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يابي (ترك خوردگي، جوش) براي ربات بازرس بويلر با قابليت نظافت، عيبسازي و پيادهطراحي   :پروژه عنوان
 ديواره بيروني بويلر

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

  ماهه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  :همراه با ذكر مراحل كلي ين و تشريح پروژهتبي

هـا ايفـا   هاي بازرس نقش مهمي را در تمام واحـدهاي صـنعتي از جملـه نيروگـاه    هاي كنترل، رباتامروزه با پيشرفت فناوري و سيستم
گيري برخوردار بوده است. الزام طراحـي  ها از پيشرفت چشمها و تجهيزات مرتبط با آنسازي اين سيستمكنند. طي ساليان اخير پيادهمي

شود. به همين دليـل نيـاز بـه ايجـاد     تواند موجب افزايش راندمان كاري واحدهاي صنعتي هاي كشور ميها در نيروگاهو نصب اين ربات
شود. به خصوص با توجه به مشكالت متعدد ژه در حوزه نيروگاهي به شدت احساس ميويه ها بتوانمندي در طراحي و ساخت اين ربات

هاي كشور كه شامل تميزكاري و ترميم تجهيزات صنعتي بوده و عالوه بر آن با توجه به وضعيت كنـوني  در اين زمينه در سطح نيروگاه
سب براي كسـب توانمنـدي الزم در راسـتاي طراحـي و سـاخت      هاي پژوهشي مناها، نيازمند تدوين برنامه و طرحكشور در برابر تحريم

  باشيم.هاي بازرس در حوزه صنعت برق ميربات
ـ   تعميراتيابي، عيبنظافت، اي كه قابليت گونههربات بازرس بويلر است ب سازيو پياده هدف از اين پروژه، طراحي ه ، جوشـكاري و يـا ب

، سـپس  رفتـه باال  بويلر از ديوارهاي باشد كه بتواند گونهربات بايد بهاين عملكرد ته باشد. طور كلي بازرسي از ديواره بيروني بويلر را داش
تعميـر   ، توانـايي روزو بـا تكنولـوژي    كـرده  را شناسـايي  انـد هايي كه در اثر عمل سردشدن ترك خورده، روغن و يـا دوده گرفتـه  محل

  .داشته باشدرا بخش و صيقل دادن آن (جوشكاري) 

  شود:مي ربات، چهار بخش مختلف براي انجام آن درنظر گرفته سازيپيادهنجام مطالعات كامل جهت طراحي و به منظور ا

ايـن نكتـه    .دارد برعهـده  را تعميرات و ناهموار صيقل سطوح تصوير، پردازش ،ربات حركت مسئوليت بخش اين: كنترل ) سيستم1
گيـرد. سـپس توسـط    ا توسط دوربين تعبيه شده براي ربـات صـورت مـي   هگفتني است كه عمليات پردازش تصوير و گردآوري داده

  صورت آنالين وضعيت بويلر را رصد كنند.ه بنند تواعبارت ديگر، افراد ميگردد. بهها آناليز و ارزيابي ميافزار طراحي شده، دادهنرم

 .شـود مـي  پرداختـه  بـات ر مكـانيكي  هـاي قسمت و بدنه در شده استفاده مواد شاسي، طراحي به بخش اين در :مكانيك ) سيستم2
اي طراحي شود كه عالوه بر داشتن حجـم و وزن كـم، فضـاي مناسـبي جهـت تعبيـه دوربـين، سيسـتم         گونهمكانيك ربات بايد به

طـوري طراحـي شـود كـه بتوانـد در دمـاي       بر آن سيستم مكانيكي بايد عالوه جوشكاري و صيقل كاري در آن در نظر گرفته شود.
     هاي بويلر را داشته باشد.درجه سانتيگراد چسبندگي الزم با لوله 100ل حداق

 انتقال به مربوط هايكشي سيم و موردنياز بات، باطريحركت ر تعبيه شده براي موتورهاي به اين بخش در :توان و برق ) سيستم3
  شود.پرداخته مي توان، و اطالعات

اما با توجـه بـه    ،به ديواره داخلي از دماي چندان زيادي برخوردار نيست ني بويلر نسبتاگر چه ديواره بيرو :حرارت كنترل ) سيستم4
براي ايفاي نقش ربات بـه منظـور انجـام مناسـب ماموريـت محولـه در نظـر         ضروري رابايست ملزومات متغير بودن دماي بدنه مي

  گرفت.
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يابي (ترك خوردگي، جوش) براي ربات بازرس بويلر با قابليت نظافت، عيبسازي و پيادهطراحي   :پروژه عنوان
 ديواره بيروني بويلر

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

  :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي
  بيروني بويلر به شرح زير است: ربات بازرس ديوارهسازي و پيادهطراحي  ورد انتظار نتايج م ن پروژهدر اي

 فاز مطالعاتي -1

 هاي پيشـرفته در داخـل و   ر توسط رباتدر حوزه تعمير ديواره داخلي بويل ارائه گزارش كامل از اقدامات صورت گرفته
 خارج از كشور

 طراحي ربات بازرس با عنايت به مفروضات ذيل -2

 قابليت Visual inspection صورت آنالينه ب 

 يابي (ترك خوردگي) و تعيين موقعيت عيبقابليت عيب 

 بويلر قابليت نظافت محيط زنگ زده، دوده گرفته و روغن گرفته 

 قابليت حمل بار به ميزان مناسب در راستاهاي مختلف بر روي بويلر 

 محيط مذكورو با در نظر گرفتن دماي يلر بر روي ديواره بيروني بوربات با حداقل خطا  قابليت فعاليت   
 طراحيارائه گزارش  -3

 ارائه گزارش كامل از مطالعات و طراحي انجام شده در راستاي اهداف مذكور 

  و ارائه گزارش عملكردي آن  ربات و تست بر روي بويلر يك نيروگاه نمونه و ساخت سازيپياده -4
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي وابقس 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 

  
 


