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  :پروژه عنوان
كيلوولت  6/6گيري ولتاژ منصوبه روي باس مطالعه و بررسي علل تركيدن ترانسفوماتورهاي اندازه

تغذيه داخلي واحد بخار سيكل تركيبي رجايي و ارائه روش اصالحي اجرايي به منظور جلوگيري از 
 تكرار آن

  -  عنوان طرح:
   برداري از ترانسفورماتورهاي قدرتتوسعه فناوري ساخت و بهرهسند   واحد اجرايي:

  ماه 9: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

رض انواع باشند كه مانند ساير عناصر شبكه ، همواره در معگيري ولتاژ يكي از تجهيزات مهم سيستم قدرت ميترانسفورماتورهاي اندازه
باشد. در واقع عالوه بر اينكه مشخصات نـامي و  ها بوده و نيازمند انجام اقدامات مناسب جهت جلوگيري از آسيب و خرابي آنها ميتنش

طراحي اين تجهيز بايد متناسب و در محدوده سيستم مورد نظر باشد، نياز است كه تاثير ساير پارامترها نيز بـر روي آنهـا مـورد بررسـي     
طـول و  گيرد. براي نمونه عملكرد سيستم حفاظتي، مشخصات سيستم زمين، مقـدار و نـوع بـار متصـل بـه شـبكه پـايين دسـت،         قرار 

تواند بر روي پارامترهاي ولتاژ و مقدار اضافه ولتاژهـاي ايجـاد شـده    هاي ايجاد شده و ساير موارد ميكليدزنيمشخصات كابل خروجي، 
-هاي جدي بر روي ترانسفورماتورهاي انـدازه لكرد نادرست، ايجاد خطا و در نتيجه وارد شدن آسيبتاثيرگذار بوده و در نهايت باعث عم

باشـند كـه ناشـي از    هايي نظير فرورزنانس يكي از مهمترين داليل ايجاد اضافه ولتاژهاي موقت در شـبكه مـي  گيري ولتاژ گردد. پديده
هاي عملكرد نامتقارن كليدها و عناصر حفاظتي روي ده كه اغلب در حالتايجاد مدار سري بين خازن و سلف غير خطي معادل شبكه بو

دهد. بايد توجه داشت كه در ايجاد اضافه ولتاژهاي ايجاد شده سيستم زمين و نوع و مقدار آن نيز مهـم بـوده و در صـورت طراحـي     مي
هاي بـه وجـود آمـده بـر     مرتبط با خطاها و خرابي نامناسب باعث تشديد عوامل مذكور خواهد شد. با توجه به توضيحات ارائه شده، علل

تواند متفـاوت باشـد لـذا پيشـنهادات مـرتبط بـا       گيري ولتاژ با توجه به سيستم مورد مطالعه با يكديگر ميروي ترانسفورماتورهاي اندازه
نجـام ايـن پـروژه بررسـي علـل تركيـدن       هـاي الزم خواهـد بـود. هـدف از ا    سـازي ها و شبيههاي اصالحي نيازمند انجام بررسيروش

گيري ولتاژ نصب شده در شبكه تغذيه داخلي واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي رجـايي و ارائـه راهكـار مناسـب     ترانسفورماتورهاي اندازه
  باشد. جهت جلوگيري از آن مي

  شرح خدمات و مراحل كلي انجام پروژه:
  يين مشخصات شبكهو تع  كارفرمااز دريافت اطالعات مورد نياز    
 تعيين و بررسي سناريوهاي مختلف موثر در وقوع خرابي  
 الزمهاي سازيانجام شبيهسازي و مدل  
 گيري ولتاژ و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلـوگيري از تكـرار   شناسايي نهايي عوامل موثر در تركيدن ترانسفورماتورهاي اندازه

 هاي واردهآسيب
گيـري ولتـاژ منصـوبه روي بـاس     مطالعه و بررسي علل تركيدن ترانسفوماتورهاي اندازه "دستاوردهاي پروژه  از جمله مهمترين نتايج و

  عبارتند از: " كيلوولت تغذيه داخلي واحد بخار سيكل تركيبي رجايي و ارائه روش اصالحي اجرايي به منظور جلوگيري از تكرار آن 6/6
  ر سيكل تركيبي رجاييتغذيه داخلي واحد بخاتعيين نقاط ضعف شبكه 
 گيري ولتاژشناسايي و تعيين عوامل موثر در بروز خرابي ترانسفورماتورهاي اندازه 
 هاي واردهارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از تكرار آسيب  

 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
و  رجايي تركيبي سيكل بخار واحدكيلوولت تغذيه داخلي  6/6باس  گيري ولتاژ منصوبه رويعلل تركيدن ترانسفوماتورهاي اندازه تعيين
  اصالحي به منظور جلوگيري از تكرار آن اهكارارائه ر
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  الزامات شركت در فراخوان:
 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه شنهادپي تكميل فرم(TDF08‐1) 

  
 اطالعات تماس:

  :4916داخلي  88079400تلفن 
 :آدرس پست الكترونيكي hnorouzi@nri.ac.ir 

 


