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هاي الزم براي تعويض و يا استانداردها، ملزومات و دستورالعملاسناد مناقصات، شناسايي تهيه  :پروژه عنوان
 بر اساس مدل مهندسي مناسب بخاريواحدهاي  كنترل و سوپروايزريارتقاء سيستم 

  هانيروگاه كنترل و حفاظت پايش، يهادستگاه استانداردسازي و ارتقاء  عنوان طرح:
  هانيروگاه كنترل هايسيستم طراحي  عنوان سند:

  ماهه 9 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  :همراه با ذكر مراحل كلي ين و تشريح پروژهتبي

نعتي شـده اسـت. چـون    و نوعي فقـر صـ   هازيرساختمنجر به ضعف  نتيجتاًدر ارتباط با توسعه صنعتي كشور  ناپذيراجتناب ثباتيبي
 حاضردر حال  نتيجتاًواحدي رخ نداده است،  هايسياستاند و ذيل تجهيزات بيشتر تابع شرايط سياسي و مالي زمان مربوطه بوده تأمين
در تجهيزات مورد استفاده وجود دارد. همچنـين عمـده ايـن تجهيـزات حتـي در زمـان خريـداري از فنـاوري روز          ايمالحظهقابلتنوع 
  فاقد هر نوع پشتيباني هستند. اكنونهمردار نبوده و برخو

اين تجهيزات ميسـر بـود،    دارينگهمنسجم تعميرات و  هايبرنامهو ساختارها محدود بود، شايد امكان ايجاد  هاسازندهچنانچه تنوع 
 دارينگـه دانـش تعميـرات و    سازيبوميبراي  موردنياز؛ توان، سرمايه و زمان شدهنصبليكن در عمل به دليل تنوع گسترده تجهيزات 

. كما اينكه در حوزه مهندسي معكـوس  شودميتر باشد، شرايط دشوار ترپيچيدهوطه اين تجهيزات وجود ندارد و به هر ميزان فناوري مرب
ز هـم  تالشـي مضـاعف، هنـو    رغـم عليالكترونيك،  هايدستگاهادوات مكانيكي، توفيق نسبي در كشور حاصل شده است، اما در حوزه 

و غيره با چالش جدي مواجه است. همـه   AVRكنترل، حفاظت،  هايدستگاه هايكارتتعميرات و ساخت (با قابليت اطمينان مناسب) 
تعـداد   متأسـفانه  نماينـد.  كنندهنگراناند تا اوضاع صنعت كشور و بخصوص حوزه نيرو را دچار تزلزل اين عوامل دست به دست هم داده

و  شـوند مـي  بـرداري بهـره الكترونيـك   هـاي دستگاهقطعات يدكي براي  گونههيچبدون  حاضراي توليدي در حال از واحده توجهيقابل
  احتمال اختالالت جدي و گسترده در شبكه برق كم نيست.

فت كـه بـا پيشـر    باشـد يمـ  هـا روگاهين ازجملهناپذير و بسيار مهم در تمام واحدهاي صنعتي جزء جدائينيز  نترل و حفاظتسيستم ك
اصول اوليه طراحي تغييرات كمتري داشته است ولي طي همين مـدت،   هرچندنيز متحول شدند.  و حفاظت كنترل هايدستگاهفناوري، 

تحول تجهيزات كنترلـي چنـدين    كهطوريبهيافته  ارتقاءو  شدهسازي سيستم كنترل و تجهيزات مرتبط كامالً دگرگون تكنولوژي پياده
. كنـد يمـ هاي بيشـتر را ايجـاب   رشد مصرف برق، الزام نصب نيروگاه توجه به دورنماي. باشديمانيكي نيروگاه برابر تجهيزات اصلي مك

دليل نيـاز بـه ايجـاد     همين به باشد.مؤيد اين مطلب ميهاي نصب شده ي اخير و رشد تعداد نيروگاههاسالتوسعه صنعت نيروگاهي در 
بـا توجـه بـه     خصـوص بـه . شـود يمـ احساس  شدتبهنيروگاه نيز و حفاظت ستم كنترل سي روزرسانيبهتوانمندي در طراحي، ساخت و 

خـارجي در ايـن خصـوص و در     كننـده تـأمين ي هاشركتهاي كشور و عدم پاسخگويي مشكالت عديده در اين زمينه در سطح نيروگاه
نيروگاه  و حفاظت كنترل هايدستگاه وزرسانيربه باهدفتوسعه پژوهش وزارت نيرو، اين طرح  هايبرنامهكالن و  هايسياستراستاي 

 هـا آن و حفاظت كنترل سيستم شدن بروز و اصالح به شديدي كشور نياز هاينيروگاه نوسازي به توجه با از طرفي در حال انجام است.
 .دارد وجود

اد و توليـد كشـور وظيفـه    هاي اصلي در معيشت مردم و گـردش چـرخ اقتصـ   يكي از شاخص عنوانبهبرق پايدار و اقتصادي  تأمين
بايسـت در شـرايط مناسـب    ها ميهاي زيرمجموعه صنعت برق است. نيروگاههاي كشور، وزارت نيرو و شركتسنگيني بر دوش نيروگاه

برداري قرار گيرند تا همواره بتوانند بهترين عملكرد را در توليد برق داشته باشـند. تجهيـزات نيروگـاهي نظيـر تـوربين،      بهره كاري مورد
 .باشـند و با تكنولوژي باالي سـاخت و در انحصـار چنـد كشـور پيشـرفته مـي       قيمتگرانژنراتور، بويلر، ترانس و... همگي از تجهيزات 

  آيد.نيروگاه به شمار مي برداريبهرهاين تجهيزات از ضروريات حفظ و نگاهداشت بنابراين 
هسـتيم و بـروز رسـاني واحـدها و اسـتفاده از تجهيـزات        كنترليناكارآمد  هايدستگاههرساله شاهد عملكرد نامناسب اين  متأسفانه

 ،را در عين رعايت قابليت اطمينان بـاال  رداريببهرهاستانداردها و الزامات جديد نگهداري از تجهيزات و سهولت بتوانند جديد كه  كنترلي
بتـوان   كـه درصورتيها به دليل طراحي خاص و عدم توليد در كشور، حتي اين ماژول متأسفانه .نمايدمي ناپذيراجتنابامري  كنند، تأمين
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شـد و هـيچ تضـميني از سـمت     د نـ هاي بسيار بـاال وارد كشـور خواه  اي و با صرف هزينهواسطه صورتبه ،از شرايط تحريم عبور كنيم
  شود.ها و قطعات آن داده نميكارت تأمينشركت سازنده يا واسطه جهت 

بازنصـب و توسـعه   جهـت   مهندسـي مناسـب،   هايمدلبر اساس  سيستماتيك تهيه چهارچوب و دستورالعملبه موارد فوق  توجه با
  بسيار مهم خواهد بود. ،آينده فراهم آوردو تعميرات را در  برداريبهرهسهولت  كهنحويبه كنترلي هايسامانه

، پـذيرد مـي صورت  بخاري واحدهايتوسط  از توليد نيروگاهي كشور مهمياينكه بخش قديمي شدن واحدهاي بخاري و با توجه به 
ظـت و  و سـوپروايزري (حفا  سيسـتم كنتـرل   روزرسـاني بـه استاندارد جهت باز نصب و  هايدستورالعملهدف اصلي اين پروژه نيز تهيه 

، ارتعاشـات، دمـا،   توربين اوراسپيدحفاظت و پايش سيستم حفاظت و پايش شامل  ،سوپروايزري ازمنظور  .باشدمي بخارواحدهاي  پايش)
  باشد.) و ... ميExpansion) انبساط روتور (eccentricity( خروج از مركز
حفاظـت و پـايش    و ارتقـاء سيسـتم كنتـرل    نصـب  بازهاي مرتبط با استاندارد هايگزارشخواهد بود كه ابتدا  صورتبدينشرح كار 
شود و در انتها اسناد مناقصه مربوطه تهيـه   الزم هايدستورالعملمطالعه شده و جهت تدقيق فرآيند، تبديل به بررسي و  واحدهاي بخار

  نتايج مورد انتظار اين بخش در ذيل آمده است.گردد. 
  :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي

 موجود در كشور و تشكيل پايگاه داده بخارهاي بندي انواع توربينمطالعه، بررسي و دسته 

  و پارامترهاي مهم آن در بخش كنترل، حفاظت و پايش بخارگزارش ارائه مدل سيستم كنترل توربين  
 هازيرحلقههاي آن و ارتباطات سيگنالي دستورالعمل طراحي سيستم كنترل، زيرحلقه  
 اطالعات و شبكه سازيذخيرهطراحي بخش سرور و  دستورالعمل  
 دستورالعمل طراحي بخش مانيتورينگ محلي و اتاق فرمان 

 دستورالعمل طراحي بخش پايش وضعيت و حفاظت واحد 

 كشيكابل( سازيپياده استانداردهايو  دستورالعمل طراحي تابلوها( 

  دستورالعمل طراحي تستFAT حفاظت و ارزيابي عملكرد سيستم كنترل و 

 هاي آزمايشگاهي تابلودستورالعمل طراحي تست 

 كشي و فرايند تست هاي حمل، نصب و كابلدستورالعملSAT 

  رفع مشكالت احتمالي منظوربه به موازات سيستم قبليجديد دستورالعمل عملكرد سيستم 

 تحويل موقت و دائم سيستم كنترل جديداندازي، دستورالعمل راه  
  اخوان:الزامات شركت در فر

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
 اطالعات تماس:

  :4476داخلي  88079400تلفن  
  :آدرس پست الكترونيكيPCSD@nri.ac.ir 

 


