
 

 غلبه زغال سنگ و گاز بر تولید انرژی ادامه دارد /ندهیآ یتالیجید های روگاهین

از  یاریبس در این میدان بازی،شود.  یم یتالیجید یا ندهیبه طور فزا گر،ید عیاز صنا یاریبرق مانند بس دیتول

 .دارندیبرم یبر فناور یارزش از ابتکارات مبتن جادیا یبرا ییهاگام کنانیباز

 شرفتهیپ بایدکه  یابرق به اندازه یهاشرکت، ساتکاب یشرکت مادر تخصص یخبر گاهیپابه گزارش  

 . باال هستند یو نگهدار ریو تعم اتیعمل یهانهیهز نیبنابرا ستند،ین

و استقرار گسترده منابع  (زغال سنگ و گاز یعن)ی یحرارت یها ییدارا یبرا نهیتر، فشار هز دهیچیمسائل پ

است. در  شیمتحده، همچنان در حال افزا االتیدر اروپا و ا یو باد یدیمانند خورش ر،یدپذیتجد یمختلف انرژ

مداوم و  یهامنجر به تله طیشرا نیرخ دهد. ا یکه تحوالت مشابه رودیانتظار م زیمانند ژاپن ن ییایآس یبازارها

 است. شدهعمده در سراسر بازارها 

را  یادیارزش ز تواندیو م کندیم بیترک استفاده از تجارب قبلیرا با  دیجد یهایفناور ،یبر فناور یمبتن تحول

 ستیز طیو مح تیامن ،یمنیبهداشت، ا-4و  یانرژ یبهره ور-3 ؛ینگهدار-2 ؛اتیعمل-1 یدیدر چهار حوزه کل

 . کند جادیا

 حوزه چگونه است. ارچهاین موفق در  تالیجیکه تحول د خواهیم داد حی، توضمطلب نیدر ا

 روبرو هستند یجیبا مشکالت را هاروگاهین تالیجید یهایدگرگون

 1۶درصد و  ۶2 سهم سنگ و گاززغال امروزه تسلط دارد و یسوخت جهان بیهمچنان بر ترک یحرارت دیتول

 .دهندیم لیرا تشک (PWhی)وات ساعتاپت

ثابت خواهد ماند و پس از آن تا  2030سوخت تا سال  بیکه سهم زغال سنگ و گاز در ترک دادهنشان  قاتیتحق

 .افتیکاهش خواهد  2050سال 



 

 

 

آب و برق  یاز شرکت ها یبرخ ر،یدپذیتجد یمنابع انرژ رویکرد به سمت رییاز تغ یناش نهیفشار هز لیبه دل

که  یکرده اند. در حال لیخود تکم یها ییدارا یریرقابت پذ شیافزا یرا برای تحول یدوره از برنامه ها نیچند

به  تواندیم یسرتاسر یسازیتالیجیکه د دهدینشان م قاتیبودند، تحق زیآمتیمدت موفقدر کوتاه هابرنامه نیا

 .ابدیدست  یدرصد 30تا  20 قبل از بهره، مالیات و استهالکدرآمد متوسط 

 مشکالتی وجود دارد:در این مسیر دیجیتالی شدن 

 دیجد یشده و نقش ها فیفقدان چشم انداز تعر -1



 جه،یدر نت؛ کنند انیخود ب یتالیجیتحوالت د یرا برا یتوانند چشم انداز روشن یاز شرکت ها نم یاریبس

 یرا بهبود بخشند. برخآن ها روزانه  فیتوانند وظا یمشدن  یتالیجیزنند که چگونه د یکارگران اغلب حدس م

 ونیباورند که اتوماس نیبر ا د و نه فرصت درک کنند )مثالًیتهد کیعنوان تحول را به نیممکن است ا یحت

از شرکت ها اشتباه  یاریشود، بس یم یروگاهیصحبت از تحوالت ن ی(. وقتباعث از دست رفتن شغلشان می شود

 شوند. یرا مرتکب م یمشابه

دهد که  یبه کارگران نشان م ،رندیگ یقرار م ریتحت تأث روگاهیمختلف در ن یچگونه نقش ها نکهیا حیتوض

 یبدان معن نیکنند. ا یتمرکز بر بهبود عملکرد استفاده م یکارآمد برا یروش ها ازموفق  تالیجیتحوالت د

 ینقش ها نیاز ا ی. برخشودیروز مبه یهابه نقش منجر، گرکاهش تعداد کار یکردن به جا یتالیجیاست که د

 عبارتند از:به روز شده 

را کاهش دهند و  یدهگزارشکاغذی اسناد و مدارک  توانندیم تالیجید یهایورافن :اتاق کنترل اپراتور

 .دهندیرا کاهش م یمشکالت فن صیتشخ ایمشاهده عملکرد  زات،یتجه یتعداد دفعات بازرس نیهمچن

 یو نگهدار ریتعم یکارها یو توال یبند تیتواند از اولو یم ی:و نگهدار ریو تعم یخاموش زیر برنامه

 کند. یبانیپشت

از جمله  ،ییدارا تیاز وضع یبالدرنگ یهادگاهید توانندیم لیو تحل هیو تجز شدن لیتایجید :روگاهین ریمد

 کاهش عملکرد ارائه دهند. یمال ریتأث

 دیراه حل ها تمرکز کن ی، روهاروش  یبه جا -2

کار غفلت  دیجد یهااما از روش کنند،یتمرکز م دیجد یابزارها یسازادهیبرق بر پ یهااز شرکت یاریبس

 یحال، با ادغام روش ها نیروند. با ا یم نیاز ب تیشوند و در نها یاوقات به کار گرفته نم ی. ابزارها گاهکنندیم

شوند. به عنوان مثال،  یم لیاستاندارد تبد هیبلکه به رو ،شده رفتهیو استانداردها نه تنها پذ ندهایکار، فرآ دیجد

 یلی. عالوه بر ساخت مدل تحلکندیعملکرد کارخانه کمک م شینرخ گرما به افزا یسازنهیبه شرفتهیمدل پ کی

 کنند.  یرویپ شنهاداتیداده شوند تا اپراتورها بتوانند از پ قیتطب دیبا زین یاتیعمل یهاهیرو شرفته،یپ

 در دسترس بودن داده ها و ساختار -3

 یهایکاست ت،یمهم است. بسته به موقع اریثابت بس یاز موارد استفاده، در دسترس بودن داده ها یاریبس یبرا

 مانند موارد زیر مطرح می شود: یمختلف

 شدهیآورجمع یهاداده اتیو جزئ یاز جمله فراوان ست،ین یها کافداده تیفیک (1



 ستندیشرکت استاندارد ن کی یهاییها در دارا( داده2 

 ستندین یکارخانه قابل دسترس طیدر خارج از مح هاه( داد3 

غلبه  جهتکند.  یم دهیچیرا پ شرفتهیپ لیو تحل هیو استقرار موارد استفاده از تجز عیسر یعوامل طراح نیا همه

 . کندیخاص را برآورده م یازهایکه ن شودیاطالعات اجرا م یها و فناورداده یها، معمارچالش نیبر ا

 اطالعات یکوچک فناور یهامیبر ت هیتک -4

 یاست. برا تالیجیموانع در تحوالت د نیاز بزرگتر یکیبدون توجه به صنعت،  تال،یجید یاستعدادها فقدان

برای مهندسان  از شود و یاطالعات انجام م یکوچک فناور یها میبرق، تحوالت اغلب توسط ت یشرکت ها

 جادیموفق بر ا یروگاهینکه تحوالت  دهدینشان م قاتی. تحقدی استفاده نمی کنو نگهدار ریو تعم اتیعمل

دارد. انجام  دیتأک ی(مهارت منابع داخل یارتقا ای یابیمهارت هیدر مراحل اول)در سراسر سازمان  تالیجید تیقابل

تواند منجر به  یکند و م یسازمان عمل م یکننده اعتماد برا تیو هم به عنوان تقو زهیکار هم به عنوان انگ نیا

 شود. داریپا رییتغ

 مدل روگاهیساخت زودهنگام ن یعدم تمرکز برا -5

برخی بخش ها را در  یتالیجید یهاحلراه کنندیتحول غفلت م یسازکه از مدل ییهاشرکتممکن است 

خود را  یایممکن است مزا یاستراتژ نی. او متعاقبا نقش برخی زیر مجموعه ها را نادیده بگیرند کنند یسازادهیپ

 دارد.جامع  یکردیبه رو ازین نگامزوده یروگاهیاما تحوالت ن ؛داشته باشد گرید عیدر صنا

 حال برای دگرگونی دیجیتالی چه قدم هایی باید برداشت و زیرساخت ها چیست؟

ارزش به همراه  رهیدر کل زنج قیعم یکه تحول یرا آغاز کرده، سفر یزیانگ جانیه یتالیجیصنعت برق سفر د

 نیو همچنها و چالش  عیتحول را تسر نیا یو فناور یکالن اقتصاد یروهایاز ن یخواهد داشت. مجموعه ا

 کرده اند. جادیصنعت ا یرا برا یدیجد یفرصت ها

به صنعت امروزه  نیمهم است. ا اریبس یرشد جهان یو نوظهور برا افتهیتوسعه  یبه برق در بازارها یدسترس

 یزندگ یاستانداردها شیاز افزا یناش یانرژ ندهیفزا یو تقاضاعلت دسترسی نداشتن یک میلیارد نفر به برق 

 هیمستلزم سرما ،داریپا یا وهیاعتماد به ش و منیا یانرژ نیمواجه است. تام یبا چالش بزرگ گر،ینفر د اردهایلیم

 بیترک نیموجود را کارآمدتر و همچن ستمیاست که س عیتوز و انتقال دینسل جد یها رساختیدر ز یگذار

 کند. یسوخت را متنوع م



 تیریشده، مد عیتوز یها یادغام فناور یبرا تالیجید یها یحال استقرار فناور رآب و برق د یشرکت ها

 لتایجید یفناور رشیحال، نفوذ پذ نیتحقق اهداف صنعت هستند. با ا یها برا یقطع عینوسان تقاضا و رفع سر

 کار هنوز قابل توجه است. یروین یریها و پداده لیس دار،یپا یسودآور یاتیعمل یهاچالش محدود است.

 تیتقو تالیجید یهایکه توسط فناور)را  یدیارزش جد رهیزنج تادارد  یتالیجید یبه استراتژ ازیبخش برق ن

 . کند ریپذنامکا (شودیشده و به هم متصل م

کند. در  یم جادیا شتریب یداریپابا مقرون به صرفه و  نان،یاطم تیبا قابل یستمیس ،یتالیجیارزش د رهیزنج

منجر  نیکه هرگز قبالً نبوده است. ا شوندیادغام م یاسیها در مقداده لیو تحل هیبا تجز هانیماش ،یبخش انرژ

آنها خواهد  ی شدناتیا عملبرق ت دیتول یها روگاهین یابیو مکان  یزیاز برنامه ر یارزش قابل توجه شیبه افزا

 سازد.  یشده را ممکن م عیو توز یقدرت مرکز اتریپو تیریمد ن،یشد. عالوه بر ا

عامل،  رانیکار، مد نیانجام ا یببرند. برا نیخود را از ب یموانع سازمان دیبرق با یهابرق و شرکت دکنندگانیتول

 یکنند. همکار جادیرا ا تکنولوژی عملیاتی و اطالعاترا انتخاب تا تخصص دامنه  یمناسب یفناور یشرکا دیبا

 یمتفاوت اریبس یها نهیها زم یاز نوآور دیموج جد نیکه ا ییخواهد شد. از آنجا تیمتقابالً تقو یو خارج یداخل

 یتحول به هماهنگ نیاست. ا یضرور تیموفق یآورد، مشارکت برا یشتابان گرد هم م یاز تخصص را با سرعت

 دیجد یهاراه افتنیو  دیجد یهایدر فناور یگذارهیبا سرما یدهندگان انرژدارد. ارائه ازین نفعانیذ نیب ییباال

این . وستیخواهند پ یصنعت تالیجید یهااز شرکت یدیبه نسل جد ان،یمناسب به مشتر یهاحلارائه راه جهت

 نیاز پرسنل و باالتر یدیپرورش نسل جد صوالت،مح نیب یهمکار تیباز و قابل یبه توسعه استانداردهاامر 

 دارد. ازین یبریساامنیت سطح 

 مژگان الیکائی

 

 

 

 

 


