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 :پروژه عنوان
بررسی محصوالت و شناسایی استانداردهای مرتبط با حفاظت توربین، بویلر، ژنراتور و ترانس واحدهای 

 نیروگاهی

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

 ها نیروگاه کنترل های سیستم طراحی عنوان سند:

 ماهه 3 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

که باا پیرار ت  نااوری   باشدیم هاروگاهینناپذیر و بسیار مهم در تمام واحدهای صنعتی از جمله جزء جدائی نترل و حفاظتسیستم ک
. هر چند اصول اولیه طراحی تغییرات کمتاری داشاته اسات ولای طای همای  مادت  نیز متحول شدند و حفاظت ی کنترلهاستمیس

که تحول تجهیزات کنترلی چندی   یبه طوریا ته  ارتقاءو  شدهسازی سیستم کنترل و تجهیزات مرتبط کامالً دگرگون تکنولوژی پیاده
های نصب شده ی اخیر و رشد تعداد نیروگاههاسالی در . از طر ی توسعه صنعت نیروگاهباشدیمبرابر تجهیزات اصلی مکانیکی نیروگاه 

. بهمی  دلیل نیاز به ایجاد توانمندی در کندیمهای بیرتر را ایجاب رشد مصرف برق  الزام نصب نیروگاه توجه به دورنمای  و همچنی
با توجه به مرکالت عدیده در  به خصوص. شودیمنیروگاه نیز به شدت احساس و حفاظت طراحی  ساخت و بروزرسانی سیستم کنترل 

ی اهاساتیسکننده خارجی در ای  خصوص و در راساتای   یتأمی هاشرکتهای کرور و عدم پاسخگویی ای  زمینه در سطح نیروگاه
 نیروگاه در حال انجام است. و حفاظت ی کنترلهاستمیسهای توسعه پژوهش وزارت نیرو  ای  طرح با هدف بروزرسانی  کالن و برنامه

را ایجااب  هااآن و حفاظات کنتارل سیستم شدن بروز و اصالح به شدیدی کرور نیاز هاینیروگاه به نوسازی ای  امر به ویژه با توجه
 .کندمی

بوجود آید و  نیروگاهی حفاظت زمینه در معتبر هایشرکت محصوالتبا توجه به موارد  وق باید شناخت مناسبی نسبت به 
 یابی خواهد بود:در مراحل زیر قابل دستبه تفکیک که ای  کار  ش حفاظت شناسایی و بررسی گردداستانداردهای مرتبط با بخ

 

 ذیل انجام پذیرد: نیروگاهیبرای تجهیزات  های معتبر در زمینه حفاظت ابتدا محصوالت شرکت مرحلهدر ای   مرحله اول:

 توربی   بویلر  ژنراتور و ترانس

 

 :شناسایی می گردد. توربی   بویلر  ژنراتور و ترانسهای های مرتبط با حفاظت بخشندارددوم استا مرحلهدر  مرحله دوم 

 
 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 

  توربی   بویلر  ژنراتور و  شامل حفاظت تجهیزات نیروگاههای مینه سیستمهای معتبر در زشرکتمحصوالت گزارش بررسی
  ترانس

  های سیستم حفاظت توربی   بویلر  ژنراتور و ترانس استاندارد عر یم شناسایی و گزارش 

 


