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 :پروژه عنوان
بر  های الزم برای تعویض و یا ارتقاء سیستم کنترل واحدهای گازیتهیه استانداردها، ملزومات و دستورالعمل

 اساس مدل مهندسی مناسب

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

 هانیروگاه کنترل هایسیستم طراحی عنوان سند:

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

 دانشگاهی نوع واگذاری:

 ماهه 9 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

 تأممی و نوعی فقر صنعتی شده است. چون  هازیرساختمنجر به ضعف  نتیجتاًدر ارتباط با توسعه صنعتی کشور  ناپذیرباجتنا ثباتیبی

تنوع  حاضردر حال  نتیجتاًواحدی رخ نداده است،  هایسیاستاند و ذیل تجهیزات بیشتر تابع شرایط سیاسی و مالی زمان مربوطه بوده

استفاده وجود دارد. همچنی  عمده ای  تجهیزات حتی در زمان خریأداری از فنأاوری روز برخأوردار  در تجهیزات مورد ایمالحظهقابل

 فاقد هر نوع پشتیبانی هستند. اکنونهمنبوده و 

ای  تجهیزات میسر بود، لیک   دارینگهمنسجم تعمیرات و  هایبرنامهو ساختارها محدود بود، شاید امکان ایجاد  هاسازندهچنانچه تنوع 

ایأ   دارینگأهدانأ  تعمیأرات و  سازیبومیبرای  موردنیاز؛ توان، سرمایه و زمان شدهنصبدر عمل به دلیل تنوع گسترده تجهیزات 

. کما اینکأه در حأوزه مهندسأی معکأو  شودمیتر باشد، شرایط دشوار ترپیچیدهوطه تجهیزات وجود ندارد و به هر میزان فناوری مرب

تالشأی ماأاعف، هنأوز هأم  رغمعلیالکترونیک،  هایدستگاهی در کشور حاصل شده است، اما در حوزه ادوات مکانیکی، توفیق نسب

و غیره با چال  جدی مواجه است. همأه  AVRکنترل، حفاظت،  هایدستگاه هایکارتتعمیرات و ساخت )با قابلیت اطمینان مناسب( 

تعأداد  متمسأفانه نمایند. کنندهنگرانصوص حوزه نیرو را دچار تزلزل اند تا اوضاع صنعت کشور و بخای  عوامل دست به دست هم داده

و  شأوندمی بأرداریبهرهالکترونیأک  هایدسأتگاهقطعات یدکی بأرای  گونههیچبدون  حاضراز واحدهای تولیدی در حال  توجهیقابل

 احتمال اختالالت جدی و گسترده در شبکه برق کم نیست.

که با پیشرفت فناوری،  باشدیم هاروگاهین ازجملهناپذیر و بسیار مهم در تمام واحدهای صنعتی دائیجزء جنیز  نترل و حفاظتسیستم ک

اصول اولیه طراحی تغییأرات کمتأری داشأته اسأت ولأی طأی همأی  مأدت،  هرچندنیز متحول شدند.  و حفاظت کنترل هایدستگاه

تحول تجهیزات کنترلی چنأدی   کهطوریبهیافته  ارتقاءو  شدهگون سازی سیستم کنترل و تجهیزات مرتبط کامالً دگرتکنولوژی پیاده

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

دلیل نیاز به ایجاد توانمنأدی  همی  به. کندیم های بیشتر را ایجابرشد مصرف برق، الزام نصب نیروگاه توجه به دورنمای  و همچنی

با توجه به مشکالت عدیده  خصوصبه. شودیماحسا   شدتبهنیروگاه نیز و حفاظت سیستم کنترل  روزرسانیبهدر طراحی، ساخت و 

 هایسیاستراستای خارجی، در ای  خصوص و در  کنندهتممی ی هاشرکتهای کشور و عدم پاسخگویی در ای  زمینه در سطح نیروگاه

 نیروگاه در حال انجام است. و حفاظت کنترل هایدستگاه روزرسانیبه باهدفتوسعه پژوه  وزارت نیرو، ای  طرح  هایبرنامهکالن و 

 .دارد وجود هاآن و حفاظت کنترل سیستم شدن بروز و اصالح به شدیدی کشور نیاز هاینیروگاه نوسازی به توجه با از طرفی

های اصلی در معیشت مردم و گردش چرخ اقتصاد و تولید کشور وظیفه سأنگینی یکی از شاخص عنوانبهبرق پایدار و اقتصادی  تممی 

بایست در شرایط مناسب کاری مورد ها میهای زیرمجموعه صنعت برق است. نیروگاههای کشور، وزارت نیرو و شرکتبر دوش نیروگاه

ره بتوانند بهتری  عملکرد را در تولید برق داشته باشند. تجهیزات نیروگاهی نظیر توربی ، ژنراتور، بأویلر، برداری قرار گیرند تا هموابهره



باشند لذا حفظ و نگاهداشت و با تکنولوژی باالی ساخت و در انحصار چند کشور پیشرفته می قیمتگرانترانس و... همگی از تجهیزات 

 آید.روگاه به شمار مینی برداریبهرهای  تجهیزات از ضروریات 

 کنترلأیهستیم و بروز رسانی واحدها و استفاده از تجهیزات  کنترلیناکارآمد  هایدستگاههرساله شاهد عملکرد نامناسب ای   متمسفانه

نمایأد  ی تأممرا در عی  رعایت قابلیت اطمینان باال  برداریبهرهجدید که استانداردها و الزامات جدید نگهداری از تجهیزات و سهولت 

بتوان از شأرایط  کهدرصورتیها به دلیل طراحی خاص و عدم تولید در کشور، حتی ای  ماژول متمسفانهکه  نمایدمی ناپذیراجتنابامری 

های بسیار باال وارد کشور خواهد شد و هیچ تامینی از سمت شرکت سازنده یا ای و با صرف هزینهواسطه صورتبهتحریم عبور کنیم 

 شود.ها و قطعات آن داده نمیکارت تممی ت واسطه جه

بازنصأب و توسأعه جهأت  مهندسأی مناسأب، هایمأدلبأر اسأا   سیستماتیک چهارچوب و دستورالعملتهیه به موارد فوق  توجه با

 بسیار مهم خواهد بود. و تعمیرات را در آینده فراهم آورد برداریبهرهسهولت  کهنحویبه کنترلی هایسامانه

، لذا هأدف اصألی ایأ  پذیردمیگازی صورت  واحدهایتوسط  %(37)حدود  به اینکه بخ  اعظمی از تولید نیروگاهی کشوربا توجه 

 سیستم کنترل واحأدهای گأازی )مسأتقل از سأیکل ترکیبأی( روزرسانیبهاستاندارد جهت باز نصب و  هایدستورالعملپروژه نیز تهیه 

 .باشدمی

بررسی گازی  هایتوربی و ارتقاء سیستم کنترل  نصب بازمرتبط با استانداردهای  هایگزارشابتدا  خواهد بود که صورتبدی شرح کار 

 نتایج مورد انتظار ای  بخ  در ذیل آمده است. شود. الزم هایدستورالعملمطالعه شده و جهت تدقیق فرآیند، تبدیل به و 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 موجود در کشور و تشکیل پایگاه دادههای گازی توربی بندی انواع دسته مطالعه، بررسی و 

  گزارش ارائه مدل سیستم کنترل توربی  گاز و پارامترهای مهم آن در بخ  کنترل، حفاظت و پای 

 هازیرحلقههای آن و ارتباطات سیگنالی دستورالعمل طراحی سیستم کنترل، زیرحلقه 

  اطالعات و شبکه سازیذخیرهدستورالعمل طراحی بخ  سرور و 

 دستورالعمل طراحی بخ  مانیتورینگ محلی و اتاق فرمان 

 دستورالعمل طراحی بخ  پای  وضعیت و حفاظت واحد 

 (کشیکابل) سازیپیاده استانداردهایو  دستورالعمل طراحی تابلوها 

  دستورالعمل طراحی تستFAT و ارزیابی عملکرد سیستم کنترل و حفاظت 

  های آزمایشگاهی تابلوطراحی تستدستورالعمل 

 کشی و فرایند تست های حمل، نصب و کابلدستورالعملSAT 

 رفع مشکالت احتمالی منظوربه دستورالعمل عملکرد سیستم به موازات سیستم قبلی 

 تحویل موقت و دائم سیستم کنترل جدیداندازی، دستورالعمل راه 

 
 


