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بسمه اهلل نور 

یراتهمایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمدوازدهمین 

96آبان 



ن شرکت ماهتاب گستر به عنوان یک شرکت خصوصی باا کیهاه بار کرییریهاای  اوی

ک مدیریتی ر استفایه از ابزاکهای کلهدی با هدف افزایش بهاره رکی ر بهواوی مساتدر ی

قا ون اساسای ر بر اماه هاای کوسایه ای 44برق ر یک کاستای کحقق اصل زمهنه کولهد 

.آغاز  دویه است1380یرلت با حدایت رزاکت  هرر فیالهت خوی کا یک سال 

هلدینگ تولیدی آرین ماهتاب گستر
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یکصد ر یا 100مگارات کا به صوکت 3500 هررگاه جدیاً به ظرفهت 10این شرکت مالیهت 

.مشاککتی با شرکت های صاحب  ام ییگر یک اختهاک یاکی

ک هدچنهن حدری یک هزاک مگارات  هررگاه های حراککی سهیل کرکهوی ر چند پاررهه ی

حوزه ا رهی های کجدید پذیر بایی، آبی ر خوکشهدی یک حال احداث یاکی که کیدایی از 

.آ ها کا پایان امسال به بهره بریاکی می کسد

هلدینگ تولیدی آرین ماهتاب گستر

3



دری کهم مدیریتی، کصدهم گهری ر کصدهم سازی هلدینگ ماهتاب یک ح

. فر می باشد20

 ا جام کلهه فیالهت های اجرائی شاامل خادماتMC مشاارک،  اااکت ر ،

.می باشد( Outsourcing)پررهه ها به صوکت بررن سپاکی اجرای

هرساله اکزیابی عدلیری  هررگاه ها کوسط کاهم هاای اکزیاابی یاخلای ر

O&Mخاکجی ا جام می شوی ر یک این اکزیابی ها عالره بر بخاش هاای 

ایاکی، خادماکی، فااای ساوز، -سایر بخش های  هررگاه از قوهل ماالی

ررگاه فیالهت های فرهنگی ر اجتداعی  هز اکزیابی می شو د ر مجدوعه  ه

ند بصوکت کهدی بینوان یک مرکز که هدگی یک هده بخش ها ماورر هسات

.اکزیابی می شو د
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 ااکت بر عدلیری  هررگاه ها به ریژه بخش O&Mبه صوکت متدرکز یک ستای ماهتاب ا جام مای شاوی .

یک حال مطالیه برای . یک ستای قابل کریت می باشدOnlineاطالعات مهم ر کلهدی  هررگاه ها به صوکت 

ای ساایر استقراک سهستم مو هتوکینگ هده  هررگاه ها هستهم ر یک آینده این سهستم قابال کیداهم بار

(مشابه آ چه که شرکت های بهن الدللی ما ند زیدنس یاک د) هررگاه های کشوک  هز می باشد 

O&M ساله به پهدا یاکان ذیصالح ر راجد شرایط باا 20کا 10 هررگاه ها یک قالب قراکیایهای بلندمدت

استا داکی جها ی راگذاک می شوی 

 به مناوک اککقای بهره رکی ر افزایش آمایگی، افزایش کا دمان، کاهش خررج اضاطراکی ر کااهش زماان

کیدهرات یک قالب قراکیای پایاش ر یا جریده قابل مالحاه ر مینی یاکی یک  ار گرفته شده است

 مدیریت ر گرره هایO&Mهررگاه ها یک طول سال چندین باک اکزیابی می شو د 
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(نمونه)خالصه ای از عملکرد نیروگاه رودشور 

 سال گذشاته آماایگی  هررگااه 12طی

یکصد بویه است ر از 97کریشوک حدری 

 هررگااه یکآماد محل افزایش آمایگی، 

یی  سوت به پهش بهنی ر کیهاد قاراکیا

یکصد افزایش 3حدری O&Mپهدا یاک 

.یافته است
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 بازییدها ر کیدهرات یرکه ای ر کیدهرات اساسی راحدها مطابق با استا داکیهای جهاا ی ا جاام مای

اشد شوی ر بید از ا جام کیدهرات راحد با آمایگی کامل ر بدرن ههچ کوقف  اخواسته ای یک مداک می ب

 باکوجه به رجوی کیامل ساز ده بهن کاکفرما ر پهدا یاکO&M ر کخصهص پایاش، کیدهارات اساسای

کرز ا جام شده که یک ککوکی برای شرکت زیدنس هم بویه 26 هررگاه کریشوک یک Fراحدهای کالس 

الً زمان است ر به عنوان الگوی خوبی برای سایر  هررگاه های کشوک موکی کوجه قراک گرفته است ر عد

.ا جام کیدهرات اساسی یک سایر  هررگاه ها هم کاهش قابل کوجهی یاشته است

 برای مثال یک موکی خررج . یکصد بویه است0/2خررج اضطراکی راحدها یک طی این سال ها  حدری

ای  اخواسته یک زمان کیویض اکومات سوخت راحدها از گاز به گازرئهل ر برعیس که یک زمساتان زیا

.اکفاق می افتد،  داشته ایم

 کیدای  فراتO&Mمطابق با استا داکیهای جها ی ر کدتر از سایر  هررگاه های کشوک می باشد
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مگارات77000ظرفهت  هررگاهی  صب شده کشوک

مگارات66000وکمها گهن قدکت عدلی  هررگاهی کش

مهلهاکی کهلوراکساعت290(ها رهی سالها ه کولهد شد)کولهد ساال ه  هررگاه ها 
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مهلهاکی کهلورات ساعت600حدری %90قابلهت کولهد کل با ضریب آمایگی 

یکصد افزایش آمایگی یک کل  هررگاه ها میایل 1

ت مهلهاکی کهلورات ساع6

هیکصد کل  هاز ساال 2بهش از 

مگاراکی700میایل یک  هررگاه 
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باتشکر از توجه شما
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