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 های نیروگاهيطراحي چارچوب کلي و معماری سامانه جامع پايش سالمت و مديريت نگهداری سازه :پروژه عنوان

 برق تولید هایسازه در نگهداری مديريت و سالمت پايش جامع سامانه سازیپیاده و فني دانش تدوين عنوان طرح:

 واحد اجرایی:
کارهای ی راهبیني بروز اشكاالت و ارائههای پیشهای صنعت برق، روشپايش سالمت سازهراهبردی  سند

 هاکاهش آن

 ماه 6  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

 
-های اصلي موجود در نیروگاهبرای پايش سالمت و مديريت نگهداری سازه ،آن ای جامع و اجزایدر اين پروژه، چارچوب کلي و معماری سامانه

فرآيندها ، هاروشهمراه  ها بهسازهانواع )و نه محدود به( شامل اجزای اين سامانه گردد. های حرارتي )بخار، گازی و ترکیبي( و بادی طراحي مي
نحوه چینش و ساختار کلي و باشند. در اين پروژه ميآنها جهت شناسايي و پايش یاز( افزارهای مورد ن)شامل معماری نرمابزارهای مورد نیاز و 

سامانه جامع مورد نظر بايد بصورت هماهنگ و سازگار با سامانه نگهداری و تعمیرات  خواهد شد. و تعیین ء سامانه نیز طراحياجزا میان ارتباط
های بعدی اين طرح، ( به تدريج در پروژهی مورد نیازافزارهاافزارها و نرميندها، سختآب فر)در قالجامع اجزای اين سامانه طرح گردد.  هانیروگاه
 شوند.مي تجمیعتهیه و 

 
 باشد:مراحل کلي پروژه بشرح ذيل مي

های جامع پايش سالمت و و طرح مفهومي سامانه ، معماریگردآوری، مطالعه و بررسي مستندات و منابع موجود در زمینه چارچوب .1
 ها در دنیا ها و زيرساختنگهداری سازه

های مختلف )نوع مصالح، ظرفیت ندی آنها از جنبهبو دستهکشور و بادی های حرارتي نیروگاهمورد استفاده در های اصلي شناسايي سازه .2
 هر دسته تعیین فراواني ..( و ای و فرآيندی، طراح يا سازنده و .و ابعاد، فرم و شكل هندسي، نوع عملكرد سازه

 بر اساس اهمیت در نیروگاهبرای پايش و نگهداری نیروگاهي های اصلي سازهبندی اولويت .3

 های نیروگاهي و تبیین اجزا و ملزومات آنطراحي چارچوب کلي و معماری سامانه جامع پايش سالمت و نگهداری سازه .4
 

 بندي پروژهبرنامه زمان

 ماه ششم ماه پنجم ماه چهارم ماه سوم مماه دو ماه اول مرحله
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 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی
 در نیروگاه بندی آنها بر اساس اهمیتهای حرارتي و بادی و اولويتهای اصلي نیروگاهبندی سازهدسته .1

 های نیروگاهي و اجزای آنامانه پايش سالمت سازهچارچوب کلي سمعماری و  .2

 

 

 

 


