
 

 
  تشریح پروژهفرم              

 
  هاي کشورهاي مورد استفاده در نیروگاهگیري ترموکوپلدستورالعمل آزمون و تحویل :پروژه عنوان

 حوزه تولید صنعت برق در تدوین، بازنگري و الحاقیه استانداردهاي  ،بندياولویت نیازسنجی، جامع طرح عنوان طرح:
 مرکز آبانیرو واحد اجرایی:

 ماه  7  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهیتب

براي بـه حـداکثر رسـاندن قابلیـت اطمینـان       اسناد و مدارکی هستند که مشخصات و فرایندهاي طراحی شده ها/دستورالعملستانداردهاا
گیري صـنعت بـرق بـه سـوي اسـتاندارد      نمایند. جهتها و خدماتی که مورد استفاده هر روزه است، را تعیین میمواد، محصوالت، روش

تبط بـا حـوزه   هـاي مـر  برداري و آزمون تجهیزات و سیستمنماید که مشخصات فنی، بهرهنمودن موارد مرتبط با این صنعت، ایجاب می
 دستورالعمل تهیه و تدوین گردد.  تولید نیروگاه حرارتی به صورت استاندارد/

هاي حرارتی کشور، الزم اسـت دسـتورالعملی   گیري در نیروگاهدر راستاي مستندسازي و ارائه نقشه راه واحد در نظارت، آزمون و تحویل
کننـدگان، واردکننـدگان و آزمایشـگاه هـا قـرار گیـرد تـا مبنـاي پـذیرش و           هـا، تولیـد  نفعان شامل نیروگاهتدوین و در اختیار همه ذي

هاي خاص کاربرد نیروگاهی را پوشش دهـد، تهیـه و نصـب و کـاربرد     ها باشد. در غیاب دستورالعملی که ویژگیگیري ترموکوپلتحویل
 تدوین گردد. هدف از اجراي پروژه حاضر،موجب کاهش عمر واحدهاي می ،هایی که گاهی مشخصات و کیفیت الزم را ندارندترموکوپل

 باشد. می هاي کشورمورد استفاده در نیروگاههاي گیري ترموکوپلدستورالعملی در خصوص آزمون و تحویل
 مراحل مورد انتظار پروژه و دستاوردهاي پروژه حداقل باید شامل موارد ذیل باشد:

    وضوعهاي ذي نفع در متشکیل پنل خبرگی متشکل از تمام طرف •

 هاي حرارتیهاي مورد استفاده در واحدهاي نیروگاهشناسایی، معرفی و ارائه مشخصات فنی ترموکوپل •

 هاي حرارتیهاي مورد استفاده در واحدهاي نیروگاهالمللی و ملی مرتبط با ترموکوپلبررسی استانداردهاي بین •

 و استانداردهاي مرتبط هاي مورد استفاده در نیروگاههابررسی و معرفی آزمون هاي مورد نیاز جهت تست مشخصات ترموکوپل •

بـا توجـه بـه     هـا مورد استفاده در نیروگـاه هاي گیري ترموکوپلکارگیري در تحویلهبررسی و تعیین الزامات مورد نظر جهت ب •
 هاي حرارتیمالحظات خاص نیروگاه

 هامورد استفاده در نیروگاه هايگیري ترموکوپلتهیه دیاگرام جریانی و دستورالعمل مرحله به مرحله آزمون و تحویل •

 آموزشی براي ارایه مطالب مرتبط با دستورالعمل براي مخاطبان دستورالعمل طراحی دوره •

 :(خروجی مورد انتظار) مشخصات محصول نهایی

 هاي موجودمستندات فنی مورد نیاز و مستندسازي مدارك و دادهتهیه  •

هـا و الزامـات   هاي کشور با لحاظ نمودن رویـه هاي مورد استفاده در نیروگاهگیري ترموکوپلویلارائه دستورالعمل آزمون و تح •
 نفعان ذيآبانیرو در فرایند آزمون، بازرسی و استاندارد و با مشارکت کلیه 

 


