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 نیروگاهی طراحی، ساخت و تست سیستم حفاظت ژنراتور و ترانستهیه دستورالعمل استاندارد  :پروژه عنوان

 هانیروگاه کنترل و حفاظت پایش، هایدستگاه استانداردسازی و ارتقاء عنوان طرح:

 هانیروگاه کنترل هایسیستم طراحی عنوان سند:

 هانیروگاه کنترل و حفاظت پایش، هایسیستم استانداردسازی و ارتقاءطرح  واحد اجرایی:

 دانشگاهی نوع واگذاری:

 ماهه 9 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

که باا پیرار ت  نااوری   باشدیم هاروگاهینتمام واحدهای صنعتی از جمله ناپذیر و بسیار مهم در جزء جدائی نترل و حفاظتسیستم ک

اصول اولیه طراحی تغییارا  کمتاری داشاته اسات ولای طای همای  ماد    هرچندنیز متحول شدند.  و حفاظت ی کنترلهاستمیس

که تحول تجهیزا  کنترلی چندی   یطوربه یا ته  ارتقاءو  شدهسازی سیستم کنترل و تجهیزا  مرتبط کامالً دگرگون تکنولوژی پیاده

های نصب شده ی اخیر و رشد تعداد نیروگاههاسال. از طر ی توسعه صنعت نیروگاهی در باشدیمبرابر تجهیزا  اصلی مکانیکی نیروگاه 

به ایجاد توانمنادی دلیل نیاز  همی  به. کندیمهای بیرتر را ایجاب رشد مصرف برق  الزام نصب نیروگاه توجه به دورنمای  و همچنی

با توجه به مرکال  عدیده  خصوصبه. شودیماحساس  شد بهنیروگاه نیز و حفاظت سیستم کنترل  روزرسانیبهدر طراحی  ساخت و 

 هایسیاستخارجی  در ای  خصوص و در راستای  کنندهتأمی ی هاشرکتهای کرور و عدم پاسخگویی در ای  زمینه در سطح نیروگاه

 نیروگاه در حال انجام است. و حفاظت ی کنترلهاستمیس روزرسانیبه باهدفتوسعه پژوهش وزار  نیرو  ای  طرح  هایامهبرنکالن و 

 .دارد وجود هاآن و حفاظت کنترل سیستم شدن بروز و اصالح به شدیدی کرور نیاز هاینیروگاه نوسازی باتوجه به از طر ی

های اصلی در معیرت مردم و گردش چرخ اقتصاد و تولید کرور وظیفه سانگینی ی از شاخصیک عنوانبهبرق پایدار و اقتصادی  تأمی 

بایست در شرایط مناسب کاری مورد ها میهای زیرمجموعه صنعت برق است. نیروگاههای کرور  وزار  نیرو و شرکتبر دوش نیروگاه

  ویلر بهلید برق داشته باشند. تجهیزا  نیروگاهی نظیر توربی   ژنراتور  برداری قرار گیرند تا همواره بتوانند بهتری  عملکرد را در توبهره

باشند لذا حفظ و نگاهداشت و با تکنولوژی باالی ساخت و در انحصار چند کرور پیرر ته می قیمتگرانترانس و... همگی از تجهیزا  

 آید.نیروگاه به شمار می برداریبهرهای  تجهیزا  از ضروریا  

جهیز نیروگاهی حی  طراحی شرایط استاندارد کاری تعریف شده است اما با توجه به نیااز بااالی مصارف باار بخصاوص در برای هر ت

ساازی شود و خنکنمی تأمی برداری از واحد اول سال که دمای محیط باالست و شرایط دما   رار و رطوبت استاندارد بهره ماههشش

گیرناد. در چنای  بارداری قارار میها باالجبار در شرایط بحرانی و تولید حاداکرری ماورد بهرهواحد پر زحمت و ناکارآمد است  نیروگاه

بایسات وظیفاه های حفااظتی میواحدهای نیروگاهی باال ر ته  ماژول قیمتگرانشرایطی احتمال بروز حوادث گوناگون در تجهیزا  

 انجام دهند.حفظ و نگاهداشت ای  تجیهزا  ارزشمند را با سرعت و دقت باال 

در کرور تعداد زیادی نیروگاه با عمر باالی بیست سال وجود دارد که روی برخی تجهیزا  مهم آن یا ماژول حفاظتی وجود ندارد و یاا 

هاست از سمت کمپانی سازنده نه تولید و ناه پراتیبانی های آن سالهای از رده خارج و بسیار قدیمی استفاده شده که کار از سیستم

های قدیمی شود. بسیاری از ای  سیستممی تأمی هنگفت  هایهزینهشود و قطعا  آن در بازار یا قابل تهیه و استفاده نیست و یا با می

 .شده و حفاظت واحد را با ریسک جدی مواجه ساخته است Bypassبه دلیل عدم وجود قطعه یا کار  

باوده کاه اعماال  ا زاریساختهای آنالوگ با ماهیت های حفاظتی نصب شده  کار های جدیدتر نیز ماژولاز سویی حتی در نیروگاه

هاای گیارد و بسایاری از  انکرا با استفاده از دانش و تجربه باالی اپراتوری و در محل صاور  می هاآنتغییر تنظیما  حفاظتی در 



های کاذب متعدد و یاا عملکارد باشد و ای  امر ممک  است به تنظیم نبودن ماژول حفاظتی و تریپسعه نمیعملیاتی قابل تنظیم و تو

نامناسب آن در پاسخگویی سریع و صدور به موقع  رمان تریپ منجر شود که تخریب تجهیزا  و توقف طوالنی واحد را درپی خواهاد 

 کند.انی پیک مصرف بار با مرکل مواجه میاز واحد را بخصوص در شرایط بحر برداریبهرهداشت که 

های ناکارآمد حفاظتی هستیم و بروز رسانی واحدها و استفاده از تجهیزا  حفاظتی هرساله شاهد عملکرد نامناسب ای  سیستم متأسفانه

نمایاد  تاأمی اطمینان باال را در عی  رعایت قابلیت  برداریبهرهجدید که استانداردها و الزاما  جدید نگهداری از تجهیزا  و سهولت 

بتوان از شارایط  کهدرصورتیها به دلیل طراحی خاص و عدم تولید در کرور  حتی ای  ماژول متأسفانهکه  نمایدمی ناپذیراجتنابامری 

زنده یا های بسیار باال وارد کرور خواهد شد و هیچ تضمینی از سمت شرکت ساای و با صرف هزینهواسطه صور بهتحریم عبور کنیم 

 شود.ها و قطعا  آن داده نمیکار  تأمی واسطه جهت 

های اساتانداردی تهیاه و ماورد جهت طراحی  ساخت و تست تجهیزا  حفاظت نیروگااه دساتورالعمل است باتوجه به موارد  وق الزم

 استفاده قرار گیرد.

به تهیه  های حرارتینیروگاه ژنراتور و ترانس ستم حفاظتسی های مربوط به طراحی و ساختدر ای  پروژه با مطالعه و بررسی استاندارد

 های حرارتی پرداخته خواهد شد.در نیروگاه هاآن طراحی  ساخت و تست تجهیزا  حفاظتهای مربوط به ها و دستورالعملرویه

 زیر خواهد بود: صور بهشرح پیرنهادی کار 

 موجود در کرور و ترکیل پایگاه دادهنیروگاهی و ژنراتورهای  ترانسبندی انواع مطالعه  بررسی و دسته 

  ژنراتورهای ها وترانسبررسی پارامترهای کنترلی و حفاظتی 

 های حفاظتی متداولپارامترهای اصلی حفاظت ترانس و ژنراتور و روش گیریاندازهرایج در  هایروشبندی تعیی  و دسته 

 ور و ترانسارائه استانداردهای موجود در حفاظت پارامترهای ژنرات 

 بردار در حفاظت پارامترهای ژنراتور و ترانسهای بهرهارائه نیازمندی 

های حفاظات و کنتارل تارانس و بردار جهت طراحی  ساخت و تسات سیساتمارائه دستورالعمل منطبق بر استانداردها و نیازهای بهره

 ژنراتورهای نیروگاهی

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 موجود در کرور ترانس و ژنراتور نیروگاهیانواع  ه داده و گزارش بررسیپایگا 

 های حفاظت و کنترل انواع بردار جهت طراحی  ساخت و تست دستگاهدستورالعمل منطبق بر استانداردها و نیازهای بهره
 ژنراتورهای نیروگاهی

 های حفاظت و کنترل انواع ساخت و تست دستگاهبردار جهت طراحی  دستورالعمل منطبق بر استانداردها و نیازهای بهره
 های نیروگاهیترانس

 

 


