
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP14‐11 
 پايلوت نمونه يك اجراي و كيلوولت 400 و 230 نيرو انتقال هاي دكل باقيمانده عمر ارزيابي فني دانش تدوين :پروژهعنوان

  قبر انتقال هاي سازه سازي مقاوم و سالمت پايش ارزيابي، جامع سامانه سازي پياده و فني دانش تدوين  عنوان طرح:
  هاآن كاهش كارهايراه يارائه و اشكاالت بروز بينيپيش هايروش برق، صنعت هايسازه سالمت پايش سند  واحد اجرايي:

  ماه  30 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

 كشاورزي، صنعتي، مختلف هاي بخش وابستگي و الكتريكي انرژي مصرف هسران افزايش صنايع، توسعه شهرها، گسترش جمعيت، افزون روز رشد با
  . است ناپذير اجتناب پايدار و مطمئن گسترده، صورت به برق تامين لزوم انرژي، اين به خدماتي و اقتصادي
 شود،نمي جامعه افراد به مالي و جاني هايدمهص آمدن وارد موجب مستقيم بطور معموالً آنها به وارده آسيب و خرابي كه هستند تأسيساتي حياتي هايشريان

 درجه از گذارد،مي غيره و بهداشت امنيت، جمله از جامعه مدني هايشاخص و اجتماعي تعامالت و اقتصادي جريان بر كه آميزيفاجعه تأثيرات لحاظ به اما
  . برخوردارند متعارف هايسازه به نسبت باالئي بسيار اهميت
 اتمام زمان« كه است مطرح سؤال اين هميشه و هستند سال 30 از بيش عمري داراي ايران از نقاطي در حياتي هايشريان از يكي بعنوان نيرو انتقال خطوط
 به ماقدا آن، مشاهدة از پس و بوده خرابي بروز انتظار به كه است اين حل راه ترينساده »رسد؟مي فرا كي موجود خطوط نوسازي و ترميم يا و برداريبهره
 هزينه با قياس در كه گرددمي شبكه قطع جانبي هايهزينه تحميل باعث ديده،آسيب بخش جايگزيني هزينه بر عالوه روش اين در. گردد خرابي رفع

 از متوالي ايدوره دهايبازدي در كه است اطالعاتي و آمار از استفاده با خطوط مانده باقي عمر ارزيابي دوم حل راه. بود خواهد توجه قابل بسيار خط نوسازي
. گرددمي بر 1998 سال به انجام دست در مشابه هايپروژه سابقه كه است كشور از خارج علمي محافل روز بحث موضوع حل راه اين. آيدمي بدست خطوط

 بارهاي و الكتريكي ادوات و هاسازه ادواري مشاهدات از كه دقيقي آمار مبناي بر و هاسازه اعتماد قابليت تئوري و احتمال و آمار علم از استفاده با روش اين در
 ديگري سيستم هر يا و خطوط هاي دكل باقيمانده عمر رود،مي انتظار مجموعه از كه اعتمادپذيري سطح به توجه با گردد،مي اعمال سيستم بر كه مكانيكي
 و اقتصادي هايسياست به توجه با و دولت سوي از كشور هر در ايمني رهايمعيا و مباني ديگر عبارت به يا و هدف اعتمادپذيري سطح. شودمي زده تخمين

  .گرددمي تعيين كشور مدت بلند و كوتاه مصالح به توجه با و آن اجتماعي
  .داد نشان ذيل نمودارهاي با سازه عملكرد بروي را نگهداري و تعمير عمليات انجام متعاقبا و عمر ارزيابي تاثير توان مي
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بخصوص دكل هاي توجه به گستردگي شبكه خطوط انتقال در كشور و باال رفتن عمر بخش وسيعي از اين شبكه، ارزيابي عمر باقيمانده خطوط انتقال  بالذا 
انند با مراجعه به اي كه بتوقرار خواهد گرفت بگونه مشاوران و كارفرمايان اختيار در الزم دستورالعمل هاي و ها ضروري مي باشد. در اين پروژه، روشانتقال 

يك خط انتقال در منطقه مورد نظر و بررسي وضعيت موجود، انجام تست ها و آزمايشات مورد نياز و تكميل داده ها و اطالعات با دكل هاي آمار عملكردي 
  خط بپردازند.دكل هاي  باقيماندهعملكرد و تخمين عمر ارزيابي استفاده از روش هاي شبيه سازي، به 

پي در نظر گرفته مي شوند. با توجه به تنوع موجود در هر يك از مؤلفه هاي ذكر شده  برج وسازه  دو جزءانتقال نيرو به صورت  دكلروژه، جهت انجام پ
ور مي انتقال نيرو كشمشبك و تلسكوپي  دكل هاي عملكرد و تخمين عمرجهت بكارگيري در خط و از آنجا كه در اين پروژه هدف، ارائه دستورالعمل ارزيابي 

 230و شرح خدمات بر اساس دو بخش كلي ارزيابي عملكرد و تخمين عمر بر اساس دو رده ولتاژي  باشد، متداولترين مدل از هر مؤلفه در نظر گرفته مي شود
در صورت نياز اصالحات الزم كيلومتر، دستورالعمل فوق پياده سازي شده و  50كيلوولت استخراج گردد. در نهايت با اجراي يك نمونه پايلوت به طول  400و 

  ايج پايلوت انجام مي پذيرد.تبا توجه به بازخوردها و ن
  ذيل است: مراحلبطور كلي اين پروژه شامل 

 انتقال هاي دكلو تخمين عمر  عملكرد ارزيابي مستندات و اطالعات بررسي و اخذمرور ادبيات فني و  ) 1

 انتقال هاي دكل به ويژه رويكرد با ها سازه در فني ادبيات مرور 

 انتقال هاي دكل عملكرد ارزيابي زمينه در معتبر موسسه 3 بررسي و مختلف هاي سازه در استفاده مورد هاي الگوريتم و استراتژي 

 انتقال هاي دكل خرابي سابقه و عملكردي تاريخچه زمينه در اطالعاتي هاي بانك فرمت و آمار آوري جمع نحوه بررسي 

 دكل خرابي سابقه و عملكردي تاريخچه زمينه در كشور انتقال خطوط شبكه از شده ثبت آماري هاي داده وعن و زمان مدت ميزان، بررسي 
 انتقال هاي

 و كلي آمار و اي منطقه هاي برق از شده اخذ اطالعات اساس بر خط اجزاي از يك هر براي آمار دريافت جهت اي منطقه برق 3 شناسايي 
  كشور سطح موجود كيفي

 شده اخذ اطالعات و آمار سازي استاندارد نحوه و جامع اطالعاتي بانك فرمت تهيه 

 آن بكارگيري و نياز مورد آماري هاي داده توليد جهت آزمايشگاهي سازي شبيه و عددي سازي شبيه هاي روش ارائه 

 )برج و فونداسيون( انتقال هاي خطوط دكل) life assessment( عملكرد ارزيابيتدوين دانش فني  ) 2
 كشور خطوط شبكه در آن نوع كاربردترين پر تعيين و نيرو انتقال دكل هاي انواع بررسي 

 شده انتخاب دكل انتظار مورد عملكردي شرايط و عملكردي وظايف تعيين 

 خارجي گزارشات و ها نامه آيين از استفاده با آنها بندي دسته و دكل خرابي مودهاي و ها خرابي به مربوط اطالعات آوري جمع  
 اي منطقه برق 3 از شده اخذ داخلي گزارشات از استفاده با آنها بندي دسته و دكل خرابي مودهاي و ها خرابي به مربوط اطالعات آوري جمع 
 خرابي مود تأثير آناليز انجام )FMEA (دكل خرابي مودهاي از يك هر 

 و ها نامه آيين از استفاده با وقوع هاي مكانيزم همراه به دكل خرابي مودهاي از يك هر كننده ايجاد عوامل تعيين و اطالعات آوري جمع 
 خارجي گزارشات

 داخلي گزارشات از استفاده با وقوع هاي مكانيزم همراه به دكل خرابي مودهاي از يك هر كننده ايجاد عوامل تعيين و اطالعات آوري جمع 
 اي منطقه برق 3 از شده اخذ

 موجود شرايط ارزيابي )condition assessment (با بررسي روش ها و آزمون دكل) ي بازرس و ديبازدهاي متنوع و انتخاب گزينه برتر مانند
 و ....) )SHM( سازه سالمت ، پايش)NDT( نيمه مخرب و غيرمخرب ، آزمونهاي)VI( چشمي

 دكل خرابي مودهاي كننده ايجاد عوامل پارامترهاي از يك هر پذيرش معيارهاي تعيين 

 خرابي مودهاي ايجاد در موثر پارامترهاي از يك هر تغييرات نميزا تخمين و برآورد 

 عملكرد ارزيابي )life assessment (انتقال خط دكل 

 زماني فواصل و اطالعات برداشت هاي فرم ارائه و تهيه 

 آزمايشات انجام به مربوط هاي فرم ارائه و تهيه 

 آزمايشات تفسير روش ارائه 
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 هاي دكل عملكرد وضعيت تعيين جهت نياز مورد جامع اطالعاتي بانك فيلدهاي تهيه و انتقال هاي لدك عملكرد ارزيابي دانش فني ارائه 

 ACCESS افزار نرم در انتقال

 (برج و فونداسيون) انتقال خطوط هاي دكل )life estimation( عمر تخمين تدوين دانش فني ) 3

 دنيا سطح در عمر ارزيابي زمينه در استفاده دمور هاي الگوريتم و استراتژي بررسي شامل اوليه اطالعات گردآوري  
 مصالح مشخصات و يخ ضخامت باد، سرعت شامل ها برج بارگذاري اطالعات به مربوط آماري هاي توزيع تهيه 

 دكل در استفاده مورد مصالح خصوصيات اطالعات به مربوط آماري هاي توزيع تهيه   

 موجود اطالعاتي هاي بانك به توجه با انتقال خطوط دكل خرابي احتمال استخراج 

 انتقال خطوط دكل باقيمانده عمر تخمين و خرابي احتمال بين رابطه استخراج 

 دكل باقيمانده عمر مقادير به توجه با مديريتي هاي استراتژي و كارها راه تدوين 

 انتقال هاي دكلعمر  تخمين دانش فني ارائه 

  3و  2نتايج مراحل  در قالب دستورالعمل با تلفيق نيرو انتقال هاي دكل باقيمانده عمر ارزيابي فني دانش تدوين ) 4
  اجراي يك نمونه پايلوت ) 5
 بررسي نتايج پايلوت و اصالح دستورالعمل در صورت نياز ) 6

  
 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

 خرابي پيشرفت و بروز عوامل و نيرو انتقال دكلهاي در داده رخ خرابي مودهاي نمودن مشخص  
 انتقال خطوط دكل عمر و عملكرد ارزيابي جهت نياز مورد هاي بازرسي و آزمايشات شناسايي  
 و جديد خطوط شبكه احداث ساختن منتفي يا و تعويق به با انتقال خطوط هاي دكل برداري بهره و توسعه براي گذاري سرمايه جريان مديريت 

  اقتصادي عيارهايم از استفاده با موجود شبكه از مطمئن و بهينه استفاده
 انتقال خطوط شبكه در محتمل خسارات از ناشي مستقيم غير و مستقيم هاي هزينه كاهش  
 اطالعاتي هاي بانك تهيه جهت الزم هاي ساخت زير سازي فراهم  
 مالحظه با نديب اولويت همراه به نگهداري و تعميرات اي دوره برنامه تعيين و بهسازي هاي طرح ارائه جهت بحراني هاي مولفه شناسايي 

  نيرو انتقال هاي دكل عملكردي اهميت و اقتصادي معيارهاي
 انتقال و تدوين دستورالعمل خطوط هاي دكل و تخمين عمر ارزيابي فني دانش اخذ  
  از هر سطح ولتاژ.و فونداسيون دكل  10برروي اجراي پايلوت 

  
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق ياجراي 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:

  :4482داخلي  88079400تلفن  
  :88079358تلفن مستقيم 

  :آدرس پست الكترونيكيarahnavard@nri.ac.ir  
 


