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 مقدمه

 تاب  وِ اػت آى اص حبوي ًيشٍگبّي ٍاحذّبي پيشي پذيذُ ثب ثشخَسد چگًَگي هَضَع ادثيبت ثش هشٍسي

ِ  عي اهب ؿًَذ ثبصًـؼتِ ثبيذ پيش ًيشٍگبّي ٍاحذّبي وِ اػت ثَدُ ايي فشم ثش 0651دِّ   ّابي  دّا

 ػواش  هذيشيت يّب ثشًبهِ لبلت دس ًيشٍگبّي ٍاحذّبي ػوش ًظشيِ تَػؼِ ٍ ًوَدُ افَل ًظشيِ ايي اخيش

 پياشي  هـاىتت  ثاب  همبثلِ ثشاي وِ رٌّيت ديگش ايي ػجبست ثِ .اػت گشفتِ لشاس تَجِ هَسد ّب ًيشٍگبُ

 اػت، جذيذ يّب ًيشٍگبُ ٍ احذاث لذيوي تجْيضات وشدى ثبصًـؼتِ هوىي ساُ تٌْب لذيوي يّب ًيشٍگبُ

 ثاش هـاىتت   آهاذى  فابيك  ٍ لذيوي يّب ًيشٍگبُ احيب جْت ديگشي ّبي حل ساُ ٍ گزاؿتِ افَل ثِ سٍ

ِ  دس لذيوي يّب ًيشٍگبُ احيبء وِ اػت ثذيْي .اًذ ؿذُ دادُ تَػؼِ ٍ هغشح ّب ًيشٍگبُ پيشي  ثاب  همبيؼا

 دس ثِ هي تَاى سٍيىشد ايي هضايبي جولِ اص .اػت تَجْي لبثل هضايبي داساي جذيذ يّب ًيشٍگبُاحذاث 

 تؼَيك يب ووتش ّضيٌِ هْوتش، ّوِ اص ٍ الصم ّبي صيشػبخت ٍجَد ٍ هَجَد هحل ًيشٍگبُ ثَدى دػتشع

 .وشد اؿبسُ ّب ّضيٌِ

 ّابي  فٌابٍسي  تَػؼِ ساُ ًمـِ تذٍيي» هَضَع وـَس دس ًيشٍگبّي ٍاحذّبي گؼتشدُ پيشي ثِ تَجِ ثب

 .اػات  گشدياذُ  هغاشح  تَلياذ  حاَصُ  ّابي  اٍلَيت اص يىي ػٌَاى ثِ «ًيشٍگبّي ػوش ٍاحذّبي افضايؾ

 فشػَدگي اص ًبؿي هـىتت گؼتشدگي ٍ عشف يه اص اؿبسُ صهيٌِ هَسد دس پيـشفتِ وـَسّبي تجبسة

 ساّجشدي ٍ وتى عشح يه لبلت دس هَضَع ايي اػت وِ ؿذُ ثبػج ديگش عشف اص ًيشٍگبّي ٍاحذّبي

 عشح دس وِ گيشد لشاس تَجِ ثبيذ هَسد گًَبگَى جٌجِ ّبي اص هَضَع ايي وِ اػت ثذيْي .گشدد هغشح

 .ؿذ خَاّذ پشداختِ آى ثِ حبضش

. اجشاي ايي ػاٌذ دس اثؼابد هلاي    اّذاف هَسد اؿبسُ، ػٌذ حبضش تذٍيي گشديذُ اػت تأهييساػتبي  دس

 يشدُ ٍ هؼدس حَصُ تَليذ كٌؼت ثشق ثَافضايؾ ػوش تَاًذ پبػخگَي ثخؾ هْوي اص ًيبصّبي حَصُ  هي

 كٌؼت سا ّوَاس ػبصد. ييا يسؿذ ٍ تؼبل
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 های قدیمی کشور های افسایش عمر نیروگاه توسعه فناوری انداز چشم

 
  

ف راهبرد یرد راستا رد  روی وزارت ن  یتحقق اهدا
 یارنژ یمطمئه و اقتصاد هی اتم ، 1404افق 

افزايش اقبليت اطمينان، توان و  ،یکیالکتر
توانمند رد  انریا یاسالم  ی جمهور راندمان؛

مناسب هب  یاهی فناور ی سازیو بوم  ی ر ی کارگ هب
کشور،  یم ی قد یحرارت  یاهروگاهی عمر ن  شي جهت افزا 
 .خواهد بود اه،روگاهی ن  هی از ا کیره  لی فراخور پتانس 
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  توسعه فناوریاهداف 

 يا  تؼش ياش ، ثِ كَست ص0111 يدس افك صهبً افضايؾ ػوش ًيشٍگبّْباًذاص  چـن ياّذاف وتى دس ساػتب

 اًذ7 ؿذُ

 کذام ّز پتاًسیل بز هبتٌی قذیوی بخاری ّای ًیزٍگاُ عوز افشایش 

 وذام ّش پتبًؼيل ثش هجتٌي لذيوي گبصي ّبي ًيشٍگبُ ػوش افضايؾ  

 ِتحقیقاتی هزاکش ٍ ّا داًشگاُ با هَثز تعاهل ٍ گذاری سزهای 

 الوللی بیي تکٌَلَصیک ّای ّوکاری افشایش 

 ِدس گزاسي ػشهبيR&D  ٍ ًخجِ ًيشٍي جزة 

 هحیطی سیست هسائل سهیٌِ در حزارتی ّای ًیزٍگاُ عوز افشایش حَسُ ًقش 

 التلبدي سؿذ ٍ اجتوبػي سفبُ صهيٌِ دس حشاستي ّبي ًيشٍگبُ ػوش افضايؾ حَصُ ًمؾ ايفبي 

 

ػاِ  اّاذاف واتى،    يػولىشد يتتَجِ اػت وِ اص اّذاف ثبال، دٍ ّذف اٍل هتٌبػت ثب ثؼذ هَلؼ لبثل

  ّؼتٌذ. هؼئَليت اجتوبػي هتٌبػت ثب ثؼذ يشييػب ي ٍػبص يتظشفّذف ثؼذ هتٌبػت ثب ثؼذ 

 

 راهبردهای توسعه فناوری 

بایست هتذٍلَصی ٍ هسیز اًجام هطالعات تبییي  بِ هٌظَر تذٍیي راّبزدّای تَسعِ فٌاٍری، در گام ًخست هی

را بِ عٌَاى یک طزح کالى ٍ ّا  شَد. اگز افشایش عوز ًیزٍگاُّای بعذی اًجام  گزدد تا بز اساس آى گام

 ّا عبارتٌذ اس:  باشذ. ایي طزح سیز طزح اصلی دیگز قابل تقسین هی دٍراّبزدی در ًظز بگیزیذ، ایي طزح، خَد بِ 

o ُی گاسیّا طزح افشایش عوز ًیزٍگا 

o ُّای بخاری طزح افشایش عوز ًیزٍگا 

 

ِ ثِ ػي ٍاحذّبي هَسد ثشسػي ٍ ًيض ظشفيت تَليذ ايي ثب تَجگبصي،  ّبي دس عشح افضايؾ ػوش ًيشٍگبُ

 F9  ٍV94.2اسائِ ساّىبسّبي افضايؾ ػوش ثشاي ٍاحاذّبي  ٍاحذّب ٍ ًيض ًظشات اػضبي وويتِ ساّجشي 

دسكاذ   51تَاى ثِ حذٍد  سػذ ثب اًتخبة ايي دٍ ًَع ًيشٍگبُ دس وـَس هي اًذاص، ثِ ًظش هي دس افك چـن
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حَصُ پبػخ داد ٍ دس ًتيجِ، ايي دٍ ًاَع ًيشٍگابُ اٍلَيات وـاَس دس ثحاج افاضايؾ ػواش        ًيبصّبي ايي 

 ثبؿٌذ. هي

دسكذ اص ظشفيت ٍاحذّبي ثخبسي ثِ ٍاحذّبي ثاب   31حذٍد ّبي ثخبسي،  دس عشح افضايؾ ػوش ًيشٍگبُ

 011هگبٍات اختلبف داسد. اص ػَي ديگش ٍاحذّبي ثب ظشفيت ثضسگتش ٍ هؼبٍي  011ظشفيت ثبالتش اص 

اًاذ.   ّبي ثخبسي سا ثِ خاَد اختلابف دادُ  هگبٍات، حذٍد يه چْبسم ظشفيت ٍاحذ 011ٍ وَچىتش اص 

 011ي ثاب ظشفيات ثابالتش اص    ّب ًيشٍگبُوچٌيي ثيـتشيي فشاٍاًي دس هيبى ٍاحذّبي ثخبسي هشثَط ثِ ّ

دس هيابى   هگبٍات هي ثبؿذ. اص ػَي ديگاش،  011تب  011هگبٍات ٍ پغ اص آى ٍاحذّبي ثب ظشفيت ثيي 

هگابٍات ٍ پاغ اص    011ػبل، ثيـتشيي فشاٍاًي هشثَط ثِ ٍاحذّبي ثبالي  01ٍاحذّبي ثب ػوش ثبالتش اص 

هگبٍات اػت. ّوچٌيي ثيؾ اص ًيوي اص ظشفيت ٍاحذّبي ثاب   011تب  011آى هشثَط ثِ ٍاحذّبي ثيي 

ثخؾ ػوذُ ديگاش   هگبٍات ٍ 011تب  011ػبل هشثَط ثِ ٍاحذّبي ثب ظشفيت ثيي  01تب  02ػوش ثيي 

هگابٍات   011ت ثابالتش اص  هگبٍات اػت. ػتٍُ ثش ايي، ٍاحاذّبي ثاب ظشفيا    011ؿبهل ٍاحذّبي ثبالي 

ػبل سا ثاِ خاَد    01ػبل ٍ ًيض ٍاحذّبي ثب ػوش صيش  02تب  01اي اص ٍاحذّبي ثب ػوش ثيي  ثخؾ ػوذُ

ضبي هحتاشم وويتاِ ساّجاشي،    . ثٌبثشايي ثب تَجِ ثِ اعتػبت اسائِ ؿذُ ٍ ًظشات اػاختلبف دادُ اػت

 ثشاي ثشسػي عشحْبي افضايؾ ػوش داساي اٍلَيت ّؼتٌذ. هگبٍات 011 ؼبٍيه ٍ ثضسگتش ٍاحذّبي

 

 سبک اکتساب واحذهاي گازي:

  V94,2ػجه اوتؼبة ٍاحذّبي  -ال 

ِ   ػبصي ؿذُ اػت ٍ عشح دس حبل حبضش ايي فٌبٍسي دس داخل وـَس ثَهي اي اياي تاَسثيي    ّابي تَػاؼ

ّبي افضايؾ ػوش ٍ استمبء ايي تَسثيي ّن تَػاظ   ؿشوت هپٌب دس حبل اًجبم اػت. ّوچٌيي عشحتَػظ 

ؿشوت هپٌب ٍ ّن تَػظ ؿشوت تؼويشات ًيشٍگبّي دس داخال وـاَس ثاِ كاَست وابهت ثاَهي اًجابم        

 ؿَد. هي

 F9ػجه اوتؼبة ٍاحذّبي  -ة

ؿشوت هپٌاب ٍ تؼوياشات ًيشٍگابّي     ب تَجِ ثِ ًتبيج هلبحجِ ثب خجشگبى، اًجبم هلبحجِ ٍ ثبصديذ اصدٍث

تَاى گفت وِ ؿىبف فٌبٍساًِ دس ايي حَصُ ثؼيبس  ايشاى، ٍ ًيض تجشثيبت لجلي تين پشٍطُ دس ايي حَصُ هي

ثب تَجِ ثِ ثلَؽ چشخِ ػوش فٌبٍسي، حجن صيبد ثابصاس ٍ   F9ِ هٌظَس استمبي ٍاحذّبي ثبالػت. ثٌبثشايي ث

فٌبٍساًِ ثب وـَسّبي پيـشٍ ٍجاَد داسد واِ دس اداهاِ فشايٌاذ     ؿىبف تىٌَلَطيىي ثبال، ًيبص ثِ ّوىبسي 
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( LTEػجه اوتؼبة ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت. الصم ثِ رواش اػات واِ دس حاَصُ افاضايؾ عاَل ػواش         

 ٍاحذ دس ػبل سا داسًذ. 1ّبي هپٌب ٍ تؼويشات ًيشٍگبّي لبثليت افضايؾ ػوش  ؿشوت

 

 :سبک اکتساب واحذهاي بخاري

ّابي افاضايؾ    ّبي حَصُ اجشاي عاشح  ّبي اسصيبثي ػوش ثبليوبًذُ ٍ فٌبٍسي سيػجه اوتؼبة فٌبٍ -ال 

 ػوش

 يّاب  عاشح  يحاَصُ اجاشا   يّاب  يٍ فٌابٍس  وبًذُيػوش ثبل يبثياسصّبي هشثَط ثِ  ػجه اوتؼبة فٌبٍسي

 دس لبلت جذاٍل ريل ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ػوش ؾيافضا

 

 هؼيبسّبي اوتؼبة فٌبٍسيداس اص حيج اٍلَيت اًِفٌبٍساسصيبثي ٍضؼيت ًيبصّبي 

 چرخه عمر فناوري لیست نیازهاي فناورانه ردیف
حجم 

 بازار

شکاف 

 فناورانه

 هتَػظ صيبد ذاي ثلَؽاثتاٍاخش سؿذ ٍ  ّب دس ًگْذاؿت ًيشٍگبُ CBMّبي  اص فٌبٍسياػتفبدُ  0

0 
ثشداسي ٍ ًگْذاسي ٍ  ثْشُدس  CMMSّبي  اص فٌبٍسياػتفبدُ 

 ّب تؼويشات ًيشٍگبُ
 هتَػظ صيبد ذاي ثلَؽاثتاٍاخش سؿذ ٍ 

 هتَػظ صيبد ذاي ثلَؽاثتاٍاخش سؿذ ٍ  يبثي ػولىشد ٍ ػيتپبيؾ  0

 ون صيبد ذاي ثلَؽاثتاٍاخش سؿذ ٍ  يبثي استؼبؿبت ٍ ػيتآًبليض  1

 هتَػظ صيبد ذاي ثلَؽاثتاٍاخش سؿذ ٍ  ٍ ثبصسػي فٌيوبليجشاػيَى  2

3 
آٍسي اعتػابت   گيشي ٍ جواغ  اًذاصُّبي ًَيي  فٌبٍسيتَػؼِ 

 دس ٍاحذّبي ًيشٍگبّي
 هتَػظ صيبد ذاي ثلَؽاثتاٍاخش سؿذ ٍ 

4 
ّابي تخللاي ٍ تشثيات ًفاشات ػيات يابة        آهَصؽاجشاي 

 Fact Finderاص ثيي ًفشات تؼويشاتي ) 
 هتَػظ صيبد اٍاخش سؿذ ٍ اتجذاي ثلَؽ

5 
وابسثشدي دس  افضاسّابي   ّبي هشتجظ ثب تْيِ ًشم فٌبٍسيتَػؼِ 

 ثشداسي، ًگْذاسي، ٍ تؼويشات ثخؾ ثْشُ
 هتَػظ صيبد ذاي ثلَؽاثتاٍاخش سؿذ ٍ 

 هتَػظ صيبد ثلَؽ ذاياثتاٍاخش سؿذ ٍ  يبثي گشافي ٍ ػيتتشهَ  6

 ون صيبد ثلَؽ ذاياثتاٍاخش سؿذ ٍ  يبثي آًبليض سٍؿي ٍ ػيت 01

00 
ُ  تَػااؼِ فٌاابٍسي ّاابي حااَصُ  ّاابي هااشتجظ ثااب آصهبيـااگب

 ثشداسي، ًگْذاسي ٍ تؼويشات ثخؾ تَليذ ثْشُ
 هتَػظ صيبد ثلَؽ ذاياثتاٍاخش سؿذ ٍ 

 ون صيبد ثلَؽ ذاياثتاٍاخش سؿذ ٍ  ّبي تجشثي تخويي ػوش هجتٌي ثش آصهَى 00
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 چرخه عمر فناوري لیست نیازهاي فناورانه ردیف
حجم 

 بازار

شکاف 

 فناورانه

00 

ٍ  Terotechnology  ٍeMaintenance تَػااااؼِ فٌاااابٍسي 

ثاشداسي ٍ ًگْاذاسي ٍ تؼوياشات     ّاب دس ثْاشُ   وبسگيشي آىِ ث

 ّب گبُ ًيشٍ

 صيبد صيبد ثلَؽذاي اثت اٍاخش سؿذ ٍ

 هتَػظ صيبد ثلَؽذاي اثت اٍاخش سؿذ ٍ تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه هبًيتَسيٌگ 01

 ون صيبد ثلَؽذاي اثت اٍاخش سؿذ ٍ تخويي ػوش ثش اػبع تحليل 02

 هتَػظ صيبد ثلَؽ ذاياثتاٍاخش سؿذ ٍ  تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه آصهَى 03

04 
اسصياابثي احتواابل اص واابس افتاابدگي تجْيااضات ثااش هجٌاابي    

 ّبي تجشثي آصهَى
 هتَػظ صيبد ثلَؽ ذاياثتاٍاخش سؿذ ٍ 

 هتَػظ صيبد ثلَؽ ذاياثتاٍاخش سؿذ ٍ  ػبصي تخويي ػوش ثش اػبع ؿجيِ 05

06 
 اسصيبثي احتوبل اص وبس افتبدگي تجْيضات ثاش هجٌابي تحليال   

 FTA, FMEA, FORM, SORM, (Decomposition 
 صيبد صيبد ثلَؽ ذاياثتاٍاخش سؿذ ٍ 

 هتَػظ صيبد ثلَؽ ذاياثت اٍاخش سؿذ ٍ  يبثي آًبليض كَت ٍ ػيت 01

 هتَػظ صيبد ثلَؽذاي اثتاٍاخش سؿذ ٍ  ّبي تحليلي تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه سٍؽ 00

00 
اسصياابثي احتواابل اص واابس افتاابدگي تجْيااضات ثااش هجٌاابي    

 Importance Samplingوبسلَ ٍ  ػبصي هًَت ؿجيِ
 صيبد صيبد ثلَؽذاي اثتاٍاخش سؿذ ٍ 

00 
تحليل ػلل اص وابس افتابدگي ًبؿاي اص خؼاتگي هىابًيىي ٍ      

 حشاستي
 هتَػظ صيبد ثلَؽذاي اثتاٍاخش سؿذ ٍ 

 هتَػظ صيبد ثلَؽذاي اثتاٍاخش سؿذ ٍ  خضؽتحليل ػلل اص وبس افتبدگي ًبؿي اص  01

 صيبد صيبد ثلَؽذاي اثتاٍاخش سؿذ ٍ  ّبي ػذدي تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه سٍؽ 02

 

 داراولویت انهفناورسبک اکتساب پیشنهادي براي هر یک از نیازهاي 

 لیست نیازهاي فناورانه ردیف
سبک اکتساب 

 پیشنهادي

 ّوىبسي فٌبٍساًِ ّب دس ًگْذاؿت ًيشٍگبُ CBMّبي  اص فٌبٍسياػتفبدُ  0

 ّوىبسي فٌبٍساًِ ّب ثشداسي ٍ ًگْذاسي ٍ تؼويشات ًيشٍگبُ ثْشُدس  CMMSّبي  اص فٌبٍسياػتفبدُ  0

 ّوىبسي فٌبٍساًِ يبثي ػولىشد ٍ ػيتپبيؾ  0

 تحميك ٍ تَػؼِ دسًٍضا يبثي استؼبؿبت ٍ ػيتآًبليض  1

 ّوىبسي فٌبٍساًِ ٍ ثبصسػي فٌيوبليجشاػيَى  2
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 لیست نیازهاي فناورانه ردیف
سبک اکتساب 

 پیشنهادي

 ّوىبسي فٌبٍساًِ آٍسي اعتػبت دس ٍاحذّبي ًيشٍگبّي گيشي ٍ جوغ ّبي ًَيي اًذاصُ فٌبٍسيتَػؼِ  3

4 
( اص ثايي  Fact Finderيابة    آهَصؽ ّبي تخللاي ٍ تشثيات ًفاشات ػيات    اجشاي 

 ًفشات تؼويشاتي
 ّوىبسي فٌبٍساًِ

5 
ثاشداسي،   افضاسّابي وابسثشدي دس ثخاؾ ثْاشُ     ًشمّبي هشتجظ ثب تْيِ  فٌبٍسيتَػؼِ 

 ًگْذاسي، ٍ تؼويشات
 ّوىبسي فٌبٍساًِ

 ّوىبسي فٌبٍساًِ يبثي گشافي ٍ ػيتتشهَ  6

 تحميك ٍ تَػؼِ دسًٍضا يبثي آًبليض سٍؿي ٍ ػيت 01

00 
ُ    تَػؼِ فٌبٍسي ثاشداسي، ًگْاذاسي ٍ    ّابي حاَصُ  ثْاشُ    ّبي هاشتجظ ثاب آصهبيـاگب

 تؼويشات ثخؾ تَليذ
 ّوىبسي فٌبٍساًِ

 تحميك ٍ تَػؼِ دسًٍضا ّبي تجشثي تخويي ػوش هجتٌي ثش آصهَى 00

00 
ّاااب دس  ٍ ثىااابسگيشي آى Terotechnology  ٍeMaintenance تَػاااؼِ فٌااابٍسي

 ّب گبُ ثشداسي ٍ ًگْذاسي ٍ تؼويشات ًيشٍ ثْشُ

اًتمبل داًؾ ٍ دس اداهاِ  

 ػبصي ثَهي

 ّوىبسي فٌبٍساًِ هبًيتَسيٌگتحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه  01

 تحميك ٍ تَػؼِ دسًٍضا تخويي ػوش ثش اػبع تحليل 02

 ّوىبسي فٌبٍساًِ تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه آصهَى 03

 ّوىبسي فٌبٍساًِ ّبي تجشثي اسصيبثي احتوبل اص وبس افتبدگي تجْيضات ثش هجٌبي آصهَى 04

 فٌبٍساًِّوىبسي  ػبصي تخويي ػوش ثش اػبع ؿجيِ 05

 ,FTA, FMEA  اسصيبثي احتوابل اص وابس افتابدگي تجْياضات ثاش هجٌابي تحليال        06

FORM, SORM, (Decomposition 

اًتمبل داًؾ ٍ دس اداهاِ  

 ػبصي ثَهي

 ّوىبسي فٌبٍساًِ يبثي آًبليض كَت ٍ ػيت 01

 ّوىبسي فٌبٍساًِ ّبي تحليلي تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه سٍؽ 00

00     ِ وابسلَ ٍ   ػابصي هًَات   اسصيبثي احتوبل اص وبس افتبدگي تجْياضات ثاش هجٌابي ؿاجي

Importance Sampling 

اًتمبل داًؾ ٍ دس اداهاِ  

 ػبصي ثَهي

 ّوىبسي فٌبٍساًِ تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ًبؿي اص خؼتگي هىبًيىي ٍ حشاستي 00

 ّوىبسي فٌبٍساًِ تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ًبؿي اص خضؽ 01

 ّبي ػذدي تحليل ػلل اص وبس افتبدگي ثِ ووه سٍؽ 02
اًتمبل داًؾ ٍ دس اداهاِ  

 ػبصي ثَهي
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 ػجه اوتؼبة فٌبٍسي ّبي ثبصتَاًي دس ٍاحذّبي ثخبسي -ة

تاَاى ثاشاي ّواِ     ثب تَجِ ثِ تٌَع صيبد ٍاحذّبي ثخبسي ٍ هتفبٍت ثَدى ايي ٍاحذّب ثاب يىاذيگش، ًواي   

 FT325ٍاحذّب ػجه اوتؼبة ٍاحذي سا تجييي ًوَد. دس ثيي اًَاع هختل  ٍاحذّبي ثخبسي، ٍاحذّبي 

ٍ ؿاىبف ثابالي    FT325تَاتش ثيـتشي داسًذ. ثب تَجِ ثِ ثبلؾ ثاَدى فٌابٍسي افاضايؾ ػواش ٍاحاذّبي      

 ػاجه  عشيك اص فٌبٍسي ياي ثِ وـَس ًيبص سػذ وِ هي ًظش ثِ فٌبٍسي ٍ حجن ثبالي ايي ٍاحذّب، هٌغمي

تَاى ثب  . دس اداهِ هيؿَد هيثبيؼت اص ػجه اوتؼبة ّوىبسي فٌبٍسي اػتفبدُ  ًگشدد ٍ هي تأهيي خشيذ

هذُ دس عي ّوىبسي فٌبٍساًِ ثب وـَسّبي پيـشٍ، ثشاي تَػاؼِ اًاَاع ديگاش    آدػت ِ اػتفبدُ اص داًؾ ث

ؿبخق ؿىبف فٌبٍساًِ، ثب تَجِ ثِ ًتبيج ٍاحذّبي ثخبسي اػتفبدُ ًوَد. الصم ثِ روش اػت وِ ٍضؼيت 

هلبحجِ ثب خجشگبى، اًجبم هلبحجِ ٍ ثبصدياذ اص دٍ ؿاشوت هپٌاب ٍ تؼوياشات ًيشٍگابّي اياشاى، ٍ ًياض        

 تجشثيبت لجلي تين پشٍطُ دس ايي حَصُ تؼييي ؿذُ اػت. 

 

 ی توسعه فناوریها سیاستو  اقدامات

 جْات   ياشٍ دس ػاغ  ٍصاست ً  يويلذ يشٍگبّيً يػوش ٍاحذّب يؾيه هذيشيت هؼتمل افضا يجبدا

هذيشيت ؿجىِ، ػبصهبى تَػؼِ ثشق،  يش،ّبي تَاً ػوش ثب ّوبٌّگي ؿشوت يؾافضا يّب عشح يساّجش

 يشٍي ايشاى  اكٌب( ٍ پظٍّـگبُ ًّب ًيشٍگبُاًجوي كٌفي 

 يوبًاذُ هؼتوش ٍ ػاٌجؾ ػواش ثبل   يؾپب يثشا يػبختبس يجبدا ً ُ ٍ تؼيايي ياه هتاَلي     ّاب  يشٍگاب

 هـخق

 يؾحَصُ افضا يا تَػؼِ يّب عشح يدس جْت اجشا يشٍٍصاست ً يهٌبثغ ٍ اػتجبسات پظٍّـ يدّ جْت 

 ػوش

 ػواش، ؿابهل    يؾافاضا  يّب عشح ػبصي يبدُهَجَد ثِ هٌظَس پ ّبي يشٍگبًُ يثشا ييّب هـَق ي تؼش

 يبتيهبل يّب ون ثْشُ، هـَق يّب ٍام ياػغب

 يػواش ثاشا   يؾافاضا  ياذ جذ يّاب  عشح يدس اجشا گزاسي يِػشهب يؼهٍ وبّؾ س يتتتؼْ ياػغب 

 يبىثٌ داًؾ يّب ٍ ؿشوت يثخؾ خلَك

 ػوش يؾافضا يّب عشح ياجشا ييدس ح يذاص ػذم تَل يًبؿ يهبل ياصضشسّب يججشاى ثخـ 

 ّب يشٍگبُهلَة ساًذهبى ً ياػتبًذاسدّب ػبصي يبدُپ 
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 ؿاًَذ   يآٍس ها  الضام يغيهح يؼتص ييوِ ثب اجشا ٍ تَػؼِ لَاً يػوش يؾافضا يّب پشٍطُ ييؿٌبػب  ٍ

 ٍ وبس حوبيتي الصم ايجبد ػبص

 ُثاِ   ّب يشٍگبًُ يي، دس كَست تؼْذ اثب ػوش ثبال ّبي يشٍگبُثِ ً يثشداس لضٍم كذٍس هجَص هـشٍط ثْش

 هـخق يثبصُ صهبً يهػوش هَسد ًظش دس  يؾافضا يّب عشح ياجشا

 ّابي  يچاَى اًاشط   يشاص ثاب هَضاَػبت  تا  ٍ ّان  يىؼابى ثِ عَس  يذػوش تَل يؾثشخَسد ثب هَضَع افضا 

  يهبل يتحوب يهلشف ثشا يشيتٍ هذ يذپزيشتجذ

 ّوتشاص  ّب يٌذُاص ًظش وبّؾ آال يليفؼ ّبي يشٍگبُػوش ً يؾافضا يٌىِدس هَسد ا يػوَه يسػبً اعتع

 اػت. يذپزيشتجذ ّبي يثب تَػؼِ اًشط

 يسٍؿي ٍ اجشايي اص ػَ ّبي يبماسائِ پ  ِ ُ گازاساى ٍ كابحجبى    دٍلت ثِ ػاشهبي ِ دس صه ّاب  ًيشٍگاب  يٌا

دس  ّاب  يشٍگابُ ػواش ً  يؾًمؾ افاضا  يتػوش ٍ اّو يؾٍ اثتؽ ػٌذ افضا ييػوش اص جولِ تذٍ يؾافضا

 هحيغي يؼتص يظوبّؾ هلشف ػَخت وـَس ٍ ثْجَد ؿشا

 ّب يشٍگبًُ يثشداس پشػٌل ثْشُ يثشا يا الضاهبت حشفِ يييتؼ 

 حَصُ ييفؼبل دس ا يػوش دس هشاوض تخلل يؾافضا يآهَصؿ يّب دٍسُ يثشگضاس 

 ِّب ًيشٍگبُ يشاىهذ ييث يػولىشد يٍ الگَّب يبتتجشث ييثْتش يگزاس اؿتشان ث 

 

 های اجرایی پروشه

وتى ًيبص اػت تب الذاهبت خشد ديگشي دس دػتَس وبس لشاس گيشد تب ّبي  عشحػبصي  ثِ هٌظَس پيبدُ

 ثَد. ايي الذاهبت خشد ػجبستٌذ اص7ثتَاى ثِ تحمك اّذاف تؼييي ؿذُ اهيذٍاس 

 V.94.2واحذهاي نیروگاهي افسایش عمر : یکطرح 

 ًيشٍگبُ ػليوي V.94.2 تَسثيي ٍاحذ 0افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-0

 ًيشٍگبُ ػيىل تشويجي گيتى V.94.2 تَسثيي ٍاحذ 2افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-0

 ًيشٍگبُ وشهبى V.94.2 تَسثيي ٍاحذ 5افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-0

 ًيشٍگبُ وبصسٍى V.94.2 تَسثيي ٍاحذ 1افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-1

 ًيشٍگبُ دهبًٍذ V.94.2 تَسثيي ٍاحذ 00افضايؾ ػوش پشٍط7ُ   0-2

 ًيشٍگبُ جٌَة اكفْبى V.94.2 تَسثيي ٍاحذ 2افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-3

 ًيشٍگبُ ػٌٌذج V.94.2 تَسثيي ٍاحذ 0افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-4
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 ًيشٍگبُ ؿيشٍاى V.94.2 تَسثيي ٍاحذ 0افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-5

 F9افسایش عمر واحذهاي نیروگاهي : دوطرح 

 ًيشٍگبُ ػيىل تشويجي هٌتظش لبئن F9 تَسثيي ٍاحذ 3افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-0

 ًيشٍگبُ ػيىل تشويجي ؿْيذ سجبيي F9 تَسثيي ٍاحذ 3افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-0

 ًيشٍگبُ ػيىل تشويجي ؿشيؼتي F9 تَسثيي ٍاحذ 0افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-0

 ًيشٍگبُ ػيىل تشويجي فبسع F9 تَسثيي ٍاحذ 3افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-1

 ًيشٍگبُ ػيىل تشويجي ًيـبثَس F9 تَسثيي ٍاحذ 3افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-2

 ًيشٍگبُ ػيىل تشويجي خَي F9 تَسثيي ٍاحذ 0افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-3

 ًيشٍگبُ ػيىل تشويجي يضد F9 تَسثيي ٍاحذ 0افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-4

 ًيشٍگبُ آثبداى F9 تَسثيي حذٍا 1افضايؾ ػوش پشٍط7ُ  0-5

 افسایش عمر واحذهاي نیروگاهي بخاري قذیمي: سه طرح

 سيضي هَضَػبت ٍ هؼبئل ثشًبهِ يثشسػ 7صيشعشح 0-0

 اػتخشاج ٍ تحليل هؼبيل ٍ هَضَػبت ػيؼتن 7پشٍطُ 0-0-0

 گشدآٍسي اعتػبت ػيؼتن  7پشٍطُ 0-0-0

 ػوش افضايؾ هضايبي 7پشٍطُ 0-0-0

 ّبي افضايؾ ػوشّضيٌِپشٍط7ُ  0-0-1

 سيضي ثشًبهِ افضايؾ عَل ػوش عشحپشٍط7ُ  0-0-2

 ّب ٍ ػبيش هتحظبت پشٍط7ُ سيؼه 0-0-3

 ثشًبهِ سيضي تخويي ػوش صيشعشح7 0-0

 ًيشٍگبُ ّبي دادُ گشدآٍسي 7پشٍطُ 0-0-0

 ػبيش هٌبثغ اعتػبت تجْيضاتپشٍط7ُ  0-0-0

 ثٌذي تجْيضاتسٍيِ ستجِپشٍط7ُ  0-0-0

 پشٍط7ُ اٍلَيت تجْيضات 0-0-1

 اٍليِ ًيشٍگبُ ّضيٌِ ٍ صهبًي پشٍط7ُ ثشًبهِ 0-0-2

 ػوش اجشاي افضايؾ صيشعشح7 0-0

 تؼييي ػَاهل هَسدًيبص ثشاي سًٍذ اسصيبثي تخويي ػوش ًيشٍگبُ 7پشٍطُ 0-0-0
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 ها نیروگاهراه( توسعه فناوری های افسایش عمر  )نقشه نگاشتره

دس ًمـِ ساُ ايي حَصُ  ،ّب ّب ٍ لحبػ ًوَدى تمذم ٍ تأخش عشح ثش اػبع صهبى هَسد ًيبص ّش يه اص عشح

 .اسائِ گشديذ ي گبصي ٍ ٍاحذّبي ًيشٍگبّي ثخبسي ثِ كَست جذاگبًِّب ًيشٍگبُدس  ػبلِ 01افك 
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