهازی هاامکانات داخلی آزمایشهگاهی، بصهورت الیه نشهانی دومرحل   

شرایط            ست آوردن  شد. در بد ستفاده از روش طراحی آزمون انجام  صورت پنج الیه و با ا سلول با خمیر کربن ب ساخت  از

بهینه سازی شدند که    2PbIو میزان اعمال  2PbI ،MAIی ساخت شامل تعیین غلظت   هابهینه با طراحی آزمون، پارامتر

بدسهههت آمد. نتایج  هالیتر برای هر یک از پارامترمیلی 78گرم بر میلی لیتر و میلی 8مول،  3/1شهههرایط بهینه به ترتیب 

صلی با اعمال الیه       سلول ا ساخت نمونه  ست آمده در  ستفاده قرار  هابهینه بد ی انتقال دهنده حفره و الکترود طال مورد ا

 صات جدول زیر بدست آمد.با مشخ %5/13یی راندمان نهایی هاگرفت و با بهینه سازی این دوالیه انت

 

 میکرو آمپر SCI ولتFF ocV بازده)درصد(

5/13 74/0 85/0 2150 

 

 دات پروژه:تنمس
گروه  ،"یتپروسکا یهبر پا یدی( ساخت نمونه سلول خورشیگزارش فاز اول )مطالعات "اول پروژه با عنوان گزارش فاز -

 .1395پژوهشی مواد غیرفلزی، آبان ماه 

، گروه پژوهشی مواد ")فاز تدارکات(یت پروسکا یهبر پا یدیساخت سلول خورش "پروژه با عنوانگزارش فاز دوم  -

 .1396غیرفلزی، تیر ماه 

روه گ "و تست( ی)فاز طراح یتپروسکا یهبر پا یدیساخت سلول خورش "م پروژه با عنوانچهاری سوم و هاگزارش فاز -
 .1396پژوهشی مواد غیرفلزی، مرداد ماه 
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  پروژه:عنوان 
 گری ژلیعنوان پره توربین گازی نسل جدید به روش ریختهمنظور استفاده بهبه SiC/SiC ساخت کامپوزیت

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: مواد غیر فلزی مجری: واحد

 PCPPN29 کد پروژه: حسام فالح آرانی مدیر پروژه:

 افییصا ینصالح الد یزیان،تبر ینازپر ی،نور یاحینسترن ر همکاران:

 خالصه پروژه: 

 یهاو کاهش انتشار گاز یتوان خروج شیبهبود راندمان، افزا یهمواره در حال تالش برا یگاز یهانیسازندگان تورب

 زانیقطعات و کاهش م یبهبود طراح ن،یتورب یکار یدما شیافزا رینظ ییهااهداف روش نیتحقق ا یهستند. برا ندهیآال

 یکار یادم شیبه افزا ریتاث نیشتریب ان،یم نیاست. در ا هط سازندگان استفاده شدتوس یخنک کار یالزم برا یهوا

 یهااحتراق و پره یمانند قطعات به کار رفته درمحفظه یگاز یهانیتورب یهااز قسمت یاریاختصاص دارد. بس نیتورب

 لیدل نیماز احتراق هستند. به ه یناشداغ و خورنده  یهاگاز میدر معرض مستق یطوالن یهازمان یثابت و متحرک برا

 زین ونیداسیو اکس یباال حفظ نموده و در برابر خوردگ یهاخود را در دما یکیساخته شوند که خواص مکان یاز مواد دیبا

استفاده شده است.  نیداغ تورب یهاساخت قطعات بخش یبرا هااژیدر صد سال گذشته همواره از سوپر آل مقاوم باشند.

ر و مقاوم در براب ادیز یهابا استحکام باال در دما یکبالت مواد هیو پا کلین هیپا یهااژیسوپر آل مانند هااژیسوپرآل

در برابر خزش،  گرادیدرجه سانت 1000حدودا  یهاتا دما توانندیم هااژیهستند. قطعات ساخته شده از سوپرآل ونیداسیاکس

نیتورب یکار یدما شتریب شیافزا یاخود را حفظ کنند. بر یکیخواص مکاناستحکام و  ی،و خستگ یخوردگ ون،یداسیاکس

 یهاریقطعات و استفاده از مس یطراح رییبه تغ توانیم هاروش نیتا به حال اجرا شده است. از جمله ا یادیز یهاکارراه ها

 ی(، استفاده از تکنولوژTBC) یارتسد حر یهاقطعات، استفاده از پوشش کینامیرودیقطعات، بهبود آ یخنک کار دهیچیپ

ساخت  یبرا ODS(، استفاده از روش SX) یاژی(، تک بلور کردن قطعات سوپرآلDSجهت دار در ساخت قطعات ) ادانجم

 نیاز ا یاست بعض یادآوریاشاره نمود. الزم به  Lamilloy یبه کار رفته در قطعات و استفاده از تکنولوژ یهااژیسوپرآل

 ی. مثال تکنولوژکنندیاستفاده نم یسازندگان از آن تکنولوژ ریاسازندگان بوده و س یبعض ارینحصرا در اختم هایتکنولوژ

Lamilloy است. سیرو-شرکت رولز اریدر اخت نهات 

تر امکان باال یهادر دما هاو استفاده از آن ندهادیخود رس یکار یدما نهیشیبه ب هااژیسوپرآل ،هاکار راه نیاستفاده از ا با

نیتورب یکار یهاساز بخواهند که دما نیتورب یهاکه شرکت یبا توجه به مطالب ذکر شده در صورت نی. بنابراستین ریپذ

 بروند. دیبه دنبال توسعه مواد جد دیدهند به ناچار با شیخود را افزا یها

 یدیاکس ریغ یهاکیسرام هاآن نیاز بمناسب هستند که  ییایمیباال و مقاومت ش ییبا تحمل دما یمواد هاکیسرام

 یبرا یمناسب یدایکاند توانندیباالتر را دارند و م یلیخ یهاتحمل دما تیقابل میسیلیس دیتریو ن میسیلیس دیمانند کارب

ه علت ب میسیلیس دیکارب نیمرسوم باشند. همچن یهااژیسوپرآل نیگزیو جا یگاز یهانیساخت قطعات بخش داغ تورب

 دارد. تیارجح میسیلیس دیتریمشابه با ن بایو خواص تقر متیبودن ق ترنییپا
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مواد  یدهشکل یبرا لیدل نیباال هستند. به هم اریبس یو دقت ابعاد یهندس دهیچیپ یهاشکل یدارا نیتورب قطعات

 هاکیسرام یدهشکل یهاروش ریبا سا سهیژل در مقا یگرختهیروش ر یگاز یهانیبه منظور کاربرد در تورب یکیسرام

 دیتول ی(، نرخ باالnear net shape) یینهابه هندسه  کینزد یشکل ده تیروش قابل نیدر ا نهات رایتر است. زمناسب

تر از یک گرم و قطعاتی کوچک توانیدر حالت خام وجود دارد. با استفاده از این روش م یکارنیقطعات سالم و ماش

قطعات  یالمتر راشکل داد. استحکام خام بامیلی 2/0ی باسطح مقطع کمتر از هاپیچید یهاکیلوگرم وشکل 6تراز بزرگ

 یارک نیروش است،که امکان حمل و نقل آسان وخصوصا ماش نیا یایازمزا یکیژل،  یگر ختهیشده به روش ر دیتول

 .سازدیت را فراهم مباال اس یابعاد یهابا دقت دهیچیبه قطعات پ یابیرا که از الزامات دست یکار وسوراخ

ی هاسینتر یی در مقیاس میکرونی و نانو و کمکهای کاربید سیلسیم با استفاده از پودردر این پروژه، برای اولین بار، بدنه
گراد ساخته شده که این درجه سانتی 1900گری ژلی و سینتر با حضور فاز مایع در دمای آلومینا و ایتریا با روش ریخته

 دانسیته تئوری است.  98%مگا پاسکال استحکام خمشی و  360بدنه دارای 

 نتایجچکیده 

اغ دبه منظور استفاده در قطعات  میسیلیس دیکارببا کیفیت  یهابدنه یژل یگرختهیبا استفاده از روش ردر این پروژه 

زمان  ساز ومیزان پراکندهیی، نهای ساخته شد. با توجه به اهمیت دوغاب در شکل گیری بدنه یکنواخت گاز یهانیتورب

درصد وزنی پراکنده ساز و بارگذاری  4/0ساعت زمان اختالط،  24اختالط بهینه شد تا دوغاب پایدار کاربید سیلیسیم با 

تا  1:12)دهنده عرضی درصد حجمی بدست آید. عالوه بر این با بهینه کردن نسبت مونومر به اتصال 50جامد به میزان 

ی خام با استحکام باال، که هاامکان ساخت بدنهدرصد وزنی(  20تا  15) هادرصد مناسب مونومر و استفاده از( 1:16

بدنه یگالچافزایش و  یریپذ نتریسدهد، فراهم گردید. همچنین به منظور بهبود کاری مناسب میبه آن قابلیت ماشین

درصد  98 ینسب یچگالیی با هااستفاده شد تا بدنه در مقادیر بهینه میسیلیس دینانو ذرات کارباز  میسیلیس دیکارب یها

مانند  دهیچیاشکال پ یدهشکل یهاروش ریبا سا سهیدر مقای ژل یگرختهیروش ر. شایان ذکر است در دوحاصل ش

ی هابرای افزایش استحکام بدنه .افتیدست  یشتریب یهایبه چگال توانیم ،یدوغاب یگرختهیو ر یقیتزر یریگقالب

ی در نسبت بهینه شده، استفاده شد. بنابراین استفاده درصد وزن 9تا  7 زانیبه م ایتریو ا نایآلوم یهانتریکمک سمیکی از سرا

گراد منجر به تولید بدنه سرامیکی با استحکام درجه سانتی 1900و سینتر با حضور فاز مایع در دمای  هااز کمک سینتر

  مگا پاسکال شد. 360خمشی 

 وژه:ندات پرتمس

 ‘کد گزارش:  ؛گزارش فاز مطالعاتیPCPPN29/T01 

 کد گزارش:  ؛گزارش فاز تدارکاتPCPPN29/T02 

 کد گزارش:  ؛گزارش فاز طراحیPCPPN29/T03 
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 کد گزارش:  ؛گزارش فاز اجراPCPPN29/T04 

 کد گزارش:  ؛گزارش فاز تستPCPPN29/T05 
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 عنوان پروژه:

 ی قابل پرینتهاروشبا  CIGSنمونه سلول خورشیدی ساخت 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: مواد غیرفلزی مجری: واحد

 PCPPN28   کد پروژه: علی مهدیخانی مدیر پروژه:

 روزبه سیاوش موخر، سعیده تفضلی همکاران:

 پروژه: چکیده

شی هاسلول  سلول ی خور ستند که ک ابزاری ی فوتوولتاییهادی یا  شیدی  انرژی ه  به کاثر فوتوولتایی را تحت خور

شناخته           ی خوهاسلول  ند.کنتبدیل می سیته الکتری سل اول  شیدی ن سلول خور سیلیکون که به عنوان  شیدی بر پایه  ر

د به انرژی(  ماژول )درصد تبدیل نور خورشی   شود، بیشترین سهم را در تولید الکتریسته با اثر فتوولتاییک دارند و بازده    می

ی انرژی برای خالص سازی مواد  دارند. مصرف مواد اولیه زیاد و پروسه ساخت گران، همراه با مصرف باال     %20باالتر از 

سلول    سل از  سلول    هااولیه، از جمله عیوب این ن ست.  شیدی ا سلول    های خور سل دوم  شیدی الیه نازک، ن ی های خور

ی خیلی کمتر از سلول هاخورشیدی هستند که دارای باند ممنوعه مستقیم بوده و برای جذب و تبدیل انرژی به ضخامت    

میکرومتر در نسههل اول( نیاز دارند و به همین دلیل  70-100میکرومتر در مقابل 1-5دود ی خورشههیدی نسههل اول )حها

 –گالیوم  -ایندیوم -)مس CIGSی خورشههیدی بر پایه هاوجود دارد. سههلول هاپذیر از آنقابلیت سههاخت سههلول انعطاف

سلول   سلولی     هاسلناید( از مهم ترین نوع  ستند که به بازدهی  سل دوم ه شیدی ن و ماژول باالتر از   %23باالتر از  ی خور

 دارند.   16%

 ی بصورت شکل زیر می باشد. های خورشیدی بطور عمده دارای ترکیب الیهااین نوع از سلول
 

(C)                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

a تصویر ریز ساختاری سلول )CIGS bی سلول اه( چیدمان و ضخامت الیهCIGS c یینها( سلول ساخته شده 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
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زمان یا اسههپاترینگ ی تبخیر همهای خورشههیدی اکثراً روشهاروش معمول مورد اسههتفاده برای سههاخت این سههلول

نشانی در ابعاد بزرگ و صنعتی، اقتصادی نیستند به همین دلیل تا امروز     است، که عموماً خیلی گران هستند و برای الیه  

ند. امروزه برای حل این مشههکل، فعالیت زیادی در دنیا در حال هاه و پایداری باال گسههترش چندانی نداشههتبا وجود بازد

ست که الیه  شانی انجام ا صورت گیرد و به همان بازده هابه روش هان ی تحت خالء های روشهای پرینت )محلول پایه( 

نشانی شدند.   نشانی بدون خالء الیه ی الیههاار همگی با روشدی بعد از شیشه مولیبدن  هادست یابند. در این طرح الیه 

ی نقره به همراه یک هایی نیز ترکیبی جدید از یک الیه کامپوزیتی شههامل نانوسههیم هابرای الیه رسههانای شههفاف انت 

 پرکننده آلی تهیه و اعمال شد. 

 :نتایجچکیده 
ساخت الیه  شیدی   هادر این پژوهش  سلول خور سی پارامتر  CIGS ی مختلف نمونه  ساخت  هابا برر ی موجود برای 

سلول خورشیدی      هر الیه ساخت نمونه  با  CIGS ، مورد بررسی قرارگرفت و عالوه بر بدست آوردن و تدوین دانش فنی 

( برای الیه نشانی سلول مورد superstrate( و روالیه )substrateی مختلف زیرالیه )های قابل پرینت، چیدمانهاروش

 ی و آزمایش قرارگرفت. بررس

ی کنترلی جهت  ها ، شهههرایط و پارامتر ها در فاز مطالعاتی این پژوهش، مراجع و منابع اطالعاتی جهت اعمال الیه         

ی غیرخالء مورد بررسی قرارگرفت و در فاز تدارکات، مواد اولیه مورد نیاز  هاکریستالیزاسیون و ضخامت هر الیه با روش   

یه طراحی، خریداری و سههاخته شههد، در فاز طراحی برای هر دو چیدمان روالیه و زیرالیه  ی اعمال هر الهاو سههیسههتم 

، در فاز تسههت هر الیه، با بررسههی کیفیت تشههکیل الیه و  هاریزی گردید و در انتی مختلف طراحی و برنامههاآزمایش

ی کنترل کننده تشکیل برای  هاپارامتر با تعیین و بهینه سازی  هاضخامت مورد نظر الیه نشانی شد. کیفیت مناسب الیه    

با سهههاختار کلی به صهههورت      CIGSیی بدسهههت آمده سهههلول خورشهههیدی پایدار        نها هر الیه، تعیین گردید. نتیجه    

FTO/MoO3/CI(S,Se)/CdS/ZnO/AZO  .و مشخصات زیر بود 

 

 آمپر بر سانتیمتر مربعمیلی SCJ ولت FF ocV بازده)درصد(

7/5 4/0 38/0 5/37 

 

 دات پروژه:تنمس
ی قابل هابا روش  CIGSیدی( ساخت نمونه سلول خورشیگزارش فاز اول )مطالعات "اول پروژه با عنوان گزارش فاز -

 .1395، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، دی ماه "پرینت

، گروه "()فاز تدارکات ی قابل پرینتهابا روش  CIGSیدیساخت نمونه سلول خورش"گزارش فاز دوم پروژه با عنوان -

 .1395پژوهشی مواد غیرفلزی،  دی ماه 

)فاز  ی قابل پرینتهابا روش  CIGSیدیساخت نمونه سلول خورش"م پروژه با عنوانچهاری سوم و هاگزارش فاز -
 .1396گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، آبان ماه  "و تست( یطراح
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 عنوان پروژه:

 یکیترالک خواص بهبود هدف بای کربن ساختار نانو با شده داده شپوش مسی دیهایشگاهیآزما نمونه دیتول وی بررس

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: مواد غیرفلزی مجری: واحد

 PCPPN31   کد پروژه: بهنام علم دوست مدیر پروژه:

 اشرف حیدری پور هریس، فرزانه میرزایی، مریم حسینی همکاران:

 پروژه: چکیده

شبکه بر  حتی به  هادیهاگردد، لذا کاهش مقاومتناشی می  هادیهاق از مقاومت اهمیبخش عمده تلفات انرژی در 

ستا    شت. در این را  قاتیحقت امروزهمیزان جزئی، کاهش قابل توجهی در میزان تلفات انرژی الکتریکی به دنبال خواهد دا

ستفاده  با هادیهاکاهش مقاومت .است  انجام حال دری کربن یهاساختار  نانو انواعی رو بر نیجهای در سطح  هاگسترد   ا

 مقاومت   توانیم ،روش نیا با . اسهههت ریپذ امکان  گرافن ای  (CNT) نانو لوله کربن   مثل  کربنی یها سهههاختار  نانو  از

در مواردی  هاالبته در حال حاضههر، کاربرد این روش .داد کاهش آن وزن و مقطع سههطح شیافزا بدونرا  دیهایکیالکتر

 دی از اهمیت کلیدی برخوردار باشد، مقرون به صرفه خواهد بود.هاه مقاومت الکتریکی واحد طولکه نسبت وزن ب

شیمیایی و کاهش            سی به روش الکترو سیم م ساختار کربن روی  شش نانو  ضر، پژوهش و اعمال پو هدف پروژه حا

ست.         شگاهی بوده ا ساخت نمونه آزمای صد از این طریق و  فازِ مطالعاتی،  چهارپروژه در مقاومت اهمی به میزان پنج در

بینی شههده حاصههل گردید. بر اسههاس نتایج  سههازی، انجام شههده و نتایجی فراتر از اهداف پیش تدارکات، اجرایی و بهینه

سی به قطر     شته م ساختار هابه عنوان mm 0.8مطالعات اولیه، ر ی کربنی، نانو لوله کربن به عنوان هادی و از میان نانو 

 ده انتخاب شدند.دهنماده پوشش

 ی اصلی پروژه به شرح زیر هستند:هاچالش

را در حالل مناسههب پخش و  هاشههدن و تجمع دارند، لذا باید آن ی کربن تمایل زیادی برای آگلومرههانانو لوله -

 .جدا نمود

شدن تمایل زیادی به آگلومره هانانو لوله - ال ک ماده فعشدن مجدد دارند، بنابراین باید ی  ی کربن بعد از پخش 

 .سطح اعم از سورفکتانت و یا پلیمر به محیط اضافه کرد

 ی جزئی بر رویها ی کربن دارای هیچ باری اعم از بار کلی و جزئی نیسهههتند، لذا باید به طریقی بار        ها نانو لوله   -

 ه کرد. ی یونی اعم از کاتیونی یا آنیونی استفادهاتوان از سورفکتانتآن ایجاد کرد. برای این کار می

ی کربن احاطه شده با سورفکتانت، دارای مجموع وزن مولکولی باالیی هستند، حرکت    هااز آنجایی که نانو لوله -

همچنین گرادیان غلظت در تمام محلول یکسههان   .این درشهههت مولکول مجتمع، به کندی انجام خواهد شهههد

 شت مولکول بیشتر خواهد بود.تجمع در ،که در کف ظرف به علت جاذبه گرانشی به طوری ،نخواهد بود

ستلزم جهت  هاکاهش مقاومت الکتریکی - سطح  دی پوشش یافته، م ساختار کربن روی  دی هادار بودن ذرات نانو 

 گیری تصادفی، سبب کاهش مقاومت الکتریکی نخواهد شد.دهی با جهتبوده و پوشش
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شگاهی  شش   هابرای تهیه نمونه آزمای سی پو ساختا  دی م ی مرتبط، مورد مطالعه هار کربنی، ابتدا پژوهشیافته با نانو 

 ی الکتروشههیمیهای انجام شههد تا مقادیر اولیه پارامترهای تجربی پتانسههیل زتا و ولتامتری چرخهاقرار گرفته و بررسههی

 دهی مورد اسههتفاده قرار گرفت و عوامل مؤثر درتعیین گردند. در مرحلة اجرایی، یک سههل الکتروشههیمیایی برای پوشههش

سههازی نانو لوله کربنی، غلظت یون مس، غلظت سههازی مواد و فرایند الکتروشههیمیایی شههامل روش خالص مراحل آماده

 دهی، دانسیته جریان، دمای الکترولیت، سرعت هم زدن محلول و اعمال میدان مغناطیسی در طی پوشش    هاسورفکتانت 

یافته، بررسههی کیفیت و دی پوشههشهایهاله تهیه نمونهسههازی قرار گرفت. پس از هر مرحالکتروشههیمیایی، مورد بهینه

چسبندگی پوشش از طریق بررسی بصری و میکروسکوپی و آزمون دورپیچی و همچنین، تعیین مقاومت الکتریکی نمونه    

سههازی، دسههتیابی به  یی بهینهنهاگرفت. در مرحلة ی به دسههتگاه میکرو اهم متر انجام میهانقط چهاربا روش اتصههال 

نانو لوله کربنی با چسبندگی و تراکم مناسب و کاهش هشت درصدی مقاومت الکتریکی نمونه      -شش کامپوزیت مس  پو

 دی بدون پوشش، به صورت تکرارپذیر، محقق گردید.هانسبت به

 
 

  

 

 

 :نتایجچکیده 

 اصههلی فرایند الکتروشههیمی تعیین  ی های، مقادیر اولیه پارامترهادر این پروژه ابتدا از طریق مطالعات ولتامتری چرخ

ی نتیجه ی روش، بهینه شد. برای ارزیاب هاگردید. سپس با مطالعات تجربی و بکار گیری یک سل الکتروشیمیایی، پارامتر   

کیفیت ظاهری و چسبندگی پوشش، مورد نظر بوده و در مراحل بعد و پس از دستیابی     نهادهی، تدر مراحل اولیه پوشش 
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متراکم، مقاومت الکتریکی نمونه پوشش یافته و ساختار میکروسکوپی و آنالیز پوشش نیز به عنوان     به پوشش چسبنده و   

 گرفت.ی بررسی و ارزیابی، مورد سنجش قرار هامعیار

شش کامپوزیت مس   هایی تهیهنهاکلیات مراحل روش  سی با پو شرح زیر    -دی م ضر، به  نانو لوله کربن در پروژه حا

 بوده است: 

  CNTی حرارتی و شیمیایی سازخالص .1

 تهیه محلول الکترولیز حاوی حالل، منبع یون مس، سورفکتانت یونی و پایدارساز سورفکتانت در سه مرحله .2

 به محلول الکترولیز CNTسازی شده همراه با عامل جلوگیری کننده از تجمع خالص CNTاضافه کردن  .3

 CNTنواخت التراسونیک محلول حاصل به منظور دستیابی به توزیع یک .4

 ی فیزیکی و شیمیاییهای سل الکترولیز با روشهاتمیزکاری الکترود .5

سب، همراه با مانیتورینگ ولتاژ و        .6 سی با جهت منا شیمیایی تحت میدان مغناطی سل الکترو الکترولیز محلول در 

 جریان سل

 خارج کردن کاتد )سیم پوشش یافته( از سلول و خشک کردن در آون .7

ی، دارای ینها، ترکیب درصههد مس و کربن در پوشههش کامپوزیتیِ بهینه، تعیین گردید. نمونه EDXیتاً طبق آنالیز نها

وشش، دی مسی بدون پهاپوشش یکنواخت، متراکم و چسبنده بوده و مقاومت الکتریکی آن، حدود هشت درصد نسبت به

 کاهش نشان داد.
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 دات پروژه:تنمس

با  یدی مسی پوشش داده شده با نانو ساختار کربن    هایشگاهی نمونه آزما یدو تول یبررس "نواناول پروژه با ع گزارش فاز -

 1395، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، شهریور "(یمطالعاتفاز )یکی هدف بهبود خواص الکتر

با  یبنساختار کر دی مسی پوشش داده شده با نانو هایشگاهی نمونه آزما یدو تول یبررس "دوم پروژه با عنوان گزارش فاز -

 1395، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، آذر "(فاز تدارکات)یکی هدف بهبود خواص الکتر

 یدی مسی پوشش داده شده با نانو ساختار کربن    هایشگاهی نمونه آزما یدو تول یبررس "سوم پروژه با عنوان  گزارش فاز -

 1396د غیرفلزی، آذر ، گروه پژوهشی موا"(فاز اجرائی)یکی با هدف بهبود خواص الکتر

 یدی مسی پوشش داده شده با نانو ساختار کربنهایشگاهینمونه آزما یدو تول یبررس"م پروژه با عنوانچهار گزارش فاز -

 1396، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، دی "(سازیفاز بهینه)یکی با هدف بهبود خواص الکتر

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niroo Research Institute 

 487  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

توسعه مرکز های پایان یافته پروژه

اطالعات، ارتباطات و  تیامنفناوری 

 تجهیزات در صنعت برق



 

 

Niroo Research Institute 

 488  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 489  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 عنوان پروژه:

ستخراج روال انجام آزمون    سی و ا ست تا مرکز کنترل و    های ارزیابی تطابق پروتکلهابرر ستفاده در پ ی ارتباطی مورد ا
 DCSی مبتنی بر هاداخل پست
مرکز توسعه فناوری امنیت اطالعات، ارتباطات و تجهیزات  مجری: واحد

 صنعت برق
 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PSIPN02 کد پروژه: امیر توکلی مدیر پروژه:

 حمیدرضا حافظ عقیلی د غفارزاده،هافرامیر توکلی،  همکاران:

 پروژه: چکیده

ست آزمون     هامهمترین پروتکل 6در این پروژه اطالعات مربوط به ارزیابی تطابق شامل لی سپاچینگ برق  و روال های دی

استخراج شده    های انجام آزمونهازی آزمایشگاه و هزینه نداهای راها، مشخصات آزمایشگاه و هزینه   های انجام آزمونها

 ّباشند:ی مطالعه شده به شرح زیر میهااست. پروتکل

 برای ارتباط بین پایانه راه دور و مرکز کنترل اسکادا IEC 60870-5-101پروتکل  -1

 برای ارتباط پایانه راه دور و مرکز کنترل اسکادا IEC 60870-5-104پروتکل  -2

 برای ارتباط بین پایانه راه دور و مرکز کنترل اسکادا DNP 3.0پروتکل  -3

 برای ارتباط تجهیزات داخل پست با پایانه راه دور Modbusپروتکل  -4

 برای ارتباط تجهیزات داخل پست با یکدیگر و همچنین ارتباط پست با مرکز کنترل اسکادا IEC 61850پروتکل  -5

ست آزمون  ستی آزمایی تطابق پروتکل ی مورد نیهادر ابتدای پروژه لی شد هااز برای را ست. در تهیه این  های فوق تهیه 

ی فوق در نظر گرفته شود. در هنگام آزمایش های مورد نیاز برای هر یک از پروتکلهالیست سعی شده است کلیه آزمون

سعه دهنده آن پروتکل، هاآزمون نهات هاصحت عملکرد هر یک از پروتکل  س  یی که تو سازی کرده  در د تگاه خود پیاده 

 است انجام خواهد شد.

 باشد:ی زیر میهاشامل بخش هاروال انجام آزمون

 عنوان آزمون 

 هدف از انجام آزمون 

 شرح انجام آزمون 

 نتیجه مورد انتظار برای تایید آزمون 

 مرجع آزمون در استاندارد 

 توضیحات تکمیلی انجام آزمون 

 ا موفق یا بی نتیجه بودن نتیجه انجام آزمون شامل موفق، ن 

                                                      

- Conformance test 
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ی فوق به همراه مشخصات فنی هادر این پروژه لیست تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمایش صحت عملکرد پروتکل
استخراج شده است. عالوه بر این، مشخصات آزمایشگاه ارزیابی پروتکل استخراج شده است. همچنین سعی شده  هاآن

شود، سازی میپیاده هابرای تجهیزاتی که پروتکل در آن هاه در کنار هزینه انجام آزمونندازی آزمایشگاهااست هزینه را
 مورد بررسی قرار گیرد. 

 :نتایجچکیده 

برای اطمینان از صههحت عملکرد پروتکل های انجام این آزمونهای مورد نیاز به همراه روالهالیسههت آزمون -1

ر و مرکز کنترل اسکادا و همچنین ارتباط تجهیزات داخل پست با یکدیگر   ی زیر که برای ارتباط پایانه راه دوها

 رود:بکار می

  پروتکلIEC 60870-5-101 

  پروتکلIEC 60870-50-104 

  پروتکلDNP 3.0  

  پروتکلModbus  

  پروتکلIEC 61850  

 ی مورد نیازو نیروی انسان هاطراحی آزمایشگاه شامل فضا، تجهیزات مورد نیاز برای ارزیابی پروتکل -2

شگاه و هزینه انجام آزمون هابرآورد هزینه را -3 صول یا     هاندازی آزمای سعه دهنده پروتکل، تولیدکننده مح برای تو

 بهره بردار
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 عنوان پروژه:

س    ستخراج آ ستم س  یبریسا  یتامن یهایریپذ یبا صنعت  یهای س  یینتع ی،کنترل  و  یریپذ یبالزامات مرتبط با هر آ
 CVSS یهایاربر اساس مع هایریپذ یبآس یبند تیاولو

مرکز توسعه فناوری امنیت اطالعات، ارتباطات و تجهیزات  مجری: واحد
 صنعت برق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PSIPN03 کد پروژه: اعظم مظفری مدیر پروژه:

 یقیجعفری و بابک دق یدمهش یان،ندا حشمت ی،اعظم مظفری، مطهره حاجحسن همکاران:

 پروژه: چکیده

تخراج اس پروژه راستا، یندر آن حوزه است. در ا یتگام جهت ارتقاء امن یندر هر حوزه، اول یتیامن یهایبپذیریشناخت آس
س  ستم س  یبریسا  یتامن یهایبپذیریآ صنعت   یهای س  الزامات مرتبط با هر یینتع ی،کنترل   بندییتاولو و پذیرییبآ
س  ساس مع  هاپذیرییبآ س  « CVSSیار بر ا س  یبا هدف برر س     یهاپذیرییبانواع آ شده در  ستم شناخته  کنترل  یهای

صنعت برق مورد توجه قرار گرفت.  یصنعت  سته  یندر ا و در نظر گرفتن مالحظات خاص  انجام  بندیپروژه با توجه به د
 بندییمتقس  یلدسته ذ  چهاردر  ICT بر یمبتنی هایستم س  یتیامن یهاپذیرییبآس ، NIST 7628 شده در استاندارد  

 .یداستخراج گرد هاشده و گزارش مربوط به آن

 یانسان یرویو ن هایهرو ،هایاستدر حوزه س یکنترل صنعت یهایستمس یبریسا یهاپذیرییبآس -

 یرساختدر حوزه ز یکنترل صنعت یهایستمس یبریسا یهاپذیرییبآس -

 در حوزه شبکه یعتکنترل صن یهایستمس یبریسا یهاپذیرییبآس -

 افزاریانافزار و مدر حوزه نرم یکنترل صنعت یهایستمس یبریسا یهاپذیرییبآس -

 ینبندی ایتی اولوهایستمی ذکر شده، انواع سهابندیدر دسته هاپذیرییبو استخراج آس ییپس از شناسا

نمود. دی بنیتی مرتبط را اولوهاراهکار هاپذیرییبقرار گرفت، تا بتوان جهت مقابله با آس یمورد بررس هاپذیریآسیب
 یهاپذیرییبآس انواع یازدهیکه جهت امت CCSS ،CVSSو CMSSیازدهی امت یستمعبارتند از س هایستمس ینا

 .یگیرندم افزاری مورد استفاده قرارنرم یهایتو سوء استفاده از قابل یکربندیافزار، شبکه؛ پیانافزار، منرم

-یبآس از یبانک اطالعات ی،کنترل صنعت یهایستمشناخته شده در حوزه س یهاپذیرییبآس یبررس یتبه اهم با توجه

 یهایستمس سازندگان ی هاCertو  ICS-Cert مختلف از جمله یی اطالعاتهاشناخته شده بر اساس بانک یهاپذیری
مربوط به  CVSSیاز امت، CVSSیستم ربرد حداکثری سشده است که با توجه به کا یهپروژه ته یندر ا یکنترل صنعت

امه کاربردی برن یناست. همچن مورد استفاده قرار گرفته هاپذیرییبآس بندییتاستخراج شده، جهت اولو یهاپذیرییبآس
 یهایپذیریبجهت استخراج آس یتواندم شده است که سازییادهپ ی،از بانک اطالعات یازجهت استخراج اطالعات مورد ن

را در  هاپذیرییبآس یناز سوء استفاده از ا یریجلوگ یهاو راهکار ی مختلف صنعت برق مورد استفاده قرار گرفتههاحوزه
 متخصصان آن حوزه قرار دهد. یاردر اخت یآن حوزه به سادگ
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 :یجنتا یدهچک

کنترل  یهایستمس یبریسا یهاپذیرییبپروژه، آس یندر ا یتیامن یهاپذیرییبانواع آس یبررس یتتوجه به اهم با
در حوزه  هاپذیرییبآس و شبکه و یرساختدر حوزه ز هایریپذیبآس ی؛انسان یرویو ن هایهرو ،هایاستدر حوزه س یصنعت
ئه راا هاپذیرییبآس یناثرات ا ر فع یاجهت کاهش و  یتیاستخراج شده است و سپس الزامات امن افزاریانافزار و منرم
ی مورد استفاده مورد هاو ابزار هاسامانه شده فوق، در یبررس یهاپذیرییباز انواع آس یاریاست. از آنجا که بس یدهگرد

ده گزارش ش یهایبپذیریآس یبانک اطالعاتیه و ته آوریپروژه جمع یهایخروج یگرند، از دهاسوء استفاده قرار گرفت
الوه بر آن . عیردگزارش شده قرار گ یهایستمس یانمشتر توجه تواند مورد یماست که  یکنترل صنعت یهایستمدر س

استخراج  و یریشده است که امکان گزارشگ سازییادهکاربری پ شده، رابط یهته یتر با بانک اطالعاتجهت ارتباط ساده
 را ارائه خواهد داد. هانمورد نظر آ یهایو خروج یسازدفراهم م یسادگ اطالعات مطلوب کاربران صنعت برق را به

 :مستندات پروژه

 یانسان یرویو ن هایهرو ،هایاستدر حوزه س یکنترل صنعت یهایستمس یبریسا یهاپذیرییبگزارش آس -
 و شبکه یرساختدر حوزه ز یکنترل صنعت یهایستمس یبریسا یهاپذیرییبگزارش آس -
 افزاریانافزار و محوزه نرم در یکنترل صنعت یهایستمس یبریسا یهاپذیرییبآس -
 NIST – 7628 سطح باال بر اساس مستند یتیالزامات امن -
 - یکنترل صنعت یهایستمس یبریسا یتامن یهاپذیرییبآس یبانک اطالعات -
 یرابط کاربری جهت ارتباط با بانک اطالعات برنامه -
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مرکز توسعه فته های پایان یاپروژه

ی بادیهافناوری توربین  
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 عنوان پروژه:
 ی بادی در ایرانهار تکمیلی کامفار به منظور تحلیل و ارزیابی اقتصادی نیروگاهافزاتهیه دستورالعمل و نرم 

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی بادیهامرکز توسعه فناوری توربین مجری: واحد

 PWTPN01 کد پروژه: ثریا رستمی مدیر پروژه:

 بحری عباس -حمیدرضا الری -نسیم مهرفرزام -آرزو حسنخانی -ثریا رستمی همکاران:

 خالصه پروژه:

تخصصی برای ارزیابی اقتصادی مزارع بادی در ایران جهت تسهیل تصمیم افزارنرمپروژه حاضر با هدف توسعه یک 
ی سیاستگذاران و سرمایه گذاران انرژی بادی کشور، در پنج فاز و در قالب سه گزارش تخصصی تعریف و اجرا هاگیری

 ییناساش یمقدمات الزم براایی الزامات و قوانین مترتب بر احداث نیروگاه بادی شده است.در این پروژه ابتدا با شناس
ی درامدی و هزینه ای شناسایی هامدل جریان مالی بر اساس پارامترسپس شود. ی فراهم میو درآمد یا نهیهز یهاپارامتر

ی تحلیل اقتصادی عمومی و هاافزارنرمشده و مقدار و رفتار و زمان وقوع هریک توسعه داده شد. پس از مطالعه و بررسی 
در  افزاررمنهدف شناسایی شدند و سپس این  افزارنرمی مورد نیاز هاتخصصی برای ارزیابی اقتصادی مزارع بادی، ویژگی

ت ینهاکامفار صحت سنجی و در  افزارنرمی هابر اساس خروجی افزارنرماکسل توسعه پیدا کرد. در ادامه پروژه نتایج 
ی بود که به کمک آن بتوان اعداد و ارقام مورد نیاز افزارنرمنمای آن توسعه پیدا کرد.گفتنی است در ابتدا هدف توسعه راه

امل برای ک افزارنرمیت تیم پروژه بر آن شد که یک نهای متعدد فنی محاسبه کرد. ولی در هاکامفار را با توجه به پارامتر
ده و کاربر در صورت نیاز و اجبار به استفاده از کامفار از نتایج میانی آن بهره مند تحلیل اقتصادی مزارع بادی توسعه دا

 گردد. 

 :نتایجچکیده 
 پژوهی فناوری بادی.ی بادی و آیندههابررسی تکنولوژی توربین 

 .تبیین فرآیند و بررسی قوانین و الزامات مترتب بر احداث مزارع بادی در ایران 

 برداری از مزارع بادی.ی( نصب و بهرهنهای ورودی )درآمدی و هزیهارمطالعه و شناسایی پارامت 

 .تحلیل و طراحی مدل جریان مالی ارزیابی اقتصادی مزارع بادی 

 یباد مزارع یاقتصاد یابیارز افزارنرم" یرفعم و توسعه (WENRI-ECO)" آن کاربرد دستورالعمل ارائه و. 

 ندات پروژه:تمس
  سایی الزامات قانونی و فرایند   » گزارش فاز اول با عنوان شنا صادی، اداری و مالی مترتب بر  هامطالعه و  ی اقت

 «.ی بادی در ایرانهانصب و بهره برداری از نیروگاه

 برداری از مزارع بادی و مدلسازی مالیی اقتصادی نصب و بهرههاشناسایی پارامتر» گزارش فاز دوم با عنوان». 

 ر ی بادی دهاافزار و دسههتورالعمل تحلیل و ارزیابی اقتصههادی نیروگاه نرم توسههعه» گزارش فاز سههوم با عنوان
 «.ایران

 نرم( افزار ارزیابی اقتصادی مزارع بادی در ایرانWENRI-ECO.) 

 راهنمای استفاده از نرم ( فزار ارزیابی اقتصادی مزارع بادی در ایرانWENRI-ECO.) 
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مرکز توسعه های پایان یافته پروژه

 اهییروگن یشرفتهپ یریاندازه گ یفناور
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 عنوان پروژه: 

 یروگاهمورد استفاده در حوضه صنعت آب کشور با تمرکز بر سد و ن یها یقدق مطالعه ابزار ینتدو
 رفتهیشپ یریاندازه گ یمرکز توسعه فناور مجری: واحد

 یروگاهین
 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PMNPN08 کد پروژه: پور یوسفعباس  مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 خالصه پروژه:
هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی، احیاء اراضی، تامین آب شرب  اع آب که باسد سازه ای جهت ذخیره و افزایش ارتف

و بهداشتی، مصارف صنعتی، کنترل سیالب و تنظیم جریان رودخانه ها و سیالب ها، نیروگاه های برق آبی، افزایش ارتفاع 
حشی، ساخته می شود. جهت انحراف آب، کشتیرانی و حمل و نقل و همچنین در مواردی حفظ محیط زیست حیوانات و

 سازگاری توانایی باید خود، پایداری و حفظ فعالیت ادامه جهت بطوری که باشد، می زنده موجودات رفتار همانند سدها رفتار

مخزن و همچنین ایجاد تنش  آبگیری زمان در بدنه های اشباع شدن الیه جمله از خود، میزبان متغیر محیط عوامل با
 داده های منظم تحلیل های و دیده بانی ها با بایستی موجود سدهای ایمنی باشند. بنابراین داشته را های مختلف در بدنه،

 سد، ایمنی حفظ از یابد. منظور بهبود سد ایمنی کاستی ها با اصالح نتیجه در و شود ارزیابی موردی بصورت رفتارنگاری

نصب شده در نقاط مختلف سازه شروع شده و تا عملیات  مجموعه فعالیت هایی است که از قرائت ابزار دقیق انجام واقع در
 عالج بخشی و اتخاذ تدابیر مقطعی و حتی پیشگیرانه ادامه می یابد. در این شرایط نکته حائز اهمیت آن است که پایش

حی، می باشد. در این راستا وجود شناسایی، طرا ابزاردقیق تجهیزات از حاصل داده های بر مبتنی سدها رفتارنگاری و
ساخت و نگهداری این ابزار امری مهم برای هر متولی سد و نیروگاه می باشد. در این پروژه به شناسایی ابزاردقیق در سد 

بهره  مدیریت آن ها، احداث و طراحی از پس سدسازی مراحل مهمترین از یکی و نیروگاه پرداخته می شود. همچنین
 شود و دقت می گرفته بهره سدها ابزارنگاری از حاصل نتایج این کار از است. برای پروژه هایی چنین نگهداری و برداری

 دارد.  بستگی آن ها در استفاده مورد ابزار عملکرد و دقت به اول درجه در سدها رفتارنگاری
ها به کاربران  سیستم شوند. این می محسوب تجاری سازی فرآیند بنیادی از عناصر کدگذاری یکی های سیستم امروزه

و  بهبود برای را قدرتمند اطالعات اهرم از استفاده امکان و شوند متصل یکدیگر به زه می دهند در یک شرایط واحداجا
 برای را روش واحدی استاندارد کدگذاری، های آورد. سیستم فراهم جهان جای هر در افزایش بهره وری محصوالت

هدف از ابزاردقیق اند.  وجود آورده به تامین زنجیره طریق از اطالعات گذاشتن اشتراک به و دستیابی و محصول شناسایی
نظارت و حفظ ایمنی سد به صورت ارزیابی عملکرد کنونی سد، هشدار به هنگام ایجاد تغییرات و به خطر افتادن ایمنی 

قیق ها دسد می باشد. با نظارت بصری بر ابزاردقیق نصب شده می توان از بسیاری حوادث جلوگیری به عمل آورد. ابزار
گیرند و باید حتما واسنجی شده و مورد تایید باشند. اطالعات مربوط به برای استفاده طوالنی مدت مورد استفاده قرار می

 ابزاردقیق شامل موارد زیر می شود:

 مشخص کردن شرایط سایت و ابزاردقیق مورد نیاز قبل از ساخت و ساز 
 بررسی طراحی و تحلیل فرضیات 

 اخت و ساز، آبگیری اولیه مخزن ارزیابی در طول س 
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 ارزیابی عملکردی در طراحی های خاص 

 بررسی ناهنجاری های زمین شناسی منطقه 

 ارزیابی عملکردی سد در حالت شکست 

ه شود، بلکه دادنصب و راه اندازی ابزاردقیق به خودی خود موجب بهبود عملکرد و ایمنی سد و یا محافظت از مردم  نمی
ردقیق باید در بازه های مشخص توسط افراد متخصص و با دقت برداشت شود و جدول، نمودارهای های حاصله از ابزا

مختص به این داده ها رسم شود و به موقع مورد ارزیابی قرار گیرد. برنامه ریزی ضعیف در جمع آوری داده ها می تواند 
شوند و ممکن است بر رو میناشناخته روبهموجب اتالف زمان و هزینه شود. هر چند سدها با مشکالتی به علت دالئل 

اساس این مشکالت تغییراتی در آن ها ایجاد شود، در نتیجه عاقالنه است که به منظور بررسی و نظارت بر ایمنی سد از 
د رابزاردقیق استفاده شود. حداقل ابزاردقیق باید به گونه ای باشد که اطالعات مفید برای ارزیابی سد را تحت اختیار بگذا

و به راحتی قابل نصب و نظارت باشد. معموال حداقل ابزاردقیق باید به گونه ای باشند که بتوان توسط آن ها فشار منافذ، 
باالرفتن فشار، حرکت ها سطحی و داخلی، تغییرشکل فونداسیون و پی و وجود خطر را تعیین کرد. در واقع ابزاردقیق 

اجزای سد را بررسی می کند. در این پروژه سعی شده است به تمامی موارد  نماینده ای از کل ساختار سد است و رفتار
 فوق بصورت جامع پرداخته شود تا اهداف تعیین شده حاصل شوند.

 چکیده نتایج:

  کلیات و ادبیات موضوع 
  شناسایی ابزاردقیق مورد استفاده در صنعت سد و نیروگاه 

 ور دسته بندی ابزارهای اندازه گیری در صنعت آب کش 

 اولویت محصول از نظر بهره بردار 

 مستندات پروژه:

  ؛ مرکز توسعه فناوری « مطالعه ابزاردقیق مورد استفاده در صنعت آب کشور با تمرکز بر سد و نیروگاه» گزارش نهایی
 .1396گیری پیشرفته نیروگاهی، پژوهشگاه نیرو، شهریور اندازه
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 یمرکز فناورهای پایان یافته پروژه

 یشیسرما یبارها یریتمد
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 عنوان پروژه: 

 آبی کولر آزمایشگاه ساخت و اندازی راه(صفر فاز) بررسی و طالعهم
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی سرمایشیهامرکز مدیریت بار مجری: واحد

 NPCLPN01 کد پروژه: حسین بزم آرا مدیر پروژه:

 یسلطان یدمج ید،فر یمحب یرضاو عل یهمت یدسع یدگر،سف یمصطف همکاران:

 پروژه: چکیده

رش شامل شرح خدمات طرح آزمایشگاه مطالعات اولیه )فاز صفر( آزمایشگاه مرجع کولر آبی است. از آنجا که        این گزا   
ی سرمایشی موجود در کشور، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند)چیزی در      های آبی در بین کلیه دستگاه هاکولر

شگاه مرج    20حدود  ستگاه( لزوم راه اندازی آزمای سط یک    میلیون د ستاندارد این تجهیزات تو ع جهت کنترل عملکرد و ا
مجموعه مرجع دولتی کامال ضروریست تا بتوان مصرف برق این تجهیزات را کاهش داد و از ورود تجهیزات نامرغوب به 

ی آبی به صههورت پراکنده و غیر متمرکز و های سههنجش عملکرد کولرهابازار جلوگیری کرد. در حال حاضههر آزمایشههگاه
شگاه             سیر انجام این پروژه این آزمای ستند که در م شور موجود ه سی در ک سا ضعف ا  مورد بازدید و هاهمچنین با نقاط 

 تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

 :نتایجچکیده 

ست. در ادامه         شامل بیان ضرورت راه اندازی آزمایشگاه مرجع ، مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز آزمون ا این گزارش 
ست.      طراحی  ستخراج گردیده ا سی آن ا شگاه مرجع کولر آبی انجام گرفته و الزامات مهند صادی نهاآزمای و  یتا ارزیابی اقت

  یها، بررسههی اسههتانداردهای مربوط به پیش فاکتورهابررسههی مدت زمان برگشههت سههرمایه و همچنین همراه با قیمت 
ننده ی تولید کهااست. الزم به ذکر است در این مسیر شرکت    ی تست عملکرد آورده شده   هاآزمایشگاهی و نیز استاندارد  

تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه شناسایی شده اند. انجام این پروژه وسیع، بدون همکاری تعداد زیادی از کارشناسان و        
ژوهش این پمتخصصان این حوزه میسر نبوده است. در همین راستا ضمن تقدیر و تشکر از همه ی کسانی که در انجام         

تیم تهیه کننده گزارش را یاری فرموده اند، در ادامه لیسهههتی از افراد همکار و موثر در انجام پژوهش به همراه شهههرح          
 ذکر شده است. های آنهامختصری از فعالیت

 
 دات پروژه:تنمس

صول طراحی، نیا       ست که در آن ضرورت و الزامات قانونی، ا ر ی فنی پروژه و دهازاین گزارش که مشتمل بر پنج فصل ا
 یت انالیز اقتصادی موضوع شرح داده است.نها
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 عنوان پروژه:

 هواساز آزمایشگاه ساخت و اندازی راه(صفر فاز) بررسی و مطالعه 

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی سرمایشیهامرکز مدیریت بار مجری: واحد

 NPCLPN03 کد پروژه: آراحسین بزم مدیر پروژه:

 یسلطان یدمج یی،فرزانه خامنه و محمد روستا یاپو یدگر،سف یمصطف :همکاران

 پروژه: چکیده

ست. با توجه به               ساز ا شگاه مرجع هوا صفر( آزمای شگاه مطالعات اولیه )فاز  شرح خدمات طرح آزمای شامل  این گزارش 
ستگاه           صرف د ستان اهمیت کنترل م صول گرم تاب شبکه در ف شد روز افزون پیک بار  شی از جمله    هااینکه ر سرمای ی 

ساز  شتر می  هاهوا ساز را بی صرف آن   هاکند، همچنین نبود هیچ گونه آماری در رابطه با هوا شور و م ، و های موجود در ک
ستاندارد          در کشور   یالمللبینی ملی و هاعدم وجود آزمایشگاه مرجع به منظور بررسی صحت شرایط تعیین شده توسط ا

ستاندارد این تجهیزات توسط یک مجموعه مرجع دولتی کامال   لزوم راه اندازی آزمایشگا  ه مرجع جهت کنترل عملکرد و ا
ضههروریسههت تا بتوان مصههرف برق این تجهیزات را کاهش و از ورود تجهیزات نامرغوب به بازار جلوگیری کرد. در حال 

شگاه    ضر آزمای صورت پراکنده و غیر متمرکز و همچنی     هاحا ساز به  سنجش عملکرد هوا سی در      ی  سا ضعف ا ن با نقاط 
 مورد بازدید و تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. هاکشور موجود هستند که در مسیر انجام این پروژه این آزمایشگاه

 :نتایجچکیده 

ست در ادامه          صات فنی تجهیزات مورد نیاز آزمون ا شخ شگاه مرجع ، م ضرورت راه اندازی آزمای شامل بیان  این گزارش 
یت ارزیابی نهایتا در نهااه مرجع هواسههاز انجام گرفته و الزامات مهندسههی آن اسههتخراج گردیده اسههت  طراحی آمایشههگ

، بررسههی های مربوط به پیش فاکتورهااقتصههادی و بررسههی مدت زمان برگشههت سههرمایه و همچنین همراه با قیمت   
ت. الزم به ذکر اسههت در این مسههیر ی تسههت عملکرد آورده شههده اسهههای آزمایشههگاهی و نیز اسههتانداردهااسههتاندارد

شد      هاشرکت  سایی  شنا شگاه   سترد های تولید کننده تجهیزات مورد نیاز این آزمای ستلزم  ی مهاند. انجام چنین پروژه گ
ست افرادی که در انجام این پروژه دخیل بود      ست. به همین منظور لی صص بوده ا شناس و متخ ند هاهمکاری چندین کار

 آورده شده است. هاری از وظایف آندر زیر با شرح مختص

 دات پروژه:تنمس
صول طراحی، نیاز       ست که در آن ضرورت و الزامات قانونی، ا ر ی فنی پروژه و دهااین گزارش که مشتمل بر پنج فصل ا

 یت انالیز اقتصادی موضوع شرح داده است.نها
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 عنوان پروژه: 

 گازی کولر زمایشگاهآ ساخت و اندازی راه(صفر فاز) بررسی و مطالعه

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ی سرمایشیهامرکز مدیریت بار مجری: واحد

 NPCLPN02 کد پروژه: مصطفی سفیدگر مدیر پروژه:

 یسلطان یدمج نخستین، آرمان آرا،بزم ینحس همکاران:

 پروژه: چکیده

صفر( آ          شگاه مطالعات اولیه )فاز  شرح خدمات طرح آزمای شامل  ست. از آنجا    این گزارش  شگاه مرجع کولر گازی ا زمای
ستگاه هاکه کولر شور، پس از کولر    های گازی در بین کلیه د شی موجود در ک سرمای شترین تعداد را به خ های  ود ی آبی بی

اختصهههاص داده اند و مصهههرف باالی انرژی الکتریکی دارند، لزوم راه اندازی آزمایشهههگاه مرجع جهت کنترل عملکرد و 
 ین تجهیزات توسط یک مجموعه مرجع دولتی کامال ضروریست.استاندارد ا

 :نتایجچکیده 

این گزارش شههامل بیان ضههرورت راه اندازی آزمایشههگاه مرجع ، مشههخصههات فنی تجهیزات مورد نیاز آزمون همراه با   
ستاندارد  های مربوط به پیش فاکتورهاقیمت سی ا ستاندارد  ها، برر شگاهی و نیز ا ست عم های  آزمای یت هانلکرد، و در ی ت

شرکت             سیر  ست در این م ست. الزم به ذکر ا سرمایه ا شت  سی مدت زمان برگ صادی و برر ی تولید کننده هاارزیابی اقت
اس ای مستلزم همکاری چندین کارشن  ¬ند. انجام چنین پروژه گسترده هاتجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه  شناسایی شد    

 اند در زیر با شرح مختصری از¬یست افرادی که در انجام این پروژه دخیل بودهو متخصص بوده است. به همین منظور ل
 آورده شده است. هاوظایف آن

 دات پروژه:تنمس
صول طراحی، نیاز       ست که در آن ضرورت و الزامات قانونی، ا ر ی فنی پروژه و دهااین گزارش که مشتمل بر پنج فصل ا

 یت انالیز اقتصادی موضوع شرح داده است.نها
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مرکز کنترل و های پایان یافته پروژه

شبکه برق کشور یبوم یشپا  
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 عنوان پروژه:

 شبکه برق کشور )مرکب( یبوم یشو بلندمدت مرکز کنترل و پا مدتیانم یهاراهنقشه ینتدو 

 یروپژوهشگاه ن کارفرما: شبکه برق کشور یبوم یشمرکز کنترل و پا مجری: واحد

 PICMPN01 کد پروژه: آراسته یدرضاحم مدیر پروژه:

 یدی،جمش  دولت مرام،یاندرفش  زاده،یقاض محمدصادق  یمهوف، ا ،شرافت  صدیق، یخاک ی،فتوحفر، امجدی، ینیامسیفی،   حسین  همکاران:

 آراسته حمیدرضا ی وجرجانی، خانقل

 پروژه: چکیده

پس از بحث  هاراهاین نقشه. پردازدیطرح م یاجرا یشده برا دنهایشو بلندمدت پ مدتیانراه محاضر به ارائه نقشه گزارش
 یازورد نم یفوظا یرندهدر برگ مدتیانراه منقشهتأیید شده است.  طرح یتخصص یشوراو تبادل نظر در جلسات متعدد 

 یندهطرح در پنج سال آ یاجرا یبرا یگذاربه هدف یزراه بلندمدت ن. نقشهباشدیم یندهطرح در دو سال آ یجهت اجرا
 .پردازدیم

 

 :ایجنتچکیده 
 یازن مورد یفوظا یرندهدر برگ مدتیانراه مطرح ارائه شد. نقشه یاجرا یو بلندمدت برا مدتیانراه مپروژه، نقشه یندر ا

 است. یندهطرح در پنج سال آ یاجرا یبرا یگذارراه بلندمدت مربوط به هدفو نقشه یندهطرح در دو سال آ یجهت اجرا
 یهایژگیشد و و یماهه معرف 24حدودا  یبازه زمان یکطرح در  یاجرا برای یازنمورد  یفوظا مدت،یانراه مدر نقشه

از  کییانتخاب  یتنهاو در  یو ساخت مرکز کنترل بوم یمختلف جهت طراح یهایکردمورد نظر و رو یستممربوط به س
مشخص شده  هدافبه ا ابییگانه جهت دستدوازده یفوظا یزن یتنهاقرار گرفت. در  یادامه طرح مورد بررس یبرا هاآن

 ینپنج ساله مطرح شد. هدف از ارائه ا یافق زمان یک یراه بلندمدت براراه مشخص شد. در ادامه، نقشهنقشه یندر ا
استفاده از  ینچنسوئد و هم ABBقرارداد با  یهمزمان با اجرا یبان،مرکز کنترل پشت یکراه، ساخت گام به گام نقشه

ممکن  یانبرنامه زم یکبخش،  ینا یاناطالعات آن است. در پا یمناسب فناور یرساختتوسعه ز یمتبحر برا یمنابع انسان
 ارائه شد. یزراه بلندمدت ننقشه یبرا

 

 ییهایک جلد گزارش ن :دات پروژهتنمس
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 عنوان پروژه:

ستم س  یهایتشناخت قابل   سات و کارگاه      یانرژ یریتمد ی ستندات، جل ستفاده از م ش  یهابا ا مؤلفه  یلو کامپا یآموز
 منتخب

 یروپژوهشگاه ن کارفرما: شبکه برق کشور یبوم یشمرکز کنترل و پا مجری: واحد

 PICMPN02 کد پروژه: آراسته یدرضاحم مدیر پروژه:

حمیدرضا  و ی، جرجانیتهران بیکیعل یهسم ی،صمد یالمحسن پارسامقدم، ل  االسالمی، یخحمدکاظم ش مفر، سیفی، امینی  حسین  همکاران:

 آراسته

 پروژه: چکیده

در این راستا،  .گیردی مورد مطالعه و شناسایی قرار میمل نگیسپاچیمرکز د یفعل یانرژ تیریمد ستمیس ،حاضردر پروژه 
گیری ی آموزشی با هدف بهرههاموجود در شرکت مدیریت شبکه برق کشور و نیز برگزاری کارگاه ABBبررسی اسناد 

از  یداخل یهااز شرکت یبرخی هاآشنایی با قابلیت نیچنهماین حوزه مد نظر قرار گرفته است. از دانش متخصیصن 
 در ادامه، پروژه حاضر به دنبال انجام برخی .ی از دیگر اهداف پروژه استتخصص یهادیجلسات و بازد یبرگزار قیطر

 کی هیانتخاب و ته ه،یپا یهاکد یسازمرتبو  عی، استخراج، تجمPASماژول ی از قبیل انتخاب مقدمات یهاتفعالی
 خواهد بود. ندوزیو طیمنتخب در مح ماژول هیپا یوتریکامپ یهاکد لیکامپاو پاسکال و فرترن  یمناسب برا لریکامپا

 

 :نتایجچکیده 

 کنندگانتأمینخی بر یهاتیقابلچنین، ی آن شناسایی شد. همهامدیریت انرژی و مؤلفه ستمیس یهاتیقابل ،طی این پروژه
به عالوه،  ی نیز بررسی شد.تخصص یهادیجلسات و بازد یبرگزار قیطر نیز ازدر داخل کشور  مدیریت انرژی ستمیس

ی مختلف نیز مورد مطالعه قرار گرفت. هاسازی المانی ارتباطی، پایگاه داده و روال مدلهامفاهیم مرتبط از قبیل سیستم
 محیط ویندوز کامپایل و گزارش آن ارائه شد.در پایان، ماژول منتخب در 

 
 

 ییهایک جلد گزارش ن :دات پروژهتنمس
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و  یردسند راهبهای پایان یافته پروژه

 هایینقشه راه توسعه نظام و فناور

و  ینگهدار ی،برداربهره یننو

هاتعمیرات نیروگاه  
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 عنوان پروژه:

 شورکدر بخش تولید صنعت برق یفیزیک یهارویکرد مدیریت دارایی یبکارگیر یو مدیریت یساختار یبررس
اه توسعه نظام و و نقشه ر یسند راهبرد مجری: واحد

و  ینگهدار ی،برداربهره یننو هاییفناور
 هاتعمیرات نیروگاه

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PPOPN02 کد پروژه: دخانیهامهدی فر مدیر پروژه:

 فرمهاکیومرث حیدری، امیرمهدی پر همکاران:

 پروژه:خالصه 

ضای مدیریتی مورد نیا    ساختار و ف صه  هدف از این پروژه، ارزیابی  ز برای اجرای اثربخش مدیریت دارایی فیزیکی در عر
شکل          سیر تحول و  ستا، ابتدا  ست. در این را صوص بخش تولید برق حرارتی ا دیریت گیری نظام مبخش تولید برق بخ

ستقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در بخش تولید        دارایی فیزیکی بیان می شود. در ادامه، ضرورت حرکت به سمت ا
ستقرار مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع بزرگ و مهم در    برق تش  شود. در  ن معرفی میجهاریح شده و چندین نمونه از ا

ی فیزیکی بخش تولید برق حرارتی نیز مورد شههناسههایی شههده و نقش هر هانفعان کلیدی مدیریت داراییاین پروژه، ذی
ز ترسهههیم نقش هر یک از سهههطوح حاکمیتی، شهههرکت مادر گیرد. پس ادر این حوزه مورد مطالعه قرار می هایک از آن

ی تولید برق حرارتی در وضههعیت کنونی مدیریت دارایی فیزیکی، وضههعیت هاتخصههصههی تولید برق حرارتی، و شههرکت 
ی مربوطه در آن  ها دنها مطلوب سهههاختاری و مدیریتی مدیریت دارایی فیزیکی در بخش تولید برق حرارتی و وظایف        

ستقرار سیستم مدیریت دارایی در    های و نیازمندیهانیز با تشریح قابلیت  هاانتگردد. در مشخص می  ی مورد نیاز برای ا
راه بکارگیری رویکرد مدیریت دارایی    ی موجود برای اجرای این برنامه، نقشهههه  ها بخش تولید برق حرارتی و محدودیت   

 گردد.فیزیکی در بخش تولید برق کشور ارائه می
 

 نتایجچکیده 

 ی تولید برق حرارتی؛های فیزیکی واحدهانفعان کلیدی مدیریت داراییناخت ذیش 

 ی؛برق حرارت یدتول یهاواحد برداری، نگهداری و تعمیرات درگیری و توسعه نظام بهرهشناخت روند شکل 

 ی موجود در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی؛هااستاندارد 

 فیزیکی؛ تعاریف و مفاهیم مربوط به حاکمیت دارایی 

 ؛بردار داراییوظایف سطوح مختلف مدیریت دارایی فیزیکی: حاکم دارایی، مالک دارایی، مدیر دارایی، و بهره 

 سازی مدیریت دارایی فیزیکی در بخش تولید برق کشور؛و الزامات مربوط به پیاده هاو محدودیت هاقابلیت 

 ش تولید برق حرارتی.راه استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در بخنقشه 

 

 ندات پروژهتمس
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 «صنعت  یددر بخش تول یزیکیف ییدارا یریتو مد یراتو تعم ینگهدار ی،بردارسوابق موضوع نظام بهره یبررس
یروگاهی، پژوهشگاه  ن یهاواحد یراتو تعم ینگهدار ی،برداربهره ی،مرکز توسعه فناور ، «برق و روند توسعه آن 

 نیرو؛

 « س صنعت برق   یددر بخش تول یزیکیف یهاییدارا یریتمد یکردرو یریبکارگ یبرا یریتیمدو  یساختار  یبرر
سطح حاکم    سه  ص     یت،در  ص سته  یهاو بنگاه یدتول یشرکت مادر تخ سعه فناور ، «واب  ی،برداربهره ی،مرکز تو

 یروگاهی، پژوهشگاه نیرو؛ن یهاواحد یراتو تعم ینگهدار

 «مرکز توسهههعه ، «صهههنعت برق یددر بخش تول یزیکیف یهاییدارا یریتمد یکردرو یریراه بکارگارائه نقشهههه
 یروگاهی، پژوهشگاه نیرو.ن یهاواحد یراتو تعم ینگهدار ی،برداربهره ی،فناور
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 عنوان پروژه:

ی فیزیکی در این هااییارزیابی نیروگاه قم به عنوان نیروگاه پایلوت و تدوین نقشه راه پیاده سازی رویکرد مدیریت دار
 نیروگاه

 یننو هاییو نقشه راه توسعه نظام و فناور یسند راهبرد مجری: واحد
 هاو تعمیرات نیروگاه ینگهدار ی،برداربهره

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 NCPOPGP01 کد پروژه: یمحرم یعل مدیر پروژه:

 قوام پور یاارش ی،خالق یرام ی،نادر ینمب یانی،زواشک یق، علنى، اکبر نمازی تجرهاسربندى فرا یممحمد ابراه همکاران:

 خالصه پروژه:
برداری شناسایی دقیق سیستم جامع نگهداری و تعمیرات و بهره    مستلزم  ی بخش تولید صنعت برق،  هاپاسخگویی به نیاز 

ئه تصهههویری از آینده این فناوری در افق میان مدت و بلند مدت         و نیز نمدر  ریزی برای ایجاد  نامه  بر می باشهههد.  ارا
ساخت  سخت هازیر شاره         افزاری و نرمی  ستم مدرن مورد ا سی ستم جاری به  سی سعه  بومی کردن  و افزاری الزم برای تو

از جمله اقدامات الزم در این  ی کشور هاو محدودیت هابرداری، نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت سیستم مدرن بهره  
ست.   شه راه مورد توجه قرار گیرد.    پیش گفته  موارداجرایی کردن زمینه ا ست که باید در قالب یک نق از جمله اقداماتی ا

شاره،     ستای تامین اهداف مورد ا ست. اجرای این     پروژهدر را ضر مورد توجه قرار گرفته ا در ابعاد ملی می تواند  پروژهحا
 حوزه تولید صنعت برق باشد.برداری، نگهداری و تعمیرات در ی بخش بهرههاپاسخگوی بخش مهمی از نیاز

 نتایج:
  قم فیزیکی در نیروگاه یهاسازی رویکرد مدیریت دارایی قشه راه پیادهن

 مستندات پروژه:

سعه فن   یمبان ینتدو ]1[ هشی  ، گروه پژوهابرداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاهی نوین بهرههاآوریسند مدیریت و تو

 .1394، پژوهشگاه نیروه تولید، ی حرارتی، پژوهشکدهاسیکل و مبدل

ی حوزه بهره برداری و نت و ارائه تصویری از موضوعات مطرح در این حوزه در   هاو فناوری هابررسی اجمالی روش  ]2[

 .1394ی حرارتی، پژوهشکده تولید، پژوهشگاه نیرو، هاگروه پژوهشی سیکل و مبدل، آینده

سعه فناوری   تدوین ارکان جهت ]3[ سیکل و    هانیروگاه یراتو تعم ینگهدار ی،ی بهره بردارهاساز تو شی  ، گروه پژوه

 .1394، پژوهشگاه نیروی حرارتی، پژوهشکده تولید، هامبدل

، گروه ها نیروگاه  یراتو تعم ینگهدار  ی،ی بهره بردارها توسهههعه فناوری   یها یاسهههت تدوین برنامه اقدامات و سههه      ]4[

 .1394، پژوهشگاه نیروی، پژوهشکده تولید، ی حرارتهاپژوهشی سیکل و مبدل

سعه فناوری   تدوین ره ]5[ شت و برنامه عملیاتی تو شی  هابرداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاهی بهرههانگا ، گروه پژوه

 .1394، پژوهشگاه نیروی حرارتی، پژوهشکده تولید، هاسیکل و مبدل

گروه پژوهشی ، هانیروگاه یراتو تعم ینگهدار ی،ی بهره بردارهاه فناوریتوسع یروز رسانو به یابیتدوین برنامه ارز ]6[

 .1394، پژوهشگاه نیروی حرارتی، پژوهشکده تولید، هاسیکل و مبدل

[7] Uptime: Strategies for Excellence in Maintenance Management, Second Edition: John 

Dixon Campbell, James V. Reyes-Picknell. 
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ئه اطرح ارهای پایان یافته پروژه

کوتاه مدت جهت استمرار  یهاطرح

مواجهه با  یطعرضه خدمات برق در شرا

  هایزگردهجوم ر
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 عنوان پروژه:

شی از وقوع ریزگرد  سال  هامطالعه حوادث نا ستان و ارائه راهکار  95در بهمن  ی کوتاه مدت با تکیه بر مطالعات هادر خوز
 المللیبین

 واحد مجری:
کوتاه مدت جهت استمرار عرضه خدمات برق  یهاطرح ارئه طرح

 هایزگردمواجهه با هجوم ر یطدر شرا
 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PTPN06 کد پروژه: دی نوروزیها مدیر پروژه:

 نسبزاده، مصطفی گودرزی، آرمان صفایی، سید رشید خاضعیمجید رضایی، صفر فرضعلی همکار:

 خالصه پروژه:

که  باشدی بارز تغییرات اقلیمی و محیطی در کشور به خصوص در استان خوزستان میهایکی از نمونه هاپدیده ریزگرد

ی مختلف زندگی ساکنین این استان ایجاد کرده های در زمینههای عمدهادر طول چند سال گذشته مشکالت و چالش

ی اجتماعی، های زیست محیطی، بحرانهااست. مسائل مهمی از قبیل بروز مشکالت تنفسی و سالمتی افراد، ایجاد چالش

یی که این هاباشند. اما یکی از مهمترین چالشجمله این مسائل میو مشکالت اقتصادی از  هاامنیتی و سیاسی، آسیب

ی قدرت و بروز هاباشد، اثرات آن بر روی سیستمپدیده به وجود آورده و ریشه بسیاری از مشکالت ذکر شده نیز می

جاد منجر به ایباشد که ابعاد این مسئله بسیار وسیع بوده و ی گسترده در شبکه برق میهاحوادث، قطعی و خاموشی

ی مناسبی در جهت کاهش اثرات مخرب هاگردد. با توجه به موارد بیان شده نیاز است که راهکارمشکالت مختلف می

ی مناسب نیاز است که در ابتدا شرایط موجود شبکه و هادر شبکه برق ارائه گردد. برای ارائه راهکار هاپدیده ریزگرد

ماه ی که در بهمنهای گستردهامورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. حوادث و خاموشی اهمشکالت ایجاد شده ناشی از ریزگرد

بهمن در استان خوزستان بر اثر بروز ریزگرد در شبکه برق این استان به وجود آمد  26و  23، 9، 8ی هاو در روز 95سال 

سه مرحله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  باشد که در این پروژه دری اخیر در کشور میهای سالهااز مهمترین چالش

است. در مرحله اول در ابتدا شرایط جغرافیایی و شبکه برق استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. در واقع در این بخش 

ری معرفی شد و محدوده قرارگی های اصلی منشا ریزگردهاگیری این استان از لحاظ جغرافیایی بیان و کانونشرایط قرار

به صورت کلی بیان شد.  هاذکر گردید و مشخصاتی از قبیل مساحت، نوع خاک، نوع اراضی مربوط به این کانون هاآن

در سطوح ولتاژی مختلف، مشخصات خطوط،  هاهمچنین مشخصات سیستم قدرت خوزستان از قبیل تعداد و نام پست

و  هاضعیت این استان و سایر نقاط کشور با استفاده از پارامتری بین وهامقدار تولید و مصرف نیز شرح داده شده و مقایس

ی حادثه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای دریافت هایی انجام گرفت. در ادامه شرایط آب و هوایی روزهاشاخص

از جمله میزان ی آب و هوایی هاند، دادههایی که دچار حوادث قطعی شدهااطالعات و تحلیل مناسب شرایط، برای شهر

ترین ایستگاه آب و هواشناسی، اخذ شد و مورد با توجه به نزدیک هابارش، جهت باد و سرعت باد و البته سایر پارامتر

بررسی قرار گرفت.  همچنین در ادامه این مرحله از پروژه، هر حادثه به صورت مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و 

ی مورد نظر شناسایی شده است. روند تحلیل و بررسی هابه مشخصات شبکه و پستعوامل گسترش حادثه با توجه 
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ی مختلف هاباشد که با توجه به این امر حوادث مربوط به پستحوادث در این بخش بر اساس زمان وقوع ثبت شده می

 هامشخصات عایقی آن و خروج خطوط و همچنین های حادثه دیده روند اتفاقهاآورده شده است. همچنین برای پست

ی برق در شرایط هاو تجربیات شرکتمطالعه سوابق  "مرحله دوم این پروژه با عنوان  مورد بررسی قرار گرفته است.

، "ی اتخاذ شدههاو استخراج راهکار )به ویژه منطقه خلیج فارس( هاو سایر کشور در ایران هاریزگردمواجهه با هجوم 

و آلودگی هاو یا پدیده هاو تجربیات موجود در دنیا در زمینه مقابله با انواع آثار مخرب ریزگرد هاانجام پذیرفت و راهکار

ی انتقال و های توزیع، خطوط و پستهای شبکههای مشابه زیست محیطی بر عملکرد عایقی سیستم قدرت در بخشها

ی سیلیکونی و یا ارتقاء تجهیزات استخراج هاده از پوشش، استفاهای شست و شوی مقرههافوق توزیع، از قبیل انواع روش

ی خوزستان بررسی های شبکه برق منطقهاشد. در مرحله سوم با توجه موارد بسیاری که به عنوان مشکالت و چالش

جهیزات تو شرایط آب و هوایی، پیشگیری و ارزیابی وضعیت  هابینی وقوع ریزگردیی مناسب از قبیل پیشهاشده بود راهکار

، استفاده از های حساس شبکه با استفاده از منابع تولید پراکنده، بازنگری در طراحی برخی پستهاخط و پست، تغذیه بار

ی راکتیو، تنظیمات دوباره و دقیق سیستم حفاظتی، استراتژی مناسب جهت بازگردان خطوط خارج شده با هاسازجبران

ی هر کدام از این هار نقاط ضعف شبکه خوزستان، بیان شد و الزامات و نیازمندیاولویت مناسب به شبکه و شناسایی سای

 مورد بررسی قرار گرفت.  هاروش

 :نتایجچکیده 

 بررسی شرایط و مشخصات شبکه برق خوزستان 

 ی حادثه دیدههابررسی سطوح عایقی خطوط و پست 

 های حادثه دیده و تعیین نقاط ضعف آنهابررسی آرایش پست 

 ی حفاظتیهاحلیل عملکرد رلهت 

 تعیین علل گسترش حوادث 
 

 ندات پروژه:تمس

  « ستان )با نگاه ویژه به عملکرد عایقی تجهیزات     95تحلیل حوادث بهمن شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی خوز

شار قوی(  شرایط آب و هوایی روز          -ف ستان و تحلیل  شبکه برق خوز صات  شخ سی م  9و  8ی هابخش اول: برر

 .1396، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشگاه نیرو، «من به

  « ستان )با نگاه ویژه به عملکرد عایقی تجهیزات     95تحلیل حوادث بهمن شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی خوز

، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشگاه نیرو، «بهمن  8بخش دوم: شرح و تحلیل حوادث  -فشار قوی(

1396. 
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  « ستان )با نگاه ویژه به عملکرد عایقی تجهیزات     95تحلیل حوادث بهمن شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی خوز

شار قوی(  شرح و تحلیل حوادث     -ف سوم:  شگاه      «بهمن  9بخش  ست، پژوه شی تجهیزات خط و پ ، گروه پژوه

 .1396نیرو، 

  « ستان )    95تحلیل حوادث بهمن با نگاه ویژه به عملکرد عایقی تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی خوز

، گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست، پژوهشگاه    «بهمن  23م: شرح و تحلیل حوادث  چهاربخش  -فشار قوی( 

 .1396نیرو، 

  « ستان )با نگاه ویژه به عملکرد عایقی تجهیزات     95تحلیل حوادث بهمن شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی خوز

شار قوی(  شرح و تحلیل حوادث  بخش پنجم -ف شگاه     «بهمن  26:  ست، پژوه شی تجهیزات خط و پ ، گروه پژوه

 .1396نیرو، 

  «  سوابق شرکت مطالعه  شرایط مواجهه با هجوم  هاو تجربیات  شور   در ایران هاریزگردی برق در  سایر ک )به  هاو 

ستخراج راهکار  ویژه منطقه خلیج فارس( شده  هاو ا ات خط و پست، پژوهشگاه   ، گروه پژوهشی تجهیز «ی اتخاذ 

 .1396نیرو، 

  «    سایی شن شنا شگاه نیرو،     «موثر ی کوتاه مدت هاراهکارد هاو پی ست، پژوه شی تجهیزات خط و پ ، گروه پژوه

1396. 
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 عنوان پروژه:

شکل هاتحلیل پارامتر ستان و امکان   ی جوی تاثیر گذار بر  ستان خوز شیده ن     گیری پدیده ریزگرد در ا سرپو  مودنسنجی 
 کیلو ولت جهت مقابله با مخاطرات ریزگرد 132یک نمونه پست موجود 

 واحد مجری:

کوتاه مدت جهت  یهاطرح ارئه طرح
 یطاستمرار عرضه خدمات برق در شرا

 هایزگردمواجهه با هجوم ر
 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 NPTPN05 کد پروژه: سلمان رضازاده بقال مدیر پروژه:

 --- همکار:

 پیش زمینه:
 میانه محسوبی خاوری غرب آسیا، خصوصاً منطقههای کنونی کشورهاچالش مهمترین از یکی ریزگرد یهای توفانپدیده

 کرده جاجابه را خاک ذرات عظیمی از حجم هاتوفان این ند.هایافت بیشتری شدّت و وسعت ی اخیرهادهه در که گرددمی
 دهدیم نشان تحقیقات شوند. نتایجدر ابعاد کالن می سالمت و اجتماعی اقتصادی، یدشد یهاو پیامد هاآسیب باعث بروز و

به  هااقلیمی بسیاری از کشور مخاطرات جمله مهمترین از ریزگرد یهای آینده، بحران خشکسالی و توفانهادر سال که
گیری از بروز ی مقابله و پیشهاابی به راهکاربه منظور دستی هاشمار خواهد رفت و از این رو، مطالعه و بررسی این پدیده

رسد. در کنار افزایش غلظت گرد و خاک در منطقه خاور میانه به صورت کلی، خسارات، بیش از گذشته ضروری به نظر می
با آن  ی سال و ترکیبهادر اکثر روز هوا نسبی رطوبت بودن باال هوایی استان خوزستان از نظر و آب و جغرافیایی شرایط
اخیر مشکالت متعددی را  یهاسال طی غبار، و گرد همراه با غلیظ مه جمله از جوی خاص یهاپدیده بروز و هاریزگرد

 ایجاد نموده است. برق شبکه از برداری و بهره انرژی تولید در زمینه

 اهداف:
در صنعت برق بوجود آورده است. از این ی هنگفتی را در ایران، بویژه استان خوزستان و های گرد و غبار هزینههاتوفان

ی هاترگردد تا به کمک آن ، پارامرو نیاز مبرمی به شناسایی و تحلیل شرایط هواشناسی ایجاد کننده خسارات احساس می
وزیع و ی فوق تهای مسقف نمودن پستهاتاثیر گذار بر ایجاد و تشدید این شرایط مشخص گردد. همچنین بررسی روش

 ی مختلف می تواند به حل این مشکل کمک نماید.های مختلف مناسب جهت پوشش و انتخاب طرحهاهارائه ساز

 :اساسی نتایج

 ی انجام شده، به لحاظ فنی و اقتصادی برای پست شاهد اهواز، سازه فضاکار هابر اساس نتایج بدست آمده و بررسی
د. بسته به نوع پروژه و درخواست کارفرما و همچنین شوهزینه کمتری را شامل می %10نسبت به سوله صنعتی حدود 

یی نظیر نظیر، پالن پست، زیبایی، نحوه اجرا و در دسترس بودن امکانات اجرایی منطقه مورد هادر نظر گرفتن پارامتر
 ود.ب یتا هزینه ساخت و اجرا، انتخاب گزینه برتر از بین سازه فضاکار و سوله صنعتی بعهده کارفرما خواهدنهانظر و 

 ی بررسی شده، های سینوپتیکی در رخدادهای هواشناسی و الگوهابر اساس اطالعات ارائه شده مربوط به پارامتر
 شرایط زیر در این موارد مشاهده شده است.

 ند.های آذر تا بهمن اتفاق افتادهارخداد بین ماه - 1
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روز با  1ی همراه با گرد و خاک حداقل هان روزروز پیش از رخداد خرابی، از بی 10در تمام موارد در بازه زمانی  - 2

 متر همراه بوده است.  500کاهش دید زیر 

روز با گزارش توأم گرد و خاک و مه یا دمه وجود  1روزه پیش از رخداد خرابی، حداقل  10در تمام موارد در بازه  - 3

 داشته است.

 ی گراد بوده است. درجه سانت 19.4تا  11.4روز پیش از رخداد بین  10میانگین دمایی  - 4

متر بر ثانیه بوده  7.6تا  3.8روزه پیش از رخداد بین  10ی روزانه در دوره زمانی هامیانگین ماکزیمم سرعت باد - 5

 است.
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  عنوان پروژه:

سی   شوی     بهینه روش تعیین و برر ست شی  یهاپیامد با مقابله منظور به هامقره ش ست   ن از نا  تجهیزات بر هاریزگرد ش

 برق توزیع و انتقال

کوتاه مدت جهت استمرار عرضه خدمات برق  یهاطرح ارئه طرح مجری: واحد
 هایزگردمواجهه با هجوم ر یطدر شرا

 پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PTPN07 کد پروژه:  مجید قهرمان افشار مدیر پروژه:

 ن آزاد، هیمن میرزاپور و مریم حیدریانهارزاد برسید احمد احمدی، مصطفی محمدی، ف همکاران:

 خالصه پروژه:
 ی استان خوزستانها( آنالیز عنصری ریزگرد1

 در استان خوزستان ها( آنالیز عنصری خاک و آب مناطق مجاور هجوم ریزگرد2

 لبی غاهابا خاک مناطق مجاور و جهت وزش باد هابر اساس مشابهت آن ها( شناسایی منشا ریزگرد3

و بررسی هر روش تمیز کردن ازجنبه فنی و اقتصادی و آزمون افزایش جریان  ها( شناسایی روش کارا تمیز کردن مقره4
 نشتی

 :نتایجچکیده 
 زانیاز م یآگاه. باشد یخارج از کشور م از وارده به کشور و استان خوزستان یهاریزگرداز  یاریمنشاء بس دیبدون ترد
و اثرات  دهیپد نیبا ا ییارویرودر  ینقش مهم زگردیر یهاطوفان دیدر تول یو خارج یداخل یهااز کانون کیسهم هر 

الدر س .است ریناپذاجتناب یهامسئل هاآن یابیمنشاء ،یبا منشأ خارج یهازگردیر یبا توجه به حجم باالدارد.  هاآن
 سنجش از راه دور انجام شده یهاکیتکن مبنایرب یخارج یهاکانون ییدر خصوص شناسا یادیمطالعات ز ریاخ یها

ی داخلی هاکانون عراق اشاره نمود.-ی موجود در مرز ایرانهای شناسایی شده می توان به کانونهاکانوناست. از جمله 
نوب در ج جانیطور عمده از شرق و جنوب شرق اهواز تا خاور هندبه  گرد در خوزستان هستند زیر یهاکه منشا طوفان

 و زهیو غرب هو میخشک شده تاالب هورالعظ یهابخش زیدر غرب استان ن نیشرق استان گسترش دارند. عالوه بر ا
نفوذ  جهیدر نت نیو شور شدن زم سطحیکاهش رطوبت  هادر این پهنه .باشدیم اجزء مناطق منش آن  رامونیپ ینواح
 تبلورطح آن در س تبخیرو  ینگییمو تیخاص جهیدر نت ینیرزمیز یهاآب نفوذشود.  یم دهید یبه خوب ینیرزمیز یهاآب

خش ب نقاطاز  یاریکه در بس ینهاشدن بافت خاک شده است به گو یذرات خاک و متالش نیب یخال ینمک در فضا
ز کردن برای تمی شده است. یباد شیو به شدت مستعد فرسا افتهی پفیحالت  متریسانت 10تا  5خاک به عمق  یسطح
ی بالست کردن )آیس بالست، های پایه حاللی )حالل آب، الکل، دترجنت و هیدروکربن خطی( و روشهااز روش هامقره

آیس  ، روشهای تمیز کردن مقرههابالست گردو و ذرت، بالست شیشه و سفال( استفاده شده است. در میان تمامی روش
( نتایج آزمون جریان نشتی 2شویش بسیار باالیی دارد، ) ( توانایی1ارجحیت دارد زیرا ) هابالست نسبت به سایر روش

( به دیلیل ضریب دی الکتریک باالی یخ خشک دارد در خط گرم 3بیانگر آن است که به سطح مقره آسیب نمی رساند، )
ون بیشتر ( کارایی آن از آب بدون ی5( اعمال روش ساده و به تجهیزات پیچیده ای نیاز ندارد، )4قابل استفاده می باشد، )

ایراد هزینه باالی یخ خشک نسبت به آب بدون یون است. با توجه به کارایی باالی روش و توجیه فنی و  نها( ت6است، )
 معرفی شد. هااقتصادی آن، روش آیس بالست  به عنوان تکنیک کاربردی در تمیز کردن مقره

 ندات پروژه:تمس
 یی پروژههاگزارش ن
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  عنوان پروژه:
و  سطوح عایقی بر هاگردیزر آلودگی از ناشی مسائل با مقابله برای نانو فناوری بر یدتأک با نوین یهایفناور از استفاده

 هاپست و خطوط یزوالسیونا

کوتاه مدت جهت استمرار عرضه  یهاطرح ارئه طرح مجری: واحد
 هایزگردمواجهه با هجوم ر یطخدمات برق در شرا

 کارفرما:
 پژوهشگاه نیرو

 08PTPN کد پروژه: روزبه سیاوش موخر یر پروژه:مد

 ینوبر یهسم یخانی،مهد یبهنام علم دوست، عل ی،داود محمد یی،رضا یدمج ی،نور یاحینسترن ر همکاران:

 

 خالصه پروژه:

ی الکتریکی در شرایط مرطوب، تهدیدی جدی برای قابلیت اطمینان هامشکل آلودگی و تخلیه الکتریکی بر روی مقره

ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد. هاتواند منجر به خارج شدن شبکه، خاموشی و بحرانه بوده که میشبک

 گذشته یهاسالدر  هرمزگان یهامنطق برق و باختر یهامنطق برق فشارقوی خطوط در ایران در حوادث این نمونه

ی کامپوزیتی )سیلیکونی( به دلیل بهبود شرایط هاگرچه، مقرهدارد. ا وجود مشکالت این نیز اکنونهم است و شده مشاهده

گیرند، با این قرار می استفاده موردی جدید در مناطق با آلودگی و رطوبت باال هاعملکردی تحت شرایط آلوده در طراحی

با  هاآنان تعویض ی است که امکهامقره سرامیکی و شیش ها، میلیونبردارانبهرهوجود، مسئله حال حاضر بسیاری از 

ی کامپوزیتی، ادامه استفاده از هاتوجه به مالحظات فنی و اقتصادی وجود ندارد. همچنین مشکالت زیست محیطی مقره

ی موجود، تا حد امکان هابایست جهت حفظ مقرهکند. لذا میی را اجتناب ناپذیر میهای سرامیکی و یا شیشهامقره

ی زیادی در کل هاتالشرا تحت شرایط آلودگی حل نمود. در این راستا،  هایکی این مقرهمشکالت ناشی از تخلیه الکتر

 دنیا، جهت حل مشکل آلودگی از جمله به کار بردن مواد خودتمیز شونده فوق آبگریز شده است. 

ن استفاده از گریس، ی مختلفی همچوهاراه حلپرداخته شده است.  اجراقابلی نوین هاحلراهدر این پروژه به بررسی 

وجود دارد. بدین منظور با  هاو هیت شرینک ها(، چترک افزاRTVی سیلیکون رابر پخت شونده در دمای اتاق )هاپوشش

توجه به ضرورت و نیاز مبرم صنعت برق کشور در قالب یک همکاری مشترک مابین گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی 

ی هاو ارزیابی آزمایشگاهی پوشش های جهت ایجاد وحدت رویه در تعیین آزمونهاو گروه پژوهشی مواد غیرفلزی پروژ

ی رده انتقال و توزیع به انجام رسید. پس از های سرامیکی خطوط و پستهاسیلیکون رابر مورد استفاده بر روی مقره

ی سیلیکون رابر پخت شونده در هاش، دستورالعمل آزمون و ارزیابی آزمایشگاهی پوشهابررسی و تجزیه و تحلیل آزمون

متداول،  RTVی هاعالوه بر پوشش دمای اتاق تدوین و جهت تائید و اجرا به شرکت مادرتخصصی توانیر ارسال شد.

ی ها)پوشش PRTVو  SRTVی های نانوساختار با خاصیت فوق آبگریزی با عنوان پوششهانسل جدیدی از پوشش

RTV )این  یهاند که به مزایا، معایب و کاربردهانیز به بازار عرضه و مورد استفاده قرار گرفت فوق آبگریز و ماندگار

دهی مجدد پوششو پوشش ها، چترک افزاهای استفاده از هیت شرینکهایت، به چالشنهانیز پرداخته شد. در  هاپوشش

 پرداخته شد.    RTVی ها
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 نتایجچکیده 

ی سیلیکون رابر پخت شونده در دمای اتاق هاارزیابی آزمایشگاهی پوششآزمون و  "تدوین دستورالعمل  -1

(RTVبرای مقره )و ارسال به شرکت مادر تخصصی توانیر جهت ابالغ "یهای پرسالنی و شیشها 

 هامطالعه و بررسی استفاده از هیت و کلد شرینک در خطوط و پست -2

 هاپستدر خطوط و  چترک افزامطالعه و بررسی استفاده از   -3

 PRTVی نوین هامطالعه و بررسی پوشش -4

 SRTV ی هامطالعه و بررسی بررسی پوشش -5

 RTVدهی مجدد پوشش شرایط پوشش بررسی -6

 High NSDD بررسی اثرات آلودگی -7

 ندات پروژه:تمس

 کد گزارش:  ؛ گزارش فاز اولPTPN08/T01 

 کد گزارش:  ؛ گزارش فاز دومPTPN08/T02 

 "هایابی آزمایشگاهی پوششدستورالعمل آزمون و ارز( ی سیلیکون رابر پخت شونده در دمای اتاقRTV برای )

 "یهای پرسالنی و شیشهامقره
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 عنوان پروژه:

شکالت و روش    سی م شرکت  توزیع نیروی برق    های مقابله با اثرات ریزگردهاطرح جامع برر شش  در محدوده تحت پو
 تاناستان خوزس

کوتاه مدت جهت  یهاطرح ارئه طرح مجری: واحد
 یطاستمرار عرضه خدمات برق در شرا

 هایزگردمواجهه با هجوم ر

 شرکت توزیع نیروی برق خوزستان کارفرما:

 JTTO01 کد پروژه: روزبه بهزادی مدیر پروژه:

 غالمحسین کاشی -اشکان شمس -محمد گودرزی -مجید رضایی همکاران:

 پروژه: چکیده

شبکه توزیع در مواجهه با پدیده ریزگرد    سی  فنی تاثیرپذیری عملکرد تجهیزات  ست.  انجام گرف هادر این پروژه، برر ته ا
بر تجهیزات شبکه توزیع ارائه شده است.  های کوتاه مدت مرتبط با کاهش اثرات مخرب پدیده ریزگردهاهمچنین راهکار

 ESDD/NSDDگیری معیار آلودگی که با استفاده از روش اندازهوزستان در استان خ سپس با بازنگری در اطلس آلودگی
شی از آلودگی و ریزگرد      انجام شه آلودگی نا ست، نق ست آمده       هاگرفته ا شده، بد ستگاهِ معین  ستان با توجه به ده ای ی ا

ر بر تجهیزات توزیع د های بلند مدت مقابله با اثرات ریزگردهااقتصههادی و ارائه راهکار –یت بررسههی فنی نهااسههت. در 
 مرحله انتخاب تجهیزات ارئه شده است.

 

 :نتایجچکیده 

 

 استان خوزستان ینقشه آلودگ رسانی روز به 

 یکیالکتر یزاتتجه یدعمر مف یشافزا یبرایی هاکارراه 

 هاکاهش هزینه تعمیرات و تعویض 

 ریزی بهینه نگهداری پیشگیرانهبرنامه 

 ی انتخاب تجهیزات توزیعمدت در مرحلهبلندمدت و ی کوتاههاارائه راهکار 

 شوندهی فنی در انتخاب مشخصات فنی تجهیزات توزیع نصبهاتوصیه هارائ 

 

 دات پروژه:تنمس

  6تا  1گزارش فنی از مراحل 

  شدهایستگاه نصب 10نقشه آلودگی استان بر اساس 
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استفاده از طرح های پایان یافته پروژه

 یزاتو تجه نانو در مواد یفناور

 هایروگاهن
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  عنوان پروژه:
 ی برقهای هوای ورودی در نیروگاههاوین دستورالعمل استفاده از نانوفیلتربررسی و تد

نانو در مواد و  یطرح استفاده از فناور مجری: واحد
 هایروگاهن یزاتتجه

 کارفرما:
 پژوهشگاه نیرو

 PNTPN01 کد پروژه: مجید رضائی آبادچی مدیر پروژه:

 یاسالم یجهخد ی،قهرمان یکون همکاران:

 وژه:خالصه پر
برخوردارند.  یاریبسهه یتبرق از اهم یدتول یهایروگاهدر ن یگاز یهاینتورب یورود یهوا یهتصههف یهایسههتمسهه

به  یاربسهه یهاصههدمات و خسههارت یجهو درنت یخوردگ یش،موجب رسههوب، فرسهها یورود ینامناسههب هوا یلتراسههیونف
افت  جادیو با ا ی گذاردم یرتاث یگاز ینمر توربو ع ییبر عملکرد، کارآ یشههده و به طور قابل توجه ینکمپرسههور و تورب
ستق    شار باال م ساندن تخر  یبرا ین. بنابرای آوردم یینبرق را پا یدتول یبازده یماًف  یدبا ی،گاز یهاینتورب یببه حداقل ر

 تالش شود.  یورود یهوا یهتصف یستمو انتخاب س یطراح یبرا یبه اندازه کاف
  50gr/hحدود   یورود یو عموماً هوا  یرسهههدم h3m 610 ×2/ به ی گاز  یها یناز تورب یدر برخ یورود یهوا دبی

 یهایلترهسههتند لذا ف  یکرونم 1کوچکتر از  یهاانداز یدرصههد ذرات معلق در هوا دارا  99 ییکهگرد و غبار دارد. از آنجا
سب و الزم را ندارند. از طرف  ییکارا یمعمول شت   هایلترف ینا رد یو بازده منا سدود  یلترزمان، منافذ فپس از گذ شده و   م

 یراتتعم یشباعث افزا ینعبور نکرده و ا هاهوا از آن یانجر یگرد ییکهتا جا ی شودم یادهوا ز یانمقاومت آن در برابر جر
 .ی گرددم یستمس یهاینهو هز

اند که  کرده دیتول ییهاتریلبرده و نانوف ینرا از ب یتمحدود یننانو ا یصنعتگران در کشور با استفاده از فناور    امروزه
محصوالت، بستر  یناست. در ا یشترب یمعمول یهایلترداشته و عمرشان نسبت به ف   یباالتر یلتراسیون ف یو بازده ییکارا

صل  یفهکه وظ یلترف سیون ف یا شش داده م  یافدارد با نانوال هدهرا بر ع یلترا  یافبا نانوال یافتهبهبود یهایلترف ین. اشود یپو
سا  ست که در مق  یلچند  شور تول  یاسا ستفاده از فناور  ین. بنابراشوند یم یدباال در ک  هایلتراز ف دیینانو کالس جد یبا ا

 .یرندقرار گ یابیو ارز بررسیمورد  یدمختص خود را دارا هستند و با یهایژگیارائه شده است که خواص و و
نانو  یمرکز توسعه فناور یروگاهی،ن یهوا یهایلترنانوف یابیارز ینهالزم در زم ینجها یهابه فقدان استاندارد باتوجه

رق نموده ب یهایروگاههوا در ن یهایلتراستاندارد و دستورالعمل جامع استفاده از نانوف یناقدام به تدو یرودر پژوهشگاه ن
شرایط  یری،گاندازه یهاشده است و روش یینو تع یبررس یینانو یلترف یک واصو خ هایژگیدستورالعمل و یناست. در ا

ن مشخصات تریشده است. اساسی یانی هوا بهاو تجهیزات آزمایشگاه به منظور میسر ساختن مقایسه کارایی نانو فیلتر
ظر از ن هایلتربودن نانوف بآوری غبار، ظرفیت جذب غبار و مناسجمع یکارائی مورد نظر، جریان هوا، افت فشار، بازده

هوا  یهایلتراز متخصصان، صاحب نظران و صنعت گران در حوزه نانوف یپنل خبرگ یکهدف،  یناست. با ا یساختار
از  ندگانیینما ی،پنل خبرگ ینشده است. در ا یلارائه و تکم هاآن یهایدهشده و دستورالعمل با کمک نظرات و ا یلتشک

و  هایروگاهن ،هالترینانوف یدکنندگاننو، تولنا یستاد توسعه فناور ی،برق حرارت یدتول صیشرکت مادر تخص یر،شرکت توان
 اند. حضور داشته هادانشگاه یعلم یاتاعضاء ه
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 :نتایجچکیده 

، EN 779-2012های های معمولی هوا از جمله استانداردهای موجود مرتبط با فیلترجمع آوری و مقایسه استاندارد -1

ASHRAE 52.2-2012 ... و 

 های هوا در ایرانهای فیلترخصوصیات و ویژگیگیری اندازهجود جهت های مومطالعه و بررسی دستگاه -2

 های هواتشکیل یک گروه از متخصصان، صاحب نظران و صنعت گران در حوزه نانوفیلتر -3

ستم      -4 سی سته بندی انواع  ساس محیط   د صفیه هوا بر ا شهری، نواحی    های ت ستفاده )نواحی بیابانی،  های مورد ا

 مرطوب و ...(

 ها( در نانوفیلترMediaها و تجهیزات الزم جهت ارزیابی مِدیا )مونتعیین آز -5

 هاهای هوا در نیروگاههای استفاده از نانوفیلترتدوین مشخصات و دستورالعمل -6

 انجام اقدامات اولیه جهت اخذ تأییدیه از کمیته فنی شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی  -7

 جهت راه اندازی آزمایشگاه فیلتراسیون انجام اقدامات اولیه -8

 

 ندات پروژه:تمس

 برق یهاهای هوای ورودی در نیروگاهدستورالعمل استفاده از نانوفیلتر 

  برق یهاهای هوای ورودی در نیروگاهدستورالعمل استفاده از نانوفیلتریی نهاگزارش 
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 عنوان پروژه:
 یکیسرام یهامقره ینانو بر رو یهاپوشش یازموردن یهاآزمون یراهنما یهو ته یررسب یق،تحق

 خط یزاتنانو در مواد و تجه یطرح استفاده از فناور مجری: واحد
 و پست

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PNTPN02  کد پروژه: روزبه سیاوش موخر مدیر پروژه:

 آزاده السادات دوست، علی مهدیخانی، سمیه نوبری،   ، مجید رضایی، داود محمدی، بهنام علم نیهانوری، حسن کو نسترن ریاحی  همکاران:

 فضائل

 خالصه پروژه:

الکتریکی  باشد. تخلیهی آلودگی، یکی از بزرگترین مشکالت ایزوالسیون خطوط انتقال و توزیع برق میمسئله

تواند منجر بلیت اطمینان شبکه بوده که میی آلوده در شرایط مرطوب، تهدیدی جدی برای قاهابر روی مقره

 به خارج شدن شبکه و خاموشی گردد. 

یکی از جدیدترین راه حلی زیادی در دنیا، جهت حل مشکل آلودگی صورت پذیرفته است که هاتالشدر این راستا، 

جاد ت ییرات در شیمی ی آبگریز با ایهاباشد. نانو پوششبر روی سط  مقره می ها، استفاده از نانو پوششها

ی محیطی بویژه هنگام بارش باران و تخریب هاسط  و زاویه تماس باعث ایجاد حفاظت سط  در برابر آلودگی

ترین نقاط ضعف تواند جهت رفع یکی از عمدهمی هااستفاده از این نانو پوشش گردد.ناشی از اشعه خورشید، می

باشد. اگر سط  مقره با رطوبت است، مفید و موثر  ور آلودگی وی سرامیکی که عملکرد ضعیف در حضهامقره

ی خشک در سط  مقره در اثر آلودگی ها، آبگریز یا فوق آبگریز گردد، از وقوع جرقههااستفاده از نانو پوشش

ودتمییز شوندگی سط  فوق خاثر  .Error! Reference source not foundجلوگیری خواهد شد. 

 . دهدحاوی نانو ذرات نشان می 8PRTV و مقره با پوشش 7RTVرا در حضور آب در مقره با پوشش  آبگریز نانو

 
 

 

 SRTVب( مقره با پوشش  RTV(: الف( مقره با پوشش 1شکل )

                                                      

 -Room Temperature Vulcanized Silicone Rubber 

 

- Permanent room t emperat ure vul cani zed si l i cone rubber

 ب الف

 الف

http://scholar.google.com/scholar?q=room+temperature+vulcanized+silicone+rubber&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.com/scholar?q=room+temperature+vulcanized+silicone+rubber&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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برای حل مشکالت پرداخته  اجرالقابی هاحلراهی موجود در هنگام کارکرد مقره و هادر این تحقیق به بررسی چالش

پخت  یلیکونس یکالست یهبر پا یهاپوششی موجود به بررسی فنی و اجرایی استفاده از هاحل شده است. از میان راه

 یکیسرام یهانانو پوششیز و آبگر یکی/سرامیمریپل یهانانو پوشش، با نانوذرات یافته( بهبود RTVاتاق ) یشده در دما

رابر بدون نانو ذرات  کونیلیس RTV سطح یقطرات آب بر رو یکینامیدرودیرفتار الکترو ه( شکل ) خته شد. یز پرداآبگر

 دهد.مینانو را نشان  فوق آبگریز سطح یقطرات آب بر رو یکینامیدرودیرفتار الکترو ه( شکل ) و 

 
 رابر کونیلیس RTV سطح یقطرات آب بر رو یکینامیدرودیرفتار الکترو ه(: 2شکل ) 

 
 نانو فوق آبگریز سطح یقطرات آب بر رو یکینامیدرودیرفتار الکترو ه(: 3شکل ) 

  

بی آزمایشگاهی و ارزیا هابدین منظور با توجه به ضرورت و نیاز صنعت برق کشور جهت ایجاد وحدت رویه در تعیین آزمون

 یهانانو پوشش، با نانوذرات یافته( بهبود RTVاتاق ) یپخت شده در دما یلیکونس یکالست یهبر پا یهاپوشش

ی رده انتقال و های سرامیکی خطوط و پستهایز بر روی مقرهآبگر یکیسرام یهانانو پوششیز و آبگر یکی/سرامیمریپل

دسته از نانو  3دستورالعمل آزمون و ارزیابی آزمایشگاهی برای این  3، هاآزمونتوزیع، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل 

 تدوین گردید.  هاپوشش

 

 

 الف
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 نتایجچکیده 
اتاق  یپخت شده در دما یلیکونس یکالست یهبر پا یهاپوشش یشگاهیآزما یابیآزمون و ارز"تدوین دستورالعمل  -1

(RTV بهبود )یهاو شیش یپرسالن یهامقره یبا نانوذرات برا یافته" 

 یپرسالن یهامقره یبرا یزآبگر یکی/سرامیمریپل یهانانو پوشش یشگاهیآزما یابیآزمون و ارز"تدوین دستورالعمل  -2

 "یهاو شیش

و  یپرسالن یهامقره یبرا یزآبگر یکیسرام یهانانو پوشش یشگاهیآزما یابیآزمون و ارز"تدوین دستورالعمل  -3

 "یهاشیش

 یهای پرسالنی و شیشهابرای مقره های آزمایشگاهی نانو پوششهاآزمون یبند تیاولو و روند نیتدو -4

 یهای پرسالنی و شیشهابرای مقره هاآزمایشگاهی نانو پوشش هاآزمون در یقبول طیشرا جدول نییتع -5

 

 ندات پروژه:تمس

  :گزارش فاز اول ؛ کد گزارشPNTPPN02/T01 

 گزارش فاز دوم ؛ کد گزارش :PNTPPN02/T02 

  :گزارش فاز سوم ؛ کد گزارشPNTPPN02/T03 

 "اتاق  یپخت شده در دما یلیکونس یکالست یهبر پا یهاپوشش یشگاهیآزما یابیدستورالعمل آزمون و ارز

(RTV بهبود )یهاو شیش یپرسالن یهامقره یبا نانوذرات برا یافته" 

 "یپرسالن یهامقره یبرا یزآبگر یکی/سرامیمریپل یهاوششنانو پ یشگاهیآزما یابیدستورالعمل آزمون و ارز 

 "یهاو شیش

 "و  یپرسالن یهامقره یبرا یزآبگر یکیسرام یهانانو پوشش یشگاهیآزما یابیدستورالعمل آزمون و ارز

 "یهاشیش
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طرح انتقال دانش، های پایان یافته پروژه

نآه یهاالکتروموتور یریو بکارگ یدتول

 (PM)  دائم یربا



 

 

Niroo Research Institute 

 548  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

  



 

 

Niroo Research Institute 

 549  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 عنوان پروژه:

 های خانگیهای پر بازده در یخچال فریزرتولید و بگارگیری الکتروموتور انجام مطالعات امکان سنجی

طرح انتقال دانش، تولید و بکارگیری  واحد مجری:
 (PMهای آهن ربای دائم )الکتروموتور

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 NPETPN03 کد پروژه: ایمان صادقی محلی مدیر پروژه:

 مرتضی عزتی همکاران:

 خالصه پروژه:

های خانگی سهم قابل توجه ای در مصرف انرژی دارند. صرفه جویی انرژی با استفاده از توسعه چال فریزریخ

های پر مصرف فعلی اهمیت بسیاری ها با الکتروموتورهای پر بازده و جایگزینی آنفناوری و ساخت الکتروموتور

د اطالعات فنی و آماری مناسب از دارد.  یکی از مهمترین مسائلی که در این خصوا وجود دارد عدم وجو

، ها از نظر توان مصرفیهای خانگی نظیر تعداد، فراوانی آنهای مرتبط با کمپرسور یخچال فریزرالکتروموتور

های مربوط به برنامه عملیاتی تکمیل میزان مصرف انرژی و بازده است. از آنجاییکه یکی از مهترین نیازمندی

سنجی مقدار صرفه جویی صورت گرفته در های پربازده، امکانری الکتروموتورچرخه فناوری تولید و بکارگی

های مربوط به حوزه انرژی و دیماند مصرفی است در این پروژه استخراج اطالعات فنی و آماری الکتروموتور

یت نهاهای خانگی با هدف محاسبه صرفه جویی صورت گرفته انجام می شود. در کمپرسور یخچال فریزر

 های مختلف محاسبه شده است.  سبات هزینه فایده برای سناریومحا

 چکیده نتایج:

 های داخلی تولیدکننده )یا مونتاژ کار( شناسایی شرکت 

 ها های انهای وارد شده و مشخصات فنی الکتروموتوربرآورد آماری تعداد کمپرسور 

    صات فنی الکتروموتور شخ سور گردآوری و تدوین م ستفاده در  یخچال فریزر های مرتبط با کمپر های خانگی مورد ا
 داخل کشور )توان، ولتاژ، جریان مصرفی، ضریب قدرت و بازده(  

       نه عات هزی یده جایگزینی الکتروموتور    –انجام مطال با الکتروموتو  فا به کمپرسهههور     های فعلی  بازده مربوط  های پر 
 های خانگییخچال فریزر

 

 مستندات پروژه:

  «روه ، گ«های خانگی های پر بازده در یخچال و فریزرسنجی تولید و به کارگیری الکتروموتور انانجام مطالعات امک
 های الکتریکی، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیروپژوهشی ماشین
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طرح انتقال و های پایان یافته پروژه

توسعه دانش و فناوری الکتروموتورهای 

یوپربازده و درا ییالقا  
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 :پروژهعنوان 
( و تدوین استاندارد  kW  250تا ظرفیتفاز )فاز و سهای تکهبازنگری استاندارد مصرف انرژی در الکتروموتور

 BLDCموتورهای 

طرح انتقال و توسعه دانش و فناوری  واحد مجری:
 یوپربازده و درا ییالکتروموتورهای القا

 یورو بهره یدپذیرتجد هاییسازمان انرژ کارفرما:
 برق )ساتبا( یانرژ

 CETEE01 کد پروژه: یفراهان یحسن فشک مدیر پروژه:

 صمدیان آقبالغی، مجید عزتی مصل  میر بابکی، شیوا اسدی، علی نوروزپور نیازی، محمدا :همکاران

 خالصه پروژه:

مت و ایمنی حفظ سالباشد. به طور کلی استاندارد برای استاندارد میکنندگان، مصرفیکی از مهمترین ابزارهای حمایتی از 

باشد که در کشورهای محیطی و اقتصادی می زیستفردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات 

ور ای و برای یک کششود. برخی از استانداردها، جهانی و برخی دیگر منطقههای مختلفی تدوین میمختلف و در زمینه

کند های مختلف تولید، توزیع و ... تعیین میباشد. به عبارتی دیگر، استاندارد یک چارچوب مشخصی در بخشمشخص می

 نماید. تولیدکنندگان را ملزم به حرکت در این چارچوب می که

اشاره بندی سطوح بازدهی آنها استانداردهای مصرف انرژی در الکتروموتورها و طبقه توان به می از استانداردهای مهم

جم باالی نمایند که با توجه به حمصرف میرا (  از انرژی در صنعت %40) حدود  . الکتروموتورها بخش اعظمینمود

 رو،ینهمراه داشته باشد. ازاهجویی زیادی در مصرف انرژی بتوان صرفهمصرف، در صورت افزایش راندمان این موتورها، می

در کشور،  یکاربرد یهاالکتروموتور یواحد برا یبه استانداردها یابیرو جهت دستیشاهداف پ یسازمنظور برآوردهبه

( و تدوین استاندارد kW 250 فاز و سه فاز )تا ظرفیتف انرژی در الکتروموتورهای تکبازنگری استاندارد مصر "پروژه 

 رویو توسط پژوهشگاه ن یفبا( تعرت)سابرق  یانرژ یوربهرههای تجدیدپذیر و انرژیتوسط سازمان  "BLDCموتورهای 

 .یدگرد ینتدو

ر داست که  بازدهی موتورهای الکتریکی ارائه شدهبندی مصرف انرژی و دسته ی در زمینهیاستانداردها اکشورهاغلب در 

در زمینه قوانین، استانداردها و  ینپروژه تعدادی از استانداردهای مطرح خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. همچن ینا

انرژی الکتریکی موتورها و حداقل بازده عملکردی، کشورهای مختلف اقدامات زیادی انجام  فمصرمرتبط با رهنمودهای 

 یپروژه به بررسی تعداد یناند و در هر یک از این کشورها قوانین و استانداردهای مشخصی تدوین شده است که در اادهد

 از آنها پرداخته شده است. 

 آنها اریک هایزمینه و یک هر هایقابلیت و الکتروموتورها یکنندهتولید و واردکننده هایمعرفی شرکتدر این پروژه، به 

 اربریک میزان و انواع نیز و است شده تعیین شرکت هر تولیدی هایپمپ و الکتروموتورها توانی یمحدوده. پرداخته شد
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 ضرورت شده، مطرح پایین توان های. گستردگی مصارف الکتروموتورها و به ویژه پمپمشخص است هاآن از یک هر

 در توانمی موجود اطالعات از استفاده با. کندمی مشخص را داخلی هایشرکت واردات همچنین و تولیدات آمار بررسی

د بهینه آنها در راستای تدوین استاندار هایاز قابلیت الکتریکی هایماشین به مربوط مختلف استانداردهای تدوین یزمینه

 استفاده نمود. 

باشد، لذا فاز میز و سهنظر به اینکه یکی از اهداف پروژه، بازنگری استاندارد برچسب انرژی موتورهای الکتریکی تکفا

منحنی راندمان بر حسب توان هر یک از سطوح بازدهی برای تعیین استاندارد مبنا ضروری بود. برای این منظور 

به عنوان مبنا جهت  IEC 60034-30، استاندارد IECهای استاندارد با توجه به ویژگیهای مختلف ترسیم شد و داستاندار

های انداردبین استاز و سه فاز تغذیه شونده از خط انتخاب شد که در ادامه مقایسه کاملی بازنگری الکتروموتورهای تکف

این اختالف زیاد های توانی رنجارائه شد و نشان داده شد که در برخی از  IECبا استاندارد  7966و  7874ملی شماره 

 بوده که در بازنگری این استاندارد باید مد نظر قرار گیرد.

به بررسی نتایج تست صورت گرفته بر روی وضعیت موجود کشور، در بخشی از گزارش این پروژه  جهت ارزیابی

 دهش تست هایهای دارای صالحیت از اداره کل استاندارد پرداخته شد. بررسی دقیق نمونهالکتروموتورها، توسط آزمایشگاه

 توجهی از تعداد قابل گفت توانمی و اندنگذاشته یشنما به موتورها انرژی سطح نظر از را مطلوبی نتایج داخل تولیدات از

و نیز  . اهمیت باالی این موضوعباشندرده برچسب انرژی استاندارد مبنا نیز نمی دارای حداقل تولید داخل الکتروموتورهای

رده و خاطر کسهم باالی الکتروموتورها در تولیدات خانگی و صنایع پر مصرف ضرورت بازنگری در استانداردها را بیشتر 

 جهانی بود. وحسط با رقابت فکر به باید بلکه کرد تالش استاندارها این به رسیدن برای باید تنها نه که کندنشان می

پروژه  بخشی از این بود لذا BLDCنظر به اینکه یکی از اهداف پروژه تدوین استاندارد برچسب انرژی برای موتورهای 

. برای این اختصاص داده شده است های آنها ها به همراه کاربردبندی رنج توانی آنو طبقه BLDC یهاموتورمعرفی به 

معرفی شدند. مقایسه  BLDCارائه شد و در ادامه مزایا و معایب موتور  BLDCمنظور ابتدا کاربردهای موتورهای 

های معتبر تولیدات شرکتصورت گرفت. همچنین  یزجاروبکدار ن DCبا موتورهای القایی و موتورهای  BLDCموتورهای 

برای این منظور هشت شرکت معتبر شناسایی و منحنی راندمان  ند.قرار گرفت یاین موتورها مورد ارزیاب یینهخارجی در زم

وابط ر سبر اسا هاموتورنوع از  ینا سازییهو شب یمدلساز ین. همچنشد استخراج هاشرکت این ساخت موتورهای توان –

 گرفت.حاکم بر آنها صورت 

. است BLDC یو تلفات موتورها بازده یینتعجهت تست  یهرو یندوها نیاز به تبرای دستیابی به راندمان این نوع از موتور

و  IEEE 114-1982، استاندارد CAN/CSA- C747-94، استاندارد IEEE 112 (1996-2004) استانداردبه این منظور 

د و در نهایت روشی برای انمورد استفاده قرار گرفته IEC/TS  60034-2-3 (2013)آخرین نسخه استاندارد به شماره 

 اندازه گیری جهت درج در استاندارد تدوین شده است.

های سازنده، سازمان ملی استاندارد، نهادهای حاکمیتی، اساتید با توجه به اهمیت موضوع، جلسات متعددی با حضور شرکت
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از  یکهر  یاستاندارد، قوانین حداقل بازدهی برا یستهمناسب و شا یبازنگردر خصوص دانشگاه، متخصصین صنعت و ... 

ورد و سه جلد استاندارد م شد شکیلداخل به صورت مجزا ت یدو تول یواردات یانواع الکتروموتورها یو برا یتوان یرنجها

 تصویب اعضا کمیته فنی قرار گرفت.

به بعد بازنگری نشده بودند، با حمایت ساتبا  90از سال  7966و  7874با توجه به اینکه استانداردهای ملی به شماره های 

 یکیالکتر یهانیماش"و همکاری پژوهشگاه نیرو و سازمان ملی استاندارد، مورد بازنگری قرار گرفته و تحت عنوان 

ونده از شهیتغذ ACیکیالکتر یموتورها یدستورالعمل برچسب انرژ و یمصرف انرژ یو مشخصات فن ارهایمع-گردان

به تصویب رسید. این استاندارد نسبت به استاندارد موجود دارای تغییراتی است که  3772-30-1-1به شماره  "خط

 ترین آنها عبارتند از:مهم

 kW 1000به  kW 75مشمول از  یالکتروموتورها یرنج توان افزایش -

 استاندارد کاربرد دامنه در قطب 8 تعداد با موتورهای پوشش -

 در و رچهیکپا صورت به فازسه و تکفاز الکتروموتورهای انواع مشمول استاندارد این فعلی، ستانداردا خالف بر -

 یزرا ن ییاز نوع القا یراز خط به غ شوندهیهتغذ یالکتروموتورها یرسا این، بر عالوه و بوده واحد استاندارد یک

 .شودیشامل م

ورها های ساخت موتبا توجه به توسعه تکنولوژیتکفاز(  یها)مخصوصاً الکترومورهای بازدهی انرژی افزایش رده -

 در داخل و خارج کشور

 هب هماهنگ شدن با استانداردهای جهانی و در نظر گرفتن قابلیت بروز رسانی همگام با استانداردهای معتبر دنیا -

 .شد واهدخ اروپا اتحادیه استانداردهای با متناسب دقیقاً مناسب، زمانی برنامه یک با استاندارد این که ایگونه

 انجام ااروپ اتحادیه روز استانداردهای قوانین آخرین با مطابق عمومی، انتشار از پس الکتروموتورها واردات کلیه -

 .شد خواهد

 و ... -

همچنین با توجه به افزایش الکتروموتورهای مجهز به مبدل، برای اولین بار استاندارد برچسب مصرف انرژی برای 

صات و مشخ ارهایمع-گردان یکیالکتر یهانیماش"سرعت متغیر در داخل کشور تدوین شد و تحت عنوان  ACموتورهای 

به  3772-30-1-2به شماره  "سرعت متغیر ACیکیالکتر یموتورها یدستورالعمل برچسب انرژ و یمصرف انرژ یفن

 یی داشته باشد.تواند در کاهش مصرف انرژی نقش بسزاتصویب رسید. که این استاندارد نیز می

از دیگر استانداردهای تدوین شده در این راستا، استاندارد برچسب مصرف انرژی موتورهای الکتریکی جریان مستقیم بدون 

، استاندارد برچسب انرژی BLDCباشد که با توجه به رشد روزافزون استفاده از فناوری موتورهای می BLDCجاروبک یا 

برچسب  دستورالعمل و یمصرف انرژ یو مشخصات فن ارهایمع-گردان یکیالکتر یهانیاشم"این موتورها نیز تحت عنوان 

به تصویب رسید. الزم به ذکر است  3772-30-1-3به شماره  "ی جریان مستقیم بدون جاروبککیالکتر یموتورها یانرژ

نیز تاکنون در  IECستاندارد نظیر های معتبر تدوین اشود و موسسهکه این استاندارد برای اولین بار در ایران تدوین می
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 اند. این زمینه استانداردی را تدوین نکرده

بر سازی با استانداردهای معتهای اصلی درنظر گرفته شده در تدوین و بازنگری این استانداردها، هماهنگیکی از ویژگی

بود راندمان الکتروموتورهای تولیدی های داخلی نیز یک برنامه زمانی جهت بهتولیدکننده باشد که برای بخشجهانی می

های بازدهی تا را معرفی نموده و برنامه توسعه رده IE5تا  IE1های بازدهی رده IECدر نظر گرفته شده است. موسسه 

IE9 عدی های بهای آتی همزمان با توسعه فناوری ساخت الکتروموتورهای در نظر گرفته است که در ویرایشرا طی سال

د و این مسئله در تدوین استاندارهای ملی نیز در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که کلیه لحاظ خواهد ش

 باشند.استانداردهای بازنگری و تدوین شده پس از انتشار عمومی، الزم االجرا می

 روموتورهاانداردها در الکتجویی انرژی حاصل از ارتقای بازده ناشی از اجرای استپروژه، ارزیابی پتانسیل صرفه ینای ادامه در

رود انتظار می 3772-30-1-1صورت گرفت و نشان داده شد که تنها با اجرای استاندارد کننده و ملی از دو دیدگاه مصرف

هزار تن کاهش آلودگی در پی داشته  540جویی انرژی و حدود صرفه GWh 630  بتواند 1400سال آتی منتهی به  5طی 

 GWhهای قدیمی با الکتروموتورهای استاندارد، درصدی نمونه 4محقق شدن جایگزینی تنها  باشد. همچنین در صورت

هزار تن کاهش آلودگی را نیز در پی خواهد  500جویی انرژی در این بخش حاصل خواهد شد و حدود نیز صرفه 540

ی از مزایای اجرای این هزار تن کاهش آلودگ 1040جویی انرژی و صرفه TWh 17/1داشت. به عبارتی دیگر حدود 

 باشد. استاندارد می

 :نتایجچکیده 

  و یمصرف انرژ یو مشخصات فن ارهایمع-گردان یکیالکتر یهانیماش"بازنگری استاندارد ملی تحت عنوان 

 .3772-30-1-1به شماره  "شونده از خطهیتغذ ACیکیالکتر یموتورها یدستورالعمل برچسب انرژ

 ف انرژی برای موتورهای تدوین استاندارد برچسب مصرAC  یهانیماش"سرعت متغیر در داخل کشور تحت عنوان 

 ACیکیالکتر یموتورها یدستورالعمل برچسب انرژ و یمصرف انرژ یو مشخصات فن ارهایمع-گردان یکیالکتر

 .3772-30-1-2به شماره  "سرعت متغیر

 های تدوین استاندارد برچسب انرژی موتورBLDC  و مشخصات  ارهایمع-گردان یکیالکتر یهانیماش"تحت عنوان

-3ماره به ش "ی جریان مستقیم بدون جاروبککیالکتر یموتورها یدستورالعمل برچسب انرژ و یمصرف انرژ یفن

1-30-3772. 

  های بدون جاروبک تدوین رویه تست موتورBLDC. 

 ندات پروژه:تمس

 " تا ظرفیتفابازنگری استاندارد مصرف انرژی در الکتروموتورهای تک( ز و سه فازkW  250 و تدوین استاندارد )
 پژوهشگاه نیرو. ی،معاونت فناور یشرفته،پ یکیالکتر یهاموتور یمرکز توسعه فناور "BLDCموتورهای 
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 های درایو موتورهای های تعیین تلفات برای مبدلارزیابی روشBLDC ،"  ،حسن فشکی فراهانی، مهدی بابایی
 .1395آبان  -هفتمین کنفرانس تجهیزات دوار "قلمی سهراب امینی،  آرش

 یفراهان یفشک حسن " حاصله هایییجوصرفه یابیارز لزوم بازنگری استاندارد برچسب انرژی برای الکتروموتورها و، 
 .1395 نداسف -یانرژ تیریو مد یفناور یالملل نیکنفرانس ب نیسوم "محمد اکبری سیار ،یوالشان ینیام سهراب

 فاز جهت بازنگری سه اداره ملی استاندارد ایران در خصوص برچسب انرژی الکتروموتورهای 7966ندارد ارزیابی استا" 
 –رق کنفرانس بین الملی مهندسی ب "، امیر دودابی نژادیحسن فشکی فراهانی، مهدی بابایی، سهراب امینی والشان

 .1395اردیبهشت 

 مل و دستورالع یمصرف انرژ یو مشخصات فن یارهامع-نگردا یکیالکتر هایینماش"تحت عنوان  یاستاندارد مل

 .3772-30-1-1به شماره  "از خط شوندهیهتغذ ACیکیالکتر یموتورها یبرچسب انرژ

 یموتورها یبرا یاستاندارد برچسب مصرف انرژ AC هایینماش"در داخل کشور تحت عنوان  یرسرعت متغ 

 ACییکالکتر یموتورها یو دستورالعمل برچسب انرژ یمصرف انرژ یو مشخصات فن یارهامع-گردان یکیالکتر

 .3772-30-1-2به شماره  "یرسرعت متغ

 مصرف  یو مشخصات فن یارهامع-گردان یکیالکتر هایینماش"تحت عنوان  یزموتورها ن ینا یستاندارد برچسب انرژا
 .3772-30-1-3شماره  به "بدون جاروبک یممستق یانجر یکیالکتر یموتورها یو دستورالعمل برچسب انرژ یانرژ
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 عنوان پروژه:

ای آب هبرداری در طرح برقی کردن چاهمنظور بهرهها بهآوری و مشخصات فنی انواع الکتروپمپتدوین سند توسعه فن
 کشاورزی

طرح انتقال و توسعه دانش و فناوری  واحد مجری:
 الکتروموتورهای القایی پربازده و درایو

 پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 JETFC01 کد پروژه: هانیحسن فشکی فرا مدیر پروژه:

سف نژاد، فر         همکاران: سهیل یو ضی عزتی،  سینا مختاری، مرت سن مختاری وایقان،  سدی، امینه باقری، ارمغان    مح شیوا ا هاد کاربخش، 

 هاره زارعیعسکری و بعلی

 خالصه پروژه:

کشاورزی سبب شده است  بخش مختلف آن، ازجمله هایبخش رشد نآ دنباله ب صنعت و توسعه جمعیت، افزایش
نابع کننده مترین تأمینعنوان مهمزمینی بههای زیرترین عامل در تولید محصوالت کشاورزی و آبعنوان مهمآب به تا

های ه سطح از موتورآبی در بخش کشاورزی بار دیگر مورد توجه قرار گیرند. در گذشته، برای انتقال آب از اعماق زمین ب
 سازیهای بهینهسیاست به انرژی امور اندرکارانگردید و به دلیل توان باالی مصرفی در این بخش، دستدیزل استفاده می

جای های برقی بهیکی از اقدامات جهت افزایش بازدهی، استفاده از الکتروپمپهاند. شد هدایت مصرف مدیریت و
های انرژی، این جایگزینی نتایجی مانند کاهش استفاده از سوخت توجه به افزایش قیمت حاملهای دیزلی است. با موتور

اکثر  بودنبا توجه به قدیمی  سازی مصرف انرژی را در پی خواهد داشت.زیست و بهینهفسیلی، کاهش آلودگی محیط
تواند با استفاده از ش تلف شده که میها در کشور، بخش زیادی از انرژی در این بخها در بخش الکتروپمپآوریفن
منظور برآورده سازی اهداف پیش رو جهت رو، بهجویی نمود. ازاینهای جدیدتر، قسمتی از این انرژی را صرفهآورفن

آوری و مشخصات فنی انواع تدوین سند توسعه فن "کاهش مصرف انرژی و کنترل مصرف آب در حوزه کشاورزی، پروژه 
 توسط پژوهشگاه نیرو تعریف گردید. "های آب کشاورزیبرداری در طرح برقی کردن چاهمنظور بهرهبهها الکتروپمپ

پرداخته های دیزلی و برقی ها به چاههای کشاورزی و تفکیک آنآوری آمار چاهدر قسمت اول این پروژه به جمع
ارد، شده است. عالوه بر این موپاژ در ایران پرداختهشده بر روی جایگزینی انواع سیستم پممطالعات انجامشده است و به 

های کشاورزی معرفی شده است. در ادامه های مورداستفاده در چاهشده برای الکتروپمپهای ارائههای موتورانواع فناوری
پاژ های پمستمهای کشاورزی تحلیل شده است. انواع سیهای چاههای درایو جهت استفاده در الکتروپمپنقش فناوری

ها های آنها و تواناییهاند. تولیدکنندگان داخلی و خارجی الکتروموتور و الکتروپمپ)شناور و شفت و غالفی( معرفی شد
ها و های ملی و خارجی مختلف در زمینه الکتروپمپهاند. همچنین، استاندارهای شناسایی شددر زمینه تولید و تست

های موجود در ها دسته بندی شده اند. پس از انجام مکاتبات الزم، تعدادی از آزمایشگاهر روی آناجرا بهای قابلتست
 هاند. ها معرفی شدهای آنکشور به همراه قابلیت

تدوین "و  " های کشاورزیوری چاههای کشاورزی و افزایش بهرهتدوین برنامه توسعه فناوری الکتروپمپ"منظور به
منابع  های الکتروپمپ، وضعیت، با توجه به بررسی انواع فناوری"های شناور و شفت و غالفیفنی الکتروپمپشناسنامه 

های های موجود در رابطه با الکتروپمپهای داخلی برای تولید و تست الکتروپمپ و دستورالعملآب زیرزمینی، توانمندی
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های کشاورزی و کاهش مصرف انرژی های چاهیش راندمان پمپهایی در راستای افزاشناور و شفت و غالفی، چالش
و  های سازنده الکتروپمپشده با شرکتاندیشی و دوجانبه برگزارگردد. همچنین با توجه به جلسات متعدد هممطرح می

زایش ی افها در راستادات آننهاهای حاکمیتی و متخصصین دانشگاهی در زمینه الکتروپمپ، نقطه نظرات و پیشدنها
 های کشاورزی آورده شده است.ها و کنترل مصرف آب چاهراندمان الکتروپمپ

های چاه هایتوان به تدوین شناسنامه و مشخصات فنی الکتروپمپشده در این پروژه میهای انجاماز دیگر فعالیت
صویب ها به تانجام شد و این شناسنامه های شناور و شفت و غالفیکشاورزی اشاره نمود که برای دو فناوری الکتروپمپ

برداری و تعمیرات موردنیاز برای های تست، بهرهکمیته فنی رسید. عالوه بر این در بخش دیگری، دستورالعمل
 ها نیز به تائید کمیته فنی رسید. ها تدوین گردید که این دستورالعملالکتروپمپ

ر منظوهای پربازده به   برنامه عملیاتی توسهههعه فناوری الکتروپمپ        شهههده،های انجام  یت با توجه به بررسهههی    نها در
 صورت زیر ارائه شد:های کشاورزی بهگیری در چاهبهره

 های بخش کشاورزی و شناسایی شکاف فناوریارزیابی وضعیت الکتروپمپ .1مرحله 

 ی کشاورزیهاهای چاههای ذیل سند توسعه فناوری الکتروپمپاستخراج پروژه .2مرحله 

های کشاورزی و نصب های اجرایی و اقدامات حاکمیتی برای نظارت بر حفاری چاهتدوین دستورالعمل .3مرحله 
 های زیرزمینیها به همراه کنترل و پایش آب سفرهالکتروپمپ

 هاتصویب قوانین مرتبط با برچسب انرژی در زمینه بازدهی الکتروپمپ .4مرحله 

 هاندازی آزمایشگاه مرجع برای تست و ارائه گواهیرا ایجاد و .5مرحله 

 های پایلوتهای فناورانه و طرحاجرای پروژه .6مرحله 

 های پایلوتتأمین مالی پروژه .7مرحله 

 سازیفرهنگ .8مرحله 

 . شته شدبردا در پژوهشگاه نیروهایی است که ی سوم این برنامه گامهایی از مرحلهکه مرحله اول و دوم و بخش
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 مود:اشاره ن الذکرذیل پروژه فوقی شدههای استخراجتوان به پروژههای این پروژه، میترین دستاوردمهمهمچنین از 

 ( انتقال و توسعه دانش و فناوری الکتروموتور بدون جاروبکBLDCبرای الکتروپمپ )های کشاورزی،های چاه 

 پربازده  های صنعتیوتورانتقال و توسعه دانش و فناوری الکترومIE2  وIE3 های های چاهبرای الکتروپمپ
 کشاورزی،

 انتقال و توسعه دانش و فناوری الکتروموتور( های آهنربای دائمPMبرای الکتروپمپ )های کشاورزی،های چاه 
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 انتقال و توسعه دانش و فناوری الکتروموتور( های سنکرون رلوکتانسیSRبرای الکتروپمپ )های ای چاهه
 کشاورزی،

 های فسیلی در پمپاژ آب جهت مصارف جای سوختهای تجدید پذیر )باد، خورشید و ...( بهجایگزینی انرژی
 کشاورزی،

 های پایش و کنترل هوشمند جهت مدیریت آب در بخش کشاورزی،تدوین سند توسعه فناوری سیستم 

 های کشاورزیهای چاههای نرم برای الکتروپمپهاندازی و راهای الکتریکانتقال و توسعه دانش و فناوری درایو، 

 های بخش کشاورزی با مدت و بلندمدت برای بهبود مصرف انرژی در الکتروپمپمدت، میانریزی کوتاهبرنامه
 های پایلوت،اجرای طرح

 ها منطبق با علم کتروپمپکاری پیشرفته برای الگری و ماشینتدوین اسناد تفصیلی برای اکتساب فناوری ریخته
 روز دنیا،

 ها،ها و مشخصات فنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی الکتروپمپتدوین استاندارد معیار 

 های آزمون،های شناور به همراه دستورالعمل روشتدوین استاندارد ملی مصرف انرژی الکتروموتور 

  های با توان باال،مرجع الکتروپمپانتقال و توسعه دانش و فناوری آزمایشگاه تست 

 های کشاورزی،های چاهها و حفارهای خدمت برای آموزش و ساماندهی نصابان الکتروپمپتدوین استاندارد 

 های شناور،های پربازده برای الکتروپمپتوسعه دانش فنی ساخت الکتروموتور 

 های شناور،های پربازده برای الکتروپمپطرح پایلوت ساخت الکتروموتور 

 های کشاورزی،های چاهها و حفارهای مناسب برای آموزش و ساماندهی نصابان الکتروپمپتدوین استاندارد 

 های کم بازده از بخش کشاورزی،های اجرایی و اقدامات حاکمیتی برای خروج الکتروپمپتدوین دستورالعمل 

 های برتر در صنعت بازیگران در توسعه فناوری گذاری هر یک ازوکار برای سرمایهتدوین یک طرح کسب
 الکتروپمپ کشور،

 های برتر در صنعت الکتروپمپ کشور.سازی جهت استفاده از فناوریفرهنگ 

 چکیده نتایج:

 های موردنیاز صنعت کشاورزی کشورآوری الکتروپمپتدوین نقشه راه توسعه فن 

 های کشاورزیههای چاتدوین شناسنامه و مشخصات فنی الکتروپمپ 

 هایبرداری و تعمیرات موردنیاز برای الکتروپمپهای تست، بهرهتهیه و تدوین دستورالعمل 
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 ها های کشور در زمینه تولید و تست الکتروپمپشناسایی توانمندی 

 های کشاورزیهای چاههای ذیل سند توسعه فناوری الکتروپمپاستخراج پروژه (RFP)ها 

 ه:مستندات پروژ

  «های برداری در طرح برقی کردن چاهمنظور بهرهها بهآوری و مشخصات فنی انواع الکتروپمپتدوین سند توسعه فن
 های الکتریکی پیشرفته، معاونت فناوری، پژوهشگاه نیرو.، مرکز توسعه فناوری موتور«آب کشاورزی 

 های انرژی جهت استفاده در طرح برقی نمودن چاهها با رویکرد کاهش مصرف های الکتروپمپآوریمروری بر فن
س سومین کنفران "هانی، سهراب امینی والشانی و مهدی صفریسهیل یوسف نژاد، حسن فشکی فرا "کشاورزی

 .1395اسفند -المللی فناوری و مدیریت انرژیبین

 های اههای چالکتروپمپ های سرعت متغیر در کاهش مصرف انرژی الکتریکیکارگیری درایوارزیابی اقتصادی به
ی فناوری المللمین کنفرانس بینچهار "هانی و سهراب امینی والشانی محسن مختاری، حسن فشکی فرا "کشاورزی

 .1396بهمن -و مدیریت انرژی

 های کشاورزی با رویکرد کنترل مصرف آب و انرژیهای چاهتدوین برنامه عملیاتی توسعه فناوری الکتروپمپ" 
 .شدهارسال ",هانی و سهراب امینی والشانیاری، حسن فشکی فرامحسن مخت
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 یساز یومطرح بهای پایان یافته پروژه

 یخودرو برق یو اجزا یرساختز
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  عنوان پروژه:

 های برقی و هیبریدی  رانه خودروتدوین سند تفصیلی و برنامه عملیاتی توسعه فناوری  پیش  

طرح بومی سازی زیرساخت و اجزای خودرو  واحد مجری:
 یبرق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PEAPN10 کد پروژه: محمد رضا نیکزاد مدیر پروژه:

 رضا راضی، محمد خلیل زاده، عبدالرحمن سجادی، شفیع رضایی، مهسا دنکوب، حسین بیات، امیر استاد رحیمی همکاران:

 چکیده پروژه:

ی جهت کاهش مصههرف سههوخت و کاهش های برقی و هیبریدی به عنوان یک راهکار اسههاسههامروزه اسههتفاده از خودرو
سال     شود. طی  شناخته می  شکل آلودگی هوا به عنوان یک  آلودگی هوا  های اخیر، در ایران نیز همانند دیگر نقاط دنیا م

ختلف های مها کشور مسئله مهم و حیاتی مطرح شده است. در این پروژه هدف بر آن شد تا با شناسایی و مطالعه فعالیت      
های و شناسایی توانمندی داخلی از طرف دیگر، نقشه راه مناسبی جهت توسعه فناوری پیشرانه خودرو        طرفدنیا  از یک

 برقی و هیبریدی ارایه گردد.

های برقی و کشور مختلف دنیا در حوزه فنآوری پیشرانه خودرو   20در مرحله اول به مطالعه چشم انداز و نقشه راه حدود   
شد. در مرحله دو  سه و یا       80م از طریق مکاتبه با بیش از هیبریدی پرداخته  س شی و    نهاشرکت، مو شگاهی، پژوه د دان

ای برقی هرانه خودروها به بررسی و شناسایی توانمندی داخلی در حوزه پیش   حاکمیتی  و برگزاری جلسات مختلف با آن 
های یا در حوزه خودروخودروسههاز مطرح دن 15و هیبریدی پرداخته شههد. در مرحله سههوم به بررسههی محصههوالت بیش از 

شور      سی تجربیات دیگر ک شد. مطالعه این مرحله و برر سوی    هیبرید و برقی پرداخته  سمت و  ها می تواند جهت تعیین 
های پیشرفته و در حال توسعه در   های ملی و بین المللی کشور م استاندارد چهارهای داخلی مفید باشد. در مرحله  پژوهش

شرانه خودرو  شد. در    های برحوزه پی سی  مرحله قبل، در مرحله  چهاریت پس از مطالعات نهاقی و هیبریدی مطالعه و برر
شرانه خودرو     پنجم  ساخت پی سازی دانش فنی طراحی و    های برقی و هیبریدیبه ارائه یک برنامه عملیاتی جهت بومی 

 پرداخته شد.   

 

 چکیده نتایج:
 گزارش مرحله ای )پنج مرحله(

 های برقی و هیبریدی رانه خودرووری  پیشنقش راه توسعه فنا

 
 مستندات پروژه:
های های برقی و هیبریدی در کشورمطالعه و بررسی نقشه راه و اسناد توسعه فنآوری پیشرانه خودرو"گزارش مرحله اول 

 1396 ”پیشرفته و در حال توسعه
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بنیان و های دانشامل تولیدکنندگان، شرکت های داخلی ش مدیریت دانش فنی و شناسایی توانمندی  "گزارش مرحله دوم 
 1396" های برقی و هیبریدیپژوهشی مرتبط با طراحی و ساخت پیشرانه خودرو -موسسات آموزشی

سوم   شرانه خودرو    "گزارش مرحله  سایی ده تولیدکننده مطرح خارجی پی صوالت    شنا سی مح های برقی و هیبریدی، برر
 1397 "های مربوطهتبط به همراه لیست آزمونهای مرها  و شناسایی آزمایشگاهآن

های پیشههرفته و در حال توسههعه در حوزه پیشههرانه ها ملی و بین المللی کشههوربررسههی اسههتاندارد"م چهارگزارش مرحله 
 1397" های برقی و هیبریدیخودرو

های برقی و  ودروتدوین برنامه عملیاتی بومی کردن دانش فنی طراحی و سهههاخت پیشهههرانه خ        "گزارش مرحله پنجم  
 1397" هیبریدی
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و  یشطرح پاهای پایان یافته پروژه

 برق یعنظارت در بخش توز
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 عنوان پروژه:

 برق مطالعه، بررسی و تشکیل اتاق فکر پایش و نظارت بخش توزیع 
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: طرح پایش و نظارت در بخش توزیع برق مجری: واحد

 PDPN18-2 کد پروژه: الدن خرسند ه:مدیر پروژ

 مریم محمدی، الدن خرسند، مهدیه پوربافرانی  همکاران:

 چکیده پروژه:

ها در ن به همراه دالیل بقا و توسعه آنجهاهای فکر در این پروژه ابتدا کلیات اتاق فکر بررسی شد . سپس  برترین اتاق
های فکر معرفی شدند و همچنین به  ای انتخاب و امتیازدهی به این اتاقهها و معیارها ،منابع تامین مالی آنطول سال

با توجه به اینکه شیوه انجام این پروژه، انجام مصاحبه  بررسی اتاق فکر در ایران پرداخته شد و روش شناسی انجام پروژه
یوه یت شنهارفی شد . در مع ها و موضوعات مهم برای پایش و نظارت بخش توزیع است ،با خبرگان و شناسایی چالش

شیوه برگزاری و مدیریت جلسات ، تاثیر الزم به ذکر است که . نامه اجرایی اتاق فکر و نحوه تشکیل جلسات بررسی شدند
به سزایی بر روی نتایج به دست آمده و در نتیجه عملکرد مناسب اتاق فکر دارد.در مرحله بعد الزم بود تا حوزه توزیع برق 

لیدی اولیه های کد،برای دستیابی به این منظور جلسات متعددی با خبرگان این حوزه برگزار شد .چالشبهتر شناخته شو
توسط کارشناسان آشنا با بخش توزیع برق از طریق مطالعه، مصاحبه و تشکیل جلسات اولیه  تعیین شد.اولویت بندی 

 های اولویت دار، مطالعات تطبیقی بهمورد چالشها با استفاده از متدولوژی تحلیل محتوا صورت گرفت ، سپس در چالش
حقوق -1مطرح شده انجام شد: همراه بررسی وضع موجود کشور ایران صورت گرفت. مطالعات اولیه پیرامون سه چالش

خانه "در آخر به طراحی سایت  .های مورد نیاز برای پایش و نظارت شاخص-3ساالری نظام شایسته-2مشترکین برق 
های اجرایی اتاق فکر پرداخته شد و طراحی اولیه سایت انجام با استفاده از تحلیل نیازمندی "صنعت برق اندیشمندان

 گرفت.

 چکیده نتایج:

سی و رتبه بندی اتاق فکر  -1 ضوعات مو با در نظر گرفتن پارامترن جهاهای معتبر برر رد هایی نظیر تامین مالی، مو
 هاو الگوبرداری از آن بررسی

 های ایران و بررسی قوانین موجودفکر بررسی اتاق -2
 بررسی شیوه نامه اجرایی اتاق فکر و نحوه تشکیل جلسات  -3
 شناسی انجام پروژهمعرفی روش -4

 هاهای و تکمیل فرمها( و انجام مصاحبات مرحلطراحی فرم  برای شناسایی موضوعات کلیدی )چالش -5

 شیوه نامه اجرایی اتاق فکر و نحوه تشکیل جلسات -6
 ن جهاهای رگوالتوری بخش توزیع در سایر کشور بررسی -7

 بررسی بخش توزیع برق ایران در شرایط فعلی -8
 شناسایی تعدادی از خبرگان بخش توزیع و برگزاری جلسات -9
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 بندی و مطالعه و تحقیقشناسایی موضوعات اصلی و اولویت -10

  "یشمندان صنعت برقخانه اند"برنامه ریزی وب سایت اتاق فکر پایش و نظارت صنعت برق با عنوان  -11

 هاها و خروجیبررسی الزامات طراحی وب سایت، هدف و رسالت اصلی اتاق فکر و ورودی -12

 طراحی  اولیه سایت خانه اندیشمندان صنعت برق  -13
 

 مستندات پروژه:
 گزارش مرحله اول   -1
سندگا   "کلیات اتاق فکر "تالیف ، تدوین و چاپ کتاب  -2 ساس محتویات فاز یک پروژه نوی محمدی  ن : مریمبر ا

 ،مهدیه پوربافرانی،مهسا شهبازی
 گزارش مرحله دوم  -3
 گزارش مرحله سوم  -4

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niroo Research Institute 

 573  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح توسعه های پایان یافته پروژه

در  یکنترل خوردگ یهایفناور

 صنعت برق
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 عنوان پروژه:

های های تیتانیوم مناسب جهت استفاده در نیروگاهسنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت آلیاژامکان
 و گازی بخاری

های کنترل و پایش   طرح توسهههعه فناوری   واحد مجری:
 خوردگی در صنعت برق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PNCMPN04-1 کد پروژه: محمدرضا شیرپی مدیر پروژه:

 میالد آرمان همکاران:

 خالصه پروژه:

گردد. می های کمپرسور استفاده  ور و پرههای کندانس های توربین بخاری، لولههای پایه تیتانیوم در صنعت برق در پره آلیاژ
ستفاده از آلیاژ  شد. هم چنین تی های جدید تیتانیوم میهای توربین بخار یکی از کاربردهای تیتانیوم در پرها ساً   با سا تانیوم ا

سور      شتر انواع خوردگی به وجود آمده در کندان سبت به بی صونیت دارد و به همین دلیل به  های نیروگاهن وان ماده عنها م
ساخت لوله    سبی برای  سور منا شد. عالوه بر این ها مطرح میها و اجزای کندان های تیتانیوم به عنوان ماده جدید ها آلیاژبا

ستفاده قرار گیرد. آلیاژ های توربین گازی میهای ثابت و متحرک کمپرسور برای ساخت پره  تیتانیوم  های پایهتواند مورد ا
ن های تیتانیوم در عیدار شههدن باالیی دارند. آلیاژورندگی باال، مقاومت به خوردگی و مقاومت به حفرههای با خدر محیط

سعه دانش فنی           شده، تو ستگی و خزش دارند. با توجه به مطالب مطرح  سبی در برابر خ سبک بوده و مقاومت منا حال 
 ز اهمیت بسزایی برخوردار است. های بخاری و گازی اهای تیتانیوم جهت استفاده در نیروگاهآلیاژ

جهت  جدید مقاوم به خوردگی مناسب تیتانیوم هایآلیاژبرای ساخت  و ارائه برنامه عملیاتی سنجی فنی و اقتصادی   امکان
 باشد.پروژه حاضر میاصلی  در کشور، هدفهای بخاری و گازی استفاده در نیروگاه

 

 چکیده نتایج: 

 که از جنس تیتانیوم یا  بخاری و گازیهای حرانی و مهم نیروگاهدر این پروژه، نخست تجهیزات ب
تیتانیوم مورد استفاده در ساخت این تجهیزات  هایگردند. سپس آلیاژباشند تعیین میهای آن میآلیاژ

مقاوم  تیتانیوم جدید هایها آلیاژهای پیشرفته مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و از میان آندر کشور
ها انجام گرفته و مشخص سنجی فنی و اقتصادی بر روی آنشوند و امکانردگی انتخاب میبه خو

های بخاری ها جهت ساخت در داخل کشور در تجهیزات با اولویت نیروگاهگردد که کدامیک از آنمی
 باشند.و گازی کشور از نقطه نظر فنی و اقتصادی مناسب می

 های ناشی از خوردگی، میزان سود به هزینه دی و کاهش خسارتجویی اقتصانحوه ساخت، میزان صرفه
م تیتانیو هایتیتانیوم انتخاب شده، چرخه عمر ساخت آلیاژ هایدر صورت ساخت و استفاده از آلیاژ

های عملیایی و امکانات داخل کشور و نحوه همکاری با گذاری و هزینههای سرمایهمنتخب، هزینه
 ومتیتانی هایقاتی و پژوهشی داخل و خارج کشور برای ساخت هر یک از آلیاژها و مراکز تحقیشرکت

در قالب یک برنامه عملیاتی  جدید مقاوم به خوردگی مناسب جهت استفاده در نیروگاه بخاری و گازی
 گردد.ارائه می
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 مستندات پروژه:

  طرح  "اده در تجهیزات نیروگاهی های تیتانیوم مورد استفمطالعه در زمینه آلیاژ "گزارش مرحله اول و دوم  
 های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق ، پژوهشگاه نیروتوسعه فناوری

  های تیتانیوم جدید مقاوم به خوردگی مناسب ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت آلیاژ "م چهارگزارش مرحله سوم و
های کنترل و پایش خوردگی در صنعت اوریطرح  توسعه فن "های بخاری و گازی جهت استفاده در نیروگاه

 برق ، پژوهشگاه نیرو
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 عنوان پروژه:

های جدید مقاوم به خوردگی مناسب جهت سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت فوالدامکان
 های آبی کشوراستفاده در نیروگاه
ترل خوردگی طرح توسههعه فناوری های کن واحد مجری:

 در صنعت برق
 پژوهشگاه نیرو :کارفرما

 PNCMPN04-2 کد پروژه: مصطفی سلطانلو مدیر پروژه:

 نازنین تیماسی :همکاران

 خالصه پروژه:

عه فوالد    فاده شهههده در نیروگاه    های مقاوم در برابر خوردگی در توربین  به منظور مطال های ایران، انواع  های آبی اسهههت
سی قرار گرفت. طبق این مطالعات، حدود   های مختلفتوربین صد از نیروگاه  90مورد برر های های ایران دارای توربیندر

Francis     نابراین، ارزیابی های مقاوم در برابر خوردگی برای   های فنی و اقتصهههادی برای سهههاخت فوالد   هسهههتند. ب
 های فرانسیس صورت گرفته است.توربین

ورد زایی، سایش در اثر برختواند در اثر خالءهای آبی میهای مربوط به توربینه، خرابیبا توجه به مطالعات صورت گرفت
ها امری ضروری محسوب های مواد و خستگی ایجاد گردد. لذا شناخت اجزای بحرانی این توربینذرات معلق، ترک

(، حلقه Spiral Caseفظه حلزونهی )های فرانسیس که شامل محگردد. بنابراین پس از بررسی اجزای اصلی توربینمی
 Draft( و لوله مکش )Runner(، رانر )Wicket gateکننده جریان آب )های تنظیم(، پرهStay ringنگهدارنده )

tubeباشند، به عنوان قطعات بحرانی که در معرض ها که در معرض جریان آب با سرعت زیاد میشود، رانر و پره( می
 ند، شناخته شدند.خطر خوردگی قرار دار

 همراه فرایند متالورژی ثانویه، مورد مطالعه قرار گرفت.های تولید فوالد مقاوم در برابر خوردگی، به عالوه بر این، روش
ستفاده در نیروگاه        ساخت قطعات و تجهیزات مورد ا شور جهت  سی امکانات موجود در ک ستای برر شور،  در را های آبی ک

سازی اراک، و فوالد اخگر انجام گرفت. با توجه هان، ماشینهای فوالد آلیاژی اصفی از شرکتمطالعاتی به صورت میدان
شرکت به امکانات و تجهیزات موجود در آن ستفاده د های فوالد زنگهای مذکور توانایی تولید انواع گریدها،  ر نزن برای ا

. اما در خصهههوص  ها اعالم آمادگی نمودند.د این نوع گریدهای برق آبی را داشهههته و جهت تولیهای آبی نیروگاهتوربین
را با  گیت و قطعات دیگرشههرکت فوالد اخگر، تجربه سههاخت انواع ویکت نهافرانسههیس، ت تجربه سههاخت قطعات توربین

های آبی های بکار رفته در نیروگاهاتریش برای توربین Voith Siemensفرانسههه و  Alstomنظارت دو شههرکت 
ادی، های تولید قطعه بر مبنای بازه ابعهای اقتصادی به واسطه متغیر بودن هزینه  و گتوند داشته است. در ارزیابی   سیمره 

های مختلف زمانی، شهرایط سهیاسهی و    های متالورژیکی، نواسهانات قیمت خرید عناصهر آلیاژی در بازه  هندسهه و پارامتر 
ذیر پصورت دقیق در هیچ یک از موارد فروش خام و فروش قطعه امکان اقتصادی کشور و ... امکان ارزیابی اقتصادی به    

 .نگردید
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 چکیده نتایج: 

 

 ردید.آبی کشور از نظر نوع و تعداد، شناسایی گهای برقآبی به کار رفته در نیروگاه-های برقدر ابتدا انواع توربین -1

 ورد مطالعه قرار گرفت.های آبی از نقطه نظر خوردگی مهای مربوط به توربینخرابی -2

 های آبی از نقطه نظر خوردگی مورد مظالعه قرار گرفت.اجزای بحرانی توربین  -3

 های جدید مقاوم به خوردگیبررسی انواع فوالد  -4

 بررسی و مطالعات میدانی امکانات ساخت داخل -5

 ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت اجزاء بحرانی از نقطه نظر فنی -6

 مستندات پروژه:

 سنجی فنی و اقتصادی وایی انجام طرح و جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینه ی امکانارش نهگز
 رهای آبی کشوهای جدید مقاوم به خوردگی مناسب جهت استفاده در نیروگاهارائه برنامه عملیاتی برای ساخت فوالد
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 عنوان پروژه:

های مناسب جهت استفاده در تجهیزات با اولویت صنعت تصادی و مدل عملیاتی ساخت کامپوزیتامکان سنجی فنی و اق
 برق

های کنترل خوردگی در طرح توسعه فناوری واحد مجری:
 صنعت برق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PNCMPN04-4 کد پروژه: مهرنوش هور مدیر پروژه:

 هام رفیعی، امین قربان حسینیر همکاران:

 ه پروژه:چکید

و  های تولید، توزیع و انتقال، معرفیشده در صنعت برق در حوزهگرفته کار در این پروژه کلیه تجهیزات کامپوزیتی به
جویی حاصل از استفاده از قطعات کامپوزیتی در مقایسه با هزینه تعمیر هاند. سپس به بررسی اقتصادی صرفهتشریح شد

دیده خوردگی برای نمونه غیرکامپوزیتی پرداخته شده است. به منظور تدوین استراتژی و و نگهداری مورد نیاز در برابر پ
رد نظر های موها در صنعت برق برای مقابله با خوردگی، ابتدا شاخصها به منظور استفاده از کامپوزیتاولویت بندی آن

ی های جذاب رتبه دهای مذکور، حوزههجهت رتبه بندی تجهیزات شناسایی شده، تعیین شده و سپس بر اساس شاخص
 ها در صنعت برق تدوین گردیده، امتیازدهیهای عملیاتی مناسب جهت گسترش استفاده از کامپوزیتهاند. استراتژیشد

های یت، برنامه عملیاتی مناسب در راستای مأموریت پژوهشگاه نیرو برای نیل به استراتژینهاهاند. در و رتبه بندی شد
 شده ارائه شده است. تدوین

 

 چکیده نتایج:

( برج خنک 2ها، )( عایق حرارتی لوله1ها در بخش تولید صنعت برق عبارتند از: )پنج اولویت اول استفاده از کامپوزیت
( مبدل حرارتی و صفحه تحتانی سلول خورشیدی )با رتبه برابر(. 5( دودکش و )4ها و مخازن کامپوزیت، )( لوله3کننده، )

: توان در مواردی چونها در حوزه توزیع/انتقال صنعت برق را میمچنین پنج اولویت اول استفاده از فناوری کامپوزیته
( تابلو برق و 4( سینی حمل کابل، )3های انتقال قدرت، )( تیر و دکل2های عرضی نگهدارنده تجهیزات برقی، )( بازو1)
های پر اولویت مورد نیاز صنعت برق با گذاران بخش خصوصی به بخشایهسوق دادن سرم ( کانال عبور کابل برشمرد.5)

های نوپا در قالب قرارداد بیع متقابل و در حد تیراژ تولیدی سال های الزم همکاری با واحدها و ارائه مشاورهایجاد مشوق
ون رچراغ برق و دودکش، ایجاد کانبرداری، استفاده از ظرفیت تولید کنندگان لوله کامپوزیت برای تولید تیاول بهره

های تولیدی و خبرگان صنعت برق و حمایت از ها، شرکتمتخصصان کامپوزیت در پژوهشگاه نیرو با مشارکت دانشگاه
هام بخش و کاهش میزان س (JV)گذاری مشترک های سایز متوسط در قالب مشارکت مالی و سرمایهایجاد شرکت

 باشند.ریجی، پنج استراتژی پراهمیت خلق شده میدولتی در یک بازه معین و تد
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 مستندات پروژه:
 های تولید، توزیع و انتقال نیروها در حوزههای کاربرد کامپوزیتزمینهمعرفی "گزارش مراحل اول و دوم پروژه با عنوان  -
کنترل و  های نوینوسعه فناوری، مرکز ت"شناسایی تجهیزات و قطعات کامپوزیتی قابل استفاده در صنعت برق ایرانو 

 .1397پایش خوردگی در صنعت برق ، خرداد ماه 
ز توسعه ، مرک"اقتصادی استفاده از فناوری کامپوزیت در صنعت برق-بررسی فنی"گزارش مرحله سوم پروژه با عنوان -

 .1397های نوین کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق ، شهریور ماه فناوری

ایش های نوین کنترل و پ، مرکز توسعه فناوری"تدوین استراتژی و اولویت بندی"م پروژه با عنوانچهار گزارش مرحله -
 .1397خوردگی در صنعت برق ، مهر ماه 
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 عنوان پروژه:

 اولویت با تجهیزات در استفاده جهت جدید هایپوشش تولید عملیاتی برنامه ارائه و اقتصادی و سنجی فنیامکان

 تبدیلی( و آلی هایپوشش و باال دمای هایپوشش از )بغیر صنعت برق

های کنترل و پایش   طرح توسهههعه فناوری   واحد مجری:
 خوردگی در صنعت برق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PNCMPN05-1 کد پروژه: محمدرضا شیرپی مدیر پروژه:

 --- همکاران:

 خالصه پروژه:

های مهندسی، مطالعات و ناشی از خوردگی و لحاظ کردن ایمنی سازه های هنگفت خساراتدر راستای کاهش هزینه
ج های محافظ یکی از موارد رایهای بسیاری برای کنترل آن مد نظر قرار گرفته است که در این بین اعمال پوششراهکار

سازگار و اقتصادی، های موثر، زیستبرای این منظور است. به عبارت دیگر، نیاز است تا با نوآوری و اعمال پوشش
 های ناشی از خوردگی را به حداقل رساند.هزینه
صادی  و سنجی فنی امکان"پروژه  شش  تولید عملیاتی برنامه ارائه و اقت ستفاده  جهت جدید هایپو  با تجهیزات در ا

شش  از صنعت برق )بغیر  اولویت شش  و باال دمای هایپو شی از طر  "تبدیلی( و آلی هایپو سعه   "ح به عنوان بخ تو
می باشههد که در راسههتای اجرای اسههناد راهبردی توسههعه فناوری  "های کنترل و پایش خوردگی در صههنعت برقفناوری

صوب وزارت نیرو و به منظور رفع نیاز  شگاه رنگ      های طرحم شگاه نیرو به پژوه صنعت برق از طرف پژوه های فناورانه 
تفاده در های نوین قابل اس مختلف تقسیم گردید و تالش شد تا پوشش    واگذار گردید. در این راستا، پروژه به شش بخش  

شگاه           ستفاده از اطالعات موجود در پژوه صادی نیز دارند معرفی گردند. برای این هدف،  با ا صرفه اقت صنعت برق که 
ض تی که در معرهایی از صههنعت نیروگاهی که در معرض خوردگی شههدید قرار دارند انجام پذیرفت و تجهیزانیرو، بازدید

شش       سایی گردید. در مرحله بعد، تحقیقات انجام گرفته برروی پو شنا ستند  صنع خوردگی ه ت های جدیدی که وارد این 
ش      سی قرار گرفت و پی شش نهاداتی در این رابطه ارائه گردید. نهاشده اند مورد برر های یتاً، پس از ارزیابی طول عمر پو

سه آن با     صنعت برق و مقای شش فعلی در  سود به هزینه با توجه با افزایش طول     عمر پو سبت  شده، ارزیابی ن های ارائه 
ش بعدی دی انجام گرفت. در بخنهاعمر پوشش در صورت جایگزینی سامانه پوششی فعلی با سامانه پوششی نوین پیش          

سامانه پژوهش، امکانات و هزینه شی معدنی و کامپوزیتی نوین م  های الزم جهت تولید  ش سی قرار گرف های پو ت. ورد برر
شرکت سپس مطالعاتی برروی  توانمندی  سامانه   های تحقیقاتی و فناورانه  شی جهت تولید این  ها انجام ها و مراکز پژوه

های معدنی و کامپوزیتی نوین جهت استفاده در تجهیزات صنعت برق   یت برنامه عملیاتی، برای تولید پوشش نهاشد و در  
 د گردید.نهاپیش

ضر، امکان هدف ا صادی  و سنجی فنی ز طرح تحقیقاتی حا شش  تولید عملیاتی برنامه ارائه و اقت  جهت جدید هایپو

 تبدیلی( بود. و آلی هایپوشش و باال دمای هایپوشش از صنعت برق )بغیر اولویت با تجهیزات در استفاده
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 چکیده نتایج: 

های دگی می باشند، شناسایی و امکان اعمال پوششدر ابتدا قطعات بحرانی در صنعت برق که در معرض خور -1
 ها بررسی گردید.محافظ به خوردگی بر سطح آن

-اال و آلیهای دمای ببررسی تمام تجهیزات صنعت برق )تولید، توزیع و انتقال( که دارای پوشش )بغیر از پوشش -2
 تبدیلی( می باشند.

 تبدیلی( مورد استفاده در صنعت برق.-و آلی های دمای باالهای )بغیر از پوششبررسی کامل پوشش  -3

 ها از نقطه نظر نوع و میزان استفاده در صنعت برق.بررسی وضعیت فعلی پوشش  -4

های مناسب ها  در هر قطعه مشخص و پوششعوامل ایجاد کننده خوردگی و نوع فرآیند خوردگی حاصل از آن -5
 با هر قطعه معرفی گردید.

ی هر قطعه و میزان سود به زیان حاصل از پوشش دهی قطعات با استفاده از میزان خسارات ناشی از خوردگ -6
 های معدنی تعیین گردید.پوشش

 های معدنی مقاوم به خوردگی برآورد گردید.میزان سرمایه الزم و امکانات موجود در کشور در جهت تولید پوشش -7

های مختلف بر سطح قطعات بحرانی شها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی جهت اعمال پوشنحوه همکاری با شرکت -8
 موجود در صنعت برق مشخص گردید.

 مستندات پروژه:

 و اقتصادی و سنجی فنیامکانبندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینه ی گزارش نهایی انجام طرح و جمع
 دمای هایپوشش از نعت برق )بغیرص اولویت با تجهیزات در استفاده جهت جدید هایپوشش تولید عملیاتی برنامه ارائه

 تبدیلی(. و آلی هایپوشش و باال
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 عنوان پروژه:

عت های آلی و تبدیلی جدید در تجهیزات با اولویت صنامکانسنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی تولید پوشش
                                                    برق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: توسعه فناوری های کنترل خوردگی در صنعت برق طرح واحد مجری:

 PNCMPN05-2 کد پروژه: محمدرضا شیرپی مدیر پروژه:

 رضا نادری محمودی همکاران:

 خالصه پروژه:

می باشد که در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه  "کنترل خوردگی در صنعت برق ایران"این پروژه بخشی از طرح 
های فناورانه صنعت برق از طرف پژوهشگاه نیرو به دانشکده های طرحفناوری مصوب وزارت نیرو و به منظور رفع نیاز

فنی دانشگاه تهران واگذار گردید. دو فاز برای انجام این پروژه درنظر گرفته شده که بر اساس برآورد انجام شده فاز اول 
روژه را به خود اختصاص می دهد. در فاز اول این پروژه، آمار و اطالعات درصد کل پ 30درصد و فاز دوم  70در حدود 

های زیر بررسی شد: بازدید از یک نمونه ها در صنعت برق کشور و استخراج آمار به روشمیزان مصرف انواع مختلف رنگ
ک/وزارت صنعت، معدن و های مختلف و گمرصنعت نیروگاهی، اطالعات موجود در پژوهشگاه نیرو، مکاتبه با نیروگاه

های آلی و تبدیلی که وارد صنعت شده اند مورد بررسی قرار تجارت. در مرحله بعد، تحقیقات انجام گرفته برروی پوشش
ه های فعلی در صنعت برق با توجه بیتاً پس از ارزیابی عمر پوششنهاداتی در این رابطه ارائه گردید. نهاگرفت و پیش

های ارائه شده در مرحله دوم، ارزیابی نسبت سود به هزینه حله اول پروژه و مقایسه آن با عمر پوششهای حاصل از مرداده
دی انجام هانبا توجه با افزایش طول عمر پوشش در صورت جایگزینی سامانه پوششی فعلی با سامانه پوششی نوین پیش

های فاز های پوششی )آلی، تبدیلی( نوین باتوجه به دادههای الزم جهت تولید سامانهگرفت. در فاز دوم امکانات و هزینه
شی جهت ها و مراکز پژوههای تحقیقاتی و فناورانه شرکتقبل مورد بررسی قرار گرفت. سپس مطالعاتی برروی  توانمندی

ی، تبدیلی نوین لهای آیت برنامه عملیاتی برای تولید پوششنهاتولید سامانه پوششی )آلی، تبدیلی( نوین انجام شد و در 
 د گردید.نهاجهت استفاده در تجهیزات صنعت برق پیش

 

 چکیده نتایج: 

 هار وهار، نیروگاه چابها برروی تجهیزات نیروگاه کنارک، اداره توزیع برق چابوضعیت خوردگی و شرایط پوشش -
 نیروگاه شهرری مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

ها و گمرک و مروری بر ها و مکاتبات با نیروگاهد در پژوهشگاه و اطالعات حاصل از بازدیدهای موجوبا توجه به داده -
صوص های فعلی و جایگزین ارزیابی و درخد گردید. در مرحله بعدی دوام پوششنهاهای پوششی جایگزین پیشمنابع، سامانه

 های اقتصادی انجام شد.ها بررسیاین جایگزینی
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 ها انجام شد. درخصوص دستیابی به دانشتصادی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید پوششبرآورد فنی و اق -
رد تولید یتا در مونهاها و مراکز تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. ها، دانشگاهها توانمندی شرکتفنی و تولید پوشش

 های جایگزین برنامه عملیاتی ارائه گردید پوشش

 ت پروژه:مستندا

 آوری اطالعات، مروری بر منابع، ارزیابی عمر پوشش و آنالیز سود به هزینهگزارش فاز اول پروژه شامل جمع -

 اییگزارش نه -
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 عنوان پروژه:

های مسیر داغ توربین های دمای باال در قطعاتسنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ایجاد پوششنامکا
 گازی

های کنترل خوردگی طرح توسهههعه فناوری حد مجری:وا
 در صنعت برق

 پژوهشگاه نیرو کارفرما:

 PNCMPN05-3 کد پروژه: محمدرضا شیرپی مدیر پروژه:

 منصور رضوی، ایمان مباشرپور، محمدرضا رحیمی پور، لیال نیکزاد ، محمد فرو یزی ، محمد ذاکر ی، ام ین مجیدی ، همکاران:

 امیرحسین پاکسرشت

 

 :چکیده

 در قطعات باال ی دما ی هاپوشش ایجاد برای عملیاتی برنامه ارائه و اقتصادی و فنی سنجی امکان جاری تحقیق در

 مورد داغ هایپوشش معرفی و شناسایی به ابتدا در منظور این به .گرفت قرار مطالعه مورد گازی هایتوربین داغ مسیر

 نیازسنجی به توجه سنتز، با هایروش ادامه، در .شد پرداخته هاآن هایژگیوی و خصوصیات ها،توربین در استفاده

YSZ و MCrAlY مورد کشور، در هاپودر این مصرف ساالنه پر هایپودر تولید برای نیاز مورد تجهیزات و فرآوری 

 صورت شدن، صنعتی لیتقاب دارای هایروش به مذکور هایپودر تولید دقیق هزینه از برآوردی و گرفت قرار بررسی

 پوشش هایپودر تولید جهت در کشور داخل مرکزی در هیچ حاضر حال در پذیرفته صورت هایبررسی طبق .پذیرفت

 زیادی تعداد اگرچه .شود می تامین خارجی از تولیدکنندگان نیاز کشور تمامی و نداشته فعالیت توربین داغ مناطق دهی

 توانایی مناسب، تجهیزات و متخصص انسانی نیروی بودن به دارا توجه با کشور داخل صنعتی و دانشگاهی مراکز از

 کشور گازی هایتوربین معرفی از پس ادامه در .گردید اشاره هاآن که به دارند را مذکور هایپودر تولید جهت در بالقوه

 مورد پوشش نوع تعیین از پس .شد پرداخته هاتوربین این حساس و نقاط بحرانی بررسی به ها،آن خصوصیات بیان و

 مشخص میدانی مطالعات .گردید معرفی هاپوشش این اعمال جهت مناسب و تجهیزات روش توربین، داغ قطعات نیاز

 ساخت داخلی توان بر تکیه با و باشد می فراهم کشور صنعتی موجود تجهیزات توسط اعمال پوشش امکان که نمود

 توربین هایپره در پوشش از استفاده که داد نشان هابرآورد همچنین .باشد می میسر یازن مورد هایدستگاه از بسیاری

 .شد خواهد قطعات عمر طول برابری دو افزایش باعث طور متوسط به
 

 :گیری نتیجه

 املش هاآن از درصد 70 از بیش که دارد وجود گازی و ترکیبی سیکل نیروگاه 77 حدود کشور در که داد نشان مطالعات

.باشد می مگاوات 25های توربینو   GE-F9   وV 94.2 مدل زیمنس توربین نوع 3

 امکان توربین، هر مختلف هایقسمت همچنین و نیروگاه هر در استفاده مورد توربین کاری شرایط و نوع به توجه با

 ذکر شایان .دارد وجود نفوذی و حرارتی سد روکشی، - فلزی هایپوشش جمله از هاپوشش از مختلفی طیف از استفاده

.ندارد وجود پوششی نوع هیچ از استفاده به لزومی توربین، مناطق برخی در که است

 شناسایی باال دما هایپوشش  در استفاده منظور به استفاده قابل هایپودر تولید برای فعالی مرکز هیچ حاضر حال در

.شود می تامین کشور از خارج از هانیاز تمام و نگردید
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 به توجه با که هستند برخوردار مناسب تولید پتانسیل از داخلی، مراکز از تعدادی ها،پودر این تولید هایروش به توجه با

 سریع برگشت و تولید خط اندازی راه از باالیی افزوده ارزش انتظار خارجی، خرید باالی قیمت و سالیانه مصرف حجم

.دارد وجود واردات از نیازی بی و کشور از زار خروج همچنین و اولیه سرمایه

 .دارد وجود کشور در صنعتی قطعات روی بر مناسب هایپوشش اعمال امکان داخلی، تجهیزات و امکانات به توجه با

.ساخت خواهد فراهم نیز را تکمیلی تجهیزات داخل ساخت و طراحی امکان متخصص، هاینیرو وجود

 این عمر بهبود به منجر  چشمگیری طور به گازی، هایتوربین قیمت گران قطعات روی بر باال دما هایپوشش اعمال

.است مالحظه قابل بسیار پوشش اعمال مقابل در عمر افزایش این که شده قطعات

 یدگرد آماده نیاز مورد فنی  اطالعات انضمام به طرح تعدادی گازی، هایتوربین در باال دما هایپوشش توسعه منظور به

 .گردد کارسازی گروه، فنی کمیته در سنجی اولویت و غربالگری بررسی، از پس تا
 

 :پروژه مستندات

 نفوذی و روکشی حرارتی، سد هایپوشش عنوان به استفاده قابل مواد تعیین :اول مرحله گزارش

 گازی هایتوربین داغ مسیر در و حساس نقاط تعیین :دوم مرحله گزارش 

 پوشش اعمال تجهیزات تعیین :سوم مرحله گزارش 

 اقتصادی و فنی ارزیابی و راه نقشه ارائه :ارمچه مرحله گزارش __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niroo Research Institute 

 587  1397کارنامه پژوهش و توسعه فناوری سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

طرح جامع های پایان یافته پروژه

 ین،تدو ی،بند یتاولو ی،سنجیازن

وزه ح یاستانداردها یهو الحاق یبازنگر

 برق یعتوز
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  : پروژهعنوان 

 "سازی سیستم تحت وب استاندارد )فاز اول(طراحی و پیاده "

 مجری: واحد
جامع ن  ند  یت اولو ی،سهههنج یاز طرح   ین،تدو  ی،ب

 برق یعحوزه توز یاستاندارد ها یهو الحاق یبازنگر
 پژوهشگاه نیرو  کارفرما:

 PDPN12 کد پروژه: الهه حبیبی مدیر پروژه:

 آبادیمرضیه حسین –مریم پیروزه  -سید علیرضا مرجانمهر  –اله رؤفی حبیب -الهه حبیبی  همکاران:

 

 خالصه پروژه:

ن )اعم از نفعاازمند ایجاد و برقراری ارتباط مسههتمر با کلیه ذیهای مورد نیاز در شههرایط فعلی و آینده نیتهیه اسههتاندارد
های زیرمجموعه و تابعه صههنعت برق، تولیدکنندگان تجهیزات مرتبط، مشههاوران، پیمانکاران، صههادرکنندگان و  شههرکت

سخت  شرکت افزاری و ...( و ذیافزاری و نرمواردکنندگان تجهیزات  شی  های معتبر خارجی، مراکز علمربطان ) ی و پژوه
کننده اسهههتاندارد، تولیدکنندگان خارجی و ....( و کلیه محققین در صهههنعت و           های تدوین  المللی، مراکز و سهههازمان بین

شگاه  ست که می دان ستای تهیه          ها ا ستماتیک در آید. در را سی صورت  ستاندارد به  ستم تحت وب ا سی تواند از طریق یک 
ستاندارد  ستاندارد، با     های اولویتیازها به منظور برآورده کردن نا سنجی ا صنعت برق و انرژی، پس از طی مراحل نیاز دار 

المللی در باالترین سطوح تخصصی، نسبت به ایجاد نظام پاسخگویی مناسب      های ملی و بینگیری از کلیه توانمندیبهره
 گردد )بخش تدوین استاندارد(. اقدام می

 
ی اجرای هت تحقق اهداف مورد نظر از تدوین اسهههتاندارد، بحث نظارت بر نحوهپس از تدوین و ابالغ اسهههتاندارد، در ج 

ستاندارد ابالغ  صالحیت حرف   شود. به همین منظور، دوره شده مطرح می ا شی جهت تعیین  شرکت های آموز های های 
های این یت حرف گردد. بخش نظارت بر اسهههتاندارد به نیابت از وزارت نیرو گواهی صهههالح      موجود و داوطلب برگزار می 

صادر می شرکت  ستاندارد ابالغ   ها را  شی ا ستاندارد ها و اولویتشده، نیاز کند. همچنین، با اجرای آزمای صنعت های ا  های 
منظور ی استاندارد پژوهشگاه نیرو نیز به عنوان واحدی مستقر و یکپارچه به   گردد. بخش دبیرخانهبرق و انرژی شفاف می 
ی مرتبطین صهههنعت برق و انرژی در داخل و خارج کشهههور )وزارت نیرو و باط وزارت نیرو با کلیههماهنگی، تعامل و ارت

ها و امور آموزش و ترویج ها، کنفرانسها و ....(، برگزاری سههمینارTCهای تابعه آن، سههازمان ملی اسههتاندارد،  شههرکت
به وزارت نیرو و پیگیری ابالغ اسههتاندارد به  هانویسهای تخصههصههی، ارائه پیشاسههتاندارد، هماهنگی و تشههکیل کمیته

ل تواند با استفاده از یک سیستم تحت وب استاندارد تسهی      الذکر مینفعان تشکیل گردیده است. انجام کلیه امور فوق  ذی
ستاندارد از       ستم ا سی ست. هر        چهارشود. به طور کلی،  شده ا شکیل  سنجی، تدوین و نظارت ت صلی دبیرخانه، نیاز بخش ا

 باشند:هایی میها خود شامل زیربخشم از این بخشکدا
 :بخش نیازسنجی 

o ها مدیریت درخواست 
o هاپایش استاندارد 
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o های استانداردبررسی و تحلیل نیازمندی 
o تعریف پروژه 

 :بخش تدوین 

o های تدوین، الحاقیه، بازنگری و ...اجرای پروژه 

o بانک اطالعاتی استاندارد 

o امور خدمات آزمایشگاهی 

 خش نظارت:ب 

o های بازرسیشرکت 

o آموزش 
o صدور گواهینامه 
o نتایج بازرسی 

 :بخش دبیرخانه 

o نشریه 

o های صنعت برق و انرژیپرتال استاندارد 

o های تخصصیکمیته 

o ها، محصوالتبانک اطالعاتی متخصصین، شرکت 

 

و  "صوالتها، محصصین، شرکتبانک اطالعاتی متخ"های سیستم استاندارد، دو نیازمندی با مطالعه و بررسی نیازمندی
دوین از بخش ت "های تدوین، الحاقیه، بازنگری و ...اجرای پروژه"از بخش دبیرخانه و نیازمندی  "های تخصصیکمیته"

ستاندارد، نیازمندی     ترتیب، در فاز اول طراحی و پیادهدر اولویت باالتری قرار گرفتند. بدین ستم تحت وب ا سی های سازی 
سازی همچنین، در ابتدای فاز اول این پروژه، قبل از پیادهگیرند. سازی و آزمون قرار میبررسی، تحلیل، پیاده مذکور مورد

رسانی و بیان اهداف کلی سیستم تحت وب استاندارد در     های بیان شده، تولید سیستم مدیریت محتوا جهت اطالع   بخش
 .نظر گرفته شده است

 

 چکیده نتایج:

ست     ستم تحت وب ا سازی نیازمندی   سازی تمامی ماژول اندارد جهت طراحی و پیادهسی ستند اری افزهای نرمها، نیاز به م
های مورد نیاز در سههیسههتم  ها و ماژولهای این سههیسههتم تحت وب، فعالیت مربوطه دارد. به دلیل حجم زیاد نیازمندی

ستاندارد، اولویت  شد ا سامانه بندی  س  هاند. مرحله اول پروژه،  ستری برای ایجاد بانک ا شد.   تاندارد و ب ستاندارد ایجاد  های ا
ها و های بانک اطالعاتی متخصصین، شرکتهای ماژولدر مرحله دوم و سوم پروژه، به ترتیب مرحله استخراج نیازمندی

صوالت و مرحله پیاد  ست. مراحل  سازی و آزمون این ماژول همح ستخراج  م و پنجم پروژچهارها انجام گرفته ا ه، نیز به  ا
سپس به پیاده    نیازمندی صی و  ص شم، با توجه به       های ماژول کمیته تخ ش صاص دارد. در مرحله  سازی و آزمون آن اخت

تی زیرسههیسههتم مدیریهای عملکردی و غیرعملکردی های حوزه اسههتاندارد، نیازمندیبندی فعالیتبندی و اولویتدسههته
 . استدر یک قالب استاندارد و مشخص، توصیف شده  ،های حوزه تدوینها و پروژهطرح
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 مستندات پروژه:

  :1396، پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو، «راهنمای سیستم مدیریت محتوای استاندارد» مرحله اول. 
  :ژوهشکده ، پ«هابانک متخصصین، محصوالت و شرکت -های سیستم تحت وب استاندارد سند نیازمندی»مرحله دوم

 .1396توزیع برق، پژوهشگاه نیرو، 

  :ها(سازی و آزمون سامانه تحت وب استاندارد )بانک متخصصین، محصوالت و شرکتشرح پیاده»مرحله سوم» ،
 .1396پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو، 

 وزیع برق، ده ت، پژوهشک«های تخصصیبانک کمیته -های سیستم تحت وب استاندارد سند نیازمندی»رم: مرحله چها
 .1396پژوهشگاه نیرو، 

  :وزیع ، پژوهشکده ت«های تخصصی(سازی و آزمون سامانه تحت وب استاندارد )بانک کمیتهشرح پیاده»مرحله پنجم
 .1396برق، پژوهشگاه نیرو، 

  :زه تدوین وهای حها و پروژهزیرسیستم مدیریتی طرح -های سیستم تحت وب استاندارد سند نیازمندی»مرحله ششم
 .1397، پژوهشکده توزیع برق، پژوهشگاه نیرو، «استاندارد
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و  یطرح طراحهای پایان یافته پروژه

ر بازا یاجرا یشرفتهتوسعه سامانه پ

 یرانبرق ا
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 عنوان پروژه: 

 افزار اجرای بازار زمان واقعیتدوین رویه بازار زمان واقعی و ایجاد و توسعه نرم
طرح طراحی و توسعه سامانه پیشرفته  مجری: واحد

 اجرای بازار برق ایران

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران کارفرما:

 CTMS06 کد پروژه: هاد فالحیفر مدیر پروژه:

 مرضیه مرتضایی، جالل دهنوی، سمیه صادقی همکاران:

 خالصه پروژه:

برداری و به روزرسانی تصمیمات هدف از طراحی و پیاده سازی بازار میانروزی در ایران بهبود فرایند بهره

های فراوانی در این زمینه وجود دارد. مواردی برداری است. چالشصل نزدیک به لحظه بهرهبرداری در فوابهره

های روزی و نتایج اجرای بازار روزپیش، تطابق زمانبندی و فرایندهمچون هماهنگی فرایند اجرای بازار میان

سویه بازارِ روز پیش متناسب با برداری و همچنین بازطراحی و یا توسعه فرایند تهای بهرهاین بازار با واقعیت

 گیری این بازار. شکل

 های طراحی ساختار بازار میانروزی در ایران عبارتنداز:ترین چالشمهم

است. هماهنگی فرایند تسویه بازار میانروزی با  pay as bidساختار تسویه بازار روز پیش در ایران  -

 حی است.های طراساختار تسویه بازار روزپیش از جمله چالش

 برداری دیسپاچینگ به صورت دستی و بدون استفاده از واحد کنترل خودکار تولید است.فرایند بهره -

های فنی و اجرایی بر خالف برنامه بازار روزپیش، نتایج اجرای بازار میانروزی باید تمامی دغدغه -

 بردار را دربر داشته باشد.بهره

سازی آن باید در یک زمان اجرای تا حد ممکن کم ه بهینهطراحی بازار و همچنین الگوریتم حل مسئل -

 قابل پیاده سازی باشند.

های های زمان واقعی و میانروزی و همچنین محدودیتهای برق دنیا در حوزه بازاربر اساس مطالعات بازار

 ین بازار عبارتنداز:ترین جوانب ایتاً بازار میانروزی برق ایران طراحی شد. مهمنهاموجود در بازار برق ایران 

 تابع هدف کمینه سازی هزینه پوشش دادن انحرافات -

 ها و شبکهدر نظر گرفتن تمامی قیود واحد -

 مبنا قراردادن نتایج بازار روزپیش -

 هاند.هایی که در بازار روزپیش مشمول دریافت سلب فرصت شددر اولویت قرار دادن واحد -

 ر سهولت در فرایند پیاده سازی و حل مسئله بازار.دریافت تک پله قیمتی از بازیگران به منظو -
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 الت،یدفتر تشکهای پایان یافته پروژه

 اطالعات یها و فناورروش
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 عنوان پروژه:

 امکان سنجی و تهیه برنامه عملیاتی -فاز اول مهاجرت به فناوری رایانش ابری در پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو کارفرما: ها و فناوری اطالعاتدفتر تشکیالت، روش واحد مجری:

 NPIOPN01 کد پروژه: حمیدرضا بزی مدیر پروژه:

 های(، علیرضا مرجانمهر)ناظر(حمیدرضا بزی )مدیر پروژه(، حمیدرضا افضلی)مجری پروژه(، آرزو گازری)کارشناس پروژ همکاران:

 چکیده پروژه:

دد شده است، روز به روز در   های متعوکار و سازمان های وارد حوزه کسب های اخیر بطور گسترد رایانش ابری که در سال 
های مختلف است و با توجه به شواهد موجود و رشد سریع استفاده از این فناوری،       حال گسترش و فراگیر شدن در حوزه  

ند های نوین مانگیری از فناوری رایانش ابری نه یک انتخاب بلکه یک اجبار اسهههت. ورود فناوریرسهههد بهرهبه نظر می
سل پنجم موبایل   تحلیل کالن داده، ای شیاء، ن ساختی ابری       9نترنت ا ستر زیر شدن نیاز به ب و غیره نیز که برای عملیاتی 

سههازی این فناوری شههده اسههت. لذا با روند رشههد این فناوری در سههطح دارند، عامل موثری در افزایش بکارگیری و پیاده
رسد تأخیر در این امر، موجب  صی خود، به نظر می های تخص های گوناگون از مزایای آن در زمینهنی و استفاده حوزه جها

 شود. سادگی میسر نمیهایی خواهد شد که جبران آن بهماندگیعقب
سنجی و تهیه برنامه اجرایی جهت م    سی امکان  سرویس هدف این پروژه برر ی هاهای مختلف مورد نیاز فعالیتهاجرت 

سایت    شگاه نیرو مانند وب  شناخت فناوری رایانش ابری و     ها و غیره به فناوریپژوه ست. در این پروژه،  رایانش ابری ا
ارتقای دانش رایانش ابری در سازمان صورت پذیرفت. در ادامه ارائه دهندگان خدمات ابری داخلی و خارجی بررسی شده  

ستفاده از خدمات ان  ایط و ضوابط  شامل زیرساخت فنی، شر    10CSPهاجرت و همکاری با ها،  تعیین الزامات مو تحلیل ا
های پژوهشههگاه سههایتهاجرت وبجهت م SLAپشههتیبانی، شههرایط و ضههوابط همکاری ازنظر مالی و حقوقی و تعیین 

 هاجرت تدوین گردید.بررسی شده و ساختار م
شش مرحله بود که     شامل  شده و مورد تایید      این پروژه  شده انجام  سه مرحله اول پروژه، مطابق برنامه از پیش تعیین 

ضای رایانش ابری در پژوهشگاه نیرو مشخص گردید. اما با     و کارفرمای محترم قرار گرفت و الزامات م ناظر هاجرت به ف
باید هزینه خدمت مورد نظر            توجه به دالیل متعدد از جمله ماهیت خاص کار اجرایی م            تدا  یانش ابری که اب هاجرت را

)بدون عقد قرارداد روتین کالسیک( تا سپس خدمات مورد    های مرتبط پرداخت می شد بصورت یکجا و نقدی در سامانه  
 درخواست فعال می گردید و مغایرت با الزامات روتین سازمانی، این مورد عملیاتی نگردیده و پروژه خاتمه یافت.
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 چکیده نتایج:

 های استقرار و ارائه سرویس شناخت فناوری رایانش ابری، انواع مدل 

 ئه دهندگان خدمات ابری داخلی و تدوین ساختار همکاریشناسایی و انتخاب ارا 

 های مورد نیازهاجرت و تدوین رویههای پژوهشگاه، برنامه ریزی مهاجرت وب سایتبررسی الزامات م 

 

 مستندات پروژه:
 های مرحله ای اول، دوم و سومگزارش 
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ریاستدفتر های پایان یافته پروژه  
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 عنوان پروژه:

 های اجرایی دفتر ریاستدبررسی و بهبود فراین
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: دفتر ریاست واحد مجری:

 NPOHPN02 کد پروژه: حمیدرضا بزی مدیر پروژه:

 های(، علی کرمانشاه)ناظر(حمیدرضا بزی )مدیر پروژه(، حمیدرضا افضلی)مجری پروژه(، آرزو گازری)کارشناس پروژ همکاران:

 چکیده پروژه:

های سههازمانی حوزه ریاسههت و دفتر مدیر عامل از اهمیت خاصههی برخوردار اسههت لذا انجام فعالیت  از آنجایی که در هر
در این گزارش هدف اصههلی، از یک طرف  درسههت و به هنگام می تواند کارایی و اثربخشههی این حوزه را افزایش دهد. 

سی فرآیند      سایی و برر ست و از طرف دیگر ار   ها و فعالیتشنا ست ا های بهینه برای انجام این ایه راهکارهای حوزه ریا
های حوزه ریاست می تواند نقش مهمی در پژوهشگاه ایفا   باشد. از آنجایی که شناسایی فعالیت   ها در این حوزه میفعالیت

نماید لذا در بخش اول، به شناخت و بررسی ادبیات موضوع در این حوزه، شرح وظایف مستند سازمان و ساختار سازمانی         
سی فرآیند       موجو سپس برر ست و  شده ا صاحبه د، پرداخته  صورت    های اجرایی این حوزه با توجه به م شده  های انجام 

شد.   ست و روش        پذیرفته  سئولین دفتر ریا صاحبه با م ستفاده از روش م ستقیم     Go Seeدر بخش دوم با ا شاهده م )م
های مرتبطی که در حال تر ریاست و سرویس  های جاری حوزه دففعالیت وضعیت( اطالعاتی حاصل شد که به کمک آن،   

حوزه ریاست با توجه به جایگاه   ها شناسایی گردید.  در بخش جلسات ،مکاتبات و تلفن  حاضر مورد استفاده قرار می گیرد  
شگاه نیرو دارد و بهبود در فرآیند  شگاه را تحت تاثیر  های آن می تواند کل فرآیندآن نقش مهمی در کل پژوه های پژوه

ستمر فعالیت   خو سی، کنترل و بهبود م سریع در  ها و فرآیندد قرار دهد. لذا برر های این حوزه  میتواند در کاهش زمان و ت
شود. در بخش      انجام فعالیت سوم به این مساله پرداخته می  شد که در بخش  های م بعد از مصاحبه چهارهای این واحد با

شناخت فعال      ست و  ستمر با کارکنان حوزه ریا سب با ظرفیت این واحد و نقش و جایگاه  ها و فرآیندیتم های جاری متنا
ن ها را افزایش دهد صورت پذیرفت. در ای های جدیدی که بتواند کارایی فرآینداساسی آن در پژوهشگاه، شناسایی فرآیند     

ستا با هدف افزایش کارایی به بررسی سیستم      ه قابلیت هایی کی فعالیتافزاری جاری پرداخته شد و سپس برا  های نرمرا
ا و هداتی ارایه گردید که می تواند در جهت افزایش سههرعت فعالیتنهاهای ممکن وجود دارد پیشههافزارها با نرمانجام آن

شد.  کاهش زمان عملیاتی انجام آن ش   در آخر نیز به ارایه گزارش تکمیلی از فعالیتها با شده و ارایه پی دات هانهای انجام 
 می شود.پرداخته 
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 چکیده نتایج:
 های اجرایی موجود در دفتر ریاستمستندسازی فرآِیند 

 بررسی نقاط مثبت و نقاز قابل بهبود 

 های جدید و نکارت رفتاری و مدیریتی مرتبط جهت بهبودد فرآیندنهاپیش 

 د داده شده جهت پیاده سازینهاهای جدید پیشافزارها و نرمپشتیبانی از سیستم 

 
 

 دات پروژه:مستن
 ایهای مرحلهگزارش 
 گزارش نهایی پروژه 
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 عنوان پروژه:

 های راهبری تحقیقات برقها و رویهبازبینی دستورالعمل
 پژوهشگاه نیرو کارفرما: معاونت فناوری واحد مجری:

 PDTPN05 کد پروژه: حمیدرضا بزی مدیر پروژه:

سیدمحسن مرجانمهر)مجری پروژه(، صحاف زاده، مقدم، قدوسی و شجاعی)کارشناس پروژ        حمیدرضا بزی  همکاران: های(،  )مدیر پروژه(، 

 ده آفرین )ناظر(

 چکیده پروژه:

های تحقیقات برق زیرسههاخت انجام اثر بخش فرایند مدیریت تحقیقات اسههت. بنابراین این ها و دسههتورالعملنامهآیین  
 سازی و افزایش کیفیتها، به چابکتوجه به درس آموختهزمانی مورد بازنگری قرار گرفته و با های مجموعه باید در دوره

 های شناسایی شده را برطرف نمود.ها پرداخته و کمبودفرایند
ستی، ادبیات مدیریت تحقیقات نیز مورد         سناد باال د ستخراج مفاد مرتبط با تحقیقات از ا سی و ا در این پروژه پس از برر
نفعان و بازیگران اصههلی این حوزه شههناسههایی و سههپس نظرات ایشههان در رسههی و جمع بندی قرار گرفت. در ادامه ذیبر

دی ایشان جهت نهاهای پیش های نظام موجود تحقیقات برق احصا شده است. همچنین راهکار   ها و چالشخصوص آسیب  
 بندی شد. هاصالح و بهبود وضعیت موجود و ارتقا به وضعیت مطلوب اخذ و طبق

ر این های تحقیقات بازنویسی شد. د  عمللها  و دستورا نامهها آیینزنگری شده و مطابق با آن های تحقیقات باهایتا فرایندن
ها و نقاط خال مشههاهده شههده مانند تشههکیل کنسههرسههیوم، مالکیت فکری، تجاری سههازی، مدیریت دانش  پروژه کمبود

د تصههویب های گذشههته )ماننداخت، پایش عملکرد تحقیقاتی نیز به مجموعه فرایندتحقیقاتی، بودجه ریزی، نظام کلی پر
اولویت تحقیقاتی، تصهههویب و اجرای پروژه( اضهههافه گردید تا با یک دید جامع تمامی موارد مرتبط با مدیریت تحقیقات      

 تحت پوشش قرار داده شود.
ساتی با تمامی مدیران تحقیقات     سخه اولیه، طی جل شده و طی  شرکت پس از تهیه ن های زیرمجموعه توانیر موارد ارائه 

 های دریافتی در مجموعه تهیه شده اعمال گردید.های زمانی بازخورفرصت

 چکیده نتایج:

  شناسایی اسناد باالدستی مرتبط با تحقیقات برق و استخراج مفاد مرتبط با تحقیقات برق 

 ت برقشناسی وضع موجود تحقیقاتبیین نظرات ذینفعان و آسیب 

 مرور ادبیات مدیریت تحقیقات صنعت برق و انرژی در داخل و خارج از کشور 

 های جدیدهای موجود و ارائه دستورالعملها و رویهنامهبازبینی فرایند تحقیقات و بازبینی آئین 

 مستندات پروژه:

 هارم و پنجمای اول، دوم و سوم، چهای مرحلهگزارش 

 رالعمل، یک شههیوه نامه، نه فرایند مرتبط با مدیریت تحقیقات در شههرکت توانیر و  نامه، یازده دسههتوچهار آیین
 های زیرمجموعهشرکت

 های مرتبطفرم 

 


