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مقدمه

فعاليت دربرگيرنده حاضر سالگزارش در نيرو پژوهشگاه پژوهشي درمي1384هاي كه و9باشد صفحه280فصل

است يافته .نگارش

پروژه6 نخست، تمامفصل پژوهشكدههاي سالشده اين در مختلف فعاليتهاي هفتم فصل در و كرده معرفي هايرا

است گرديده مدون پژوهشگاه، نتايج.آموزشي توليد جهت خصوصي بخش با پژوهشگاه همكاري وضعيت به هشتم فصل

موفقيت همچنين و تحقيقات از بدستحاصل فعاليتهاي ارائه به نهم فصل و خصوص اين در آزمايشگاههايآمده هاي

است پرداخته .مرجع

فعاليت مجموع بر مروري انجامبا سالهاي در مي1384شده مشخص زير موارد :گردد،

پروژه-1 سالتعداد در اقدام دردست رشد1384،133هاي از حاكي كه است بوده تعداد5مورد به نسبت درصد

سالپروژه اقدام دردست .باشدمي1383هاي

سال-2 پروژه1384در تعداد خاتمه، نتهاي كه بهيافته برق صنعت در آنها بكارگيريايج دردست يا و شده گرفته كار

نشان71است كه بوده برمورد بالغ رشدي سال20دهنده به نسبت .باشدمي1383درصد

سال-3 پـروژه1384در تحقيقاتـي نتايـج فنـي دانـش فـروش قـراردادهاي حجـم بر، بالغ خصوصـي بخـش به ها

بوده8/19 ريال .تاسميليارد

سال-4 اين1384،2در به و گرديد افزوده نيرو پژوهشگاه آزمايشگاههاي مجموع به تحقيقاتي و مرجع آزمايشگاه

مرز به پژوهشگاه آزمايشگاههاي مجموع رسيد27ترتيب .عدد

نرم-5 بهتعداد نيرو پژوهشگاه توسط كه انرژي و برق صنعت در كاربردي است،افزارهاي شده تهيه تجاري صورت

مرز1384سالدر گذشت42از .عدد

سال-6 تعداد1384در فعاليت109، نتايج حاصل كه بودهمقاله سال اين در پژوهشگاه پژوهشگران تحقيقاتي هاي

كنفرانس و مجالت در استاست گرديده منتشر خارجي و داخلي .هاي

كارنامه كنار در پژوهشي كارنامه اين كه است ذكر شايان اينجا پژوهشدر وهاي فارسي زبان دو هر به پيشين، سالهاي ي

آدرس به پژوهشگاه سايت طريق از ميir.ac.nri.wwwانگليسي دسترسي .باشدقابل

مذكور كتابخانه در عضويت با كه شده آماده پژوهشگاه الكترونيكي كتابخانه طريق از نيز امكان اين بههمچنين بتوان

پروژه كامل خاتمهگزارشهاي يافتهاي دسترسي پژوهشگاه، در .يافته
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برنامهبهره جهت در امكانات از مطلوب وزارتگيري نيازهاي با متناسب و مرتبط تحقيقاتي طرحهاي .نيروريزي

فعاليت-2-3 تحقيقاتانجام نتايج بكارگيري جهت در ضروري .هاي

برن-2-4 با متناسب و الزم امكانات آوردن مربوطامهفراهم تحقيقاتي طرحهاي و .ها

نيرو-2-5 وزارت موردنياز تحقيقاتي نيازهاي رفع و شناسايي و .بررسي

طريق-2-6 از كشور خارج و داخل در پژوهشي و علمي جوامع و مؤسسات ساير با سازنده و فعال ارتباط ايجاد

گردهمايي پروژهبرگزاري اجراي يا و محقق مبادله علمي، مشتهاي تحقيقاتي هرچههاي دستيابي جهت رك

فن و علوم به زمينهابيشتر در جديد سياستوري و اهداف با مرتبط پژوهشگاههاي .هاي

امكانات-2-7 نمودن فراهم و كشور پژوهشي و علمي مراكز در مبتكر و متخصص نيروهاي با مطلوب ارتباط ايجاد

پژوهشگاه اهداف به رساندن ياري جهت در آنها براي .الزم

ابهره-2-8 پيشرفتگيري و تحقيقات نتايج آخرين بهز علمي جهتهاي در اجتماعي و اقتصادي علمي، توسعه منظور

برنامه اهداف پژوهشگاهتوسعه تحقيقاتي .هاي

پست-2-9 نيروگاهها، انواع فني و بنيادي نيازهاي تامين و ساخت مورد در تحقيق و ومطالعه نيرو انتقال خطوط ها،

ن وزارت با مرتبط مسائل آنساير به وابسته كارخانجات و .يرو
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

پروژه :عنوان

تهران پوششبرق تحت انتقال شبكه در برق ترانزيت هزينه تعيين

پروژه :خالصه

خصوصي شفافروند و هزينهسازي شركتسازي در منطقهها برق ويژههاي محاسباتي روشهاي و ابزارها اياي،
مي طلب شبكه.كندرا از برق ترانزيت بين اين شركتدر اين پوشش تحت ههاي برآورد و آنها بر مترتب زينه

مقوله از شفافيكي در اساسي هزينههاي هزينهسازي اين صحيح تخصيص و استها ذيربط مبادي به .ها
شفاف هدف با پروژه اين ابتدادر در تهران، برق پوشش تحت انتقال شبكه از برق ترانزيت هزينه تعيين و سازي

اوليه بهمطالعات روشهاي انواع مورد در گرفاي درنهايتتهكار و انجام هزينه اين تعيين براي جهان سطح در شده
مؤلفه محاسبه براي برتر روش استدو شده انتخاب برق ترانزيت هزينه مختلف روش.هاي ميان، اين در

هزينهمبتني محاسبه براي مشاركت سهم سرمايهبر شبكههاي نگهداري و تعمير و ثابتهزينه(گذاري و)هاي
حد هزينه هزينهروش محاسبه براي بهرهي شبكههاي متغيرهزينه(برداري انتخاب)هاي برق ترانزيت بر مترتب

است .گرديده
نرمبر و الگوريتم روش، دو اين نرمپايه اين توسط و گرديده تهيه برق ترانزيت هزينه تعيين محاسباتي افزار،افزار

سال پيك كار نقطه در تهران برق انتقال هزينه،1384شبكه و گرفته قرار ارزيابي ترانزيتمورد از ناشي هاي
شبكه به مربوط استبرق گرديده محاسبه همجوار .هاي

مجري گروه سيستم:نام مديرمطالعات برهمندپور:پروژهنام همايون

كارفرما منطقه:نام برق تهرانشركت پروژهاي PSYBT04:كد

همكاران طيبي:نام هادي نصيري، عباس جزي، جعفريان فراكبر
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

هزينه� تهرانتعيين برق پوشش تحت انتقال شبكه از توان ترانزيت بر مترتب هاي

هزينهشفاف� هزينهسازي سهم تعيين و ناها هزينههاي در توان ترانزيت از كليشي هاي

نرم� و الگوريتم برقارائه ترانزيت هزينه تعيين افزار

پروژهتمس :ندات

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي انتخاب”گروه و برق ترانزيت هزينه تعيين مختلف روشهاي بررسي
مناسب پژوهشكده“روش نيرو؛ پژوهشگاه .برق؛

سيستم؛- مطالعات پژوهشي تهران”گزارشگروه برق انتقال شبكه در برق ترانزيت هزينه ؛“تحليل
نيروپژوهشكده پژوهشگاه .برق؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي نرم”گروه با كار شبكهراهنماي در برق ترانزيت هزينه تحليل افزار
پژوهشكده“انتقال نيرو؛ پژوهشگاه .برق؛
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

پروژه :عنوان

ف انتقال، شبكه طرح بهوقمطالعات خوزستان برق توزيع و تامينتوزيع منظور

عمده مشتركين نياز

پروژه :خالصه

مشتر الكتريكي انرژي ويژهتامين مطالعات عمده، ميكين طلب را انجاماي به نياز موارد برخي در و كند

به شبكه در اضافاتي و تغييرات مياصالحات، مشتركين اين نياز برآوردن هدف.باشدمنظور با پروژه اين در

به اصالحي يا و توسعه طرحهاي ارائه و شبكه فمطالعات خوزستان، برق مشتركين نياز تامين هايعاليتمنظور

است شده انجام مجزا بخش سه در :زير

رامين-1 جديد شهر به در:برقرساني رامين جديد به40شهر اهواز جاده مسير در و اهواز شرق كيلومتري

دارد قرار سليمان سال.مسجد براي شهر اين مصرف نياز سال1385،23برآورد براي و ،1390مگاوات

است53 با.مگاوات مطالعه، اين سناريودر مناسبترين شهر، اين برق تامين مختلف سناريوهاي بررسي

است شده پيشنهاد و انتخاب اقتصادي و فني .ازنظر

شهرك-2 به صنعتيبرقرساني برق:هاي تامين نيز مطالعه اين صنعتي8در طرح(شهرك يا و جديد

است)توسعه بوده اهواز8اين.موردنظر خوزستان، شمال منطقه سه در خوزستانشهرك جنوب و

از آنها بار تقاضاي و تا25قراردارند است60مگاوات متغير .مگاوات

اتصال-3 سطح رامينمطالعه نيروگاه پست انجام:كوتاه مطالعات اتصالبراساس سطح پستشده، كوتاه

سال توسعه طرح شبكه در براي1390رامين بنابراين و است پست كليدهاي قطع ظرفيت از بيش ،

اتصالدسمحدو سطح چارهازي بايد پست شودكوتاه انديشيده مختلف.اي روشهاي اساس اين بر

اتصال جريان روشمحدودسازي مناسبترين درنهايت كه شد پيشنهاد بكارگيري براي و مطالعه كوتاه

استباتوجه گرديده انتخاب اقتصادي و فني مالحظات .به

مجري گروه سيستم:نام مديرمطالعات برهمندپور:پروژهنام همايون

كارفرما منطقه:نام برق خوزستانشركت پروژهاي PSYBO01:كد

همكاران همايي:نام محمد نصيري، عباس
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

رامينتعيين� جديد شهر برق تامين روش مناسبترين

شهرك� به برقرساني مناسب سناريوي صنعتيپيشنهاد هاي

اتصال� سطح كاهش براي روش مناسبترين رامينپيشنهاد پست كوتاه

پروژهتمس :ندات

اول- مرحله گزارش سيستم؛ مطالعات پژوهشي به”گروه شبكه توسعه طرح شهرمنظورمطالعه به برقرساني
رامينجدي ماه“د ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .1384؛

دوم- مرحله گزارش سيستم؛ مطالعات پژوهشي شهركم”گروه برق تامين خوزستانطالعات صنعتي ؛“هاي
ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ .1384پژوهشكده

سوم- مرحله گزارش سيستم؛ مطالعات پژوهشي اتصال”گروه سطح كاهش رامينكمطالعه پست ؛“وتاه
ماه اسفند نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ .1384پژوهشكده
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

پروژه :عنوان

شبكه جامع طرح فوقتدوين و انتقال سالهاي تا آذربايجان برق 1390توزيع

پروژه :خالصه

شبكه توسعه جامع طرح تدوين پروژه اين فوقدر و شركتانتقال پوشش تحت منطقهتوزيع تابرق آذربايجان اي

است1390سال پذيرفته برنامهاصلي.انجام در مرحله حساسترين و شبكهترين توسعه فوقريزي و توزيع،انتقال

گرفته انجام سناريوها اين روي بر اقتصادي و فني مطالعات اساس آن بر تا است توسعه مختلف سناريوهاي توليد

گردد انتخاب آنها مناسبترين .و

فوق و انتقال شبكه براي سناريو توليد بخش دو هر براي پروژه اين الگوريتمدر پروژهتوزيع در و پيشنهاد هايي

استبه داشته رضايتبخشي و مناسب نتايج كه شده گرفته .كار

مجري گروه سيستم:نام مديرمطالعات سياهكلي:پروژهنام حسن

كارفرما منطقه:نام برق آذربايجانشركت پروژهاي PSYBA01:كد

همكاران عالئي،:نام احمدرضا معراجيان، حسين صدر، گوهري وحيد قديري، حميده برهمندپور، همايون

نقياميدشاه رمضانعلي محمدآبادي، معتمدي امير نميني، نظافت جواد زادهحسيني،
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

پيشاصلي و ورودي دقتترين هرچه كه است آتي سالهاي طي بار برآورد شبكه، توسعه طرح تدوين براي نياز

بود خواهد باالتر نيز واقعيت با طرح تطبيق باشد، بيشتر برآورد عالوه.اين پروژه، اين ازدر كه باري برآورد بر

انجام نيز بار برآورد مطالعات است، شده اخذ توانير درشركت ممكن دقت حداكثر با بار برآورد درنهايت تا شده

گردد استفاده .مطالعات

پ الگوريتم توسط ادامه بادر آن بدنبال و شده تعيين انتقال ظرفيت كمبود ازنظر شبكه ضعف نقاط يشنهادي،

بررسي انتقال، مناسب ظرفيت ايجاد براي شبكه توسعه سناريوهاي طرحهايتوليد روي بر اقتصادي و فني هاي

شده پيشنهاد انتقال شبكه توسعه براي منتخب طرح دو آنها بين در و گرفته صورت پيشنهادي .استتوسعه

فوق شبكه توسعه طرح بخش بهدر و پيشنهاد توسعه سناريوهاي تعيين براي روشي مجدداٌ نيز گرفتهتوزيع كار

فوق شبكه توسعه طرح اساس اين بر كه است سالشده تا به1390توزيع استنيز آمده .دست
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

س� توليد جهت مناسب الگوريتم شبكهايجاد توسعه ناريوهاي

سال� تا انتقال شبكه جامع طرح 1390تدوين

فوق� شبكه جامع طرح سالتدوين تا 1390توزيع

پروژهتمس :ندات

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي انتقال”گروه شبكه توسعه پيشنهادي منطقهسناريوهاي برق ايشركت

پژوهشكده“آذربايجان ماه؛ آبان نيرو؛ پژوهشگاه .1383برق؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي فوقجمع”گروه و انتقال شبكه اطالعات پردازش و توزيعآوري

منطقهشركت آذربايجانبرق ماه“اي آبان نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .1383؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي سال”گروه در ايران سراسري شبكه فايل پژوهشكده“1390ايجاد برق؛؛

ماهپژوه اسفند نيرو؛ .1383شگاه

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي منطقهب”گروه برق شركت انتقال شبكه توليد و مصرف بار ايرآورد

ماه“آذربايجان ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .1384؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي شركتم”گروه انتقال شبكه اضطراري و عادي بار پخش برقطالعات

آذربايجانمنطقه ماه“اي ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .1384؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي منطقهم”گروه برق شركت انتقال شبكه در كوتاه اتصال ايطالعات

ماه“آذربايجان خرداد نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .1384؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي بعاتطالم”گروه شركت انتقال شبكه در گذرا منطقهپايداري ايرق

ماه“آذربايجان خرداد نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .1384؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي و”گروه انتقال شبكه توسعه طرحهاي در اقتصادي و تكميلي مطالعات

منطقه برق شركت عملياتي برنامه آذربايجانارائه پژوهشكده“اي ماه؛ مرداد نيرو؛ پژوهشگاه .1384برق؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي برق”گروه شركت در اروميه و اردبيل تبريز، شهر سه بار برآورد

آذربايجانمنطقه پژوهشكده“اي ماه؛ مرداد نيرو؛ پژوهشگاه .1384برق؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي ت”گروه طرحهاي متوسط و پايه بار انتقالمطالعات شبكه وسعه

منطقهشركت آذربايجانبرق پژوهشكده“اي ماه؛ شهريور نيرو؛ پژوهشگاه .1384برق؛



9

نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

نهائي- گزارش سيستم؛ مطالعات پژوهشي منطقه”گروه برق شركت انتقال شبكه توسعه آذربايجانطرح ؛“اي

ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ .1384پژوهشكده

سيستم؛- مطالعات پژوهشي فوق”گزارشگروه شبكه اضطراري و عادي بار پخش شركتمطالعات توزيع

منطقه آذربايجانبرق ماه“اي بهمن نيرو؛ پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .1384؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي فوق”گروه شبكه پيشنهادي توسعه طرح كوتاه اتصال برقمطالعه توزيع

آذربايجانمنطقه پژوهشكده“اي پژو؛ ماهبرق؛ اسفند نيرو؛ .1384هشگاه

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي شبكهاولويت”گروه پيشنهادي توسعه طرح اعتبارات جدول و بندي

آذربايجانفوق برق پژوهشكده“توزيع ماه؛ اسفند نيرو؛ پژوهشگاه .1384برق؛
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

پروژه :عنوان

شبكه اطمينان قابليت فوقمطالعات و انتقال آذهاي برق ربايجانتوزيع

پروژه :خالصه

شركتوظي اصلي مصرففه موردنياز الكتريكي انرژي تامين برق دسترسهاي در و مناسب كيفيت با كنندگان

مصرف.است براي انرژي بودن دسترس در ميزان شبكه، اطمينان ميقابليت نشان را توسطكنندگان كه دهد

دسترس خاموشي، ميزان مانند آن مختلف ميشاخصهاي بيان غيره و .شودپذيري

ا فوقدر و انتقال شبكه اطمينان قابليت مطالعات پروژه منطقهين برق شركت پوشش تحت آذربايجانتوزيع اي

است گرفته جمع.انجام مطالعات، اين ميپايه شبكه حوادث اطالعات پردازش و آنهاآوري ارزيابي توسط تا باشد

به شاخو شبكه، ضعف نقاط تعيين ضمن بتوان شبكه، پيشينه آوردن تجهيزاتدست اطمينان قابليت اصلي صهاي

يافت را ابتدا.شبكه در قطعيبنابراين و حوادث اطالعات فوقكل و انتقال شبكه برقهاي در،آذربايجانتوزيع

از چهارساله زماني طراحي1382الي1379بازه خاص فرمهاي قالب در آمادهبرايشده، مطالعه اين سازيانجام

اطالعات بانك وارد مختلف.گرديدخصوصمو بخشهاي عملكرد چگونگي ارزيابي، مطالعات انجام با سپس

فوق و انتقال سيستمشبكه ضعف نقاط و گرفته قرار بررسي مورد قبل سال چهار طي در آذربايجان برق توزيع

گرديد ارائه اصالحي راهكارهاي و .شناسايي

مجري گروه سيستم:نام مديرمطالعات مسلمي:پروژهنام نيكي

كارفرما منطقه:نام برق آذربايجانشركت پروژهاي PSYBA02:كد

همكاران عباسي،:نام دانايي، حميد جاللي، كريمي،محمدي،هاشمي،منصوريداود همايي، مهرتاش، ،

آل منوچهري، سعديپورشقاقي،
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

ا قابليت محاسبات الگوريتم از استفاده با ادامه بدستدر شاخصهاي و شبكه قابليتطمينان ارزيابي بخش در آمده

پيش فوقاطمينان، و انتقال شبكه اطمينان قابليت نقاطبيني كردن مشخص با و شده انجام آذربايجان برق توزيع

گره اطمينان قابليت شاخصهاي آن، خروجي نقاط و شبكه به توان شبكهورودي كل همچنين و خروجي هاي

گردي اصالحيمحاسبه راهكارهاي و شناسايي آن ساختار ازنظر شبكه ضعف نقاط حاصل، نتايج از و ده

.گرديدارائه

گرديدند مشخص آن اطمينان قابليت با شبكه در تاثيرگذار عناصر مهمترين حساسيت، آناليز انجام با .همچنين

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

راه� و نرمنصب جامعاندازي شبكهافزار اطمينان قابليت فوقمطالعات و انتقال آذربايجانهاي برق در توزيع

كل حوادث اطالعات كردن يكپارچه امكان و مختلف كاربر چند توسط شبكه حوادث ورود قابليت با

واحد اطالعات بانك در شبكه
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

قطعيجمع� و حوادث تحليل و تجزيه و فوقآوري و انتقال شبكه آذربايهاي برق زمانيتوزيع بازه در جان

از4 ارزيابي1382تا1379ساله توسط گذشته در شبكه مشكالت و ضعف نقاط كردن مشخص و

اطمينان قابليت شاخصهاي

شبكهپيش� اطمينان قابليت فوقبيني و انتقال ضعفهاي نقاط كردن مشخص و آذربايجان برق توزيع

آينده و حال در شبكه

بهبو� و افزايش راهكارهاي فوقارائه و انتقال شبكه اطمينان قابليت ازد آذربايجان برق توزيع

بهرهنقطه بهبود شبكهنظرهاي توسعه و طرح و برداري

پروژهتمس :ندات

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي شبكه”گروه اطمينان قابليت فوقمطالعات و انتقال توزيعهاي

آنبرق بهبود راههاي ارائه و پژوهشكده“آذربايجان نيرو؛ پژوهشگاه .برق؛

گزارش- سيستم؛ مطالعات پژوهشي نرم”گروه با كار شبكهراهنماي اطمينان قابليت وافزار انتقال هاي

پژوهشكده“توزيعفوق نيرو؛ پژوهشگاه .برق؛
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

پروژه :عنوان

كوتاهپيش بار خوزستانبيني پوششبرق تحت شبكه مدت

پروژه :خالصه

مقيا در الكتريكي برنامهانرژي در و نبوده ذخيره قابل وسيع بهرهس سرمايهريزي و وبرداري توليد تامين، گذاري،

پذيرد صورت برق انرژي تقاضاي بر عرضه تطبيق براساس بايد الكتريكي انرژي برنامه.توزيع در يكلذا ريزي

پيش قدرت، ويژهسيستم اهميت از بار خطايبيني ميزان بايد و بوده برخوردار يابداي كاهش امكان حد تا .آن

پيش اين نتايج برنامهدقت و مصرف نياز تعيين بر هزينهبيني نتيجه در و آن تامين ميزانريزي همچنين و ها

مي تاثيرگذار قدرت سيستم در .باشدخاموشي
راه و كشور برق شبكه در برق فروش و خريد شرايط و نرخ تعيين دستورالعمل ابالغ بازاپيرو برق،اندازي ر

منطقهشركت برق بههاي كه ميمنزاي محسوب خريدار ميله تحتشوند، شبكه كل مصرف نياز بتوانند بايست
به را خود نمايندپوشش ارائه و برآورد آتي روزهاي در ساعت به ساعت نرم”پروژه.صورت پيشخريد بينيافزار

كوتاه خوزستانبار برق پوشش تحت شبكه به“مدت اختصاص نرم، تحويل و مصرفتهيه نياز تعيين براي افزار
آيين طبق خوزستان برق پوشش تحت شبكه مبتنيساعتي برق بازار نرمنامه تهيهبر نيروافزار پژوهشگاه در شده

سال ماه دي در قرارداد، انعقاد از پس و بهره1383دارد گروه گرديددر آغاز نيرو پژوهشگاه شبكه .برداري

داده سالابتدا از خوزستان برق پوشش تحت شبكه بار اطالعات1384تا1381هاي و ايران ملي ديسپاچينگ از

همچنين و خوزستان برق پوشش تحت استانهاي هواشناسي مراكز از نيرو پژوهشگاه توسط موردنياز دماي

گرديد دريافت كشور هواشناسي آماده.سازمان الزم عمليات اطالعات، اين برايروي برنامهسازي به هاورود

گرفت .صورت

پيش دارددقت زيادي وابستگي بار گذشته اطالعات به برق.بيني شبكه بار ساعتي اطالعات تمامي بنابراين

گرفت قرار بررسي مورد نمونهداده.خوزستان، كه گرديد جايگزين مناسب مقادير با و شناسايي نامناسب ايهاي

است آمده ادامه در آن .از

مجري گروه شبكهبهره:نام مديبرداري برقي:پروژهرنام نياسعيده

كارفرما منطقه:نام برق خوزستانشركت پروژهاي PONBO01:كد

همكاران انصاري:نام وحيديپويا وحيد قراخيلي، حبيبي حسن وفادار، ناصر منهاج، محمدباقر نسب،مهر،

علي عارفي، محمدمهدي احمديبهزادخادميان، اكبر
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

پيشبرا در دقت ميزان بردن باال و عوامل تمام گرفتن درنظر باتوجهي نيز و خوزستان برق بار ماهيتبيني به

پيشمنحني براي آن بار شبكههاي يك از سال ايام كل بار استبيني شده استفاده .عصبي

مي قرار عصبي شبكه ورودي در كه نيز بار گذشته حمقادير آناليز نتايج براساس گذشتهگيرد، و بار بين ساسيت

مي به.باشدآن نيز ياسوج و آبادان دزفول، اهواز، شهر چهار پوششدماي تحت شبكه در دمايي شاخصهاي عنوان

شبكه در و شده تعيين خوزستان ساعتبرق در شهر چهار اين دماي به ورودي اليه از نرون چهار عصبي،

استپيش يافته اختصاص گرفتن.بيني درنظر عددبراي به عصبي شبكه ورودي اليه از نرون يك نيز ماه پارامتر

است يافته تخصيص موردنظر .ماه

تعريفبدين ساختار با اليه سه پرسپترون عصبي شبكه پيشترتيب براي طراحيشده عادي روزهاي بار بيني

پيشنمونه.استشده از اساي آمده زير در خوزستان برق شبكه عادي روز يك بار .تبيني
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

به عصبي نميشبكه پيشتنهايي براي خوبي كارآيي خاصتواند تعطيل روزهاي بار داشته)قمري/شمسي(بيني

است متفاوت بار عادي الگوي با منحني شكل و سطح نظر از روزها اين بار الگوي چون يك.باشد وجود لذا

عصبي شبكه خروجي اصالح براي فازي خبره اوليهپيش(سيستم فردال)بيني تجربه از استفاده با كه است زم

مي اعمال را الزم اصالحات پيشنمونه.نمايدخبره از استاي آمده زير در قربان عيد خاص روز بار .بيني

نهائي از گرديدبعد كارفرما تحويل و انجام گرافيكي واسط طراحي برنامه، مختلف بخشهاي ازنمونه.سازي هايي

نرمقسمت مختلف استافزهاي آمده ادامه در .ار

عصبي شبكه آموزش به مربوط تبادلي كادر صفحه
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

ساعتي بار اطالعات ورود تبادلي كادر صفحه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

پيشنرم� براي كاربردي كوتاهافزار بار خوزستانبيني برق پوشش تحت شبكه قفل(مدت با نصب قابل

)افزاريسخت

محيط� نيازمنديطراحي براساس كاربر خوزستانواسط برق بازار هاي

آماده� قابليت بارافزودن و دما اطالعات سازي

داده� تصحيح و شناسايي روش منحنيتكميل برازش و هنجارشده مانده روش تركيب با بار نامناسب هاي

عصبي� شبكه ابزار جعبه توابع از مستقل عصMATLABبرنامه شبكه تست و آموزش روشبراي با بي

ماركوارت لونبرگ

برنامه� تبديل محيطامكان از محيطMATLABها برنامهبه مانندهاي ديگر با...وVB،VCنويسي

از برنامهDLLاستفاده هانمودن

پروژهتمس :ندات

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ داده”برداري بررسي و پوششگردآوري تحت شبكه دماي و بار هاي
نيرو“انخوزستبرق پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ شبكه”برداري تست و طراحي پيشبازبيني عصبي بارهاي بيني
خوزستانكوتاه برق شبكه نيرو“مدت پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ پيش”برداري فازي خبره سيستم تست و طراحي روزهايبيبازبيني بار ني
خوزستان برق شبكه نيرو“خاص پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ الگوريتم”برداري بر طراحيمروري نرمهاي تهيه جهت افزارشده
كوتاهپيش بار خوزستانبيني برق نيرو“مدت پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ نرم”برداري با كار پيشدستورالعمل كوتاهافزار بار برقبيني مدت
نيرو“خوزستان پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

پروژه :عنوان

كوتاهپيش بار باختربيني برق پوشش تحت شبكه مدت

پروژه :خالصه

برنامه در و نبوده ذخيره قابل وسيع مقياس در الكتريكي بهرهانرژي سرمايهريزي و وگذاري،برداري توليد تامين،

پذيرد صورت برق انرژي تقاضاي بر عرضه تطبيق براساس بايد الكتريكي انرژي برنامه.توزيع در يكلذا ريزي

پيش قدرت، ويژهسيستم اهميت از بار يابدبيني كاهش امكان حد تا آن خطاي ميزان بايد و بوده برخوردار .اي

پيش اين نتايج ودقت مصرف نياز تعيين بر هزينهبرنامهبيني نتيجه در و آن تامين ميزانريزي همچنين و ها

مي تاثيرگذار قدرت سيستم در .باشدخاموشي

راه و كـشور بـرق شـبكه در برق فروش و خريد شرايط و نرخ تعيين دستورالعمل ابالغ بـرق،پيرو بـازار انـدازي

منطقهشركت برق بههاي كه ميمنزاي محسوب خريدار ميله تحـتباشوند، شبكه كل مصرف نياز بتوانند يست

به را خود نمايندپوشش ارائه و برآورد آتي روزهاي در ساعت به ساعت نرم”پروژه.صورت پـيشخريد بينـيافزار

كوتاه باختربار برق پوشش تحت شبكه نرم“مدت تحويل و تهيه به مـصرفافـزاراختصاص نيـاز تعيـين بـراي

باخ برق پوشش تحت شبكه آيينساعتي طبق مبتنيتر برق بازار نرمنامه تهيهبر داردافزار نيرو پژوهشگاه در شده

سال ماه مرداد در قرارداد، انعقاد از پس بهره1383و گروه گرديددر آغاز نيرو پژوهشگاه شبكه .برداري

داده سالابتدا از باختر برق پوشش تحت شبكه بار اطالعـا1383تا1377هاي و كارفرما موردنيـازاز دمـاي ت

كشور هواشناسي سازمان همچنين و باختر برق پوشش تحت استانهاي هواشناسي مراكز از نيرو پژوهشگاه توسط

گرديد آماده.دريافت الزم عمليات اطالعات، اين برنامهروي به ورود براي گرفتسازي صورت .ها

پيش دارددقت زيادي وابستگي بار گذشته اطالعات به بـرقبنا.بيني شـبكه بـار سـاعتي اطالعات تمامي براين

گرفت قرار بررسي مورد نمونهداده.باختر، كه گرديد جايگزين مناسب مقادير با و شناسايي نامناسب آنهاي از اي

است آمده ادامه .در

مجري گروه شبكهبهره:نام مديربرداري برقي:پروژهنام نياسعيده

كارفرما منطقه:نام برق باخشركت پروژهتراي PONBB02:كد

همكاران انصاري:نام قراخيلي،پويا حبيبي حسن ميرسپاسي، زهرا وفادار، ناصر منهاج، محمدباقر مهر،

زنجانيوحيدوحيدي خسروي محمدحسين نسب،
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

پيش در دقت ميزان بردن باال و عوامل تمام گرفتن درنظر شبكهبراي از بار اسـبيني متعـددي عصبي تفادههاي

شبكه اين جداسازي نحوه كه است منحنيشده بودن متفاوت براساس هفتـهها مختلـف روزهـاي در بـار هـاي

جمعه( و پنجشنبه چهارشنبه، تا يكشنبه پيش.باشدمي)شنبه، براي ترتيب چهـاربدين سـال ايـام كـل بـار بيني

دارد وجود عصبي .شبكه

دسته از يك هر براي بار گذشته ميبنديمقادير قرار متناظر عصبي شبكه ورودي در كه هفتگي گيرد،هاي

داده با بار بين حساسيت آناليز نتايج بهبراساس آن گذشته استهاي آمده خرم.دست شهر سه همداندماي آباد،

به نيز اراك شبكهو تمام در و شده تعيين باختر برق پوشش تحت شبكه در دمايي شاخصهاي عصبي،عنوان هاي

نرو پيشسه ساعت در شهر سه اين دماي به ورودي اليه از استن يافته اختصاص گرفتن.بيني درنظر براي

است يافته تخصيص موردنظر ماه عدد به عصبي شبكه ورودي اليه از نرون يك نيز ماه ترتيببدين.پارامتر

تعريف ساختار با اليه سه پرسپترون عصبي پيششبكه براي عاشده روزهاي بار استبيني شده طراحي .دي

پيشنمونه از استاي آمده زير در باختر برق شبكه عادي روز يك بار .بيني
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

به عصبي نميشبكه پيشتنهايي براي خوبي كارآيي خاصتواند تعطيل روزهاي بار )قمري/شمسي(بيني
متفداشته بار عادي الگوي با منحني شكل و سطح ازنظر روزها اين بار الگوي چون استباشد يك.اوت وجود لذا

عصبي شبكه خروجي اصالح براي فازي خبره اوليهپيش(سيستم فرد)بيني تجربه از استفاده با كه است الزم
مي اعمال را الزم اصالحات پيشنمونه.نمايدخبره از استاي آمده زير در قربان عيد خاص روز بار .بيني

آنجايي پيشاز مقادير ماكزكه دماهاي قابلبيني ديگر معتبر منابع يا هواشناسي سازمان از روزانه مينيمم و يمم
پيش دماهاي براي كامل ساعتي اطالعات و است نميدسترسي موجود آينده روزهاي متممبيني طي باشد

داده تشكيل جهت جديدي قابليت بهقرارداد، موجود اطالعات آخرين براساس آينده روزهاي دماهاي هاي
افنرم گرديدافزار .زوده

نهائي از برنامهبعد مختلف بخشهاي گرديدسازي كارفرما تحويل و انجام گرافيكي واسط طراحي ازنمونه.، هايي
نرمقسمت مختلف استهاي آمده ادامه در .افزار

عصبي شبكه آموزش به مربوط تبادلي كادر صفحه



21

نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

پيش به مربوط تبادلي كادر دماصفحه بيني

وچكيده بدستنتايج :پروژهآمدهاهداف

پيشنرم� براي كاربردي كوتاهافزار بار باختربيني برق پوشش تحت شبكه قفل(مدت با نصب قابل

)افزاريسخت

نيازمندي� براساس كاربر واسط محيط باخترطراحي برق بازار هاي

آماده� قابليت بارافزودن و دما اطالعات سازي

داده� تصحيح و شناسايي روش منحنيهتكميل برازش و هنجارشده مانده روش تركيب با بار نامناسب اي

عصبي� شبكه ابزار جعبه توابع از مستقل روشMATLABبرنامه با عصبي شبكه تست و آموزش براي

ماركوارت لونبرگ

برنامه� تبديل محيطامكان از محيطMATLABها برنامهبه مانندهاي ديگر با...وVB،VCنويسي

از برنامهDLLاستفاده هانمودن

پروژهتمس :ندات

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ داده”برداري بررسي و برقگردآوري پوشش تحت شبكه دماي و بار هاي

نيرو“باختر پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ شبكه”برداري تست و طراحي پيشبازبيني عصبي بارهاي بيني

شبكهمدكوتاه باخترت نيرو“برق پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ پيش”برداري فازي خبره سيستم تست و طراحي روزهايبازبيني بار بيني

باختر برق شبكه نيرو“خاص پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ نرم”برداري خريد قرارداد تحتپيشافزارمتمم شبكه مدت كوتاه بار بيني

باختر برق نيرو“پوشش پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ الگوريتم”برداري بر طراحيمروري نرمهاي تهيه جهت افزارشده

كوتاهپيش بار باخترمدتبيني نيرو“برق پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده .؛

پژوهشي- شبهرهگروه گزارشبرداري نرم”بكه؛ با كار پيشدستورالعمل كوتاهافزار بار باختربيني برق ؛“مدت

نيرو پژوهشگاه برق؛ .پژوهشكده
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

پروژه :عنوان

پوششاندازه تحت صنعتي نقطه هشت در برق كيفيت تحليل و ارزيابي گيري،

تهران برق

پروژه :خالصه

مصرف مصرفافزايش نيز و اغتشاش مولد ضرورتكنندگان كه هستند عواملي از اغتشاش به حساس كنندگان

نمايان پيش از بيش را الكتريكي انرژي كيفيت مدون.اندكردهكنترل خصوص اين در مختلفي استانداردهاي لذا

شركت دراختيار و استشده شده گذاشته امر اين متولي ايران،.هاي استاندارد استانداردها، اين ازجمله

IEC61000وEN50160باشندمي.

استاندارد چند از تلفيقي ايران استاندارد كه است آن مؤيد مذكور استانداردهاي استمقايسه مجاز.مختلف حدود

ايران استاندارد در توان كيفيت شاخصهاي از فليكربه–برخي مثال در-عنوان طراحي سطح مجاز حد مشابه

اغتشاش.استIEC61000استاندارد مجاز حد جهت مذكور استاندارد در طراحي سطح كه است ذكر به الزم

مصرف يا بار يك توسط تعيينتوليدشده و تعريف ايرانكننده استاندارد در كه است حالي در اين و است شده

اندازهاندازه اغتشاش كه معنا بدين است شده مطرح شبكه ديد از توان كيفيت پارامترهاي جمعگيريگيري شده

المان كليه توسط ايجادشده اغتشاشات مصرفآثار يك خاص و بوده شبكه در اغتشاشي نميهاي .باشدكننده

پارا مجاز اروپاييحدود استاندارد در توان كيفيت ولتاژEN50160مترهاي مشخصه براساس و شبكه جهت

است گرديده تعيين است.شبكه مناسبي مرجع ايران استاندارد با مقايسه جهت پروژه.لذا اين در دليل همين به

استاندارد با مطابق منتخب صنعتي نقطه هشت توان كيفيت محاسبEN50160پارامترهاي بررسينيز و ه

است گرفته صورت مجاز حدود با آنها .مطابقت

بر مشتمل صنعتي نقطه هشت انتخاب با ،تايرايرانكارخانه،حيانجابربنداروسازي،ارجكارخانهپروژه

ارشادچاپخانه،طيفسازيرنگ باخودروسپاركارخانهواموتورمگكارخانه،ميناسازيشيشه،وزارت و آغاز

راه و اندازهانصب دستگاه اندازهندازي و توان كيفيت پارامترهاي هريكگيري در هفته يك بمدت پارامترها گيري

مجري گروه شبكهبهره:نام مديربرداري قديري:پروژهنام حميده

كارفرمان منطقه:ام برق تهرانشركت پروژهاي PONBT02:كد

همكاران عباسي:نام جعفر نجفيار، محمود جاللي، داود
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نيروپژوهش گاه

برق پژوهشكده

يافت ادامه منتخب نقاط و.از نيرو وزارت استاندارد دو با مطابق برق كيفيت شاخصهاي EN50160سپس

گرديد ارزيابي و يافت.محاسبه ادامه نقاط تفكيك به برق كيفيت تحليل با راهكارهايپروژه ارائه به سرانجام و ه

انجاميد برق كيفيت شاخصهاي بهبود منحنينمونه.كلي همچنين مزبور، استاندارد دو با شاخصها مقايسه از اي

است آمده زير در مزبور تقاط از يكي به مربوط اول فاز .ولتاژ

توان كيفيت پارامترهاي

شاخص

توانكيفيت

استاندارد براساس

نيرو وزارت

مجازحد

وضعيت

با تطابق

استانداردايران

كيفيت شاخص

براساس توان

اروپايي استاندارد

EN50160

مجاز حد

تطابق وضعيت

استاندارد با

EN50160

اول 027/20�681/19فاز

دوم 929/19�568/19فاز

بلندمدت تغييرات حداكثر

ولتاژ

(kV)سوم 000/20فاز

در%+5

kV20
�641/19

kV20در%+10

مقادير%95در

شدهگيرياندازه

اول 030/16�962/18فاز

دوم 347/16�854/18فاز
بلندمدت تغييرات حداقل

ولتاژ

(kV)سوم 785/15فاز

در-5%

kV20
�944/18

kV20در-10%

مقادير%95در

شدهگيرياندازه

بهباتوجه

ترلكنعدم

ولتاژ خودكار

درسطح

فشارضعيف

مالكنمي تواند

گيرد قرار عمل

ولتاژعدم �54/02�44/02(%)تعادل

اول �281/2فاز

دوم �321/2فاز مدتكوتاه

سوم 299/2فاز

9/0

�

استاندارد در شاخصي استEN50160چنين نشده تعريف

اول �134/5�414/0فاز

دوم �868/5�412/0فاز

فليكر

بلندمدت

سوم 974/5فاز

7/0

�402/0

1

�

اول �61/8�61/2فاز

دوم �22/9�6/2فاز

اعوجاج

ولتاژهايهارمونيك كل

سوم(%) 07/9فاز

5

�68/2

8

�

اول ��58/2)5مرتبه(91/3فاز

دوم ��54/2)5مرتبه(29/3فاز

حداكثراعوجاج

تكيهارمونيك فردهاي

سوم(%) )3مرتبه(44/3فاز

3

�41/0

مرتبه5 3براي

مرتبه6 5براي
�

اول ��13/0)2مرتبه(15/5فاز

دوم ��12/0)2مرتبه(2/6فاز

حداكثراعوجاج

زوجتكيهايهارمونيك

سوم(%) )2مرتبه(92/5فاز

5/1

�13/0

2

�

اول �)5/1مرتبه(99/23فاز

دوم �)5/1مرتبه(71/21فاز

حداكثراعوجاج

هايهارمونيك

اژولتمياني

(%)
سوم )5/1مرتبه(89/18فاز

2/0

�

استاندارد در شاخصي استEN50160چنين نشده تعريف

�354/49�681/49حداقل (Hz)فركانس
432/50حداكثر

3/0±50
�293/50

5/0±50
�
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نيروپژوه شگاه

برق پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

دراندازه� توان كيفيت پارامترهاي تهران8گيري برق پوشش تحت صنعتي نقطه

و� نيرو وزارت استاندارد دو با مطابق منتخب صنعتي نقاط برق كيفيت شاخصهاي وEN50160محاسبه

يكديگر با آنها مقايسه

بر� كيفيت شاخصهاي نقاطتحليل تفكيك به ق

مزبور� شاخصهاي بهبود كلي راهكارهاي ارائه

پروژهتمس :ندات

پژوهشي- گزارشبهرهگروه شبكه؛ دراندازه”برداري برق كيفيت تحليل و ارزيابي صنعتي8گيري، نقطه

تهران برق پوشش نيرو-“تحت پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده اول؛ .1384؛جلد

پژوهشي- شبكهبهرهگروه گزارشبرداري دراندازه”؛ برق كيفيت تحليل و ارزيابي صنعتي8گيري، نقطه

تهران برق پوشش نيرو؛-“تحت پژوهشگاه برق؛ پژوهشكده دوم؛ .1384جلد
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توليد پژوهشكده

پروژه :عنوان

عيب سيستم بكارگيري زمينه در بررسي و پيشتحقيق تعميرات و بينانهيابي

يـكواحـدماشيـن دوار ارتعاشاتهاي آناليز با اهـواز راميـن نيروگاه

پروژه :خالصه

اي انجام از پروژه،هدف سيستمن بررسي و غيرمستقيمشدهسازيپيادهتحقيق رايب(Off-Line)سيستماتيك

ماشينعيب روي بر مييابي ارتعاشات آناليز با اهواز رامين نيروگاه واحد يك يك، كالس پروژه.باشدهاي اين در

بهره نحوه و كار روش و اهميت بررسي سيستمبه از صحيح ربرداري بر مشابه نيروگاهيهاي واحدهاي وي

استبه شده پرداخته كاربردي .صورت

آنهاماشين ارتعاشي وضعيت و رامين نيروگاه يك كالس هاي

مجري گروه پروژهمكانيك:نام مدير آسايش:نام مسعود

كارفرما خوزستان:نام برق و آب پروژهسازمان PMEBK02:كد

همكاران نجفي،:نام عبدالمجيد اسكندري، فرهاد آقااميني، ساززادمهدي چرخاب /غالمرضا
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نيروپژوه شگاه

نيرو توليد پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

دوره� مانيتورينگ براي الزم و فني مشخصات پروژه، اين راميندر نيروگاه سه واحد ارتعاشات اي

ا نرم توسط و شده دادهDivaفزارگردآوري استپايگاه گشته ايجاد .ها

اندازه� بزرگنماييدوره همچنين و فركانسي حدود و تعيين واحدها از هريك براي مشخصي هايگيري

مشخصه برحسب آنها براي ماشينالزم فني استهاي گرديده تعيين .ها

بهگيرياندازه� دورهها ماشينصورت از هريك روي بر گرفتهاي صورت تعيينها آنها ارتعاشي وضعيت و

است شده.گرديده انجام الزم آموزشهاي و ارائه همكاران براي كار اين مختلف مراحل پروژه اين .استدر

پروژه :مستندات

پژوهشي- گزارشگروه عيبپياده”نهائيمكانيك؛ سيستم اهوازسازي رامين نيروگاه ارتعاشات آناليز با ؛“يابي
گزارش پژوهشگاه؛PMEBK02/T2:كد نيرو؛ توليد ماهنيرو؛پژوهشكده .1384تير

پژوهشي- گزارشگروه ارتعاشاتاندازه”مكانيك؛ اهواز:گيري رامين نيروگاه چهار گزارش؛“واحد :كد

PMENR02/T2پژوهشگاه؛ نيرو؛ توليد ماهنيرو؛پژوهشكده .1384تير

پژوهشي- گزارشگروه مقهدور”مكانيك؛ ارتعاشات پيشرفتهدماتيآموزشي گزارش؛“و :كد

PMENR02/T3پژوهشگاه؛ نيرو؛ توليد ماهنيرو؛پژوهشكده .1384آذر
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توليد پژوهشكده

پروژه :عنوان

بويلر تست استاندارد روش فوالديديگ(تدوين و چدني گرم آب )هاي

پروژه :خالصه

ديگ استاندارد تست روش مناسبترين پروژه، اين باتوجهدر ايران براي گرم آب كشورهاي داخلي امكانات به

انجام نمونه بويلر چند روي بر حرارتي تست آزمايشهاي و پذيرفته استصورت و.شده محاسبات انجام از پس

نمونه با داخل توليد بويلرهاي حرارتي بازده مقادير مربوطه، قرارآناليز ارزيابي و مقايسه مورد خارجي هاي

كنترل.استگرفته پارامترهاي تاثير بررسي با حرارتيهمچنين بازده افزايش راهكارهاي حرارتي، بازده كننده

باتوجه و ارائه سپسببويلرها و مشخص دسترس قابل بازده حداكثر و بهينه بازده مقادير كشور داخل امكانات ه

ديگ سازندگان براي رعايت قابل قانوني و مناسب الزامات و استپيشنهادات گرديده بيان فوالدي و چدني .هاي

مجري گروه پروژهمكانيك:نام مدير خوشخو:نام حقيقي رامين

كارفرما بهينه:نام مصرفسازمان كشورسازي پروژهسوخت PMEFC01:كد

همكاران نصرآبادي:نام مهدي اماني، محمد زاهد، مهاذين
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نيروپژوه شگاه

نيرو توليد پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

بويلر� حرارتي بازده تست استاندارد روش پايينتدوين فشار و دما وديگ(هاي چدني گرم آب هاي

)فوالدي

باال� فشار و دما بويلرهاي حرارتي بازده تست استاندارد روش فوالديديگ(تدوين و چدني گرم آب )هاي

ديگ� حرارتي بازده افزايش گرمراهكارهاي آب هاي

ديگ� حرارتي بازده استفاده و مقايسه جهت انرژي برچسب بكارگيري گرمپيشنهاد آب هاي

پروژه :مستندات

پژوهشي- گزارشگروه ديگ”مكانيك؛ حرارتي تست استانداردهاي انواع كلي مقايسه و آببررسي هاي
پژوهشگاه؛“گرم نيرو؛ توليد ماهنيرو؛پژوهشكده .1384ارديبهشت

پژوهشي- گزارشگروه ديگ”مكانيك؛ حرارتي تست ظرفيتاستاندارد و دما گرم آب هاي
پژوهشگاه؛“پايين نيرو؛ توليد ماهنيرو؛پژوهشكده .1384ارديبهشت

پژوهشي- گزارشگروه ديگ”مكانيك؛ حرارتي تست باالاستاندارد ظرفيت و دما گرم آب ؛“هاي
پژوهشگاهپژوهشكده نيرو؛ ماهنيرو؛توليد .1384خرداد

پژوهشي- گزارشگروه حرارت”مكانيك؛ بازده آزمايشهاي آناليز و تست مقايسهانجام و داخلي بويلرهاي ي
بدست نمونهنتايج با خارجيآمده پژوهشگاه؛“هاي نيرو؛ توليد ماهنيرو؛پژوهشكده .1384شهريور

پژوهشي- گزارشگروه براي”مكانيك؛ قانوني الزامات و پيشنهادات ارائه و حرارتي بازده افزايش راهكارهاي
ب به دستيابي جهت داخلي بويلرهاي بهينهتوليدكنندگان پژوهشگاه؛“ازده نيرو؛ توليد نيرو؛پژوهشكده

.1384شهريورماه
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توليد پژوهشكده

پروژه :عنوان

نيروگاهپتانسيل يك در حرارت و قدرت همزمان توليد سيستم بكارگيري سنجي

تركيبي سيكل و گازي بخاري،

پروژه :خالصه

كشوربهينه انرژي بخش توسعه استراتژيك اهداف ازجمله انرژي عرضه بخش در انرژي مصرف سازي

بهينه.شودميمحسوب راهكارهاي انرازجمله مصرف ميسازي عرضه بخش در وژي برق همزمان توليد به توان

كرد اشاره به.حرارت اخير، سالهاي در نفت قيمت افزايش ميبا بومينظر فرآيند فناوريرسد اين توسعه و سازي

گردد تسريع پيش از بيش نزديك آينده به.در ايران برق توسعه ظرفيتسازمان توسعه متولي هايعنوان

سرفص اين استنيروگاهي داده قرار خود دستوركار در را شفاف.ل هدف با اشاره مورد پتانسيلطرح سازي

ديدگاه از تركيبي سيكل و گازي بخاري، نيروگاههاي در حرارت و قدرت همزمان توليد سيستم بكارگيري

گرديد مبادله ايران برق توسعه گازي،.سازمان مختلف نيروگاههاي پتانسيل مطالعات از بخش اين ودر بخاري

گرفت قرار بررسي مورد برق و حرارت همزمان توليد سيستم به تجهيز جهت تركيبي راستا.سيكل اين در

ساخته از اعم كشور پيشنيروگاههاي يا و ساخت دست در بهبينيشده، تبديل قابليت ازنظر آينده براي شده

گرفت قرار بررسي مورد حرارت و برق همزمان توليد براساستخمين.سيستم نيروگاه توسط تامين قابل حرارت

زيركش بخار توربين گازي، برودتتوربين و حرارت مصرف ميزان آن با متناسب و پشت فشار بخار توربين و دار

گرفت قرار ارزيابي مورد كشور نيروگاههاي تك تك براي صنعتي و روستايي شهري، مصارف براي.برحسب

حرارتي نيروگاههاي انواع از تركيبي(هريك سيكل و بخاري بدست)گازي، اطالعات نتايج،براساس آمده

گرفت قرار خاص تحليل و بدست.موردتجزيه نتايج قابليتبراساس ازجهت كشور نيروگاههاي مستعدترين آمده

گرفت قرار ارزيابي مورد برق توسعه سازمان ديدگاه از برق و حرارت همزمان توليد سيستم به شدن .تبديل

بوميتدوين پروژهاستراتژي اين نتايج ازجمله ملي ديدگاههاي و برق توسعه سازمان ديدگاه از فناوري اين سازي

بررسيباتوجه.باشدمي كه اين صورتبه بههاي بوميگرفته استراتژي تدوين هدف با فناوريطورعمده سازي

مجري گروه پروژهبرداريبهره:نام مدير فراهاني:نام سربندي محمدابراهيم

كارفرما ايرانس:نام برق توسعه پروژهازمان POPSB01:كد

همكاران بارفروش:نام منتظر مجيد صياد، پريسا قديمي، آزاده قرئلي، كبري
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نيروپژوه شگاه

نيرو توليد پژوهشكده

نسيستم براساس لذا است گرفته صورت حرارت و برق همزمان توليد ميهاي طرح اين انجامتايج به نسبت توان

پيش احداث، دست در نيروگاههاي از نمونه چند براي دقيق و تفصيلي موجودبينيمطالعات و آينده براي شده

بررسي براساس و نمود پيشاقدام از بيش را برق و حرارت همزمان توليد فناوري توسعه مسير تفصيلي هاي

نمود .شفاف

تولي سيستم حرارتشماتيك و برق همزمان د

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

فناوري� قابليتشناسايي بررسي و حرارت و برق همزمان توليد محدوديتهاي و هرها ازهاي يك

پيشفناوري گفتههاي

ازطبقه� حرارت و برق همزمان توليد سيستم به تبديل اولويت ازنطر حرارتي نيروگاههاي انواع بندي

مليديد و برق توسعه سازمان گاه

زيستشفاف� مالحظات كيفي و كمي بوميسازي بر تاثيرگذار عوامل ساير و اقتصادي اينمحيطي، سازي

كشور در فناوري

ساخته� نيروگاههاي پيشارزيابي و احداث دست در توليدبينيشده، سيستم به تبديل جهت آينده براي شده

برق و حرارت همزمان

تممدون� پيشسازي موجود، نيروگاههاي موردي بررسي براي موردنياز وبينيهيدات آينده براي شده

برق و حرارت همزمان توليد سيستم به تبديل جهت كشور احداث دردست
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توليد پژوهشكده

پروژه :مستندات

بهره� پژوهشي گزارشگروه انواع”برداري؛ در حرارت و برق همزمان توليد مختلف كاربردهاي و روشها بررسي

حرارتينيروگاهه پژوهشكده“اي ماه؛ تير نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ .1384توليد

بهره� پژوهشي گزارشگروه و”برداري؛ همزمان توليد سيستم به تجهيز جهت نيروگاهها پتانسيل اجمالي بررسي

زيست آناثرات پژوهشكده“محيطي ماه؛ آبان نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ .1384توليد

بهره� پژوهشي فني”گزارشبرداري؛گروه در-بررسي برق و حرارت همزمان توليد سيستم بكارگيري اقتصادي

بومي استراتژي تدوين و كشور برقنيروگاههاي صنعت در فناوري اين پژوهشكده“سازي پژوهشگاه؛ نيرو؛ نيرو؛توليد

ماه .1384بهمن



34

نيروپژوه شگاه

نيرو توليد پژوهشكده

پروژه :عنوان

واحد گاز توربين كارآيي قم2تست گازي نيروگاه

پروژه :خالصه

توربين اساسي تعميرات از برپس اساسي تعميرات اثربخشي بررسي جهت گاز، گازي،هاي واحدهاي عملكرد
مي ضروري آنها كارآيي تست اگزرژي.باشدانجام و انرژي تحليل گازي، واحد عملكرد ارزيابي هدف با پروژه اين

شد انجام داخلي مصرف انرژي مميزي كاليبره.و تجهيزات از استفاده كارآئي تست انجام باالدر دقت با شده
است سنسوره.الزامي كاليبراسيون از دادهپس موردنياز، اضافي سنسورهاي نصب و موجود بارهاياي در برداري

مي انجام .شودمختلف
مي زير موارد شامل گاز توربين كارآئي :باشدتست

گيج- مبدلكاليبراسيون فشار، ترموكوپل،هاي مختلف انواع فشار، و دما ...وRTDهاي
كاليبره- تجهيزات براي كاليبراسيون گواهي شدهصدور
دودآ- آناليز ترجيحاً و مايع سوخت و طبيعي گاز سوخت ناليز

براي داخلي مصرف مميزي نيز و اگزرژي و انرژي تحليل كارآئي، تست قم، گازي نيروگاه درخواست مطابق
شد انجام نيروگاه اين دو فوق.واحد نيروگاه تجهيزات كاليبراسيون با كه تست اين نتايجحاصل بود، همراه الذكر

را :دربرداشتزير
اساسياين- تعميرات از قبل و8واحد كلي بازدهي افت كه7درصد داشت حرارتي نرخ در افت درصد

پره رسوبگذاري از ناشي موضوع سيلاين مشكالت و كمپرسور توربينهاي فرسايشهاي و كمپرسور و
واحد حدود.بوداجزاء به مقادير اين اساسي تعميرات از ك3پس بازدهي افت ودرصد در4لي افت درصد

نسب حرارتي تستتنرخ ميتسوبيشيكه(1993سالكارآييبه استتوسط شده يافت)انجام .تغيير
ميهمان مالحظه كه تعميراتگرددگونه انجام از پس اشارهحتي مورد واحدهاي بازدهي بازاساسي

قابل اختالف داشتمالحظههم خود نو حالت با بررسي.اي انجامطبق تعميراتهاي از پس ،شده
شده رفع رسوبگذاري بودمشكل مطلوب مقدار از كمتر كمپرسور در چه و توربين در چه بازدهي .ولي

سيل مشكالت مانند عواملي از ناشي ايزوتروپيك بازده افت اين از پرهقسمتي شكل تغيير و هاها

گروه پروژهبرداريبهره:مجرينام مدير غريبيان:نام ادارد

كارفرما قم:نام برق توليد مديريت پروژهشركت POPBQ01:كد

همكاران قرئلي:نام كبري قديمي، آزاده كوچاريان، آلبرت ميرطالئي، مهدي
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توليد پژوهشكده

گذشت.باشدمي از پس اطالعات مشخص6ارزيابي اورهال از بشدتنموماه كمپرسور عملكرد كه د
است يافته پره.كاهش روي به رسوبگذاري از ناشي امر مياين كمپرسور نتايج.باشدهاي براساس

مشاهدهبدست كمپرسور عملكرد در شديدي و ناگهاني افت تيرماه اوايل تا خرداد اواسط از آمده،
استمي فاگ سيستم كار به شروع بدليل كه شد.گردد خارج از نزوليپس سير مدار از فاگ سيستم ن

است يافته ادامه كمتري شيب به.با كمپرسور رسوبگذاري كه است ذكر بدونشايان حتي و طبيعي طور
به نيز فاگ ميسيستم استوجود نموده تسريع را سير اين رطوبت افزايش بدليل فاگ سيستم و در.آيد

چن از بعد عملكرد ترتيب همين به نيز توربين غيرطبيعيمورد آن نزولي سير ولي شده ضعيفتر ماه د
.باشدنمي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

اجزاء� و گاز توربين عملكرد تعيين
پره� رسوبگذاري مانند عملكردي عيوب سيلشناسايي عيوب وها، اجزاء فرسايش و ...ها
تورب� عملكرد بر آن اثرات و اساسي تعميرات كارآمدي گازيبرآورد ين
انرژي� پرمصرف مراكز شناسايي براي داخلي مصرف مميزي
گازي� سيكل اگزرژي تحليل

پروژه :مستندات

واحد”گزارشبرداري؛بهرهپژوهشيگروه- گاز توربين كارآيي قم2تست گازي ؛“نيروگاه
نيرو؛پژوهشكده پژوهشگاه .1384توليدنيرو؛
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نيروپژوه شگاه

نيرو توليد پژوهشكده

پروژه :عنوان

روشكاهشكامكان كاربرد درسنجي جبراني آب محلول اكسيژن اتاليستي

زرگان نيروگاه

پروژه :خالصه

خورد علل بررسي هدف با پروژه لولهاين منطقهگي برق شركت با بخار سمت از زرگان نيروگاه كندانسور ايهاي

گرديد مبادله بررسي.خوزستان بعملبا ازهاي كندانسور درون به اكسيژن ورود خوردگي علت شد مشخص آمده

مي جبراني آب گرفتطريق قرار بررسي مورد جبراني آب محلول اكسيژن حذف يا و كاهش راههاي لذا وباشد، ه

گرديد انتخاب زير داليل به كاتاليستي كاهش روش آنها بين :از

مي- محلول اكسيژن حذف به قادر پايين دماهاي در روش .باشداين

مي- توليد نيروگاه در هيدروژن يعني روش اين مصرفي شودماده

ظرفيت- با كاتاليستي كاهش واحد باتوجهمترمكعب16طراحي زرگبرساعت نيروگاه شرايط امكانپذيربه ان

.است

ظرفيت براي تجهيزات طراحي روش انتخاب از تحليلمترمكعب16پس درنهايت و انجام جبراني آب برساعت

به-فني مقرون آن از استفاده كه داد نشان روش مياقتصادي بدينوسيله و بوده ازصرفه ناشي ضررهاي توان

لوله رساندخوردگي حداقل به را كندانسور .هاي

مجري گروه پروژهبرداريبهره:نام مدير مراديان:نام عدنان

كارفرما منطقه:نام برق خوزستانشركت پروژهاي POPBO01:كد

همكاران قوي:نام كارگر احسانپور،بازومحسن بهروز
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توليد پژوهشكده

طراحي كاتاليستي كاهش واحد شدهشماتيك

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

لوله� خوردگي باعث آدميرالتي مس آلياژ و اكسيژن آمونياك، ميمثلث كندانسور ممكن.شودهاي راه تنها
آب همراه محلول اكسيژن حذف و هيدرازين مصرف كاهش خوردگي كاهش ميبراي .باشدجبراني

روشباتوجه� جبراني آب دماي ميبه محلول اكسيژن حذف براي مناسبي روش كاتالسيتي .باشدكاهش
انجامبررسي� ميهاي نشان لولهشده بخار سمت خوردگي كاتاليستي كاهش واحد نصب با هايدهد

به موضوع اين از ناشي ضررهاي درنتيجه و يافته كاهش ميكندانسور .رسدحداقل
لوله� خوردگي كاهش صرفهبا آب مصرف در طريق اين از و يافته كاهش جبراني آب مصرف هم جوييها

شد .خواهد

پروژه :مستندات

بهره� پژوهشي گزارشگروه فني”برداري؛ ارزيابي و كاتاليستي كاهش روش عملي و علمي آن-بررسي ؛“اقتصادي
نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ توليد .1382پژوهشكده

بهرهگروه� گزارشپژوهشي زرگان”برداري؛ نيروگاه كاتاليستي كاهش واحد نصب محل تعيين و ؛“طراحي
نيرو؛پژوهشكده پژوهشگاه نيرو؛ .1383توليد

بهره� پژوهشي گزارشگروه فني”برداري؛ زرگان-بررسي نيروگاه در كاتاليستي كاهش واحد نصب ؛“اقتصادي
نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ توليد .1384پژوهشكده
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نيروپژوه شگاه

نيرو توليد پژوهشكده

پروژه :عنوان

فشارراه و دما كاليبراسيون آزمايشگاه اندازي

پروژه :خالصه

مي،گيرياندازه محصوالت توسعه و ساخت فرآيند از مهمي توسعهاندازه.باشدبخش و توليد براي گيري

با توليدشده محصول مطابقت از اطمينان براي همچنين و فروشنده و خريدار بين سالم ارتباط براي استانداردها،

است الزامي مربوطه واندازه.استانداردهاي نظارت براي همچنين بهينهمانيتورينگگيري براي چه سازيفرآيند،

مي موردنياز فرآيند مدلسازي براي چه .باشدو

اين اندازهبراي يك قبولكه مورد طرفين تمامي ازطرف و باشد معتبر بهگيري و نحوعالوهبوده يك هبه

مشتركمي،شودرسيفت استاندارد يك به يك،بايستي زنجيرهازطريق مقايسه رسري قابل پيوسته و ديابيوار

حلقه.باشد حكم در كاليبراسيون ميآزمايشگاههاي زنجير اين اندازههاي يك كه بهباشند درنهايت را گيري

مي ارتباط آن بين.دهندتعريف سيستم توسط تعاريف بينآالمللياين توافق مورد و شده ارائه ميحاد .باشدالمللي

استانداردهايباتوجه شدن فراگير اهميتISOبه آزمايشگاههايو نقش استاندارد اين در كاليبراسيون جايگاه و

مي دوچندان .شودكاليبراسيون

كميت بررسي از پس طرح اين اندازهدر مختلف موردنيازهاي خدمات بر تاكيد با و برق صنعت در گيري

كميت گرفنيروگاهها، قرار برسي مورد تفضيل به سياالت جريان و ارتعاشات فشار، دما، اولهاي فاز در و ت

باتوجهراه اندازهاندازي تجهيزات فراوان كاربردهاي وبه تكميل به نسبت برق صنعت در فشار و دما گيري

گرديدراه اقدام دما و فشار كاليبراسيون آزمايشگاه .اندازي

مجري گروه پروژهبرداريبهره:نام مدير غريبيان:نام ادوارد

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه ---:كد

همكاران فراهاني:نام سربندي محمدابراهيم ميرطاليي، مهدي ايراني، نوذر
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توليد پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

ان� كاليبراسيون قابليت دما، كاليبراسيون ترنسآزمايشگاه دماسنجواع و دما ترنسديوسرهاي و هاميترها

دماسنج دماسنجازجمله ترميستورها، مقاومتي، عقربههاي شيشه، در مايع ترموكوپلهاي و دراي را ها

سانتي1200تا-20گستره دارددرجه را .گراد

ترنس� انواع كاليبراسيون قابليت فشار، كاليبراسيون ترنسديآزمايشگاه و سوئيچميترها و فشاروسرهاي هاي

فشارسنج انواع گيجو ازجمله داردها را غيره و بارومترها ديافراگمي، بوردون، قابليت.هاي فشار آزمايشگاه

تا خالء از نيوماتيك فشار تا20كاليبراسيون محيط فشار حدود از هيدروليك فشار و دارد700بار را .بار

پروژه :مستندات

بهره� پژوهشي گزارشبگروه كميت”رداري؛ كاليبراسيون آزمايشگاه ترموديناميكيطرح ؛“مكانيكي-هاي
ماهپژوهشكده آبان نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ .1381توليد

بهره� پژوهشي گزارشگروه رويهبرگه”برداري؛ و آمادهها امورهاي انجام و تجهيزات انواع كاليبراسيون و سازي
نير“آزمايشگاه توليد پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه .و؛
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

دمپـر رويخـطTDDنصـب سيكـل400بر به رجائـي شهيـد كيلوولت

گيـالن تركيبـي

پروژه :خالصه

ميTDDدمپر گالوپينگ پديده با مقابله وسايل مدرنترين از موفقيتيكي با و ايران در بار اولين براي كه باشد

نيرو پژوهشگاه است-در شده ساخته و طراحي پست و خط تست.گروه سيستم روي بر ساخت از بعد دمپر اين

طراحي نشانشدريگ ازخود خوبي بسيار مكانيكي عملكرد و گرفت قرار مكانيكي تست مورد نيرو پژوهشگاه در ه

ساخته.داد دمپرهاي واقعي عملكرد از اطمينان جهت و ساخت و تست مراحل شدن طي از تصميمبعد شده،

دمپر دستگاه دو كه شد خطTDDگرفته از اسپن يك روي عملكرد400بر و گردد نصب طيكيلوولت در آن

گيرد قرار بررسي مورد نصب زمان .مدت

شركت با گسترده مذاكرات انجام از بعد و راستا همين منطقهدر برق دمپرهاي نصب امكان مختلف، TDDاي

خط منطقه400برروي برق از گيالن تركيبي سيكل به رجائي شهيد شدكيلوولت فراهم گيالن .اي

مجري گروه پستخط:نام پروژهو مدير اسماعيلي:نام پيمان

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PTQPN02:كد

همكاران آ:نام جانمسعود شروين خزائيسايش، پژمان نثار،
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

انتخاب دارااسپن فوق خط از پايه620يشده بين در و بوده طول شده233تا232هايمتر واقع مزبور خط

باتوجه.است كه دارد قرار خطوطي جزء خط دچاراين سال سرد فصول در گيالن اي منطقه برق گزارشهاي به

مي گالوپينگ بزرگباتوجه.شوندپديده بسيار نوساني دامنه گالوپينگ پديده اصلي مشخصه كه اين حد(به وددر

سيم شكم مي)اندازه پايين نوساني فركانس زيادي)هرتز8/0تا3/0حدود(باشدو بسيار مشكالت ايجاد امكان

دارد وجود پديده اين اثر در مزبور خط روي مي.بر زير موارد به فوق مشكالت كردازجمله اشاره :توان

سيم- بين الكتريكي فواصل هاكاهش

مكانيكيبه- پايداري افتادن ايزوالتورهاهاديخطر و گارد سيم ها،

يراق- خوردگيتخريب برج، اتصاالت و وهاديآالت جامپرها و ...ها

و شد حاضر خط محل در نصاب گروه بهمراه پست و خط گروه كارشناسي گروه دمپر اين نصب جهت رو اين از

دمپر نمونه دو موفقيت نمودساختهTDDبا نصب خط روي بر را برر.شده دمپرجهت اين عملكرد صحت سي

گيرد قرار بررسي و تحليل مورد آن عملكرد و نوسانات نوع چندساله زماني بازه يك در بايد فوق خط .برروي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

دمپر� دقيق ساخت از واقعيساختهTDDاطمينان خطوط روي بر نصب جهت نيرو پژوهشگاه در شده

امكبه� آمدن ساختهوجود دمپر ميداني عملكرد بررسي طيان در آن عملكرد درستي از اطمينان و شده

آينده سالهاي

پروژه :مستندات

پروژه- نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي دمپرهاي”گروه ساخت و گالوپينگ پديده ديناميكي مدلسازي

STوTDD“نيرو؛ توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .پژوهشگاه
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:هپروژعنوان

دمپر رويخطSTبكارگيري همدان63بر همدان2كيلوولت 3به

پروژه :خالصه

دمپرهاي مقابلهSTاسپيسر وسايل بهترين از ناگهانيكيكي ريزش و برف و يخ از ناشي بار اضافه مشكل با ننده

سيم روي از ميآن انرژي انتقال خطوط اسپيسر.باشندهاي ايجاد-اين از خط فاز دو بين در گرفتن قرار با دمپرها

مي جلوگيري آنها روي بر دمپرها.كنندخطا اسپيسر اين ساخت و طراحي با نيرو پژوهشگاه پست و خط گروه

استام كرده فراهم را باال در ذكرشده مشكالت با مقابله .كان

اسپيسر ساخت به مربوط مراحل شدن طي از پس و ادامه ازSTدمپر-در اطمينان جهت كه شد گرفته تصميم ،

خطوط از يكي روي بر آنها از نمونه دو واقعي، شرايط در اسپيسرها اين عملكرد بررسي و طراحي صحت

مجري گروه پستخط:نام پروژهو مدير اسماعيلي:نام پيمان

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PTQPN02:كد

همكاران خزائي:نام پژمان آسايش، مسعود
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

مشكل63 گردددكيلوولت نصب خط.ار متعدد، مذاكرات انجام از پس و راستا همين همدان63در به2كيلوولت

منطقه3همدان برق اسپيسراز آزمايشي نصب جهت باختر گرديدSTدمپر-اي و.انتخاب خط مشخصات

نصب مياسپيسر زير بشرح آن روي بر :باشدشده

هادي- مترميلي53/19:قطر

كاري- لوولتكي63:ولتاژ

كلمپ- آويزي:نوع

نصب- عمودي:نوع

آلودگي- سبك:سطح

اسپيسر- متر3:طول

-SML:70كيلونيوتن

كه است توضيح به ساختهالزم اسپيسرهاي روي بر مكانيكي اتصاالت خاص طراحي وبا خط گروه در شده

م انجام آن روي بر مناسب دمپينگ و كرده پيدا كاهش خط نوسانات سطح از.شوديپست، استفاده همچنين

دمپر هزينهSTاسپيسر كاهش و خط اطمينان قابليت افزايش ميموجب نگهداري و تعمير به مربوط .شودهاي

و شد حاضر نصب محل در نصاب گروه بهمراه گروه اين محقق گروه نصب، عمليات انجام جهت رو اين از

به موفقيت با نصب رسيدعمليات ص.انجام بررسي نصبجهت دمپرهاي اسپيسر عملكرد خطحت روي بر شده

گيرد قرار بررسي و تحليل مورد آن عملكرد و نوسانات نوع چندساله زماني بازه يك در بايد .فوق

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

اسپيسر� طراحي صحت واقعيSTدمپر-بررسي خطوط روي بر نصب جهت

ا� عملكرد مطالعه امكان شدن واقعيSTدمپر-سپيسرفراهم شرايط در

پروژه :مستندات

پروژه- نهائي گزارشهاي پست، و خط پژوهشي دمپرهاي”گروه ساخت و گالوپينگ پديده ديناميكي مدلسازي

STوTDD“نيرو؛ توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .پژوهشگاه
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

ترانس سوختن علل پستبررسي زمين فوقهاي بهاي منطقهتوزيع باختررق اي

پروژه :خالصه

تعداد اخير سالهاي ترانسدر از پستي در زمين فوقهاي منطقههاي برق گرديدهتوزيع معيوب باختر اين.انداي

عالوه هزينهمشكل تحميل شبكهبر اطمينان قابليت كاهش و خاموشي زمان شدن طوالني موجب اضافي، هاي

اطال.گرددمي اخذ نيز و الزم بازديدهاي انجام و نمونه پست دو انتخاب با پروژه اين ودر كارفرما از موردنياز عات

نمونهبررسي پست دو به منتهي شبكه ميداني، اسدآباد3همدان(هاي گرديد)و .مدلسازي

مجري گروه پستخط:نام پروژهو مدير خزائي:نام پژمان

كارفرما منطقه:نام برق باخترشركت پروژهاي PTQBB01:كد

همكاران رسايي:نام عاشوري،مهدي گيلوانژاد،محمد قهقه،مجتبي مجد،زادهسامان ،آباديمجيد

فرخيشهاب
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

ترانس سوختن علل تحليل پستجهت زمين فوقهاي ميهاي كه ممكن عوامل كليه باختر برق توانندتوزيع

و پروژه مختلف مراحل طي نمايند، فراهم را اتفاق اين گرفتهفعاليتامكان قرار بررسي مورد جنبي كههاي اند

مي زير بشرح آنها از :باشندبرخي

فرورزونانس- و رزونانس پديده وقوع امكان

فيدرهاي- طريق از صاعقه از ناشي ولتاژهاي اضافه انتقال پست20امكان به كيلوولت

پست- تجهيزات به صاعقه مستقيم برخورد امكان و پست شيلدينگ بررسي

خ- خطااثر تشخيص در حفاظت سيستم دقت و باال امپدانس طاهاي

زمين- ترانس در مكانيكي و حرارتي ازنظر پست به نزديك خطاهاي اثر بررسي

كليدزني- از ناشي گذرا ولتاژهاي اضافه نقش

آن- از ناشي اثرات و شبكه در نامتعادلي وجود

پست- در زمين مقاومت فصلي موردنظرتغييرات هاي

پروژه اين جمعدر از ترانسپس سوختن احتمالي علل گزينهبندي زمين، اينهاي بردن ازبين جهت مختلف هاي

گزينه فني مشخصات و گرديده ارائه بررسيعلل عوامل از دسته آن با مقابله جهت برتر سوختنهاي شده

محتملترانس آنها وقوع امكان كه ميها استتر شده آورده .باشد،

اهدافچكيده و :پروژهآمدهبدستنتايج

ترانس� سوختن احتمالي عوامل كليه زمينبررسي هاي

ترانس� سوختن عوامل نمودن باخترمشخص برق در زمين هاي

مذكور� عوامل تاثير كاهش يا و بردن ازبين جهت راهكار ارائه

پست� در نصب جهت موردنياز هزينه ميزان و تجهيزات فهرست فوقارائه بهاي مقابله براي اتوزيع

مذكورعوامل

پروژه :مستندات

اول- مرحله نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي پست”گروه موضوعتعيين بررسي جهت موردنظر هاي

نيرو؛“پروژه توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه

دوم- مرحله نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي رخ”گروه حوادث ترانسبررسي روي زمينداده درهاي

فوقپست باخترهاي برق نيرو؛“توزيع توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

ششم- و سوم مراحل نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي سطوح”گروه ازلحاظ شبكه بررسي و مدلسازي

پست حفاظت سيستم و كوتاه نيرو؛“اتصال توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه

چهارمگرو- مرحله نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي ترانس”ه فني مشخصات آرايشبررسي و زمين هاي

فوقپست نيرو؛“توزيعهاي توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه

پنجم- مرحله نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي ترانس”گروه فني مشخصات ازبررسي ناشي زمين هاي

نشتيجريان ترانسهاي فرسودگي و نامتعادلي نيرو؛“ها، توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه

پنجم- مرحله نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي ترانس”گروه سوختن علل ايجادبررسي دراثر زمين هاي

خازن بدليل پستروزنانس در جبرانساز فوقهاي نير؛“توزيعهاي توزيع و انتقال ؛نيروپژوهشگاه؛وپژوهشكده

1384.

پنجم- مرحله نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي شبيه”گروه و هارمونيكبررسي در رزونانس اثر هايسازي

ترانس سوختن بر زمينمختلف نيرو؛“هاي توزيع و انتقال .1384؛نيروپژوهشگاه؛پژوهشكده

هشتم- و هفتم مراحل نهائي گزارش پست، و خط پژوهشي گزينهب”گروه اقتصادي و فني مختلفررسي هاي

برتر گزينه فني مشخصات ارائه نيرو؛“و توزيع و انتقال .1384؛نيروپژوهشگاه؛پژوهشكده
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

:پروژهعنوان

سيستم مانيتورينگشناسايي و كنترل ترانسفورماتورOn-lineهاي

پروژه :خالصه

قدرت شبكه اطمينان قابليت ارتقا و پايداري حفظ در كليدي بسيار نقش مختلف سطوح در ترانسفورماتور عمكلرد

بهره قبيل از متعددي عوامل اما عدمدارد ناصحيح، بهبرداري باعث بموقع تعميرات و سرويس آانجام مدنوجود

مي آن براي بحراني عالوه.گرددشرايط بحراني شرايط ترانسفورماتوراين عمر طول كاهش موجب كه اين بر

زودرس( هزينه)پيري تحميل يا ميو آن قطعات تعويض و تعميرات شدنهاي خارج ازمدار موجب بعضاً گردد

مي شبكه در قدرت انتقال در محدوديت آن بدنبال و مراقبتهباتوج.گرددترانس و نگهداري جهت مسائل، اين به

باشند داشته را عيوب بموقع و سريع تشخيص يا و پيشگيري توانايي كه تجهيزاتي از استفاده ترانسفورماتور از

مي ضروري سيستم.باشدبسيار امروزه منظور اين مانيتورينگبه موردتوجهon-lineهاي بسيار ترانسفورماتور

است گرفته .قرار

مجري گروه پستخط:نام پروژهو مدير شهبازي:نام بهيه

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PTQ05:كد

همكاران ---:نام
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

قابليتدر ابتدا پروژه مانيتورينگاين سيستم يك امكانات و موردon-lineها فوق اهداف به دستيابي جهت

مانيتورينگ سيستم اجراي جهت موردنياز تجهيزات و كلي اجزاء سپس و است گرفته قرار ارزيابي و بررسي

است شده معرفي استف.ترانسفورماتور توجيه جهت در اقتصادي محاسبات داخلدرضمن در سيستم اين از اده

است گرديده انجام .كشور

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

قابليت� مانيتورينگمعرفي سيستم يك امكانات و ترانسفورماتورon-lineها

سيستم� اجراي براي موردنياز تجهيزات معرفي

مانيتورينگ� سيستم از استفاده جهت در اقتصادي و فني ترانسفورماتورon-lineارزيابي

پروژه :مستندات

صفر- فاز گزارش پست، و خط پژوهشي سيستم”گروه مانيتورينگشناسايي و كنترل on-lineهاي

نيرو؛“ترانسفورماتور توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

:پروژهعنوان

پستراه اتوماسيون لينكسيستم فوقاندازي رده مركزهاي با اسكاداتوزيع

پروژه :خالصه

راهباتوجه با اخير سالهاي در كه اين فوقبه ديسپاچينگ مراكز شاندازي سطح در كنترلتوزيع تهران هر

فوقپست ميهاي اجرا حال در اسكادا مراكز از پستتوزيع اتوماسيون سيستم موقت تحويل با باشد،

دستگاه20/63 حذف و كردستان ازRTUكيلوولت استفاده ديسپاچينگGatewayو مركز با ارتباط جهت

راهفوق جهت اقدام مصلي شدGatewayاندازيتوزيع .آغاز

مجري گروه پستخط:نام پروژهو مدير وديعتي:نام مريم

كارفرما منطقه:نام برق تهرانشركت پروژهاي PSTBT01:كد

همكاران آزاد:نام محمد رسايي، مهدي شهبازي، بهيه
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

ذ به منطقهالزم برق شركت به پژوهشكده تعهدات مطابق است ازكر اتوماسيون سيستم در ارتباط اين تهران اي

پيش باتوجهابتدا اما بود گرديده راهبيني قراربه اسكن تحت جهت مصلي ديسپاچينگ مركز تكميل و اندازي

به پست و خط پژوهشي گروه كردستان، پست بهگرفتن ارتباط برقراري نصبصورمنظور و طراحي به عملي، ت

به پروتكلي تستمبدل و نمود مبادرت مصلي ديسپاچينگ مركز پروتكل به ارتباطي پروتكل تغيير هايمنظور

مودم راديو مخابراتي لينك برقراري با اكنون هم و گرفت انجام مصلي مركز پيمانكار تجهيزات از استفاده با اوليه

ب شيخ پست ازطريق و كردستان پست بهرهاز امكان و تكميل ارتباط اين مصلي، مركز به آنهايي از برداري

.باشدمهيامي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

پياده� و استانداردتوسعه پروتكل ارتباط برقراري جهت پروتكلي مبدل يك باIEC870-5-101سازي

به گرفتهپروتكل فوقكار ديسپاچينگ مركز در مصليشده توزيع

پروژه :مستندات

پست،- و خط پژوهشي نرم”گروه استانداردبسته پروتكل مبدل مركزIEC870-5-101افزاري پروتكل به

مصلي نيرو؛“ديسپاچينگ توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

:پروژهعنوان

پستبهينه برقسازي قطع بدون قديمي هاي

پروژه :خالصه

پستبه مشكالت كلي ميطور را قديمي نمودهاي تقسيم بخش دو به :توان
مي- سيستم در بكاررفته لوازم و قطعات تجهيزات به مربوط اول بهبخش كه گباشد وعلت زمان ذشت

درنهايت و داده ازدست را خود كارآيي يدكي، قطعات نبودن دسترس در و آنها عمر طول شدن سپري
مي متوقف آنها .شودعملكرد

بهره- و كيفيت به مربوط دوم ميبخش سيستم سيستموري بودن ناقص شامل كه وباشد حفاظت هاي
اندازه لوازم دقت بودن پايين كاليبرهكنترل، و عدمگيري آنها، آالرمنمودن بودنتفكيك ناقص و ها

عدم آالرم، و تجهيزات وضعيت اندازهنمايش مقادير و وقايع عدمثبت موجب بالتبع كه امكانگيري
پست در وقايع بررسي و ميتحليل بهها و برنامهگردد آن مشكلدنبال با سيستم كنترل و ريزي

.شودميمواجه

مجري گروه پستخط:نام مديرو وديعتي:پروژهنام مريم

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PSTBT01:كد

همكاران رسايي:نام مهدي شهبازي، بهيه
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

م كشور در حاضر حال بهينهدر پستا شاملسازي و ازكارافتاده و فرسوده تجهيزات نوسازي معني به قديمي هاي

رله ميتعويض قطعات يا حفاظتي سيستم.باشدهاي از استفاده پستازطرفي در اتوماسيون جديدهاي هاي

سيستمبهروز جايگزين و يافته گسترش ميروز معمولي تاسيس.گرددهاي بين هماهنگي وبنابراين قديمي ات

مي امروز اساسي مشكالت از يكي .باشدجديد

پستباتوجه كه است بديهي فوق موارد سازمانبه بايستي را قديمي نمودهاي بهينه و اينبهينه.دهي سازي

پذيردپست انجام خاموشي زمان حداقل با بايستي آنها داشتن قرار سرويس در بدليل .ها

پياده از استفاده با اقدام مياين اجرا قابل اتوماسيون سيستم مي.باشدسازي را اتوماسيون سيستم توانزيراكه

سيستمبه آن عملكرد بر نظارت دوره طي از پس و كرد تست و نصب پست در قبل سيستم با موازي صورت

جمع را نمودقديمي راه.آوري و اجرا نيرو پژوهشگاه توسط كه كردستان پست اتوماسيون گرديداندازيسيستم

مي ادعا اين بر روشني بهينه.باشدگواه است ذكر پستقابل نهسازي روش اين با قديمي بههاي منجر تنها

مي فرسوده قطعات تعويض و قابليتنوسازي ارتقاء و كردن مدرنيزه جهت در گامي بلكه پستگردد فني هاي

بهينه واقع در و بهبوده پست كامل و بنيادين ميسازي رارودشمار اتوماسيون سيستم مزاياي كليه كه

.باشددارامي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

پستبهينه� بنيادين و كامل بهرهسازي بهبود جهت آن فني ارتقاء و قديمي باهاي هماهنگي و برداري

پستسيستم جديدهاي االحداثهاي

پروژه :مستندات

پست،- و خط پژوهشي م”گروه و پستمستندات اتوماسيون فوقدارك رده ؛“كيلوولت20/63توزيعهاي
نيرو توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

:پروژهعنوان

پستراه اتوماسيون دائم تحويل و تهران63اندازي شهر كردستان كيلوولت

پروژه :خالصه

پستفعاليت اتوماسيون پروژه روي فوقبر رده سالهاي در ازپژوهشگاهدر1380توزيع هدف و گرديد آغاز نيرو

اجراي و طراحي بهدراتوماسيونسيستمآن آن كردن جايگزين و برقدار پست سيستميك تابلوهاي جاي

موجود مي.باشدميقديمي كشور در پست اتوماسيون سيستم اولين سيستم كليهاين كه ازمراحلباشد آن

و راهطراحي و نصب تا داخليمهندسي متخصصان توسط استكشوراندازي شده سيستم.انجام مهم مشخصه

خاموشيمذكور اعمال بدون كه است بهرهدراين كاربردبرداريحالت و بوده اجرا جهتاصليقابل آن

پستبهينه قديميسازي فوقباشدكليهميهاي پست در فوق سيستم نمونهبهكردستانتوزيعمراحل صورت

از پس و الزمتستانجاماجراگرديد مدتهاي موازيبهماه6به قديميباصورت برداريبهرهموردسيستم

هم و نظارتاكنونقرارگرفت بهآدوره باشدن مي دائم تحويل مرحله در اكنون و رسيده .پايان

مجري گروه پستخط:نام پروژهو مدير وديعتي:نام مريم

كارفرما بر:نام منطقهشركت تهرانق پروژهاي PSTBT01:كد

همكاران رسايي:نام مهدي شهبازي، بهيه
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

سيستم� در اعتماد قابليت بردن قدرتباال هاي

پست� آينده توسعه جهت موردنياز زمان و هزينه كاهش

كاربر� واسط سيستم و دور راه پايانه از استفاده بدون ديسپاچينگ مركز با ارتباط

بهرهصرفه� زمان در انساني نيروي برداريجويي

پست� نگهداري و تعمير هزينه كاهش

سيستم� براي ساختماني فضاهاي پستكاهش در حفاظت و كنترل صرفههاي درنتيجه و جديد جوييهاي

هزينه و زمين متراژ پستدر ساختماني برقهاي هاي

بهينه� پستامكان نوسازي و حداقلسازي با قديمي توزيعهاي انرژي از ناشي اقتصادي ارتقاءنشدهزيان

سيستم اجراي و مهندسي طراحي، جهت فني دانش جهتسطح اتوماسيون جديدپستاحداثهاي هاي

مشاوره خدمات ارائه همچنين ارتباطو اين در اي

بهارائه� برقدار قديمي پست يك در اتوماسيون سيستم نمودن جايگزين ارتقاءروش فنيسطحمنظور

بودن قديمي و فرسودگي بدليل كه اقتصادي زيانهاي از جلوگيري و حفاظتسيستمپست و كنترل

ميبه آيدوجود

پروژه :مستندات

پست،- و خط پژوهشي نقشه”گروه به مربوط وايرينگ،مستندات انتقال؛“LogicDiagramهاي پژوهشكده

نيرو توزيع نيرو؛و .1383؛پژوهشگاه

خ- پژوهشي پست،گروه و نقشه”ط گرفتهمستندات نقاط كليه بهمراه پست حفاظت و كنترل آنهاهاي از شده

اتوماسيون سيستم نيرو؛“جهت توزيع و انتقال نيرو؛پژوهشكده .1384؛پژوهشگاه
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

:پروژهعنوان

حفاظتافزايشدامنه و رله مرجع آزمايشگاه فعاليت

پروژه :خالصه

بهراه حفاظت و رله آزمايشگاه آزمواندازي انجام رلهمنظور عملكردي سالنهاي در حفاظتي انجامبه82هاي

به بعد سالهاي در و افزايشرسيد و تكميل فعاليتمنظور طي كاري صورتدامنه جهتهاي در مستمري پذيرفته

پروژه انجام به اقدام كاري دامنه و كيفيت استارتقاء نموده راستا اين در تكميلي .اي

مجري گروه پستخط:نام پروژهو مدير منصوربختف:نام رشيد

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PSTPN04:كد

همكاران سپهر:نام آتوسا مراديان، عليرضا



57

نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

فشارضعيفپياده� فيوزهاي انواع نوعي آزمونهاي سازي

نوعيپياده� آزمونهاي براسCTسازي بهIEC44-1اسها آزمايشگاه شناسايي فرعيو پيمانكار عنوان

ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه

وپياده� وار وات، ولتاژ، جريان، شامل الكتريكي ترانسديوسرهاي نوعي آزمونهاي ...وϕCosسازي

رلهپياده� نوعي آزمونهاي براساسسازي حفاظتي مقاديرIEC60255هاي حرارتي، نوعي آزمونهاي شامل

نشانه تغذيه، در قطعي و ريپل اثرات بررسي ديناميكي، دادهمحدودكننده و هاگذاري

كاتپياده� فيوزهاي المان نوعي آزمونهاي براساس20اوتسازي IEC282-2كيلوولت

جرقهپياده� نوعي آزمونهاي استانداردزنسازي براساس صحهبرمشتملIEC60926ها گذاريآزمونهاي

قسمتنشانه با دست اتفاقي تماس برابر در حفاظت وگذاري، خاك به نسبت مقاومت ولتاژ، داراي هاي

خوردگي و مكانيكي قدرت عايقي، آزمونهاي رطوبت،

نشانپياده� نوعي آزمونهاي آنالوگدهندهسازي استاندارد)ايعقربه(هاي IEC60051-9براساس

پروژه :مستندات

گزارشگ- پست، و خط پژوهشي حفاظتراه”روه و رله مرجع آزمايشگاه توزيع؛“اندازي و انتقال پژوهشكده

نيرو؛نيرو .پژوهشگاه

پست،- و خط پژوهشي توانمندي”شاملCDگروه و آزمايشگاه انجاممعرفي قابل آزمونهاي فهرست ها،
مختلفIECبراساس تجهيزات توزيع؛“براي و انتقال نيرو؛نيروپژوهشكده .پژوهشگاه

كيفيت”- مستندات .“ISO/IEC/17025كليه
صالحيت”- تائيد .“IASگواهينامه
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

:پروژهعنوان

نيمه نمونه ساخت و خطوططراحي در جريان و سنجشولتاژ مقره صنعتي

فشارمتوسط هوايي كيلوولت20توزيع

پروژه :خالصه

شبكهت در الكتريكي انرژي كابلوزيع موارد برخي در و هوايي خطوط ازطريق فشارمتوسط انجامهاي .پذيردميها

هوايي توزيع خطوط ما، كشور هستند20در طوالني و گسترده آ.كيلوولت، خطوطبراساس طول برق، صنعت مار

نصب20هوايي سالدركشورشدهكيلوولت پايان است363000برابر1383تا اين.كيلومتر وضعيت از آگاهي

بهره در بسزايي تاثير آنها از عبوري جريان و ولتاژ از آگاهي درواقع و طوالني، عمرخطوط طول و برداري

دارد توزيع شبكه در مانور چگونگي و ولتا.تجهيزات وضعيت از اطالع امكان حاضر حال در ومتاسفانه ژ

و مياني نقاط در عبوري دربعضاًجريانهاي را مناسبي مديريت و كنترل بتوان تا ندارد وجود توزيع شبكه ابتداي

به رساندشبكه و.انجام اطالعات فناوري رشد درفناوريبا رقابت بحث شدن مطرح و ديجيتال الكترونيك

برق فني،فروش جامع مديريت اعمال براي برق توزيع توان،-شركتهاي توزيع بر وجودبراقتصادي ضرورت

اندازه را جريان و ولتاژ پارامترهاي بتوانند كه هوايي توزيع شبكه در دارندعناصري آگاهي نمايند، بنابراين.گيري

اندازه ترانسفورماتورهاي كردن ديجيتال پستروند و اطالعاتگيري پردازش و داشتن دراختيار براي مرتبط هاي

مر استالكتريكي نهاده گسترش به رو خطوط، به در.بوط جريان و ولتاژ پارامترهاي داشتن دراختيار اهميت

مي را توزيع برشمردخطوط زير داليل به :توان

سيستم� تلفات كاهش براي فني مديريت

بهره� اطمينان قابليت برداريافزايش

سيستم� عملكرد سبب به اقتصادي بهره اافزايش مقادير محدوده در آنهاها طراحي سمي

مجري گروه پروژهفشارقوي:نام مدير بهزادي:نام روزبه

كارف نيرو:رمانام پروژهپژوهشگاه PHVPN09:كد

همكاران مسكين،:نام نادر رضائي، مجيد ابيضي، سيامك محمدي، داود وفاكيش، محمدسعيد اسكويي، محمد

حبيبي داود خانميري، طالبي داود رحيمي، هاشمي،اميرمحمد مريم فرخي، شهاب نيا،

سعيدلطفعظيم كاشي، غالمحسين مظلومي، كاظم چوبري، عليجانيجو محمد مظهر، يگانه
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نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

مصرف� مديريت بازاريابي، فروش،

مانور� و خط مانيتورينگ براي موردنياز اطالعات بودن فراهم

نيمه نمونه ساخت و طراحي حاضر پروژه در فوق، اهداف از بخشي به دستيابي راستاي مقرهدر انجامصنعتي اي

توزيع هوايي خط دلخواه نقاط در نصب براي كه است بهكيلوو20شده اندازهلت، ممنظور مقادير واقعيؤگيري ثر

به فيدرها جريان و ميولتاژ بهكار مقادير اين ورود، هستند دسترس قابل تير پاي در ديجيتال و آنالوگ صورت

به ميهمچنين متراحتي مقادير جريانؤوان و ولتاژ واقعي م(ثر دخالت هارمونيكيلفهؤبا به)هاي را فاز صورتهر

فاصلهجداگان از قرا8ه شبكه، به شدن نزديك بدون دور راه از كنترل يك توسط تير پايين كردئمتري مقادير.ت

به كه هستند ولت يك تا صفر اسمي محدوده در جريان و ولتاژ يكنمونه به اتصال قابل برايRTUراحتي

هستند كنترل مركز به اطالعات ساختهمقره.ارسال ذخهاي قابليت داراي وشده ولتاژ ديجيتال اطالعات يره

سه خطجريان ساعت20فاز چند يا دقيقه چند هر تنظيم(كيلوولت ب)قابل و سيارههستند كامپيوتر يك با راحتي

هستند پردازش و بازيابي نيمهنمونه.قابل ساختههاي اندازهصنعتي دقت آزمونهاي موفقيت با وشده گيري

و گذراندند را فشارقوي اتكابهآزمونهاي كراسئصورت روي بر شبكهي در معمول و موجود افقي توزيعآرم هاي

فيدر يك موفقيت20در عملكرد از حاكي نتايج و شدند نصب تهران، شهر استكيلوولت بوده آنها .آميز
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نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

نتايج بدستچكيده اهداف :پروژهآمدهو

نمونه� اولين ساخت و نيمهطراحي مقرههاي اندازهصنعتي ردهگهاي در جريان و ولتاژ كيلوولت20ير

اندازه� در فشارقوي نوين حسگرهاي از اشباعاستفاده مشكالت بدون فشارمتوسط جريان و ولتاژ گيري

در سيمCTوPTموجود و هسته با معمولهاي پيچ

اندازه� براي مناسب دقت كالس به استاندارددستيابي مطابق فشارمتوسط در جريان و ولتاژ IECگيري

رده� فشارقوي آزمونهاي موفق استاندارد24گذراندن مطابق IECكيلوولت

جريان� و ولتاژ واقعي مؤثـر مقاديـر هارمونيك(نمايـش مقادير لحاظ قابل)هابا و نمايشگـر توسط

از متري8قرائـت

ذخيره� دقيقهامكان چند هر هوايي خطوط جريان و ولتاژ اطالعات تنظيم(سازي قابلي)قابل باو بازيابي ت

پردازشRS232پورت انجام براي

فازهاي� جريان و ولتاژ قرائت براي دور راه از كنترل از محيطRوT،Sاستفاده دماي و هوايي خط

به� مستقيم اتصال كنترلRTUقابليت مركز به اطالعات ارسال براي

اندازه� تجهيزات ساخت چامكان فناوري از استفاده با فشارقوي در ندمنظورهگيري

هوايياندازه� خطوط جريان و ولتاژ واقعي مؤثر مقادير بهره20گيري براي شبكهكيلوولت از بهينه برداري

فشارمتوسط

طوالني� طوالنيثبـت عملكـرد تفسيـر و بررسي براي جريـان و ولتـاژ مقاديـر هواييمدت شبكه مدت

كيلوولت20

بازاريابي� و فروش براي مديريت اعمال برقامكان

يك� با مقايسه در تجهيز ساخت هزينه قابليتCT-PTكاهش افزايش نيز و فنيتركيبي هاي

پروژه :مستندات

چهارم- تا اول مرحله گزارش فشارقوي؛ پژوهشي جريان”گروه و ولتاژ سنجش مقره ساخت و ؛“طراحي

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .پژوهشكده

مقالـه- فشارقوي؛ پژوهشي اندازه”گروه مقـره ساخت و هوايـيطراحـي خطوط براي جريـان و ولتـاژ گيـر

بين“كيلوولت20 كنفرانس بيستمين نيرودر پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده ايران؛ برق .المللي
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نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

شبكهجمع براي خاصكشور مناطق استاندارد نيروآوري توزيع و انتقال هاي

استا موجودبراساس نداردهاي

پروژه :خالصه

اق و جغرافيايي شرايط تنوع با تقسيمايران ازنظر دارد وجود آن در كه متفاوت دارايبنديليمي هوايي و آب هاي

مي متنوعي بسيار هوايي و آب خليجشرايط وجود و درباشد خزر درياي و كشور جنوب در عمان درياي و فارس

درياچه همچنين و شمال طرامنطقه و تجهيزات بكارگيري باب از متنوعي بسيار شرايط قم و اروميه حيهاي

استشبكه نموده ايجاد توزيع و انتقال تدويناز.هاي استانداردهاي كه ايرانآنجا مناطق تمام براي فعلي شده

مي درنظر را واحدي باتوجهحكم و است نپذيرفته صورت زمينه اين در تفكيكي و معضالتيگيرند و مشكالت به

بهره در شبكهكه از دبرداري وجود مناطق اين در نيرو همراههاي مناطق اين ويژه استانداردهاي تهيه به نياز ارد

گرديد احساس خاص مالحظات و.با اقليمي مشخصات دقيق شناسايي با گرديد سعي پروژه اين در راستا اين در

به آنها محيطي ويژه شرايط تعيين و كشور مختلف مناطق بهرهجغرافيايي شرايطلحاظ به عنايت با برداري

غيرعادي ارائهكاركرد راهكارهاي معتبر، استانداردهاي در گرديده مراجعشدارائه ساير و استانداردها اين در ه

منطقه كاركرد شرايط بر منطبق فني مشخصات انتخاب با گرديده استخراج تجهيزاتمعتبر ايمن كاركرد از اي،

و معضالت حدودي تا گرديده، حاصل بيشتري اطمينان محيطي سخت شرايط در بهرهشبكه برداريمشكالت

يابد نارسايي.كاهش مقتضي، موارد كاستيدر و تهيههاي استانداردهاي تحقيقاتيهاي كار به نياز كه فعلي شده

استويژه گرديده مشخص دارد .اي

مجري گروه پروژهفشارقوي:نام مدير رضائي:نام مجيد

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PHVVT01:كد

همكاران علي:نام شريعتي، محمدرضا بهزادي، ابيضي،روزبه سيامك باصري، عليرضا هوشمندخوي،

طالبي محمدعلي
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نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

بدستنتايجچكيده اهداف :پروژهآمدهو

طبقه� ويژگيتهيه بيان و كشور مختلف مناطق اقليمي منطبندي هر خاص درقههاي كه جغرافيايي
مي دخيل تجهيز هر فني مشخصات باشدانتخاب

مختلف� تجهيزات غيرعادي و عادي كار شرايط مرز استخراج و تعيين
تجهيزات� بر تاثيرگذار هوايي و آب و جغرافيايي ويژه مشخصات تعيين
تجهيز� مورد در غيرعادي و عادي كاركرد شرايط زمينه در معتبر استانداردهاي زيربررسي :ات

هامقره�
اكسيدفلزي� برقگيرهاي
الكتريكي� تابلوهاي
كات� اوتفيوزهاي
هاكابل�
قدرت� ترانسفورماتورهاي
هاهادي�
هاسركابل�
هابوشينگ�
هاخازن�
راكتورها�
زمين� ترانسفورماتورهاي
چوبيپايه� هاي
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نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

پروژه :مستندات

زير15- بشرح خاص مناطق استانداردهاي :جلد

فشارقوي- پژوهشي اولگروه فصل گزارش برقي”؛ تجهيزات بر تاثيرگذار محيطي و-اثرات(پارامترهاي آمار

اقليميطبقه-اطالعات نيرو“)بندي پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

دوم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي خاصمقره”گروه مناطق در آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و ؛“ها

و انتقال نيروپژوهشكده پژوهشگاه نيرو؛ .توزيع

سوم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي در”گروه آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و فلزي اكسيد برقگيرهاي

خاص نيرو“مناطق پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

چهارم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي ش”گروه تاثيرات و فشارمتوسط شبكه الكتريكي رايطتابلوهاي

خاص مناطق در آنها بر نيرو“محيطي پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

پنجم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي دركات”گروه آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و توزيع فيوزهاي اوت

خاص نيرو“مناطق پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

ف- گزارش فشارقوي؛ پژوهشي ششمگروه دركات”صل آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و توزيع فيوزهاي اوت

خاص نيرو“مناطق پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

هفتم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي خاصهادي”گروه مناطق در آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و ؛“ها

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .پژوهشكده

هشتمگ- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي بركابل”روه محيطي شرايط تاثيرات و توزيع فشارمتوسط هاي

خاص مناطق در نيرو“آنها پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

نهم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي مناطقسركابل”گروه در آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و توزيع هاي

پژوهشكد“خاص نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .ه

دهم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي خاصبوشينگ”گروه مناطق در آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و ؛“ها

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .پژوهشكده

يازدهم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي م”گروه در آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و ؛“خاصناطقراكتورها

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .پژوهشكده

دوازدهم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي مناطقخازن”گروه در آنها بر محيطي شرايط تاثيرات و ؛“خاصها

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .پژوهشكده
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نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

سيزدهم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي و”گروه زمين درترانسفوماتورهاي آنها بر محيطي شرايط تاثيرات

خاص نيرو“مناطق پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

چهاردهم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي شرايط”گروه تاثيرات و جريان و ولتاژ ترانسفورماتورهاي

خاص مناطق در آنها بر نيرو“محيطي پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

پژ- پانزدهمگروه فصل گزارش فشارقوي؛ كراسپايه”وهشي و برآرمها محيطي شرايط تاثيرات و چوبي هاي

خاص مناطق در نيرو“آنها پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛
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نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

چله پست صوتي كاهشنويز نهائي طرح رشتتهيه خانه

پروژه :خالصه

و صنايع در صوتي آلودگي كنترل نيز و آن از ناشي صدمات و صدا با بهمواجهه امروزه عمومي يكجوامع عنوان

زيست عمده ميمشكل زماني و است مطرح پيمحيطي كه باشد قبول مورد زيستاتواند نامطلوب محيطيمدهاي

باشد بهمشكل.نداشته آن پيامدهاي و صوتي كالنآلودگي در واحدهايويژه مجاور مسكوني مناطق و شهرها

پست نيروگاهها، صنعتي، واحدهاي فوقهمجاور و توزيع افراداي تماس و مجاورت و بوده مطرح بشدت توزيع

عالوه استاندارد حدود از بيش مقادير در محيطي صداي مختلف منابع با مسكوني واحدهاي در سلبساكن بر

ناراحتي و عوارض بآسايش، و شناختههها رفتاري و سايكولوژيك فيزيولوژيك، پاسخهاي كلي باطور مرتبط شده

ر استصدا شده باعث به.ا نويز باالي سطوح پستمعموًال از خارج افراد فشارقويوسيله تجربههاي .شودميهم

پست نزديك فشارقويساكنان بهرههاي كاركنان آنهاو از ميبردار قرار نويزها همين معرض در اغلب گيرندنيز

مي تجربه را آنها از ناشي نامطلوب اثرات .كنندو

اين اندازه،پروژهدر با ابتدا صدايگيريدر توسطميزان پستترانسفورماتورهاتوليدشده كيلوولت20/63ي

چله آنپست مجاور مسكوني مناطق و پست محوطه در رشت، شهر واحدهايخانه در صوت فشار تراز تعيين و

شدت كاهش ميزان ، ايران زيست محيط سازمان استاندارد مقادير با آن مقايسه و موردنيازمسكوني صوتي نويز

فن تاثير و منتشره صوتي نويز فركانسي آناليز و تعيين مختلف جهات صوتيدر نويز وضعيت روي بر ها

آنهاگرديدبررسي براساس اقتصاديتا و فني بررسي با دوم گام صوتيروشدر نويز كاهش گوناگون هاي

مناسب روشهاي درنهايت نويزترانسفورماتور، شدت كاهش پسجهت در اجرا قابل وتصوتي تعيين موردنظر

.ندديگردبندياولويت

مجري گروه پروژهفشارقوي:نام مدير رضائيمجيد:نام

كارفرما منطقه:نام برق گيالنشركت پروژهاي PHVJB01:كد

همكاران آزاد،:نام نوراني مهدي محمدآبادي، كريميان مهدي شريعتي، محمدرضا هوشمندخوي، علي

كاويانيعلي حنيف نژاد، نقدي
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نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

نتايج بدستچكيده اهداف :پروژهآمدهو

زيست� استانداردهاي و معيارها صوتيبررسي آلودگي با مرتبط محيطي

قدرت� ترانسفورماتورهاي در نويز ايجاد اصلي عوامل شناخت

كم� ترانسفورماتورهاي ساخت روشهاي صدابررسي

فنبر� صوتي نويز كاهش روشهاي خنكرسي ترانسفورماتورهاهاي كننده

صوتي� سدهاي از استفاده با ترانسفورماتورها صوتي نويز كاهش روشهاي بررسي

محفظه� از استفاده با قدرت ترانسفورماتورهاي صوتي نويز كاهش روشهاي آكوستيكيبررسي هاي

ترانسف� صوتي نويز كاهش الكترونيكي روشهاي ورماتورهابررسي

دمپرهاي� از استفاده جرم، افزايش مانند ترانسفورماتورها صوتي نويز كاهش مكانيكي روشهاي بررسي

زمين سطح از ايزوالسيون تنظيم، قابل

ترانسفورماتورها� صوتي نويز كاهش غيرمتعارف روشهاي ساير بررسي

فني� ترانسفورماتورها–ارزيابي صوتي نويز كاهش مختلف وشهاي اقتصادي

پروژه :مستندات

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي شامل”گروه الكتريكي تجهيزات از منتشرشونده صوتي نويز امواج مشخصات
ترانسفورماتورها,هافن و نيرو“موتورها پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي راكت”گروه و ترانسفورماتورها صوتي نويز ساختاري روشهايمنابع و ورها
آنكارخانه كاهش نيرو“اي پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي اندازه”گروه چلهگيرينتايج پست در صداسنجي رشتهاي ؛“خانه
نيروپژوهشكده پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و .انتقال

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي ت”گروه صوتي نويز كاهش و“رانسفورماتورهاروشهاي انتقال پژوهشكده ؛

نيروتوزيع پژوهشگاه .نيرو؛

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي صوتي”گروه سدهاي از استفاده با ترانسفورماتورها صوتي نويز ؛“كاهش
نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .پژوهشكده

اول- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي صوتي”گروه سدهاي از استفاده صوتاصول جاذب مواد ؛“و
نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .پژوهشكده

دوم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي اطراف”گروه صوتي سدهاي موردنياز ابعاد و ارتفاع محاسبه
پژوهشگاه“ترانسفورماتورها نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .نيرو؛

سوم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي پيشنها”گروه نيرو؛“ديطرح توزيع و انتقال پژوهشكده ؛

.نيروپژوهشگاه

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي ترانسفورماتورها”گروه فن از ناشي صوتي نويز ومطالعه انتقال پژوهشكده ؛

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ .توزيع

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي محفظه”گروه از استفاده با ترانسفورماتور صوتي نويز كاهش هايروشهاي
نيرو“)انكلوژرها(آكوستيكي پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي صوتي”گروه نويز كاهش الكترونيكي روشهاي پژوهشكده“بررسي و؛ انتقال

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ .توزيع

اول- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي الگوريتم”گروه مختلفبررسي پژوهشك“ANCهاي و؛ انتقال ده

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ .توزيع

دوم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي نويز”گروه فعال كنترل نيرو؛“كاربردهاي توزيع و انتقال پژوهشكده ؛

نيرو .پژوهشگاه

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي صوتي”گروه نويز كاهش مكانيكي روشهاي و“بررسي انتقال پژوهشكده ؛

نيرتوزيع پژوهشگاه .ونيرو؛

اول- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي از”گروه استفاده با ترانسفورماتورها نويز كاهش روشهاي بررسي

شبيه و مدلسازي انجام و تنظيم قابل نيرو“سازيدمپرهاي پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛
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نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

دوم- فصل گزارش فشارقوي؛ پژوهشي ترانسفورم”گروه انتقالي نويز كاهش زمين،روشهاي طريق از اتورها
شبيهامكان و موردنياز ملزومات تعيين اجرائي، نرمسنجي توسط و“ANSYSافزارسازي انتقال پژوهشكده ؛

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ .توزيع

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي چله”گروه پست در صوتي نويز كاهش روشهاي اقتصادي و فني خانهارزيابي
پژوهشكده“رشت ت؛ و نيروانتقال پژوهشگاه نيرو؛ .وزيع

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي مناقصه”گروه فني چله"اسناد پست صوتي نويز كاهش نهائي رشتطرح ؛“خانه
نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .پژوهشكده

اول- طرح گزارش فشارقوي؛ پژوهشي محفظه”گروه با مرتبط فني ومالحظات مستندات آكوستيكي، هاي
مو نيرو“ردنيازاقالم پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

دوم- طرح گزارش فشارقوي؛ پژوهشي ديواره”گروه با مرتبط فني ومالحظات مستندات صوتي، سدهاي يا ها
موردنياز نيرو“اقالم پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

سوم- طرح گزارش فشارقوي؛ پژوهشي فني”گروه مستنداتمالحظات صدا، كم ترانسفورماتورهاي با مرتبط
موردنياز اقالم نيرو“و پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛
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نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

خاص مناطق در ايزوالسيون روي بر محيط آلودگي ميزان حداكثر تعيين

پروژه :خالصه

مختلفهمقره اقليمي و محيطي شرايط معرض در فشارقوي مياي وتاثير.گيرندقرار محيطي شرايط متقابل ات

مي باعث ايزوالسيون مقرهآلودگي عايق راگردد خود اثرات و گرديده جريان هدايت جهت مناسبي بستر خود ها

سيستم ببر قدرت بگذاردههاي حدودا.جا با د2000يران آبي حوزه خليجكيلومتر حاشيه امتداد ور فارس

وسعتوعماندرياي به و باال غلظت با شور آب داشتن با اروميه درياچه شمالغربيكيلومترمربع4820وجود در

كشوركشور شمالي سواحل در آلودگي با همراه صبحگاهي شبنم و رطوبت وجود سختو شرايط داراي

مي اعالم.باشدمحيطـي سوابقگزارشهاي از كهبـهرهشده دفـعاتي تعـداد و كشور جـنوبي استـانهاي در برداري

مقـره شستشوي به برابراقدام در ايزوالسيون پايداري در كه است زيادي مشكالت نـشاندهنـده گـردد، مي ها

دارد وجـود قدرت فركانس ولتـاژ و محـيطي سخت .شرايط

مجري گروه پروژهفشارقوي:نام مدير شريعتي:نام محمدرضا

كارفرما توانيرمعاونت:نام اقتصادي امور و استانداردها-توسعه پروژهدفتر PHVVT02:كد

همكاران رضائي:نام واسعيسيدجمال،مجيد ابيضي،الدين بهزادي،سيامك درفكي،روزبه محمدعلي،محمد

كاشي،طالبي محمدي،غالمحسين وفاكيش،داود هوشمندخوي،محمدسعيد ،علي

مظهرسعيديگانه
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نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

ايزوالسيون روي بر محيط آلودگي سطح حاضر حال تجربياساسبردر و تقريبي مياعداد گرفته شوددرنظر

مي قرار طراحي حد زير و نبوده متناسب محيط شرايط با مناطق بعضي در خزشي فواصل اين.گيرددرنتيجه در

ايران در بار اولين براي شركت105پروژه، پوشش تحت مناطق در آلودگي برداشت منطقهايستگاه برق ايهاي

خوزستان،آذ توزيع باو و گرديد نصب بلوچستان و سيستان و بوشهر هرمزگان، گيالن، مازندران، غربي، ربايجان

دورهاندازه بDDGوESDD-NSDDايگيري آلودگي جهت مناسبي آمدهمعيارهاي گروه.دست توسط مراتب

گرفتCIGRE-B2-03كاري قرار .موردتائيد

جهتدار- آلودگي برداشت DDG(l(ايستگاههاي Dust GaugesDirectiona

اندازه سالروش در بار اولين براي آلودگي جهتدار اندازهبه1974گيري گردمنظور و غبار از ناشي آلودگي گيري

يافت توسعه انگلستان كشور در جنوبي.خاك، آفريقاي در تحقيقاتي مركز يك توسط بار اولين براي روش اين

ESKOMاندازه محبراي آلودگي شدت بهگيري ايزوالسيون روي بر شديط گرفته .كار

آلودگي برداشت ايستگاههاي محل در و شد ساخته جهتدار آلودگي برداشت دستگاههاي ايران در بار اولين براي

شدند داراي.نصب استوانه4دستگاه جمعمحفظه شكل ازاي يكي راستاي در كدام هر كه است آلودگي كننده

اصـلي جهت جنو(چهار مغربشمال، و مشرق دارد)ب، .قرار

جنس از ظرف چهار در استوانه.P.V.Cآلودگي محفظه پايين قسمت در كه نصبمقاوم شكل شده،اي

دستگاه.شودميجمع نصب تقريبي جريانمتر3ارتفاع روي بر است ممكن كه موانعي ديگر يا و درختان از دور و

نصب بگذارند، تأثير هوا استفادهاستان.گرددميطبيعي مورد نصب.باشدميB.S.1747دارد از پس دستگاهها

به ازآنها آلودگي برداشت و گرفته قرار محيط آلودگي معرض در يكسال پذيرفتبمدت انجام ماهانه .صورت
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نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

نتايج بدستچكيده اهداف :پروژهآمدهو

اندازهباتوجه� به،هاگيريبه ايزوالسيون بر محيط آلودگي كهشدت آمد دردست ايزوالسيون بازبيني لزوم

نقطه از را مطالعه مورد بهرهمناطق مينظر روشن سازدبرداري

ميگيرياندازه� نشان بهها صنعتي آلودگي منابع رادهد ايزوالسيون بر محيط آلودگي شدت مستقيم طور

مي دهندتغيير

آلودگي� كشورميزان از خاصي گرفتهفراترمناطق درنظر حدود واستاندارددرشدهاز بوده المللي بين هاي

استاندارد فاصلهIEC60815طبق جهت ويژهپيشنهادي استخزشي نشده ارائه مناطق اين .در

مي آشكار پيش از بيش مناطق اين در ويژه خزشي فواصل تعيين لزوم .گرددبنابراين،

پهنهباتوجه� نقشه ميداني، آزمونهاي نتايج رويبه بر محيط آلودگي خاصبندي مناطق در ايزوالسيون

پهنه همايش برگزاري با و مردادماهارائه در ايران آلودگي گرفت1384بندي قرار موردتائيد نتايج

پروژه :مستندات

مراحل- گزارشهاي فشارقوي؛ پژوهشي ايزوالسيون”14تا1گروه روي بر محيط آلودگي ميزان حداكثر تعيين
خاص مناطق و“در انتقال پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ .1383؛توزيع

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي پهنه”گروه خاصنقشه مناطق در ايزوالسيون روي بر محيط آلودگي ؛“بندي
نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال .1383؛پژوهشكده

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي نرم”گروه خاصتهيه مناطق در آلودگي اطالعاتي بانك پژوه“افزار انتقال؛ شكده

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع .1383؛و
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نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

:پروژهعنوان

فشارقوي كمپكت كليد آزمونهاي انجام

پروژه :خالصه

و آزمونهاي اندازهانجام قدرت، فركانس پايداري عالمتگذاريلتاژ تحقيق خطا، تعيين تماس، مقاومت گيري

ميانترمينال ولتاژ اضافه آزمون ردهها، كمپكت كليد يك روي بر اشباع منحني تعيين و كيلوولت5/72دوري

شركت فعاليتABBساخت ازجمله حفاظت و رله آزمايشگاه همكاري با آزمايشگاايتاليا سالهاي در فشارقوي ه

مي .باشدگذشته

به همگي كه بود حلقوي جريان ترانس عدد سه و زمين كليد يك سكسيونر، دو كليد، يك شامل كليد صورتاين

گازي عايق با مجموعه يك در داشتندSF6كمپكت به.قرار قدرت فركانس پايداري ولتاژ ولتاژآزمون مولد وسيله

مدل قدرت استTRENCHHAEFELYركتشACS200-0.25فركانس شده توسط.انجام آزمونها بقيه

باال جريان تزريق ساختODENAT/3HمدلPRIMARY CURRENT INJECTION TESTتجهيز

Programmaاست پذيرفته صورت سوئد مي.كشور جريان واحد سه داراي تجهيز مياين كه تواندباشد

گيرندبه قرار موازي يا سري آزم.صورت اين بهدر جريان واحد سه گرفتهونها قرار سري مطابق.اندصورت

مي آزمونها اين انجام جهت نموداستاندارد استفاده پايين ولتاژ با جريان منبع از اندازه.توان باجهت خطا گيري

مولتي از باال مدلدقت قدرت دقتPMM1متر شده±05/0با استفاده محدودهبدل.استدرصد بودن پايين يل

مولتيكانال جريان دقت)آمپرPMM1)100مترهاي كالس با مرجع جريان ترانس يك كاهش1/0از جهت

بهره با است20(Gain)جريان شده مي.استفاده سختتري شرايط خطا، تعيين جهت شرايط براي.باشدلذا

تجهيز از اشباع منحني استSVERKER750تعيين شده .استفاده

مجري گروه پروژهفشارقوي:نام مدير ابيضي:نام سيامك

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه 6307:كد

همكاران كاشي:نام غالمحسين نصري، فاطمه
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

قدرتآزمون-1 فركانس پايداري ولتاژ

ولتاژ اعمال با آزمون كليد140اين قطع و كليد وصل وضعيت دو در و دقيقه يك بمدت به(كيلوولت نسبت بدنه

است شده عايق است)زمين شده .انجام

تماس-2 مقاومت گيري اندازه

اندازه كنتاكتجهت تماس مقاومت معادلگيري جرياني بريكر، فركانس1/0هاي با نامي اوليه50جريان به هرتز

اندازه آن مقاومت و شده اعمال ميترانس .شودگيري

خطا-3 تعيين

كنتاكت به نامي فركانس با اوليه جريان اعمال اندازهبا و بسته حالت در بريكر پل هر ثانويههاي جريان گيري

جريان خطاي دارد، قرار ثانويه در نامي بردن كه مياندازهدرحالي بدست.شودگيري مقاديرمقادير از نبايد آمده

جدول كالس(11مجاز جدول)5/0براي كالس(14و نمايدIEC60044-1استاندارد)P5براي .تجاوز

جريان مي)دامنه(خطاي محاسبه زير فرمول :شوداز

100×
−

p

psn

I
IIK

جريان= خطاي درصد

pI:اوليه جريان
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

sI:ثانويه جريان

nK:ترانس نامي دور نسبت

ترمينال-4 عالمتگذاري هاتحقيق

سيم بخشهاي ثانويه و اوليه سيمعالمتگذاري پالريته وجود، درصورت سيمپيچپيچي، بخشهاي و وها پيچ

ميتپ بررسي وجود، درصورت مياني، .گرددهاي

ميان-5 ولتاژ اضافه دوريآزمون

اندازه ابزار به يا است باز مدار ثانويه كه حالي بادر نامي سينوسي جريان است، متصل باال امپدانس با ولتاژ گيري

بين بمدت60تا40فركانس مي60هرتز القاء اوليه در به.شودثانيه اوليه جريان رسيدن از قبل مقدارچنانچه

ولت ثانويهنامي، شود5/4اژ محدود بايد اوليه جريان شود، پيك هيچ.كيلوولت نبايد آزمون اين انجام از گونهبعد

شود بيشتر دقت كالس نصف از نبايد دامنه و فاز خطاي در تغيير همچنين دهد، رخ نمونه براي ظاهري .عيب

اشباع-6 منحني تعيين

اشباع بريكرCTمنحني .شودميترسيمGISكيلوولت63هاي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

استاندارد� مطابق فوق آزمونهاي وIECكليه انجام فروشنده و مشاور كارفرما، نمايندگان حضور در و

گرفت قرار موردتائيد

پروژه :مستندات

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي شماره”گروه نيرو؛“TH84081آزمون توزيع و انتقال پژوهشكده ؛

.نيروگاهپژوهش

گزارش- پست؛ و خط پژوهشي شماره”گروه نيرو؛“TR84032آزمون توزيع و انتقال پژوهشكده ؛

.نيروپژوهشگاه
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

فشارقوي پستهاي در برقگير مانيتورينگ دستگاه عملكرد ارزيابي

پروژه :خالصه

پست در فشارقوي برقگيرهاي مانيتورينگ گرفت20دستگاه قرار آزمون مورد زنجان صنعتي شهرك .كيلوولت

به توزيع هوايي پست اين اندازهدر فازكمك برقگير نشتي جريانهاي يكمTوSوRگيري به ربوط

فاز برقگير بودن معيوب فشارمتوسط، جريانTترانسفورماتور برابر چندين آن نشتي جريان زيرا گرديد مشخص

فاز مSوRنشتي همچنين و حادثهؤبود از آزمون اين انجام با بود زياد بسيار نيز آن اهمي احتماللفه ياي

شد تعويض موردنظر برقگير و شده .جلوگيري

پست منطقه63/132در برق به مربوط ربيع خواجه برقگيركيلوولت عدد شش روي بر دستگاه نيز خراسان اي

گرفت قرار آزمون مورد طوس و پرديس خطوط به .مربوط

پست در دستگاه اين و63هايهمچنين فشارمتوسط پست و كردستان پست تهران كيلوولت63كيلوولت

موفقيتقشمجزيره با همگي كه شده بودهآزمايش .اندهمراه

مجري گروه پروژهفشارقوي:نام مدير اسكوئي:نام محمد

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PHVB01:كد

همكاران كاشي:نام غالمحسين محمدي، داود وفاكيس، محمدسعيد
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

برقگير� مانيتورينگ دستگاه عملكرد درستي تاثير
نرم� در تغييرات دستگاهانجام افزار

پروژه :مستندات

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي انجام”گروه ربيعآزمون خواجه پست در نيرو؛“شده توزيع و انتقال پژوهشكده ؛
.نيروپژوهشگاه

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي انجام”گروه زنجانآزمون پست در نيرو؛“شده توزيع و انتقال پژوهشكده ؛
.نيروپژوهشگاه

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي انجام”گروه قشمآزمون پست در نيرو؛“شده توزيع و انتقال پژوهشكده ؛
.نيروپژوهشگاه

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي انجام”گروه پسآزمون در كردستانشده و“تهران-ت انتقال پژوهشكده ؛
پژوهشگاهتوزيع .نيرونيرو؛
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

فشارقوي برقگيرهاي مانيتورينگ دستگاه توليد بر نظارت و پشتيباني

پروژه :خالصه

را ولتاژها اضافه مقابل در پست تجهيزات ساير و قدرت ترانسفورماتور از حفاظت وظيفه فشارقوي برقگيرهاي
دارندهب گردنددرصورتي.عهده خرابي يا و اشكال دچار عناصر اين جبران،كه واردخسارات شبكه به را ناپذيري

نمود كه.خواهند فشارقوي برقگيرهاي مانيتورينگ دستگاه ساخت و طراحي تحقيقاتي پروژه خاتمه از پس
گرديد نيز خوارزمي جشنواره هجدهيمن در ابتكار سوم رتبه اخذ به،منجربه دستگاه اين ساخت فني دانش

گرديد واگذار پارس برق نيروي تجهيزات ميهمان.شركت كه همطور واگذاريدانيم با ايناكنون فني دانش
ب آغاز و بهدستگاه امكان اين آن توليد خط شركتهكار كه است آمده منطقهوجود برق ازهاي استفاده با اي

اندازه هارمونيروش مكگيري و استؤسوم مانيتورينگ دستگاه كار اساس كه برقگير نشتي جريان مقاومتي لفه
يا و ارزيابي درحعيببه فشارقوي برقگيرهاي بپردازنديابي كار .ين

بين جشنواره هجدهمين در ابتكار سوم رتبه پروژه رااين خوارزمي آوردهبهالمللي .استدست

مجري گروه پروژهفشارقوي:نام مدير اسكوئي:نام محمد

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PHVB01:كد

همكاران و:نام كاشيمحمدسعيد غالمحسين محمدي، داود فاكيس،
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

ردهعيب� برقگيرهاي سريع باال63يابي به كيلوولت

قدرت� شبكه در برق قطعي كاهش

نگهداري� و تعمير هزينه كاهش

انرژي� سهم شدهتوزيعكاهش

اطمينان� ضريب رفتن باال

پروژه :مستندات

فشارقوي؛- پژوهشي طراحي”گروه مراحل به مربوط نيرو؛“گزارشهاي توزيع و انتقال پژوهشكده ؛

.نيروپژوهشگاه

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي آزمون”گروه و نيرو“ساخت پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

فشارقوي؛- پژوهشي بين”گروه جشنواره هجدمين در ابتكار سوم رتبه خوارزميكسب ؛“المللي

نيروپژوهشكده پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و .انتقال
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

نحوه روشو بر نظارت و آزمـون انجام براي موردنياز تجهيـزات بررسي

سوزنـي مقـره مقره20آزمونهاي شركت در صدفكيلوولت گسترسازي

)فازدوم(

پروژه :خالصه

صدف زيرمجموعهشركت از يكي و است شده واقع زنجان شهر صنعتي شهرك در زنجان هايگستر
مي-يراناشركت مجموعهليداتتو.باشدترانسفو شامل شركت عايقاين از دراي موردنياز سراميكي هاي
مقرهمانند،برقصنعت كه است مقره و شاملبوشينگ شركت اين توليدي اتكا:هاي مقرهئسوزني، و ولتاژي هاي

مييپا مقرهقرارداد.باشدين كيفيت بردن باال درخصوص تحقيقاتي همچنين و مطالعات انجام جهت هايحاضر
گرفتوزس صورت يك.ني انجام با كار برنامهاين آزمونهاي بريزيسري جهت ضعفدستهشده نقاط آوردن

و شد انجام آنها نمودن برطرف چگونگي جهت مطالعه و اعمدرمقره با مقرهالنهايت ساختار و مواد در ،تغييرات
استاندارد سطح از باالتر به آنها .رسيدIECكيفيت

تائي گرفتن الزمجهت آزمونهاي انجام با و گرديده اقدام محصول ارزيابي شوراي طريق از استاندارد (IEC)ديه

گرديد صادر مقره اين براي محصول تائيديه شورا، اين زيرمجموعه آزمايشگاههاي .توسط

مجرينام پروژهفشارقوي:گروه مدير محمدي:نام داود

كارفرما صدف:نام زنجانشركت پروژهگستر ---:كد

همكاران اسكوئي:نام محمد كاشي، غالمحسين
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

نتايج بدستچكيده اهداف :پروژهآمدهو

مقره� آزمونهاي انجام براي موردنياز تجهيزات بررسي

تستته� تجهيزات فني مشخصات كنندهيه

آزمونها� انجام نحوه و روش بر نظارت

مقره� جهت محصول ارزيابي شوراي از تائيديه سوزنياخذ هاي

پروژه :مستندات

گزارش- فشارقوي؛ پژوهشي تست”گروه تجهيزات فني مشخصات تهيه و شركتبررسي براي كننده

صدفمقره زنجانسازي انتقا“گستر پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و .ل
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

ايمني هشداردهنده توليد بر نظارت و پشتيباني

پروژه :خالصه

ايمن هشداردهنده فني دانش انبوهواگذاري روند به بخشيدن تحقق جهت ساختهي اوليه طرح اينسازي در شده
است شده تعريف .خصوص

اندازه با تجهيز تجهيزاتگيرياين و تاسيسات مجاورت در كه آن دارنده نفر حوزه در موجود الكتريكي ميدانهاي
آگاه عملكرد است، گرفته قرار ميكنندهفشارقوي نشان افراد اين براي آالرمداي شامل كه صمعي،هد هاي

مي لرزشي و براساس.باشدبصري و تنظيم موردنظر سيستم كاركرد ولتاژ سطح براساس عملكرد حساسيت
است ارائه قابل .سفارش

انبوه توليد جهت فراهاني مهندس آقاي مديريت به برق ايمن بازرگاني شركت به فوق تجهيز فني دانش
راه و خطواگذارگرديد آناندازي نظارتتوليد و بازرسي طريق از ايمني هشداردهنده دستگاه تائيديه و شد انجام

شدRWTUVشركت دريافت توانير شركت محصول تائيد و ارزيابي شوراي برق.و ايمن بازرگاني شركت
منطقه100سفارش برق شركت طريق از آرمعدد الصاق مجوز دريافت از پس كه كرد دريافت بلوچستان اي

نمونهپژو روي بر نيرو توليديهشگاه منطقههاي برق آن به محموله اين گرديد، تحويل .اي

مجري گروه پروژهفشارقوي:نام مدير منصوربخت:نام فرشيد

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PHVPN10:كد

همكاران رحيمي:نام امير
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

ميپيش� برقبيني از ناشي حوادث آمار تجهيز، اين فراگير بكارگيري درصورت واحدهايشود در گرفتگي

باشدبهره داشته چشمگيري كاهش تعميرات و برداري

پروژه :مستندات

فشارقوي؛- پژوهشي مرحله”گروه پروژهگزارشهاي ساخت(اي و طراحي اطالعات مشخصات-شامل

پژوهشگاه“)مكانيكي-الكتريكي نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .نيرو؛

تجهيز”- .“كاتالوگ

توانير”- كنترل و استاندارد دفتر از محصول تائيد .“گواهي

در”- نفوذپذيري آزمون براساسگواهي قدرت فركانس با مغناطيسي ميدان شمارهIEC61000-4-8برابر به

.“TR84016-1گزارش

براساس”- ايمني عمومي الزامات آزمون گزارشIEC61000-1گواهي شماره .“TR84016-2به

گزارش”- شماره به حفاظت و رله مرجع آزمايشگاه از عملكردي آزمون .“TR84016-3گواهي

سا”- آزمون الكترومغناطيسيگواهي براساس-زگاري الكترواستاتيكي شمارهIEC61000-4-2تخليه به

.“PQ8406گزارش

الكترومغناطيسي”- سازگاري آزمون الكتريكي-گواهي گذراي شمارهIEC61000-4-4براساسEFTموج به

.“PQ8407گزارش
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

نرم سازهتوسعه اعتماد قابليت تعيين براي خطوافزار نيروهاي انتقال ط

پروژه :خالصه

اعتمادبه آناليـز برجمنظور نمونهپذيري روش براساس نيـرو، انتقـال خطـوط ،Latin Hyper Cubeيبردارهاي

محيطنرم در استVBافزاري يافته .توسعه

نرم اين استورودي مجزا فايل سه شامل مي.افزار تعريف سازه هندسه نخست؛ فايل مشخصاتدر و گردد

مي ارائه دوم فايل در بكاررفته مقاطع مشخصات و دكل بارگذاري توليدشده.شوندعمومي مقادير سوم؛ فايل در

كم ويتبراي باد شديد و معمولي سرعتهاي مصالح، تسليم تنش و ارتجاعي مدول شامل احتماالتي هاي

ميضخامت معرفي يخ سنگين و معمولي نرم.شوندهاي توسط خود فايل يافتهاين توسعه قبالً كه ديگري افزار

مي توليد نرم.گردداست، اين شاملخروجي اع‹‹افزار خرابي احتمال گرافيكي و››ضاءنمايش فعال صفحه در

سازه‹‹ خرابي نمونه››مدهاي كه استاست شده ارائه زير شكلهاي در آن از .هايي

دكل):1(شكل اعضاء خرابي گلپايگان400احتمال دومداره لندر-كيلوولت گدار

مجري گروه نيروسازه:نام توزيع و انتقال پروژههاي مدير اصل:نام اردبيلي شهرام

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PCVPN02:كد

همكاران شعيبي:نام شاهرخ
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

شماره):2(شكل عضو خرابي فعالبه2116احتمال پنجره صورت

خرابي):3(شكل اول مد

بدستنچكيده اهداف و :پروژهآمدهتايج

نرم� سازهتوسعه خرابي مدهاي نمايش و سازه كل خرابي احتمال تعيين براي افزار

پروژه :مستندات

سازه- پژوهشي اولگروه مرحله گزارش نيرو؛ توزيع و انتقال روش”جلد2-هاي مورد در بررسي و مطالعه

سازه اجزاء اعتمادپذيري شاخص ان“تعيين پژوهشكده نيرو،؛ پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و .1383تقال



85

نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

سازه- پژوهشي گزارشگروه نيرو؛ توزيع و انتقال نوع”هاي و باد سرعت به مربوط هواشناسي اطالعات تهيه

به آنها پردازش و انتخابي شهر هشت در مربوطهبارش آماري پارامترهاي و توزيع توابع تعيين ؛“منظور

نيرو توزيع و انتقال نيرو،پژوهشكده پژوهشگاه .1383؛

سازه- پژوهشي گزارشگروه نيرو؛ توزيع و انتقال تصادفي”هاي متغيرهاي بين همبستگي ضرائب تعيين

يخ ضخامت و باد نيرو،“سرعت پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .1383؛

سازه- پژوهشي گزارشگروه نيرو؛ توزيع و انتقال نرم”هاي بهتهيه شاخصمنظوافزار تعيين فرآيند انجام ر

سازه اجزاء نيرو،“اعتمادپذيري پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .1383؛

سازه- پژوهشي دومگروه مرحله گزارش نيرو؛ توزيع و انتقال اول–هاي محاسبه”قسمت روشهاي بررسي

سيستماعتماد انواع در سازهپذيري خرهاي مكانيزم توليد روشهاي و نيرو؛“ابياي توزيع و انتقال پژوهشكده ؛

نيرو، .1384پژوهشگاه

سازه- پژوهشي دومگروه مرحله گزارش نيرو؛ توزيع و انتقال دوم-هاي اعتمادنرم”قسمت قابليت ارزيابي افزار

نيروسازه انتقال خطوط نيرو،“هاي پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .1384؛

سازه- پژوهشي سومهايگروه مرحله گزارش نيرو؛ توزيع و و”انتقال برج خرابي احتمال بين رابطه استخراج

نيرو انتقال خط خرابي نيرو،“احتمال پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .1384؛

سازه- پژوهشي چهارمگروه مرحله گزارش نيرو؛ توزيع و انتقال دومداره”هاي برج اطمينان قابليت ارزيابي

گلپايگان400 لندر-كيلوولت نيرو،“گدار پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

:پروژهعنوان

دكل موقت45طراحي مهاري كيلوولت400درجه

پروژه :خالصه

منطقه برق شركت پژوهشگاه، در نيرو انتقال موقت دكل نمونه اولين ساخت خريدبا جهت را خود نياز تهران اي

دكل از كامل مجموعه موقت،يك نمودند45و10هاي اعالم نيرو پژوهشگاه به .درجه

پايه تحويل از موقتپس مهاري10دكل منطقه400درجه برق شركت به وكيلوولت آناليز مراحل تهران، اي

موقت دكل ويژگي45طراحي با گرديددرجه آغاز اضطراري دكل يك موردنظر اصلي.هاي و ترينمهمترين

مي دكل براي بهينه فرم و مناسب شكل تعيين و انتخاب قسمت، اين .باشدبخش

مجري گروه نيروسازه:نام توزيع و انتقال پروژههاي مدير پيرمراد:نام حميدرضا

كارفرما منطقه:نام برق تهرانشركت PCVBT01:پروژهكداي

همكاران اسماعيلي:نام پيمان رهنورد، عليرضا
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

فرم بررسي از تكپس شكل سرانجام آنها روي بر اوليه آناليزهاي انجام و مختلف افقيهاي آرايش با مايل پايه

گرديد انتخاب سازه.فازها كامل طراحي انجام از فعاليتپس نيزاي الكتريكي طراحي به مربوط هاي

تستصورت و پذيرفتپذيرفت انجام دكل روي بر الزم عملكرد.هاي از اطمينان جهت آناليزدرضمن دكل،

شد انجام دكل روي بر نيز كاملي .حساسيت

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

اضطراري� پايه اولين اسپن400درجه45طراحي و كرلو دوتايي باندل با متر250كيلوولت

باتوجه� كه است ذكر به بهالزم فوالدي دكل سازه مصرفي، مصالح نوع كهبه است گرديده انتخاب نحوي

دكل اين لذا و باشد داشته را وزن ميزان دكلكمترين با بسيارها وزني اختالف آلومينيومي اضطراري هاي

دارند .كمي

پروژه :مستندات

سازه- پژوهشي گـزارشگروه نيرو؛ توزيع و انتقال موقـت”هاي مهـاري دكـل طراحـي و درجـه45آناليـز

نيرو“كيلوولت400 توزيع و انتقال پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه .؛
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

سازه- پژوهشي گزارشگروه نيرو؛ توزيع و انتقال موقت”هاي مهاري دكل ساخت و طراحي پروژه تكميلي فاز

نيرو“كيلوولت400 پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

سازه- پژوهشي گزارشگروه نيرو؛ توزيع و انتقال طراحي”هاي و خاك مكانيك مطالعات اول فاز

نيرو“هاداسيونفون پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

سازه- پژوهشي گزارشگروه نيرو؛ توزيع و انتقال دكل”هاي براي بحراني بار كردن انتقالپيدا موقت هاي

دكل با پيشنيرو مهاري نيرو“تنيدههاي پژوهشگاه نيرو؛ توزيع و انتقال پژوهشكده .؛

سازه- پژوهشي انتقگروه گزارشهاي نيرو؛ توزيع و موقت”ال مهاري دكل طراحي و انتقال“آناليز پژوهشكده ؛

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ توزيع .و
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نيرو پژوهشگاه

نيروپژوه توزيع و انتقال شكده

:پروژهعنوان

دكل نوعي نيروسازهآزمايشگاهTD30آزمون انتقال هاي

پروژه :خالصه

راه از سازهپس آزمايشگاه سالاندازي در نيرو انتقال ظرفيت1383هاي به رسيدن آن، طراحي و اسمي هاي

بود آزمايشگاه اهداف از .يكي

ورد-كيلوولت400دومداره(TD30دكل رجايي-آوردخط دكلبه)شهيد بزرگترين از يكي نيروعنوان انتقال هاي

شد ارائه نيرو پژوهشگاه به پوشش بنياد شركت جانب از تست و.جهت آن باالي وزن و ابعاد لحاظ به دكل اين

ظرفيت ارزيابي جهت مناسبي معيار بارگذاري، سنگين نيروهاي سازههمچنين آزمايشگاه نيروهاي انتقال هاي

.بود

مجري گروه نيروسازه:نام توزيع و انتقال پروژههاي مدير مشيري:نام غالمرضا

كارفرما پوشششر:نام بنياد ---:پروژهكدكت

همكاران اسماعيل:نام بابك اصفهاني، حسني حكيميرضا زاده
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نيرو پژوهشگاه

نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

حد� در نيروهاي ارتفاعي27توليد تراز در دكل69تن عرضي و طراحي جهات در متر

حد� در نيروهاي به25توليد ارتفاعيتن تراز در و عمودي متر69صورت

پروژه :مستندات

سازه- پژوهشي گـزارشگروه نيرو؛ توزيع و انتقال نوعي”هاي و“TD30دكلآزمون انتقال پژوهشكده ؛

نيرو پژوهشگاه نيرو؛ .توزيع



92

نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

برق تجهيزات توليد در نسبي مزيت بررسي

پروژه :خالصه

تحقيقاتيبه پروژه برق، صنعت تجهيزات توليد در نسبي مزيت بررسي و ارزيابي نسب‹منظور توليدمزيت در ي

برق صنعت برگزيده گرفت›تجهيزات قرار مصرف مديريت و انرژي گروه دستوركار .در

ازفعاليت عبارتند پروژه اين اصلي :هاي
داده- جدول برق–توسعه صنعت تجهيزات ويژه ستانده
برقجمع- صنعت منتخب تجهيزات توليدكننده برگزيده واحدهاي از موردنياز اطالعات آوري
توا- بهرهتخمين مختلف شاخصهاي محاسبه و منتخب تجهيزات توليد هزينه و توليد وريبع
روشهاي- با تجهيزات توليد در نسبي مزيت RCAوDRCمحاسبه

به نسبي، مزيت نظري مباني بررسي و ادبيات مرور از پس مطالعه اين توليديدر صنايع نقش بررسي منظور

كشـور اقتصطاد در برق صنعت منتخب دادهتجهيزات جدول اطالعات75*75ستانده–، براساس ايران اقتصاد

شد1379سال داده به25.توسعه مربوط جدول اين ستون و مقره،25سطر شامل برق صنعت برگزيده تجهيز

و فشارقوي تابلوي دكل، و است...برج برگزيده.بوده واحدهاي از موردنياز اوليه اطالعات بعد، مرحله در

ت بهتوليدكننده منتخب بهرهجهيزات محاسبات جمعمنظور پرسشنامه، ازطريق نسبي مزيت و ووري گرديده آوري

كاب فرم از استفاده با تجهيزات توليد هزينه و توليد توابع پردازش، از سپس–پس و شد زده تخمين داگالس

روشهاي با برگزيده تجهيزات توليد در نسبي گرديدRCAوDRCمزيت .محاسبه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

داده� جدول براي–توسعه برق25ستانده صنعت تجهيز

بهره� محاسبات و هزينه و توليد توابع برقبرآورد صنعت برگزيده تجهيزات توليد در وري

مجري گروه مصرف:نام مديريت و پروژهانرژي مدير اميني:نام فرخ

كارفرما اقتصادي:نام امور و توسعه توانير-معاونت پرشركت PENVT01:وژهكد

همكاران علي:نام عسگري، جعفر فروغي، داريوش محمدعليها، علويپيام منيره بانويي، نسب،اصغر

روح سليميان، زهره ، رستمي ثريا محمدنيامحموددرودي، اهللا
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

روش� با برگزيده تجهيزات توليد در نسبي DRCمزيت

روش� با برگزيده تجهيزات توليد در نسبي RCAمزيت

محاسبهمقايسه� ايرانRCAوDRCنتايج در برق تجهيزات توليد صنايع در

پروژه :مستندات

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي نسبي”گروه مزيت نظري مباني گزارش“بررسي كد :؛

PENVT01/T1محيط؛ و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ماهنيروزيست؛ دي .1382؛

گ- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي در”زارشگروه برق صنعت تجهيزات توليدي صنايع اقتصادنقش
گزارش؛“كشور محيطپژوهشكده؛PENVT01/T2:كد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ مهر .1382؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي جمع”گروه طرح اجراي نحوه و مختلف ازمراحل اطالعات آوري
توليد برگواحدهاي تجهيزات برقكننده صنعت گزارش؛“زيده وپژوهشكده؛PENVT01/T3:كد انرژي

پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ مرداد .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي اندازه”گروه و هزينه و توليد تابع بهرهبرآورد درگيري وري
برق صنعت برگزيده تجهيزات توليد گزارش؛“صنايع وهپژوهشكد؛PENVT01/T4:كد انرژي

پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ شهريور .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي اندازه”گروه و توليدبررسي صنايع در نسبي مزيت گيري
روش با برق صنعت برگزيده گزا؛“DRCتجهيزات وپژوهشكده؛PENVT01/T5:شركد انرژي

پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ ارديبهشت .1384؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي اندازه”گروه و توليدبررسي صنايع در نسبي مزيت گيري
روش با برق گزا؛“RCAتجهيزات محيطپژوهشكده؛PENVT01/T6:شركد و زيست؛انرژي

ماهنيروپژوهشگاه مرداد .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي مزي”گروه پروژه نتايج و تجهيزاتچكيده توليد در نسبي ت
گزا؛“برق محيطپژوهشكده؛PENVT01/T7:شركد و پژوهشگاهانرژي ارديبهشتنيروزيست؛ .1384ماه؛
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

مديريتمصرف اعمال با مازندران شبكه برق مصرف منحني بار ضريب بهبود

يكمگاوات باالي صنايع در

پروژه :خالصه

پتانسيل پروژه اين انجام از مديريتهدف اعمال با مازندران شبكه مصرف منحني بار ضريب بهبود سنجي

صنايع در ميمصرف مگاوات يك انرژي.باشدباالي مصرف ديماند، شامل اوليه اطالعات ابتدا در پروژه اين در

استان مگاوات يك باالي صنايع از قبيل اين از اطالعاتي و توليد برق، مصرف هزينه راكتيو، و اكتيو الكتريكي

دستهجمع از پس و گرديده كدهايآوري براساس صنايع اISICبندي شدت شاخص و، محاسبه الكتريكي نرژي

انجام براي بودند، دارا را الكتريكي انرژي شدت كاهش پتانسيل بيشترين داراي كه صنعتي واحد سه ادامه در

گرديدند تعيين انرژي مميزي فشرده.فعاليت تخته كارخانه شامل منتخب واحدهاي در الكتريكي انرژي مميزي

ر كارخانه و شمال صنعت و كشت مجتمع ساوينشمال، جمعيسندگي با توليدتاب انرژي، مصارف اطالعات آوري

ثبات نصب انرژيو عمده تجهيزات فيدرهاي روي بر اندازهها همچنين و يكبر پارامترهايگيري سري

به پتانسيلترموديناميكي و گرفت واقع تحليل و تجزيه مورد نتايج، و رسيده صرفهانجام انرژيهاي جويي

آن در بهالكتريكي گرديدها مستند كيفي و كمي واحدهاي.صورت در انرژي مميزي نتايج از استفاده با درنهايت

منطقه برق شركت پوشش تحت صنعتي بزرگ واحدهاي پيك بار كاهش پتانسيل مازندرانمنتخب، اي

.گرديدارزيابي

مجري گروه مصرف:نام مديريت و مانرژي پروژهنام اميني:دير فرخ

كارفرما منطقه:نام برق مازندرانشركت پروژهاي PENBM01:كد

همكاران حق:نام بحريآرش عباس كوچاريان، آلبرت كاشاني، پرست
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

الكتريكي� انرژي شدت بررسي و مازندرانمحاسبه استان مگاوات يك باالي صنايع

كارخانه� در بار مديريت و الكتريكي انرژي مصرف كاهش پتانسيل مجتمعتعيين شمال، فشرده تخته هاي

ساوين كارخانه و شمال صنعت و تابكشت

منطقه� برق شركت پوشش تحت بزرگ صنعتي واحدهاي پيك بار كاهش پتانسيل مازندرانارزيابي اي

:پروژهمستندات

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي ازا”گروه بيش ديماند با صنعتي نمونه واحدهاي نتخاب

الكتريكييك انرژي مميزي انجام براي مازندران استان گزارش“مگاوات كد ؛PENBM01/T1:؛

محيط و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ماهنيروزيست؛ شهريور .1384؛

مدير- و انرژي پژوهشي گزارشگروه مصرف؛ ساوين”يت كارخانه در انرژي گزارش؛“تابمميزي :كد

PENBM01/T2محيطپژوهشكده؛ و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ مرداد .1383؛
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گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي صنعتمم”گروه و كشت كارخانه در انرژي يزي

محيطپژوهشكده؛PENBM01/T3:كدگزارش؛“شمال و پژوهشگاهزانرژي ماهنيرويست؛ مرداد .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي شمال”گروه فشرده تخته كارخانه در انرژي ؛“مميزي

محيطپژوهشكده؛PENBM01/T4:كدگزارش و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ بهمن .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي گزيانسيلپت”گروه كمي براينهسنجي بار مديريت مختلف هاي

از بزرگتر ديماند با صنعتي واحدهاي منطقهيكمجموعه برق مازندرانمگاوات :گزارشكد؛“اي

PENBM01/T5محيطپژوهشكده؛ و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ اسفند .1383؛
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پروژه :عنوان

دربخشهايسنجيپتانسيل بارومصرف عموميمديريت تجاري، وخانگي،

پوشششركت تحت يزدايمنطقهبرقصنعتي

پرو :ژهخالصه

انج از پتانسيلهدف پروژه، اين وام عمومي تجاري، خانگي، بخشهاي در مصرف مديريت بالقوه كمي سنجي

منطقه برق شركت مشتركينصنعتي و عمومي تجاري، خانگي، مشتركين بخش دو در كه است بوده يزد اي

است گرفته صورت مصرف.صنعتي زماني و رفتاري الگوهاي به دستيابي اول بخش تهيهدر طريق از مشتركين

بار ساختار شناخت و ميداني عمليات اجراي با ايشان مصرفي رفتار ارزيابي و شناخت براي موردنياز اطالعات

بود موردنظر مشتركين مختلف گروههاي.گروههاي اقتصادي و فني شاخصهاي بررسي از پس اساس براين

تشك شاخصها اين برمبناي نمونه جامعه مشتركان، گرديدمختلف آماري،.يل نمونه جامعه شدن مشخص از پس

تكميل از بعد و گرديد تكميل نمونه جامعه اعضاء به مراجعه با پرسشنامه اين كه شد طراحي اطالعاتي پرسشنامه

جمع بهعمليات بررسي تحت مشتركان برق مصرف مدل به دستيابي هدف با آنها پردازش اطالعات انجامآوري

منظو.رسيد اين مشتركانبه تفكيك به برق مصرف بر تاثيرگذار فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، عوامل ابتدا ر

پرسشنامه اطالعات براساس و عمومي و تجاري بكارگيريخانگي، با سپس و شدند شناسايي مربوطه هاي

ارائه به منجر امر اين كه شد مشخص عوامل از يك هر از برق مصرف تاثيرپذيري همبستگي، مدلهايآزمونهاي

گرديد مؤثر پارامترهاي براساس مصرف منتخب.اقتصادسنجي فيدرهاي روي ثبات نصب از پس ادامه در

ازطريقمنحني كه گرديد استخراج ثبات نصب روزهاي طي مختلف گروههاي مشتركين تفكيك به بار هاي

بدستمنحني دادههاي برمبناي ثبتآمده ثباتهاي از بارشده تفكيك بار، گروههايهاي مشتركين مصرفي

مؤلفه به بهرهمختلف با درنهايت و گرفت صورت آن نهائيهاي مرحله انجام براي زمينه حاصله نتايج از گيري

گزينه در مصرف و بار كاهش پتانسيل اقتصادي ارزيابي و بررسي شامل كه بود،پروژه مختلف گرديدهاي .مهيا

مجري گروه مصرف:نام مديريت و پروژهانرژي مدير اميني:نام فرخ

كارفرما منطقه:نام برق يزدشركت پروژهاي PENBY01:كد

همكاران مكاري:نام وهاب سليميان، خانيزهره نادر رفيعي، عليرضا فالحي، فرهاد رستمي، ثريا زاده،
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مشترك صنعتـي مشتركيـن به مربوط بخش منطقـهدر بـرق شركـت پوشش تحت ازان باالتر ديماند با يـزد اي

سه500 درنهايت و گرفته قرار بررسي مورد الكتريكي انرژي شدت ديماند، مانند پارامترهايي براساس كيلووات

مميزي فعاليت براي آلياژي فوالد و چادرملو صنعتي و معدني مجتمع يزدباف، نساجي كارخانه صنعتي واحد

شدندانرژي برگزيده جمع.الكتريكي براساس واحدها اين در انرژي توليدمميزي و انرژي مصارف اطالعات آوري

ثبات نصب مصرفو عمده بخشهاي روي بر دادهها تحليل و تجزيه از پس كه گرفته صورت انرژي ها،كننده

پتانسيل و ويژه مصرف مصرف، صرفهمنحني كيفي و كمي الكتريكهاي انرژي گرديدجويي مستند .ي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

مؤلفه� عموميشناسايي و تجاري خانگي، مشتركين مختلف گروههاي بار هاي

مصرف� از دسته هر بار منحني فعاليتاستخراج كدهاي و مؤلفه نوع تفكيك به مشتركان(كنندگان براي

عمومي و )تجاري

اج� و فرهنگي اقتصادي، عوامل مشتركانشناسايي مصرف بر مؤثر تماعي

برق� توزيع شركت مختلف مناطق تفكيك به عمومي و تجاري خانگي، مشتركان مصرف مدل تشكيل

مصرفمنطقه بر مؤثر پارامترهاي برمبناي و يزد اي

مؤلفه� بار منحني مختلفمحاسبه مشتركان براي مصرف مختلف هاي

مصر� و بار مديريت راهكارهاي كمي پتانسيل مختلفمحاسبه سناريوهاي قالب در ف

چادرملو� معدني و صنعتي مجتمع و آلياژي فوالد يزدباف، نساجي كارخانه در انرژي مميزي

پروژه :مستندات

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي استفاده”گروه مورد آماري متدلوژي ارائه و نمونه جامعه تشكيل
مصـرفبه رفتـاري الگوهاي به دستيابـي محيط؛“منظور و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ؛نيروزيست؛

.1382مردادماه

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي جمع”گروه طرح اجراي تجزيهنحوه نتايج و اطالعات –آوري
جمع اطالعات آماري مهريزآوريتحليل و ميبد يزد، شهرهاي در نمونه جامعه مشتركان از ؛“شده

محيطپژوهشكده و پژوهشگاهزانرژي ماهنيرويست؛ ارديبهشت .1383؛
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گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي خانگي،”گروه مشتركان بار منحني و برق مصرف مدلهاي
منطقـه بـرق شركـت عمومـي و يـزدتجـاري محيط؛“اي و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ؛نيروزيست؛

.1383مهرماه

گز- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي منحني”ارشگروه فيدرهاينتايج بر ثبات نصب از حاصل بار هاي
عمومي و تجاري خانگي، محيطپژوهشكده؛“نمونه و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ تير .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي منحني”گروه مؤلفهاستخراج برآورد و بار تشكيلهاي دهندههاي
نمونه فيدرهاي مصرفي پتانسيلبار خانگي،و مشتركين بار مديريت برقسنجي شركت عمومي و تجاري

يزدمنطقه محيط؛“اي و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ماهنيروزيست؛ بهمن .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي و”گروه انرژي مميزي براي صنعتي نمونه واحدهاي تعيين
نتايج–تجزيه محيطانرژپژوهشكده؛“تحليل و پژوهشگاهي ماهنيروزيست؛ تير .1384؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي بخشهايپتانسيل”نهائيگروه در مصرف و بار مديريت سنجي
منطقه برق شركت صنعتي و عمومي تجاري، يزدخانگي، محيط؛“اي و انرژي زيست؛پژوهشكده

ماهنيروپژوهشگاه آذر .1384؛
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پروژه :عنوان

تمامتا قيمـت در انـرژي مصـرف هزينـه وثير صنعتـي محصوالت شده

بهينه طـرح عملكرد بر تاكيد با كشـور انـرژيمعدنـي مصـرف سـازي

پروژه :خالصه

به انرژي معدن، و صنعت بخش است؛در شده شناخته توليد امر در محدود حال عين در و مهم عاملي عنوان

حامل به دسترسي نحوه و ميزان در تغيير كه است بديهي رو سياستازاين اعمال ازطريق ميها قيمتي تواندهاي

دهدفرآيندهايكليبه قرار تاثير تحت را .توليدي

فوق پروژه رابطه اين آندر اصلي هدف كه گرفت قرار مصرف مديريت و انرژي گروه دستوركار در الذكر

كشورتبه معادن و صنايع رقمي-بندي چهار كدهاي قالب است–ISICدر انرژي يارانه دريافت اين.براي در

چه136پروژه و مهم اقتصادي شدندكد واقع بررسي مورد كوره نفت و گاز نفت طبيعي، گاز برق، اصلي حامل .ار

حامل از يك هر مصرف همچنين و واقعي و اسمي قيمت روند ابتدا دردر دهساله دوره يك طي انرژي هاي

گرديد بررسي دنيا مهم كشورهاي از برخي و باتوجه.كشور بدستسپس نتايج ديدگاهبه دو از آمده،

معدن(يارانهگيرنده-1 و صنعت )بخش

يارانهد-2 )دولت(هنده

بهره با شده، محاسبه و تعريف اقتصادي مفيد تصميمشاخصهاي روش از چندمعيارهگيري ،(MADM)گيري

اولويتISICكدهاي انرژي يارانه دريافت گرديدندبراي .بندي

سياست و اهداف ازجمله كشور مختلف نقاط در اقتصادي توسعه كه اخيرازآنجا سالهاي طي دولت كالن هاي

رتبه به اقدام محقق سايربوده، كنار در سياستگذار، تا نمود بودن صنعتي براساس كشور استانهاي بندي

محروم استانهاي معادن و صنايع از حمايت مساله به انرژي يارانه اختصاص با نمايدتمالحظات، توجه نيز .ر

مجري گروه مصرف:نام مديريت و پروژهانرژي مدير رستمي:نام ثريا

كارفرما معادن:نام و صنايع پروژهوزارت PENVS01:كد

همكاران اميني:نام كاظميفرخ خليل توانپور، مصطفي خبازپيشه، مهدي ،
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بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

قيمت� روند حاملبررسي مصرف ميزان و اسمي واقعي، وهاي ايران در اخير سالهاي طي انرژي هاي

دنيا منتخب كشورهاي برخي

كدهاي� براي مهم اقتصادي شاخصهاي برخي معدنيISICمحاسبه و صنعتي

روشاولويت� به انرژي يارانه دريافت براي كشور معادن و صنايع به(MADMبندي روش جامعيت

و ماليات اخذ يا يارانه ارائه از اعم قيمتي سياست هرگونه اعمال امكان داد...سياستگذار خواهد )را

كشور� استانهاي براي مهم اقتصادي شاخصهاي برخي محاسبه

روشاولويت� به بودن صنعتي ازلحاظ كشور استانهاي MADMبندي

نرم� برنامه بهتهيه پروژه محاسباتي امكانافزاري اوزانمنظور يا شاخصها قبال در نتايج حساسيت تحليل

آنها اهميت

پروژه :مستندات

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي پروژه”گروه انجام روش و گزارش؛“چارچوب :كد

PENVS01/T1محيط؛ و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ماهنيروزيست؛ دي .1382؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي وتش”گروه معدني و صنعتي مشتركان نمونه جامعه كيل
واحدهاجمع اين از الزم اطالعات گزارش؛“آوري محيط؛PENVS01/T2:كد و انرژي زيست؛پژوهشكده

ماهنيروپژوهشگاه ارديبهشت .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي جامعه”گروه واحدهاي در انرژي مصرف شاخصهاي محاسبه
محيط؛PENVS01/T3:گزارشكد؛“نمونه و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ماهنيروزيست؛ مرداد .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي حامل”گروه مصرف و قيمت روند وبررسي داخل در انرژي هاي
اولويت و كشور از اقتصاديخارج كدهاي يارانهISICبندي دريافت گزارش؛“انرژيدر :كد

PENVS01/T4محيط؛ و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ماهنيروزيست؛ آذر .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي پروژهجمع”گروه نهائي نتايج خالصه ارائه و گزارش؛“بندي :كد

PENVS01/T5محيط؛ و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ماهنيروزيست؛ ارديبهشت .1384؛



102

نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

نرم ايرانافطراحي مسكوني ساختمانهاي در انرژي مميزي »نما«زار

پروژه :خالصه

بهازآن ساختمان، بخش كه مصرفجايي از يكي مسكوني، ساختمانهاي ميويژه انرژي مهم باشند،كنندگان
بهينه راهكارهاي اجراي صرفهدرصورت توجهي قابل درصد بخش اين در انرژي مصرف مصرفسازي در جويي

مي حاصل نرم.شودانرژي طراحي پروژه انجام از ساختمان،هدف در انرژي مميزي كاربريافزار با ابزاري تهيه
ساخته مسكوني ساختمانهاي در انرژي مصرف تحليل براي بخشهايآسان، و عوامل شناسايي و شده

فرصتمصرف جايگزيني تحليل و انرژي صرفهكننده استهاي بوده .جويي
روش گرمايشي، و سرمايشي بارهاي از ناشي انرژي مصرف محاسبه براي بكاررفته باشدمي››درجه-روز‹‹روش

روش از بهينه، روشنايي سيستم محاسبه جهت همچنين است››لومن‹‹و شده از.استفاده استفاده با محاسبات
سيستم كشور، مختلف شهرهاي هوايي و آب شرايط مانند مختلف اطالعاتي سرمايشبانكهاي و گرمايش هاي

انرژي خانگي لوازم ورايج، مي...بر صورت .گيرد،

مجري گروه مصرف:نام مديريت و پروژهانرژي مدير زماني:نام نژادمحبوبه

كارفرما انرژي:نام امور نيرو-معاونت پروژهوزارت PENDE09:كد

همكاران مكاري:نام كوچاريانزاده،وهاب آلبرت زهتابيان، شاهرخ
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بدستنتايجچكيده اهداف :پروژهآمدهو

بررسي� مورد ساختمان طراحي شرايط براساس حرارتي و الكتريكي انرژي ساالنه مصرف محاسبه

ساختمان� در واقعي حرارتي و الكتريكي انرژي مصرف قبضبدست(مقايسه از برقآمده يكساله دوره هاي

گاز موجود)و شاخصهاي و استاندارد مقادير با

رو� سيستم انرژيمحاسبه مصرف و نور ازنظر ساختمان بهينه شنايي

جداره� ساختمانبررسي ملي مقررات نوزدهم مبحث با مطابقت ازنظر ساختمان پوشش و ها

فرصت� صرفهتحليل انرژيهاي مصرف كاهش و اقتصادي ازنظر ساختمان در اعمال قابل جويي

پروژه :مستندات

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي نرمبر”گروه تعيينرسي و ساختمان انرژي مميزي افزارهاي
نرم طراحيمشخصات دست در گزارش؛“افزار محيط؛PENDE09/T1:كد و انرژي زيست؛پژوهشكده

ماهنيروپژوهشگاه آبان .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي فرصت”گروه و انرژي مصرف محاسبات و هايمستندسازي
دصرفه انرژي مسكونيجويي ساختمانهاي گزارش؛“ر و؛PENDE09/T2:كد انرژي پژوهشكده

پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ خرداد .1384؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي فرم”گروه طراحي ساختمان، ومدلسازي اطالعات ورود هاي
نرمپياده مختلف بخشهاي مسكونيسازي ساختمانهاي در انرژي مميزي گزارش؛“ايرانافزار :كد

PENDE09/T3محيط؛ و انرژي پژوهشگاهپژوهشكده ماهنيروزيست؛ آبان .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

باالستالمپ انرژي برچسب و مصرف استاندارد روشناييتدوين هاي

پروژه :خالصه

سيستمبه الكتريكي انرژي مصرف كاهش ومنظور مصرف استاندارد تدوين برنامه ادامه در و روشنايي هاي

انرژي تجهيزات انرژي پروژهبرچسب كشور، در استاند‹‹بر المپتدوين باالست انرژي برچسب و مصرف هايارد

شد››روشنايي اجرا زيست محيط و انرژي پژوهشكده مصرف مديريت و انرژي گروه توسط و .تعريف

نمونه تهيه و بررسي از پس پروژه اين باالستدر انواع از استانداردهايي مطالعه و كشور در شده توليد هايهاي

كشورهايتدوين انرژي مصرف باالستشده عملكرد ارزيابي مطلوب شاخص انرژيديگر، مصرف ديدگاه از ها

شد تعيين باالست تلفات باالست.براساس روي بر استاندارد آزمايشهاي انجام تهيهبا ازهاي نمونه شده

باالست انرژي بازدهي معيار تعيين براي مرجع روابط خارجي، و داخلي ت،وا40و20الكترونيكيتوليدكنندگان

المپباالست فلورسنتمغناطيسي المپ40و20هاي باالست و گازيوات تخليه وات،70،125،150هاي

رده400و250 براساس و استخراج طراحيوات برچسب ردههاي شدندشده، .بندي

مقايسه برچسب طراحي و انرژي مصرف استاندارد تدوين به منجر پروژه اين باجراي انرژي بازدهي راياي

المپباالست مغناطيسي و الكترونيكي لولههاي فلورسنت سديمهاي بخار و پرفشار جيوه بخار هاليد، متال اي،

شد المپ.پرفشار از گسترده استفاده به نظر و اول مرحله مورددر در حاصله نتايج كشور، در فلورسنت هاي

المپباالست مصرهاي معيارهاي تصويب كميته در فلورسنت بههاي و بررسي انرژي كهف رسيد تصويب

بهبه كشور در اجباري استاندارد آمدصورت درخواهد .اجرا

مجري گروه مصرف:نام مديريت و پروژهانرژي مدير مكاري:نام زادهوهاب

كارفرما انر:نام امور نيرو-ژيمعاونت پروژهوزارت PENDE05:كد

همكاران هنديجاني:نام مهدي كوچاريان، آلبرت ، اميني زادهفرخ
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

باالست� انرژي مصرف استاندارد المپتدوين باالستهاي انواع شامل روشنايي المپهاي هايهاي

گازي تخليه و فلورسنت

عملكرد� ارزيابي شاخص انرژيتعيين مصرف ديدگاه از باالست (Energy Index)انرژي

انرژي� بازدهي برچسب Energy)طراحي Efficiency Label)باالست المپبراي روشناييهاي هاي

بهينه� راهكارهاي منتخببررسي راهكارهاي ارزيابي و باالست در انرژي مصرف سازي

صرفه� ميزان هزينهتعيين و انرژي اجرجويي از كشورناشي در باالست انرژي برچسب طرح اي

پروژه :مستندات

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي باالستبررسي”گروه استانداردهاي و روشناييالمپانواع هاي
آنها انرژي عملكرد ارزيابي شاخص تعيين گزارش“و كد و؛PENDE05/T1:؛ انرژي پژوهشكده

نيرومحيط پژوهشگاه مازيست؛ شهريور .1383ه؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي باالست”گروه فني شاخصمشخصات تعيين و داخلي هاي
باالست عملكرد انرژيارزيابي برچسب طراحي و گزارش“ها كد و؛PENDE05/T2:؛ انرژي پژوهشكده

نيرومحيط پژوهشگاه ماهزيست؛ تير .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي باالستت”گروه آزمايش نتايج ارزيابي و بررسيCFLحليل و
باالست عملكرد بهبود پيشراهكارهاي و صرفهها ميزان آنهابيني بكارگيري از ناشي انرژي ؛“جويي

محيط؛PENDE05/T3:كدگزارش و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ مهر .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي المپت”گروه باالست آزمونهاي نتايج ارزيابي و هايحليل
رده تعيين و گازي و انرژيفلورسنت مصرف ديدگاه از آنها گزارش“بندي كد ؛PENDE05/T4:؛

محيط و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ ارديبهشت .1384؛



106

نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

نرم فارسي نسخه تهيه و بهينهطراحي انافزار مصرف درسازي رژي

تجاري ساختمانهاي

پروژه :خالصه

پروژه انجام از بهينهنرم«پس مسكونيافزار ساختمانهاي در انرژي مصرف نرم»)بهسازان(سازي تهيه افزارو

پروژه نرم«مربوطه، فارسي نسخه تهيه و بهينهطراحي تجاريافزار ساختمانهاي در انرژي مصرف با»سازي

نرم تهيه بهينههدف و محاسبه براي جامع گروافزاري دستوركار در تجاري ساختمانهاي در انرژي مصرف هسازي

گرفت قرار مصرف مديريت و .انرژي

نرمويژگي اصلي ازهاي عبارتند :افزار
ساختمان- معماري مدلسازي
ساختمان- بار محاسبات

مجري گروه مصرف:نام مديريت و پروژهانرژي مدير مكاري:نام زادهوهاب

كارفرما انرژي:نام امور نيرو-معاونت پروژهوزارت PENDE06:كد

همكاران باقري:نام فرشيد زهتابيان، شاهرخ كوچاريان، آلبرت
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

آب- ساختمانمحاسبات مصرفي گرم
ساختمان- ملي مقررات ضرائب نوزدهم-محاسبات مبحث
حامل- قيمت اطالعاتي تجهيزاتبانك و انرژي هاي
س- عمر چرخه هزينه بهمحاسبه هدفاالنه تابع مقدار عنوان
سيستم- ساختمانتعيين براي بهينه حرارتي و برودتي هاي
فرصت- صرفهارزيابي آنهاي اعمال نتيجه و ساختمان در انرژي جويي
جداره- ساختمانبررسي ملي مقررات نوزدهم مبحث با مطابقت ازنظر ساختمان پوشش و ها
به- محاسبات نتايج ننمايش و جداول مودارصورت

شبيه تهيهابزار شبيهسازي منطق يك شامل فرمشده همراه انرژي كاربرساز كه بوده اطالعات خروج و ورود هاي
بهمي فرصتتواند و محاسبه را انرژي مصرف دقيق صرفهصورت باتوجههاي را انرژي پارامترهايجويي به

و آسايش نمايد...اقتصادي، ارزيابي ،.

اهداچكيده و بدستنتايج :پروژهآمدهف

نرم� بهينهتوليد تجاريافزار ساختمانهاي در انرژي مصرف سازي
آب� سرمايش، و گرمايش بارهاي محاسبات غيرهمستندسازي و تجهيزات و روشنايي مصرفي، گرم
ساختمان� ملي مقررات نوزدهم مبحث با ساختمان معماري انطباق بررسي
سيستم� بهتعيين سرمايشي و گرمايشي ينههاي
فرصت� صرفهارزيابي صرفههاي ديدگاههاي از استفاده با انرژي اقتصاديجويي آناليز و انرژي جويي

پروژه :مستندات

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي نرم”گروه تجاريبررسي ساختمانهاي در انرژي تحليل افزارهاي
نرم اصلي مشخصات تعيين معماريو محاسبات و گزار“افزار كد و؛PENDE06/T1:ش؛ انرژي پژوهشكده

نيرومحيط پژوهشگاه ماهزيست؛ آذر .1382؛
گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي سيستم”گروه آبمحاسبات سرمايش، و گرمايش گرمهاي

فرصت انرژي، هزينه و مصرف صرفهمصرفي، بهينههاي و انرژي ساختمانهايجويي در انرژي مصرف سازي
گ“تجاري كد محيط؛PENDE06/T2:زارش؛ و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ مهر .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي نرمپياده”گروه محاسباتي بخشهاي بهينهسازي سازيافزار
آنها آزمايش و تجاري ساختمانهاي در گزارش“انرژي كد و؛PENDE06/T3:؛ انرژي پژوهشكده

پمحيط نيروزيست؛ ماهژوهشگاه مرداد .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

برودتامكان و حرارت برق، همزمان توليد حرارتيسنجي نيروگاههاي در

كشور

پروژه :خالصه

فناوري حرارتدر و برق همزمان توليد و(CHP)هاي الكتريكي انرژي توليد براي فسيلي سوخت منبع يك از

مي استفاده سيستم.شودحرارتي مياين تلف نيروگاهها در معموالً كه حرارتي استحصال با باعثها شود،

درصرفه ميجويي سوختي حرارتمصرف نيازمند واحدهاي در بخار يا حرارت توليد براي بايد كه شوند

.شودمصرف

برودتامكان«پروژه و حرارت برق، همزمان توليد اولويت»سنجي و شناسايي هدف موجودبا نيروگاههاي بندي

به همزمان توليد نيروگاههاي به شدن تبديل براي كشور احداث حال در يو سرفصلعنوان از اصليكي هاي

گرفت قرار مصرف مديريت و انرژي گروه دستوركار در انرژي فناوري.مديريت ابتدا در پروژه اين توليددر هاي

سوختي پيل و ميكروتوربين برگشتي، و رفت موتور تركيبي، سيكل گازي، توربين بخاري، توربين پايه بر همزمان

گرفتند قرار فني بررسي اق.مورد فناوريبررسي پايه بر همزمان توليد نيروگاهيتصادي بخاري،(هاي توربين

تركيبي سيكل و گازي به)توربين حرارت و برق تفكيك به انرژي توليد هزينه تعيين هدف تيپبا صورت

پارامترباتوجه سرمايهبه هزينه مانند اقتصادي و فني بهرههاي نرخ سوخت، هزينه راهبري، هزينه اوليه، وگذاري

ساليانه يكنواخت هزينه روش به شدبه(LEC)تورم محاسبه نيز سرمايه بازگشت زمان و رسيد نياز.انجام ميزان

مصرف فاصله مصرفحرارتي، تمركز و نيروگاه محل از حرارت تاثيرگذاركنندگان پارامترهاي از حرارت كنندگان

پروژه ميدر همزمان توليد ته.باشندهاي از پس حرارتيبنابراين نيروگاههاي جغرافيايي و فني مشخصات يه

نياز آنهاكشور، اقتصادي شعاع تا صنعتي و مسكوني بخش دو در نيروگاهها اطراف مناطق حرارتي هاي

باتوجه.گرديدمحاسبه حرارتيدرنهايت نياز و اقتصادي فني، زيربخشهاي در مختلف معيارهاي و شاخصها به

مختل نقاط نيروگاهها، تصميماطراف روشهاي با همزمان توليد به تبديل جهت نيروگاهي چندمعيارهف گيري

مجري گروه مصرف:نام مديريت و پروژهانرژي مدير منصوري:نام شبنم

كارفرما انرژي:نام امور نيرو-معاونت پروژهوزارت PENDE08:كد

همكاران مك:نام زمانياريوهاب محبوبه يونسي، مريم نژادزاده،



109

نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

اولويت و شدندامتيازدهي به.بندي فعلي نيروگاههاي تبديل براي مناسب استراتژي پروژه اين انجام با درحقيقت

جديداالحداث نيروگاههاي يا و همزمان شدCHPتوليد .تدوين

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

نمونه� همزمان توليد نيروگاههاي در حرارت و برق توليد هزينه تعيين

كشور� نيروگاههاي اطراف در برودتي و حرارتي نيازهاي تخمين روش تعيين

همزماناولويت� توليد نيروگاههاي به شدن تبديل براي كشور احداث حال در و موجود نيروگاههاي بندي

حرارت و برق

پروژه :مستندات

گزارشگرو- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي فناوري”ه گزارش“CHPهايبررسي كد :؛

PENDE08/T1محيط؛ و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ مرداد .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي برق”گروه همزمان توليد اقتصادي كدگزارش“حرارت-بررسي :؛

PENDE08/T2انرژي؛ محيطپژوهشكده نيروو پژوهشگاه ماهزيست؛ دي .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي جغرافيايي”گروه منطقه و كشور نيروگاههاي شناخت و بررسي
گزارش“آنها كد محيط؛PENDE08/T3:؛ و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ اسفند .1383؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي مناسب”گروه نقاط گزارش“CHPانتخاب كد :؛

PENDE08/T4محيط؛ و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ شهريور .1384؛

گزارش- مصرف؛ مديريت و انرژي پژوهشي كليجمع”گروه نتيجه ارائه و گزارش“بندي كد :؛

PENDE08/T5محيط؛ و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ مهر .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

كاهش كاتاليستي سيستم بخاريNOxطراحي و تركيبي سيكل نيروگاههاي در

نمونه نيروگاه يك در آن كاربرد و

پروژه :خالصه

مياكسيد احتراق از ناشي محصوالت خطرناكترين از يكي نيتروژن ريوي،هاي بيماريهاي بروز موجب كه باشند

به ازن ميتشكيل اسيدي بارانهاي بارش و فتوشيميايي اسماگ اصلي جزء بااليباتوجه.گردندعنوان سهم به

وNOxانتشار نيروگاهها آاليندهتوسط كه ازآنجايي و كشور در تركيبي سيكل و گازي نيروگاههاي توسعه

NOxكاهش روشهاي بكارگيري لزوم است، بخاري نيروگاههاي از باالتر بمراتب آنها اهميتNOxمنتشره

استويژه يافته آالينده.اي انتشار مجاز حد كاهش تستNOxازطرفي بر بسزايي تاثير دنيا در هاينيروگاهها

است داشته كشور گازي نيروگاههاي بررسي.گارانتي انجامطي ازهاي بيش نيروگاههاي9000شده از مگاوات

كنترل سيستم فاقد كشور انتشارNOxگازي بعضاً و عدمبويلرNoxبوده بدليل نيروگاهي سيستمهاي وجود

مي مجاز حد از باالتر كاهش.باشدكنترل، جهت مختلفي روشهاي دنيا نيروگاهباتوجهNOxدر نوع بخاري،(به

تركيبي سيكل مي)گازي، قرار استفاده مورد آن ظرفيت .گيرندو

مكانيزم معرفي ضمن پروژه اين تشكيلطي فرآيندNOxهاي بهو مربوط تجهيزات آن، كاهش متعارف هاي

است شده بيان آن معايب و مزايا راندمان، بهمراه سيستم سيستم.هر كه كاهشازآنجا كاتاليستي NOxانتخابي

سيستمبه ساير با هيبريدي بهينه سيستم راعنوان جديد و قديمي نيروگاههاي با تطابق بهترين و شده معرفي ها

كاتاليستي.دارد سيستم طراحي جزئيات انتها اينSCRدر براي طراحي محاسبات انجام ازطريق و تدوين

ب مقايسه و واقعي نيروگاه يك در راكتورسيستم اصلي ابعاد استSCRا شده كنترل طراحي صحت .موجود،

مجري گروه زيست:نام پروژهمحيط مدير داوري:نام سوسن

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PEVPN02:كد

همكاران جاللي:نام مرتضي خياط، غزاله گروهي، رياضيالهام روشنك ليچايي،
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

تشكيلمكانيزمشناخت� سيستمNOxهاي ازطريق آن كاهش روشهاي مختلفو هاي

انواع� كنترلبررسي متعارف توربينNOxروشهاي در احتراق از پس و احتراق بويلرهاحين و گازي هاي

بازدهبر� سيستمرسي عملكرد وضعيت هاو

هزينه� سرمايهتخمين سيستمهاي جهت عملياتي و هيبريدياي و منفرد هاي

الزم� تجهيزات فني مشخصات تعيين و كاتاليستي كاهش انتخابي سيستم طراحي اصول و فرآيند بررسي

پروژه :مستندات

پژوهشي- زيستگروه گزارشمحيط فني”؛ مقايسه و سيستماقتصا-بررسي انواع كاهشدي درNOxهاي
سيستمتوربين تشريح و گازي محيط“SCRهاي و انرژي پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه آذرماهزيست؛ .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

به اجرائي راهكارهاي بعثتتدوين نيروگاه در زائد مواد مديريت منظور

پروژه :خالصه

استانداردهايباتوجه رعايت به ملزم نيروگاهها و صنايع كليه ايران، زيست محيط حفاظت سازمان قوانين به
مي و بوده بكشوري نسبت فاضالببايستي آلودگي كاهش و كنترل پذيرندهه منبع مجاز حد در جامد زائدات و ها

نمايند .اقدام
صورت مطالعات آاليندهبراساس روي بر آلودگيگرفته اين موارد، اغلب در بعثت نيروگاه از منتشره حدهاي از ها

كوتاه در كه رفته فراتر ميمجاز بلندمدت و جبرانمدت خسارات نمايدناپذيتواند وارد زيست محيط به .ري
فعاليت اصلي انجاممراحل ازهاي است عبارت پروژه اين در :شده

ب- مختلف واحدهاي عمليات و فرآيندها توليديهشناخت جامد و مائي زائدات نوع تعيين منظور
نيروگاه- در توليدي زائدات كيفيت و كميت تعيين
به- پيشنهادي راهكارهاي زارائه مديريت نيروگاهمنظور در ائدات

مجري گروه زيست:نام پروژهمحيط مدير ك:نام سهرابي اشانيامير

كارفرما منطقه:نام برق تهرانشركت پروژهاي PEVBT01:كد

همكاران حسين:نام مجيد مقدم، دالور دانكزهرا محسن زاده،
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

آلودگي� انتشار از زيستپيشگيري محيط به

جامد� و آبي ضايعات تقليل

زائدات� از مجدد استفاده روشهاي ارائه

مصرفيبه� شيميايي مواد و آب رساندن حداقل

آ� دفع بهداشتي روشهاي ارائه و جامد زائدات نمديريت

پروژه :مستندات

پژوهشي- زيستگروه گزارشمحيط اول؛ ب”مرحله مختلف واحدهاي عمليات و فرآيندها منظورهشناخت
ما زائدات نوع توليدييعتعيين جامد محيط“و و انرژي پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه ماهزيست؛ مهر .1383؛

پژوهشي- زيستگروه گزارشمحيط دوم؛ توليدي”مرحله زائدات كيفيت و كميت نيروگاهتعيين ؛“در
محيط و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ تير .1384؛

پژوهشي- زيستگروه گزارشمحيط سوم؛ به”مرحله پيشنهادي راهكارهاي درارائه زائدات مديريت منظور
محيط“نيروگاه و انرژي پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه ماهزيست؛ آبان .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :عنوان

زمي در بهتحقيق فرسوده تايرهاي از استفاده درنه سوخت عنوان

سيمانهايكارخانه

پروژه :خالصه

انرژيصنعت صنايع از يكي ميسيمان كشور در بودهبر برخوردار بااليي رشد از گذشته ساليان طي كه باشد

بهينه.است اولويتامروزه ازجمله انرژي مصرف كاهش و يارانهسازي زيرا است گرفته قرار صنعت اين هاي

سياست در آن تدريجي حذف و بوده كاهش حال در داردسوخت قرار دولت فرسودهبكا.هاي تايرهاي رگيري

گزينه از مييكي سيمان صنعت در سوخت جانشين انجامهاي نيز آمريكا و اروپايي كشورهاي در كه باشد

حدود.استشده تايرها حرارتي ارزش كه است ذكر حرارتيمگاژول32قابل ارزش با مقايسه قابل و بركيلوگرم

است برا.مازوت كه هستند روي و آهن حاوي ميتايرها موردنياز سيمان توليد .باشدي

است شده داده نشان تايرها مصرف تئوريك چرخه شكل تايرهاي.در مصرف كه است ضروري نكته اين ذكر

باتوجهروكش و نشده مواجه استقبال با آنشده از مواد و انرژي بازيافت مناسب، گزينه تنها دفن، مشكالت به

ك.باشدمي بررسي از پس پروژه اين كشورارخانهطي در تاير زائدات و مصرفي انرژي ازنظر سيمان توليد هاي

است شده انجام مفهومي طراحي حد در سيمان كارخانه يك جهت موردي .مطالعه

مجري گروه زيست:نام پروژهمحيط مدير مصطفائي:نام عبداهللا

كارفرما بهينه:نام كشورسازمان سوخت مصرف پروژهسازي PEVIF01:كد

همكاران زربخش:نام محمدحسن چهرقاني، حسين مرادي، محمد
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

است� اصلي مرحله چهار شامل است، شده انجام زيست محيط گروه در كه مزبور .پروژه

اول- مرحله گرفتهدر قرار بررسي مورد سوخت و الكتريكي انرژي مصرف ازلحاظ كشور سيمان صنعت ،

شد محاسبه صنعت اين در مربوطه شاخصهاي .و

مشخصات- و نوع و ميزان و گرفته قرار مطالعه مورد كشور در تاير مصرف و توليد دوم، درمرحله

گرديد تعيين فرسوده .تايرهاي

باتوجه- سوم، مرحله تجربيدر روشهايبه به تاير بكارگيري روشهاي كليه جهان سطح در موجود ات

گرفتند قرار بررسي مورد سيمان توليد فرآيند به تزريق مختلف نقاط در و .گوناگون

بررسي- چهارم مرحله در فنيدرنهايت شد-هاي انجام كشور داخل كارخانجات از يكي براي .اقتصادي

ا استفاده حساسيت، آناليز انجام از پيشپس ناحيه در كامل تاير پريز و بهگرمكن بهترينكلساينر عنوان

گرديد حاصل جمع.گزينه اطالعات حدودآوريطبق ساالنه ايران در تاير، توليدكننده مؤسسات از شده

مي200 مصرف تاير تن كارخانههزار توليد مجموع رقم اين كه بهشود كشور داخل تايرهايهاي عالوه

است ساالنه.وارداتي رشد يك با تاير مصرف ميزان كه است حالي در است10اين مواجه نيز درصدي

داد قرار مدنظر نيز را كشور در خودرو توليد رشد به رو روند بايد .و
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

پروژه :مستندات

پژوهشي- زيستگروه گزارشمحيط مصرفي”فني؛ انرژي ازلحاظ كشور سيمان صنعت وضعيت ؛“بررسي

مح و انرژي نيرويطپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ ارديبهشت .1383؛

پژوهشي- زيستگروه گزارشمحيط آن”فني؛ توليد روند و فرسوده تايرهاي كنوني وضعيت روي بر مطالعه

آينده محيط“در و انرژي پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه ماهزيست؛ تير .1383؛

پژوهشي- زيستگروه گزارشمحيط كارخانه”فني؛ سيبررسي تايرهاي مصرف امكانپذيري ازلحاظ ؛“مان

محيط و انرژي نيروپژوهشكده پژوهشگاه ماهزيست؛ آذر .1383؛

پژوهشي- زيستگروه گزارشمحيط در”فني؛ فرسوده تايرهاي مصرف جهت مناسب راهكارهاي ارائه

كشوركارخانه سيمان محيط“هاي و انرژي پژوهشكده نيرو؛ پژوهشگاه ماهزيست؛ مرداد .1384؛
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

پروژه :عنوان

يـكمگـاوات، ظرفيت تا بادي نيروگاه كامل طراحي دانـشفنـي تدوين

بـادي نيروگـاه ومستنـدسـازي ساخـت كيلـووات25بهمراه

پروژه :خالصه

بهره و تست ساخت، طراحي، در متداول استانداردهاي و فني مدارك ابتدا پروژه اين توربيندر باديبرداري هاي

وجمع براي.رگرفتقرامطالعهموردآوري كشور در بادي نيروگاههاي طراحي فني دانش تدوين با سپس

بهظرفيت مگاوات، يك زير باديهاي توربين دستگاه يك طراحي به اقدام همزمان گرديد25طور .كيلووات

مي افقي محور نوع از مذكور بادي كتوربين و ساز ازلحاظ كه خودكاراباشد تمام راهبري نيز و عملكردي رهاي

توربين ميهمانند بزرگ بادي به.باشدهاي توربين شاملطراحي و است گرفته صورت بنيادين و كامل طور

هندسي طراحي كلي، كار و ساز سازه،طراحي و هاب،آئروديناميك همچون قدرت انتقال اجزاء طراحي پره، اي

وياتاقان،شفت سازه طراحي قدرت، سيستم انتخاب و طراحي گيربكس، و فونداسيونها و سيستموبرج طراحي

ميجهت باد سمت به خودكار طراحي.باشددهي در و،همچنين رعد شيميايي، خوردگي همچون حفاظتي مسائل

است گرفته قرار موردتوجه ارتعاشات و و.برق شد ساخته كشور داخل در توربين اجزاء كليه توربين طراحي از پس

آزما مورد و مونتاژ توربين گرفتمجموعه قرار .يش

مجري گروه نوانرژي:نام پروژههاي مدير بحري:نام عباس

كارفرما نيرو:نام تحقيقات پروژهطرح PNEPT05:كد

همكاران حق:نام اسماعيلپرسآرش گلشن، فرزاد صفاريان، مهدي مظفري، مسعود كاشاني، تبار،محمدت

الري حميدرضا رضائي، مهدي عدل، مهرداد يوسفي، محمد
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

بادي ساخت25توربين نيروكيلوواتي (Wenri25)پژوهشگاه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

توربين� اجزاء كليه طراحي جهت موردنياز فني دانش باديتدوين هاي

بادي� توربين يك كامل آن25طراحي ساخت و كيلووات

توربين� ساخت جهت كشوربسترسازي در بادي هاي

كشوركانام� در موجود توليدي واحدهاي در توربين اجزاء و قطعات و ساخت سنجي

پروژه :مستندات

پژوهشي- نوانرژيگروه توربين”زارشگ؛هاي به مربوط بادياستانداردهاي وهپژوهشكد؛“هاي انرژي
پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ ارديبهشت .1381؛

پژوهشي- نوانرژيگروه توربينطرا”زارشگ؛هاي كلي مكانيزم يكحي ظرفيت تا بادي وهاي مگاوات
مكانيـطراح توربيـي محيطهپژوهشكد؛“كيلووات25اديـبنـزم و پژوهشگاهانرژي ؛نيروزيست؛

.1381شهريورماه
پژوهشي- نوانرژيگروه آ”زارشگ؛هاي پرئطراحي ؛“كيلووات25باديتوربينهروديناميكي

محهپژوهشكد و پژوهشگاهيطانرژي ماهنيروزيست؛ اسفند .1381؛
پژوهشي- نوانرژيگروه ساز”زارشگ؛هاي وهپژوهشكد؛“كيلووات25باديتوربينهپرهطراحي انرژي

پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ اسفند .1381؛
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نيروپژوهشگ اه

زيست محيط و انرژي پژوهشكده

پژوهشي- نوانرژيگروه توربين”زارشگ؛هاي هاب باديطراحي وانهپژوهشكد؛“كيلووات25هاي رژي
پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ بهمن .1381؛

پژوهشي- نوانرژيگروه ياتاقان”زارشگ؛هاي و شفت توربينطراحي ؛“كيلووات25باديهاي
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ خرداد .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه توربين”زارشگ؛هاي ترمز سيستم وهپژوهشكد؛“لوواتكي25باديطراحي انرژي
پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ خرداد .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه جعبه”زارشگ؛هاي توربينطراحي وهپژوهشكد؛“كيلووات25باديدنده انرژي
پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ خرداد .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه توربين”زارشگ؛هاي كالچ وهپژوهشكد؛“كيلووات25ديباطراحي انرژي
پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ تير .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه مفهومـطراح”زارشگ؛هاي انتخـي و ژنراتـي توربيـاب براي مناسب بادينـور
محيطهپژوهشكد؛“كيلووات25 و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ اسفند .1382؛

پژوهشي- نوهانرژيگروه توربين”زارشگ؛اي براي محور چرخش سيستم ؛“كيلووات25باديطراحي
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ تير .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه توربين”زارشگ؛هاي براي مديريت و كنترل سيستم ؛“كيلووات25باديطراحي
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ خرداد .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه توزيع”زارشگ؛هاي شبكة به بادي توربين اتصال اثر انرژيهپژوهشكد؛“شناسايي
محيط پژوهشگاهو ماهنيروزيست؛ آبان .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه بادي”زارشگ؛هاي توربين در ارتعاشات و نويز ؛“كيلووات25كاهش
مهپژوهشكد و پژوهشگاهحيطانرژي ماهنيروزيست؛ مهر .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه خوردگي”زارشگ؛هاي برابر در بادي توربين وهپژوهشكد؛“حفاظت انرژي
پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ مرداد .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه برق”زارشگ؛هاي و رعد برابر در بادي توربين وانرژيهپژوهشكد؛“حفاظت
پژوهشگاهمحيط ماهنيروزيست؛ آبان .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه بادي”زارشگ؛هاي توربين تعميرات فريم و برج ؛“كيلووات25طراحي
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ تير .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه بادي”زارشگ؛هاي توربين برج فونداسيون انرژيهپژوهشكد؛“تكيلووا25طراحي
محيط پژوهشگاهو ماهنيروزيست؛ ارديبهشت .1382؛

پژوهشي- نوانرژيگروه مجموع”زارشگ؛هاي براي كنترل سيستم درجهتهطراحي باد به نسبت يابي
محيطهپژوهشكد؛“كيلووات25باديتوربين و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ مهر .1382؛
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پروژه :عنوان

نقطـهطراحي متمركـزكننده ساخت ظرفيتو با استرلينـگ موتـور با اي

كيلووات10

پروژه :خالصه

م نقطهسيستم استرلينگايتمركزكننده موتور ميبا خورشيدي حرارتي نيروگاههاي انواع باالتريناز كه باشد

دارد نيروگاهها اين انواع ساير با مقايسه در را اينبه.بازده خاص و دقيق بسيار فناوري به دستيابي منظور

ساختها،سيستم و نمونهطراحي نقطهيك اولينايمتمركزكننده دربراي كشور در توسطبار نيرو پژوهشگاه

انرژي گرديدگروه انجام نو .هاي

نقطه آينهمتمركزكننده كه است شده تشكيل سهموي بشقاب يك از نقطهاي يك در را خورشيد نور آن هاي

مي متمركز مي.نمايندكانوني قرار ژنراتور و استرلينگ موتور مجموعه يك نقطه اين ازدر آن توسط كه اينگيرد

تمركز گرمايي ميانرژي توليد الكتريسيته نقطه.شوديافته، دومحورهمتمركزكننده ردياب سيستم يك به اي

آينه كه است ميمجهز قرار خورشيد مقابل در همواره را آن سهموي .دهدهاي

نقطه متمركزكننده است10ايسيستم شده نصب نيرو پژوهشگاه محوطه در وات .كيلو

مجري گروه نوانرژي:نام پروژههاي مدير ايزدخواست:نام صالح پژمان

كارفرما نيرو:نام تحقيقات پروژهطرح PNEPT06:كد

همكاران بزرگمهري:نام شهريار رهايي، مهدي الري، حميدرضا
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بدستنتايجچكيده اهداف :پروژهآمدهو

نقطه� متمركزكننده ساخت و طراحي فني دانش ايايجاد
تجديدپذير� و پاك انرژي منبع يك از الكتريكي انرژي توليد
بهره� كوچكامكان واحدهاي مصرفي برق تامين براي برق شبكه از دور مناطق در سيستم اين از برداري

پروژه :مستندات

پژوهشي- نانرژيگروه نقطه”زارشگ؛وهاي متمركزكننده مجموعه فني گزارش؛“ايبررسي :كد
PNEPT06/T1محيطهپژوهشكد؛ و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ مرداد .1381؛

پژوهشي- نوانرژيگروه ساخت”زارشگ؛هاي جهت مناسب نمونه انتخاب و فني گزارش؛“ارزيابي :كد
PNEPT06/T2محيطهپژوهشكد؛ و پژوهشگاهزيسانرژي ماهنيروت؛ مرداد .1381؛

پژوهشي- نوانرژيگروه نقطه”زارشگ؛هاي متمركزكننده مجموعه گزارش؛“ايطراحي :كد
PNEPT06/T3محيطهپژوهشكد؛ و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ بهمن .1381؛

پژوهشي- نوانرژيگروه نقطه”زارشگ؛هاي متمركزكننده مجموعه گز؛“ايطراحي :ارشكد
PNEPT06/T4محيطهپژوهشكد؛ و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ اسفند .1381؛

پژوهشي- نوانرژيگروه اقتصادي”زارشگ؛هاي گزارش؛“ارزيابي انرژيهپژوهشكد؛PNEPT06/T5:كد
محيط پژوهشگاهو ماهنيروزيست؛ اسفند .1382؛
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پروژه :عنوان

بر توليد واحد نخستين ساخت و مشهدطراحي زباله دفنگاه گاز از ق

پروژه :خالصه

مشه شهر زباله دفنگاه بيوگازسوز نيروگاه تفاهمطرح يك براساس انرژيد سازمان ميان ونامه ايران نو هاي

پايه مشهد شهرداري مواد تبديل و بازيافت اسنادسازمان و طرح فني مطالعات ارائه آن براساس و شد ريزي

برعهده نيروگاه برق خريد اداري امور پيگيري و سرمايه»سانا«مناقصه برعهدهو نيروگاه اجراي و گذاري

شدبسازمان نهاده مشهد شهرداري امكان.ازيافت مطالعات مناقصهانجام اسناد تهيه و مفهومي طراحي و سنجي

ازسوي مشهد، بيوگازسوز گرديد»سانا«نيروگاه واگذار نيرو پژوهشگاه .به

سامانه و زباله مهندسي دفنگاههاي طراحي مباني مقدماتي، مطالعات مرحله جمعدر بيوگازهاي انتقال و ،آوري

فناوري اندازهشناخت و ميداني مطالعات روشهاي و زباله دفنگاه بيوگاز از برق و انرژي توليد پايشهاي و گيري

گرديد ارائه دفنگاه .گاز

امكان مطالعات مرحله دردر گاز توليد مدلسازي مشهد، شهري زباله از بيوگاز توليد ذاتي توان برآورد سنجي،

پيش و مشهد زباله مشهد،بيندفنگاه دفنگاه در نصب قابل الكتريكي توان برآورد آينده، در گاز توليد روند ي

موتور مدلهاي مناسبترين معرفي و دفنگاه گاز از برق توليد تجهيزات فني براي-ارزيابي موجود تجاري ژنراتور

پذيرفت انجام زباله دفنگاه در بررسي.نصب مرحله ادر مطالعات نتايج براساس اقتصادي سهمكانهاي سنجي

و دفنگاه نگهباني ايستگاه همجواري در نيروگاه ساخت درنهايت كه گرفت قرار ارزيابي و بررسي مورد گزينه

شبكه گاز كل از جمعاستفاده بههاي شبكه به توليدي برق فروش و بيوگاز انتخابآوري گزينه مناسبترين عنوان

موتور.گرديد از توليدي بيوگازس-برق انرژيژنراتورهاي براي نيرو وزارت مصوب نرخ با تجديدپذيروز هاي

كيلووات616ميانگين( بر شد)ساعتريال خواهد فروخته شبكه .به

گازهاي سوزاندن مركزي مشعل فشار، تقويت ايستگاه نيروگاه، محل به دفنگاه گاز انتقال خط طراحي، مرحله در

ساختمان و شالوده گاز، پااليش كلي فرايند موتوراضافي، بهمراه-استقرار نيروگاه تاسيسات چيدمان و ژنراتور

مجري گروه نوانرژي:نام پروژههاي مدير عدل:نام مهرداد

كارفرما انرژي:نام ايرانسازمان نو پروژه)سانا(هاي PNEDE02:كد

همكاران بزرگمهري:نام شهريار رهايي، مهدي الري، حميدرضا
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توزيع شبكه به نيروگاه اتصال و الكتريكي حفاظت گرديد20سامانه طراحي نتايج.كيلوولت براساس سپس

قراردادهاي نوع از مشهد بيوگازسوز نيروگاه طرح مناقصه اسناد و فني مشخصات ساخت«طراحي، و »طراحي

با تا گرديد پيمانكارتهيه ساخت«انتخاب و راه»طرح و اجرا و تجهيزات تهيه به، نيروگاه برسداندازي .انجام

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

مفيد� عمر موتور13براساس براي انتقال-سال خط دفنگاه، گاز توليد مدلسازي نتايج براساس و ژنراتور

ميانگين جريان شدت براي بيشينهمترمكعب440گاز جريان شدت و درساعتمترمكعب660درساعت

سال تا و گرديد الكتريكي1397طراحي توان حداقل خورشيدي، زباله435هجري دفنگاه در كيلووات

جمع شبكه از استفاده با بهرهمشهد و نصب قابل موجود استآوري .برداري

جمع� شبكه گسترش براي شهرداري اقدام توادرصورت بيوگاز، بهرهآوري و نصب قابل الكتريكي بردارين

حداقل يافت715به خواهد افزايش كيلووات

فناوري� ميان بهرهدر دفنگاه، گاز از برق توليد موتورهاي از گزينه-گيري بهترين بيوگازسوز، ژنراتورهاي

براساس تجهيزات اين سازندگان مناسبترين از فهرستي و است مشهد زباله دفنگاه در نصب براي

شدهار ارائه محصوالت، كيفي و فني استزيابي

گزينه� اقتصادي ارزيابي نزديكينتايج در برق توليد واحد نصب گزينه، بهترين كه داد نشان مختلف هاي

حداقل ظرفيت با دفنگاه نگهباني است344ايستگاه تمام.كيلووات برايبهاي گزينه، اين در برق شده

تنزيل ودر16درصد،12درصد،8نرخهاي به20صد 308و207،240،270:ترتيبدرصد

بهكيلوواتبرريال .آمددستساعت

خط� ازطريق برق شبكه به نيروگاه مدار20اتصال نقشه و است امكانپذير دفن محل در موجود كيلوولت

توزيع شبكه به ژنراتورها گرديد20اتصال ارائه مربوطه حفاظتي تجهيزات بهمراه كيلوولت

پ :روژهمستندات

پژوهشي- نوانرژيگروه دفنگاه”زارشگ؛هاي گاز از انرژي توليد و زباله دفن محل طراحي ؛“مباني
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ مهر .1383؛

پژوهشي- نوانرژيگروه زبالهبررسي”زارشگ؛هاي دفنگاه گاز پايش و صحرايي وهپژوهشكد؛“هاي انرژي

پژوهشگاهزيستمحيط ماهنيرو؛ مهر .1383؛
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پژوهشي- نوانرژيگروه مشهد”زارشگ؛هاي زباله دفنگاه در گاز توليد و زباله دفن ؛“بررسي
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ آبان .1383؛

پژوهشي- نوانرژيگروه مشهامكان”زارشگ؛هاي زباله دفنگاه در برق توليد واحد نصب ؛“دسنجي
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ آذر .1383؛

پژوهشي- نوانرژيگروه مشهدبررسي”زارشگ؛هاي زباله دفنگاه گاز از برق توليد اقتصادي ؛“هاي
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ بهمن .1383؛

پژوهشي- نوانرژيگروه ا”زارشگ؛هاي سامانه دفنگاهطراحي اضافي گازهاي سوزاندن و دفنگاه گاز نتقال
مشهد محيطهپژوهشكد؛“زباله و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ ارديبهشت .1384؛

پژوهشي- نوانرژيگروه دفنگاه”زارشگ؛هاي گاز براي مناسب فناوري گزينش و دفنگاه گاز پااليش
محيطهپژوهشكد؛“مشهدزباله و پژوانرژي ماهنيروهشگاهزيست؛ خرداد .1384؛

پژوهشي- نوانرژيگروه زبالهطراحي”زارشگ؛هاي دفنگاه گاز از برق توليد واحد ساختمان و شالوده
محيطهپژوهشكد؛“مشهد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ مرداد .1384؛

پژوهشي- نوانرژيگروه ازطراحي”زارشگ؛هاي برق توليد واحد اتصال بهسامانه مشهد زباله دفنگاه گاز
منطقه برق محيطهپژوهشكد؛“ايشبكه و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ آبان .1384؛

پژوهشي- نوانرژيگروه مشهد”زارشگ؛هاي زباله دفنگاه گاز از برق توليد واحد مناقصه ؛“اسناد
محيطهپژوهشكد و پژوهشگاهانرژي ماهنيروزيست؛ دي .1384؛
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:پروژهعنوان

زميـن منطقه در دورسنجي مطالعاتمطالعات پيشنهاد و دماونـد گرمايـي

عميـقبهتفصيلي اكتشافـي چاههـاي حفـر نقـاط تعيين منظور

پروژه :خالصه

زمين انرژي پتانسيل بررسي پروژه الحاقيه حقيقت در پروژه باشداين مي دماوند منطقه در پروژه.گرمايي اين در

نقشه تمامي شدندنخست رقومي بودند، شده تهيه انل شركت توسط كه موجود تعداد.هاي ترتيب اليه45بدين

گرديد رقومي قديمي رقومي8واطالعاتي اطالعاتي نقشهاليه اطالعاتي بانك به نيز جديد هايشده

گرديدمنطقه اضافه و.دماوند انل شركت هاي نقشه كه شد مشخص مذكور، اطالعاتي بانك تهيه درحين البته

زمين ميسازمان خطا داراي كشور ماهوارهشناسي تصاوير از استفاده با مشكل اين حاضر پروژه در كه ياباشند

گرديد ماهواره.رفع تصاوير از استفاده با بعد مرحله پراكندگيدر و حرارتي قرمز مادون تصاوير دماوند، منطقه اي

دگرسان نقشهنواحي با آنها از حاصل اطالعات و گرديد تهيه مذكور منطقه زمينشده مطابقتهاي شناسي

به.شدداده بدستسپس نتايج دورسنجي،كمك مطالعات از ارزيابيآمده مورد انل شركت مطالعات از حاصل نتايج

گرفت قرار كنترل مخزن.و اجزاء مشخصات و دماوند منطقه خاص ليتولوژي وضعيت گرفتن درنظر با خاتمه در

گرديدزمين تهيه عميق اكتشافي چاههاي حفر نقاط تعيين مرحله تا تفصيلي مطالعات برنامه آن، بدليل.گرمايي

مستع منطقه گرديدابعاد پيشنهاد مرحله دو در مطالعات اين اكتشافي :د

زمين- مطالعات شامل كه مقدماتي، ژئوفيزيكيمرحله و ژئوشيميايي كاوشهاي(شناسي، شامل

ثقلمغناطيس زميني، مگنتوتلوريكسنجي و .باشدمي)سنجي

ژئوفي- مطالعات و ساختماني شناسي زمين مطالعات شامل تفصيلي مطالعات دوم، شامل(زيكيمرحله

حرارت و تكميلي مگنتوتلوريك .باشدمي)سنجيمطالعات

مجري گروه نوانرژي:نام پروژههاي مدير نورعليئي:نام جواد

كارفرما انرژي:نام ايرانسازمان نو پروژه)سانا(هاي PNEDE04:كد

هم تمجيدي:كاراننام امير
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نيرو پژوهشگاه

زيستپژوه محيط و انرژي شكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

نقشه� از اطالعاتي بانك رقوميتهيه زمينهاي منطقه دماوندشده گرمايي

نقشه� زمينتصحيح زمينهاي منطقه ماهوارهشناسي تصاوير از استفاده با دماوند ايگرمايي

نتا� بهتائيد انل شركت مطالعات دادهيج دگرسانكمك نواحي و حرارتي قرمز مادون اي ماهواره شدههاي

زمان� مدت خدمات، شرح با همراه تكميلي و مقدماتي مرحله دو در تفصيلي اكتشافي مطالعات برنامه ارائه

مطالعاتي مراحل از يك هر تقريبي هزينه و اجرا

پروژه :مستندات

پژوهشي- نوهانرژيگروه انل”زارشگ؛اي شركت مطالعات نتايج محيطپژوهشكده؛“كنترل و زيست؛انرژي

نيرو ماهپژوهشگاه دي .1384؛

پژوهشي- نوانرژيگروه زمين”زارشگ؛هاي انرژي تفصيلي منطقهمطالعات مستعد ناحيه در گرمايي

دماوند نيروپژوهشكده؛“اكتشافي پژوهشگاه زيست؛ محيط و ماهانرژي بهمن .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

پروژه :عنوان

ذخيره سيستم براي كنترل سيستم اجراي و سرمايشيطراحي سيستم سازي

پروژه :خالصه

ساعات در سرمايشي انرژي كردن خنكOff-Peakذخيره جهت آن از استفاده ساعاتو در Peakسازي

مبتنيميموجب سرمايش سيستم يك تا فضايشود و كند مصرف كمتري الكتريكي انرژي تكنيك، اين بر
يابد اختصاص آن به سيستمكمتري به نسبت درنهايت صرفهو به مقرون متعارف باشدهاي و.تر طراحي پروژه

ذخيره سيستم كنترل سيستم بهاجراي كه سرمايشي انرژي ساختمانسازي محل در تحقيقاتي پروژه يك عنوان
است استوار ويژگي اين پايه بر است شده اجرا ورامين قرچك در واقع جنوبشرق برق توزيع شركت دراداري كه
ذخيره مخزن صفر، زير و صفر باالي مد در كاركرد قابليت با چيلر شامل سيستم تجهيزات مجموعه سازيآن

پمپ الكتريكي، شيرهاي بهيخ، دبي و فشار دما، سنسورهاي و متغير دور كنترلهاي و نظارت مورد نحوي
شبانه ساعات گرفتن درنظر با سرمايشي سيستم تا روقرارگيرند و راروز ساختمان موردنياز برودتي بار هفته زهاي

كند مي.تامين عملكرد مد هفت داراي سرمايشي سيستم توسطاين مدها اين مطابق سيستم كنترل كه باشد
برنامهPLCيك مدها تمام براي ميكه انجام است، شده .شودريزي

مجري گروه ابزاردقيق:نام و كنترل پروژهالكترونيك، مدير سعيدي:نام نوشين

كارفرما زيست:نام محيط و انرژي پروژهپژوهشكده PCNEN01:كد

همكاران گلخني:نام سعيد اميرآبادي، مريم مالير، شريفي كاظم
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

فني :مشخصات

از عبارتند سيستم اين عملكرد :مدهاي

بد- باريخسازي تامين ون

يخ- مخزن توسط بار تامين

چيلر- توسط بار تامين

مخزن- و چيلر توسط بار عدم(تامين مددرصورت در بار )2تامين

مخزن- و چيلر توسط بار عدم(تامين مددرصورت در بار )3تامين

يخسازي- اولويت با بار تامين با همراه يخسازي

با- بار تامين با همراه باريخسازي تامين اولويت

باتوجه مد تغيير نيز و مد هر در سيستم كنترل جهت پروژه اين شبانهدر ساعات بار، تغيير پارامترهايبه و روز

دستگاه يك از سريPLCديگر، تمامS7-300زيمنس در سيستم عملكرد الگوريتم و است شده استفاده

در آن كهبرنامهPLCمدهاي طوري است شده ميزانPLCريزي تشخيص از پس و اصلي الگوريتم با مطابق

تعيين پارامترهاي ساير و موردنياز راهبار مناسب مدهاي از يكي در را سيستم دركننده، تجهيزات كنترل و اندازي

به را مد ميآن .گيرددست
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

كنترل� از استفاده با پروژه اين برنامهدر سيستمكننده يك اپراتور به نياز بدون و خودكار كنترل ضمن پذير

الگوريتم تغيير امكان برنامهسرمايشي، بهينهريزيهاي و آزمايشهايشده انجام از پس سيستم سازي

باتوجه نيز و استادواري شده آماده هوايي و آب شرايط در تغييرات باتوجه.به ايندرنتيجه به

ميانعطاف سيستم بهپذيري، سيستمتواند چنين كنترل اصلي هسته وعنوان گرفته قرار اقتباس مورد هايي

يابد بسط و قبض موارد ساير .براي

پروژه :مستندات

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي نهائيگروه سيستم”ش براي كنترل سيستم اجراي و طراحي

سرمايشيذخيره انرژي گزارش“سازي كد وپژوهشكده؛PCNEN01/T1,T2,T3,T4,T5,T6:؛ كنترل

نيرو؛ پژوهشگاه شبكه؛ ماهمديريت .1384آبان
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

پروژه :عنوان

زياد جريان رله صنعتي توليد فني پشتيباني و زمين-نظارت (OCEF)خطاي

پروژه :خالصه

زياد جريان تركيبي شبكه-رله شعاعي فيدرهاي در بار اضافه يا كوتاه اتصال حفاظت براي زمين هايخطاي

دارد فراوان كاربرد شبكه.توزيع در زمين خطاي حفاظت است قادر همچنين رله ازطريقاين آن نوترال كه هايي

مي زمين دهدمقاومت انجام نيز را .شود

موفقيت پايان از منعقدپس خصوصي بخش با آن انبوه توليد قرارداد اوليه، آزمايشهاي انجام و نمونه ساخت آميز

پروژه آن پي در بهو بهاي صنعتي توليد بر نظارت و فني پشتيباني رسيدمنظور اين.انجام محصول حاضر حال در

پش را انبوه توليد مرحله استپروژه گرديده عرضه بازار به و گذاشته سر .ت

فني :مشخصات

جريانورودي :هاي

نامي- آمپر1-5:مقدار
دائم- جريان آمپر4-20:حداكثر
بمدت- جريان آمپر10-50:ثانيه10حداكثر
خارجيورودي كنترل :هاي

كنترل- ولتاژ مستقيم40-200:سطح ولت
ورودي- آمپرميلي5/1-10:جريان

تغذيهو :لتاژ

نامي- مستقيم48-110:مقدار ولت
سفارش( )طبق

تغييرات- درصد80-110:محدوده

مجري گروه ابزاردقيق:نام و كنترل پروژهالكترونيك، مدير عارضي:نام بهروز

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PCNPN11:كد

همكاران ---:نام
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

استاندارد( )IEC255-6Aطبق

عادي- شرايط در مصرفي وات6:توان

عملكرد- حالت در مصرفي وات10:توان
اول :واحد

استارت- جريان تنظيم نامي5/0-2:محدوده جريان

معكومنحني- NI،VI،EI:سهاي

منحني- زمان معكوسضريب 05/0-1:هاي

معكوسPick up/drop outجريان- وضعيت Iset2/1-3/1:در

ثابت- زمان وضعيت در عملكرد ثانيه03/0-20:زمان

ثابتPick up/drop outجريان- زمان وضعيت Iset9/0:در
دوم :واحد

استارت- جريان تنظيم ناميجريان2-20:محدوده

عملكرد- ثانيه03/0-20:زمان

Pick up/drop outIset1-9/0جريان-
محيطي :شرايط

كار- حرارتي سانتي0-55:محدوده گراددرجه

نگهداري- حرارتي سانتي70تا-20از:محدوده گراددرجه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

تست� پروژه اين تستمحصول و عملكردي مرجعهاهاي آزمايشگاههاي در را استاندارد عايقي تحمل ي

پست در سال دو بمدت همچنين و نموده طي موفقيت با نيرو كردستان63/20وزارت خيابان كيلوولت

استبه گرديده نصب آزمايشي .طور

پروژه :مستندات

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي بردها”شگروه تعداد تقليل جهت كنترلپژوهشكده؛“مطالعه

نيرو پژوهشگاه شبكه؛ مديريت .و
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي چاپي”شگروه مدار بردهاي وپژوهشكده؛“طراحي كنترل

نيرو پژوهشگاه شبكه؛ .مديريت

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي تست”شگروه جهت نمونه برد وپژوهشكده؛“چاپ كنترل

نيرو پژوهشگاه شبكه؛ .مديريت

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي چاپي”شگروه مدار بردهاي تست و ؛“مونتاژ

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي ابعاد”شگروه تغيير جهت ؛“CASINGمطالعه

مديپژوهشكده و نيروكنترل پژوهشگاه شبكه؛ .ريت

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي و”شگروه ترمينال ؛“CASINGوCTطراحي

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي نمونه”شگروه يك ساخت و پانل طبقCASEطراحي

نيروكپژوهشكده؛“استاندارد پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .نترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي قالب”شگروه محافظساخت پوشش پانل و ترمينال ؛“هاي

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي روي”شگروه برد وپژوهشكده؛“CASEنصب كنترل

نيرو پژوهشگاه شبكه؛ .مديريت

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي برد،”شگروه دستگاه يك ؛“CASINGوCTمونتاژ

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي سخت”شگروه روي بر تستمطالعه جهت سيستم ؛“افزار

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي سيستم”شگروه بردهاgicساخت تست ؛“جهت

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي سيستم”شگروه احتمالي معايب كنترلپژوهشكده؛“gicرفع

نيروو پژوهشگاه شبكه؛ .مديريت

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي نرم”شگروه سيستم روي بر بردمطالعه تست و ؛“افزار

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي نرم”شگروه سيستم نمودن تستآماده ؛“افزار

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي احتمالي”شگروه معايب رفع و وپژوهشكده؛“آزمايش كنترل

نيرو پژوهشگاه شبكه؛ .مديريت

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي آزمايشي”شگروه توليد جهت برد توليد ؛“سفارش

نيروكنپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .ترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي برد”شگروه مونتاژ معايب رفع و تست و برد ؛“مونتاژ

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي ترمينال”شگروه هCASINGتوليد ملزومات ديگر باو مراه

آزمايشي نيروپژوهشكده؛“توليد پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي منطقه”شگروه برقهاي به احتماليارسال معايب رفع و ؛“اي

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي نهائيگروه رله”ش صنعتي توليد فني پشتيباني و نظارت

زياد كدگزارش“(OCR)جريان نيروپژوهشكده؛PCNPN11/T1:؛ پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

پروژه :عنوان

نيمه نمونه ساخت و ردهطراحي تركيبي ترانسفورمر كيلوولت63صنعتي

پروژه :خالصه

ت نوري ترانسفورمر دستگاه نمونه يك پروژه اين ردهدر اندازه63ركيبي براي ولت وكيلو جريان و ولتاژ گيري

جريان تا كوتاه اتصال برابر در حفاظت است20همچنين شده ساخت و طراحي نامي OVCTدستگاه.برابر

از تركيبي طراحيOCTوOVTمذكور، تمامي كه استاست شده انجام پژوهشگاه در آزمايشها انجام و .ها

ارتباطي لينك ميتنها برقرار نوري فيبر ازطريق كنترل اتاق و دستگاه دستگاه.شودبين اپتوالكترونيك بخش

گيرنده( و نوريفرستنده اندازه)هاي به مربوط اطالعات و گرفت قرار كنترل اتاق بخشگيريدر اين در ها

است نمايش قابل كاربر براي نمايشگر صفحه روي بر و شده الكترونيك.پردازش قسمت ديجيتالدر خروجي دو

آنالوگ مي)آمپرميلي4-20(و كه دارد كردوجود استفاده خروجي دو هر از را اطالعات .توان

مجري گروه ابزاردقيق:نام و كنترل مالكترونيك، پروژهنام فيروزآبادي:دير سيدمحمد

كارفرما داخل:نام ساخت و فناوري توسعه پروژهدفتر PSTPN03:كد

همكاران سعيدگلخني،:نام اشرفي، فاطمه حضرتي، خدام مهرناز قهري، محمدرضا ياوري، ندا مظفري، مرتضي

كوزه گرحسن
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

فني :مشخصات

استاندارد- با IEC600044-7-8منطبق

نامي- كيلوولت5/72:ولتاژ

بمدت- قدرت فركانس ولتاژ اضافه كيلوولت140:دقيقه1تحمل

صا- ولتاژ اضافه كيلوولت±325:عقهتحمل

نامي- آمپر500:جريان

حفاظت- كيلوآمپر10:جريان

حرارتي- جريان اضافه كيلوآمپر25:تحمل

گازي- عايق 62:نوع SFN +

مقره- كامپوزيتي:نوع

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

اندازه� دستگاه حفاظطراحي نيز و جريان و ولتاژ بهگيري نوري روش با اينت در و شد انجام كامل طور

بسته و ساخت براي الزم دانش محيطراستا در آنها بكارگيري نحوه و اپتيكي حسگرهاي هايبندي

به آمدفشارقوي به.دست ولتاژ حسگر چيدمان در جديدي روش راستا اين دردر مقاله دو و آمد دست

ايران برق مهندسي .شدارائه(ICEE)كنفرانس

نحوه� نيز و كاربر براي آنها نمايش و پردازش و نوري سيگنالهاي از اطالعات دريافت چگونگي

استآماده بوده پروژه اين انجام نتايج ازجمله فشارقوي الزم آزمونهاي انجام و .سازي

پروژه :مستندات

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي اولگروه مرحله ساخت”ش و اپتيكطراحي قسمت

نيروپژوهشكده؛“دستگاه پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي دومگروه مرحله فشارقوي”ش تجهيزات ساخت و ؛“طراحي

نيروپژوهشكده پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل

گزار- ابزاردقيق؛ و كنترل الكترونيك، پژوهشي سوگروه مرحله وقسمتساخت”مش الكترونيك هاي

نيروپژوهشكده؛“اپتوالكترونيك پژوهشگاه شبكه؛ مديريت و .كنترل
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شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

پروژه :عنوان

به نرمتحقيق فني مشخصات تهيه توزيعمنظور ديسپاچينگ مركز افزارهاي

پروژه :خالصه

ارائهباتوجه طرح نرمبه تهيه جهت جهتشده قدم اولين ايران، داخل در توزيع ديسپاچينگ مركز افزارهاي
نرم فني مشخصات تهيه فوق، هدف به توزيعدستيابي مديريت سيستم و توزيع اسكاداي (DMS)افزارهاي

نرم.باشدمي اين كامل و دقيق فني مشخصات وجود برنامهافزارها،بدون داخلامكان در آنها تهيه جهت ريزي
ندارد وجود تك.كشور فني مشخصات پروژه اين در نرملذا از يك هر در موجود ماژولهاي وDMSافزارهايتك

كاربراسكاد واسط يكديگر، با ماژولها ارتباط نحوه توزيع، نرماي از هركدام موردنياز مشخصاتهاي و افزارها
است شده تهيه دقت و سرعت جهت از ماژولها از يك هر .كارآيي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

نرم� فني مشخصات تهيه پروژه، اين دستاوردهاي دازجمله مركز يك خواهدبودافزارهاي توزيع يسپاچينگ
پروژه انجام جهت در ميكه توزيع اتوماسيون باشدهاي سودمند بسيار در.تواند فني مشخصات اين از

مي نيز توزيع ديسپاچينگ مركز مناقصه اسناد كردتهيه استفاده .توان

پروژه :مستندات

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي مهندسي”گزارشمتري؛گروه عمومي سيستمراهنماي صفر هايفاز
توزيع پژوهشكده“ديسپاچينگ پژوهشگاه؛ شبكه؛ مديريت و .نيروكنترل

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي مرحله”متري؛گروه پروژهگزارشهاي پژوهشكده“اي شبكه؛؛ مديريت و كنترل
.نيروپژوهشگاه

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي انجامچكيده”گزارشمتري؛گروه مطالعات از وشداي اسكادا بازار زمينه در ه
DMSشركت سالدر از دنيا سراسر برق پژوهشكده“2003تا2001هاي شبكه؛؛ مديريت و كنترل

.نيروپژوهشگاه

مجري گروه تله:نام و پروژهمتريديسپاچينگ مدير اسدپور:نام فرزانه

كارفرما توان:نام پروژهيرشركت PDIVT02:كد

همكاران يحيي:نام مصطفي پهلوان، آناهيتا توكلي، ياقوتيامير كاظم كريمي، ابراهيم آبادي،
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شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

پروژه :عنوان

نرمـتكميلرحـط رديـاربكوهـپاياتـمطالعوNRI-SCADAزارـافي

آنهـتوسعجهت

پروژه :خالصه

به اسكادا سيستـم يك ارائه پروژه، اين از بهرههدف درمنظور ميبرداري توزيع ديسپاچينگ .باشدمراكز

پياده در موجود استانـداردهاي يكبكارگيري از سيستم اين مختلف واحـدهاي شدنسـازي قانونمنـد موجب سو

سيستـم ساير با ارتباط امكان ديگر ازسوي و است شده واحـدها اين ميان مانندارتباط استانـدارد وGISهاي

است آورده فراهم را متمركزكنندهدر.غيره واحدهاي سيستم شكل(DCI)اين ياPoint-To-Pointبه

Point-To-Multipointاستاندارد قالب در ازIEC60870-5-101و را جمعRTUاطالعات وها نموده آوري

شبكه ازطريق را آن استانداردEthernetسپس پروتكل از استفاده با اسكاداIEC60870-5-104و سرور به

مي مدل.دهندتحويل صنعتي كامپيوترهاي نوع از متمركزكنننده شركتUNO2160واحدهاي ساخت

AdvanTechشده نرمانتخاب و تحتاند مربوطه استپيادهWindowsCE.Netافزار شده از.سازي استفاده

برنامهACEافزارنرم قسمتدر از بسياري همچنين و واحدها اين اننويسي امكان اسكادا سرور نرمهاي افزارتقال

سيستم يا و مشابه تجهيزات ساير روي استبر آورده فراهم نيز را ديگر عامل .هاي

به سيستم كلي پروتكلClient/Serverصورتمعماري شبكه تحت موردميTCP/IPو عامل سيستم و باشد

از.باشدميWindows 2000استفاده ميانCORBAاستفاده ارتباط سClientبراي و شدهها موجب نيز رور

به كه عاملاست سيستم تحت را سيستم اصلي سرور بتوان مانندراحتي پايدارتري LinuxياUnixهاي

نمودپياده .سازي

استانداردپياده نرمCIMسازي كليه به اتصال يا و اطالعات تبادل امكان سيستم اطالعاتي پايگاه افزارهايدر

است نموده مهيا را ميسيست.تكميلي پويـا و ايستـا اطالعاتي پايـگاه نوع دو داراي ازـم كه SQLباشد Server

مجري گروه تله:نام و مدمتريديسپاچينگ پروژهنام كاوسيان:ير مهدي

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PDIPN05:كد

همكاران علي:نام عنايتي محمود غفارزاده، فرهاد محمودي، پيام طباطبائيان، مجتبي توكلي، نيا،امير

زادهمكاريشهاب
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شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

ازبه و ايستـا پايـگاه Extremeعنوان RD RTDBنگهداريبه جهت بالدرنگ و پويـا اطالعاتي پايـگاه عنوان

مي استفاده آنها آرشيو و سيستم حياتي .شوداطالعات

نرم زيرسيستمدر سرور، پردافزار دادههاي آالرمازش پردازش پيادهها، آرشيو و محاسبات حوادث، و شدهها سازي

ماشين و انسان رابط قسمت در و زيرسيستم(HMI)است آالرمنيز آرشيو، نمايشگر و كاربر گرافيكي واسط هاي

بهره مخصوص وقايع راهو عمليات مخصوص زيرسيستم و دارندبرداران قرار سيستم مهندسي و .اندازي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

تهيهنرم� قابليتافزار داراي ميشده زير :باشدهاي

با- ارتباط جمعRTUامكان و توزيع آنهاهاي اطالعات آوري

كنترل- و مانيتورينگ عمليات (SCADA)انجام

فهرست- هشدارهاتهيه و رخدادها (Alarm/Event)هاي

نماي- بزرگ صفحات به اتصال پروژكتور(شگرامكان پروژكتور، ويدئو از ....)و LCDاعم

نرم- به اتصال ازقبيلقابليت كاربردي بالقوهبه(DMSوGISافزارهاي )صورت

پروژه :مستندات

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي نرم”گزارشمتري؛گروه توليد استانداردهاي و ابزارها اول-افزاربررسي :بخش

استاندارد پژ“OPCبررسي پژوهشگاهوهشكده؛ شبكه؛ مديريت و .نيروكنترل

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي عامل”گزارشمتري؛گروه سيستم بررسي و ابزارهايUnixهايمطالعه و

پژوهشكده“كاربردي پژوهشگاه؛ شبكه؛ مديريت و .نيروكنترل

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي داده”گزارشمتري؛گروه حقيقيپايگاههاي زمان عموميهاي اول-و :بخش

داده پايگاههاي دادهبررسي حقيقيهاي زمان پژوهشكده“هاي پژوهشگاه؛ شبكه؛ مديريت و .نيروكنترل

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي سيستم”گزارشمتري؛گروه حقيقيبررسي زمان عامل –)بالدرنگ(هاي

داده:دومبخش پايگاههاي دادهبررسي پژوهشكده“ORACLEهاي شبكه؛كنت؛ مديريت و رل

.نيروپژوهشگاه

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي مكانيزم”گزارشمتري؛گروه نرمبررسي در ساعت تنظيم ابزار و اسكاداها ؛“افزار

پژوهشگاهپژوهشكده شبكه؛ مديريت و .نيروكنترل
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شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي دو”گزارشمتري؛گروه راه از كنترل پروتكل بررسي و مراكزمطالعه بين ؛“ر

پژوهشگاهپژوهشكده شبكه؛ مديريت و .نيروكنترل

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي دوم–HMIطرح”گزارشمتري؛گروه پياده:بخش و اوليهطرح ؛“GUIسازي

پژوهشگاهپژوهشكده شبكه؛ مديريت و .نيروكنترل

تله- و ديسپاچينگ پژوهشي اول–GUIطرح”گزارشمتري؛گروه عملكردينيا:بخش ؛“HMIزهاي

پژوهشگاهپژوهشكده شبكه؛ مديريت و .نيروكنترل
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شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

پروژه :عنوان

مشخصه نرمتعيين شبيههاي برقافزار بازار ساز

پروژ :هخالصه

پيچيدگي برقشبيهبدليل بازار سيستمساز ساير به آن وابستگي تهيهو در اول قدم محاسباتي، و اطالعاتي هاي

نرم مشخصهچنين دقيق استخراج و شناخت نرمافزاري و سيستمي استهاي آن پياده.افزاري و طراحي سازيتا

پذيرد انجام صحيحتر و كاملتر دقيقتر، اين.آن ترتيب مشخصهبدين تعيين هدف با سازافزارشبيهنرمهايپروژه

گرديد آغاز برق مختلف.بازار بازارهاي ساختار برق، بازار روي بر جامعي تحليل و مطالعه هدف، اين به نيل براي

شبيه به نياز داليل ايران، در برق بازار ساختار دنيا، مختلف نقاط در برق بازار تجربه شبيهبرق، سازهايسازي،

ورودي همچنين و يكديگر با مختلف بازارهاي ارتباط برق، بازار مدلهاي خروجيموجود، و انجامها بازار هر هاي

باتوجه درنهايت و انجامشد مطالعات براساسبه و پيشنهاد برق بازار براي ساختاري بازار، طراحي استاندار و شده

مشخصه نرمآن شبيههاي گرديدافزار تعيين بازار .ساز

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

كاال� نوع و زمان ازنظر برق بازار مختلف مدلهاي تحليل

بيدهاي� قيمت(تعيين برق)هايپيشنهاد بازارهاي از يك هر به ورودي

برق� مختلف بازارهاي بين رابطه شدن مشخص

برق� بازارهاي از يك هر براي مشخص رياضي مدلهاي ارائه

ش� ساختار وروديبيهتعيين و ماژولها بهمراه برق بازار خروجيساز و باتوجهها ماژول هر نتايجهاي 4تا1به

شبيه� كاربران مشخصه سازتعيين

مجري گروه پروژهكامپيوتر:نام مدير دهقاني:نام مرجان

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PCOPN15:كد

همكاران امرائي:نام تورج



142

نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

محدوديت� وابستگيتعيين و شبيهها برقهاي بازار ساز

خواسته� اطالعاتيتعيين بانكهاي و سيستمي اجرائي، هاي

پروژه :مستندات

پژوهشي- گزاكامپيوترگروه مشخصه”رش؛ نرمتعيين شبيههاي برقافزار بازار وكنترلپژوهشكده؛“ساز

پژوهشگامديريت ماهنيروهشبكه؛ اسفند .1384؛
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شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

پروژه :عنوان

سه كنتور توليد بر نظارت و ديجيتالپشتيباني فاز

پروژه :خالصه

مي كنتورها از جديدي نسل ديجيتال ميكنتورهاي الكترومكانيكي كنتورهاي جايگزين بتدريج كه .شوندباشند
اندازهاستفاده در ديجيتال روشهاي نهاز انرژي بگيري را مصرفي انرژي هزينه محاسبه امكان بيشترتنها دقت ا

تعرفه مانند جديدتري پارامترهاي افزودن امكان بلكه است كرده ديماندفراهم ماكزيمم محاسبه انرژي، بندي
و خودكار قرائت بار، پروفايل استنيزرا،...مصرفي، كرده مصرفدر.فراهم از توليدي برق هزينه كنندگاننتيجه
مي ديافت بيشتري صحت و دقت دارداهمچنين،شودبا وجود نيز مصرف مديريت جهت الزم .طالعات

پروژه ادامه در پروژه سه‹‹اين كنتور ساخت و صنعتيطراحي و خانگي مصارف براي ديجيتال منظوربه››فاز
سه كنتور شدتوليد اجرا الكترونيك هيربد شركت همكاري و فني دانش واگذاري با ديجيتال .فاز

سه مدلكنتور ديجيتال اندازهH804TDفاز خانقابليت مصارف براي راكتيو و اكتيو انرژي وگيري صنعتي گي،
دارد را باتوجه.تجاري مذكور كنتور مبتنيامكانات كشور برق توزيع سيستم معيارهاي روزبه استانداردهاي بر

آزمون و است شده طراحي مغناطيسيجهان الكترو سازگاري و دقت به مربوط در(EMC)هاي آن
استآزمايش شده انجام نيرو پژوهشگاه مرجع .گاههاي

جمع تنظيمات، انجام ارتباط، برقراري جهت واطالعاتآوريهمچنين برنامهمصرف كنتور در كاليبراسيون
كاربرنرم واسط پيادهHSOFTافزار و استطراحي شده .سازي

مجري گروه پروژهكامپيوتر:نام مدير زمان:نام زادهنگار

كارفرما نيرو:نام PCOPN10:پروژهكدپژوهشگاه

همكاران عبداللهي:نام علي دهقاني، مرجان
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شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

سيستم :معرفي

ديماند،- حداكثر و انرژي براي تعرفه چهار شبانهب10داراي در زماني تنظيمات4روز،ازه كاري، فصل

يك هر بودن تعريف قابل و عادي روزهاي هفتگي، تعطيالت ساالنه،

كبيسه- سالهاي احتساب با شمسي تقويم داراي

يك- تا بار رفتار پارامترهاي ثبت بازهتوانايي با تعريفسال قابل زماني هاي

يك- تا خودقرائت چهارتوانايي در تعرفهسال

به- دلخواه پارامترهاي نمايش برقتوانايي قطع هنگام

فارسي- پيامهاي نمايش قابليت با شفاف و بزرگ نمايش صفحه

از- بيش عمر با پشتيبان خازن و باتري با تغذيه سال15پشتيباني

استاندارد- مطابق نوري پورت به پورتIEC62056-21(1107)مجهز سريالو RS485وRS232هاي

اندازه- بازهتوانايي در ديماند حداكثر از تخلف موارد در ديماند حداكثر ازگيري تعريف قابل زماني تا1هاي

مشخص60 مدت در آن ثبت و دقيقه

سيستم- نرمداراي حفاظتي سختهاي و افزاريافزاري

سيستم- به اتصال دورقابل راه از قرائت (AMR)هاي

سيستمويژگي :هاي

دقتازهاند- كالس با اكتيو انرژي استاندارد1گيري با كالسIEC62053-21مطابق با راكتيو انرژي و

استاندارد2دقت با IEC62053-23مطابق

سه- كاركرد به-فازقابليت اتصال قابل ازطريقچهارسيم يا و مستقيم CTصورت

نامي- كار هرتز50:فركانس

ولت3×57-230:ناميولتاژ-

ناميجر- آمپر25):ماكزيمم(يان

ماكزيمم- آمپر5)10(-25)100(:جريان

اندازه- كاريتوانايي ربع چهار در گيري

عمر- كاليبراسيون20طول به نياز بدون ساله

اندازه- توانتوانايي نمايش و ثبت فاز/گيري، هر فركانس و توان ضريب جريان، ولتاژ، راكتيو، و اكتيو انرژي

تفكيك به

راكتيو- و اكتيو انرژي مصرف با متناسب پالس خروجي دو
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از- كمتر ولتاژ مدار وات2مصرف

از- كمتر ولتاژ جريان وات1مصرف

حفاظت- IP52:درجه

كاري- دماي سانتي+65تا-25از:محدوده گراددرجه

جعبه- مترميلي275×170×75:ابعاد

ساعت- از:RTCدقت سا3بهتر در لدقيقه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

سه� كنتور خانگـيساخت رده در اكتيـو ديجيتالـي تجـاري)آمپر25-ولت220(فاز -ولت220(صنعتـي-و

)آمپر5

پياده� و نرمطراحي كاربرسازي واسط وHSOFTافزار پيكربندي تنظيمات، قرائت، انجام جهت

كاليبراسيون

پروژه :مستندات

پژوهشي- گزارشكامپيوترگروه نرمليستچك”؛ به مربوط نرمهاي عملكرد و كاربر واسط كنتورافزار افزاري

پژوهشگامديريتوكنترلپژوهشكده؛“ديجيتال ماهنيروهشبكه؛ تير .1384؛

پژوهشي- گزارشكامپيوترگروه فعاليت”؛ تائيد و نظارت به مربوط مدارك و شركتاسناد هاي

پژوهشگامديريتوكنترلژوهشكدهپ؛›“هيربدالكترونيك‹ ماهنيروهشبكه؛ دي .1384؛

پژوهشي- گزارشكامپيوترگروه سه”؛ اكتيو كنتور كيفي كنترل مستقيمدستورالعمل اتصال ديجيتال فاز

پژوهشگاهمديريتوكنترلپژوهشكده؛“)2و1كالس( ماهنيروشبكه؛ دي .1384؛

هيربدالكترونيك- گزارششركت ديجيتالافزارسخت”؛ ماه“كنتور خرداد .1384؛

هيربدالكترونيك- گزارششركت سخت”؛ ديجيتالآزمايشهاي كنتور ماه“افزاري تير .1384؛

هيربدالكترونيك- گزارششركت سهنرم”؛ كنتور ميكروكنترلر ماه“فازافزار مرداد .1384؛

هيربدالكترونيك- گزارششركت ديجيتال”؛ كنتور كاربر واسط مردا“برنامه ماه؛ .1384د
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پروژه :عنوان

خطوط ازطريق داده انتقال مخابراتي يكسيستم ساخت و كيلوولت20طراحي

توزيع اتوماسيون براي

پروژه :خالصه

شركت بهامروزه، برق توزيع بهرههاي افزايش به دستيابي هزينهمنظور كاهش و مطمئن برق تامين هايوري،

بهره و بهنگهداري سيستمبرداري بكارگيري ميدنبال توزيع اتوماسيون به.باشندهاي دستيابي است بديهي

شبك از استفاده بدون موردنظر بوداهداف نخواهد امكانپذير كافي سرعت داراي و مطمئن مخابراتي فناوري.ه

DLCبهره نصب، سهولت قيمت، كاربردازنظر براي ارتباطي روشهاي ساير با مقايسه در ارتباط امنيت و برداري

مي مناسبتر بسيار توزيع فناوريباتوجه.باشنداتوماسيون فراوان كاربردهاي و مزايا انDLCبه داده،براي تقال

است نموده سيستم اين ساخت و طراحي به اقدام نيرو توزيع.پژوهشگاه خطوط ازطريق داده انتقال MVبراي

شد مواجه توزيع خط پيچيده و نويزي شرايط با است راDSPفناوري.الزم مسئله اين دستگاه اين در بكاررفته

است نموده مهيا را مطمئن و سريع ارتباط يك و كرده طراحي.حل كوپالژسيستم واحد يك از استفاده با شده

خط به مي20خازني وصل نرخكيلوولت تا حداكثر و ميكيلوبيت148شود دريافت و ارسال را حداكثر.كندبرثانيه

دستگاه باتوجه10برد كه است پستكيلومتر تعداد و موقعيت كابلبه نوع و ميها تغيير پارامترهاي.كندها تمامي

نرمسيستم يك تحتتوسط ميWindowsافزار كنترل قابل و.باشند، برد افزايش براي سيستم همچنين

ميانعطاف و است برخوردار شدن شبكه قابليت از سيستم تاپذيري را سيگنال به7تواند عمالً و كرده تكرار بار

حداكثر كند70برد پيدا دست سيس.كيلومتر خاص استاندارد براساس سيستم اتوماسيونDLCتماين كابرد براي

، استIEC61334توزيع شده ساخته و .طراحي

مجري گروه پروژهمخابرات:نام مدير دانش:نام خواهبهروز

كارفرما توانير:نام پروژهشركت PCMVT01:كد

همكاران جعفريا:نام پيمان رضائي، امين راكعي، حسنسحر رضا زادهن،
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سيستم :معرفي

فني :مشخصات

فركانسي- (CENELEC)كيلوهرتز9-148:باند

OFDMكانال32:مدوالسيون-

سيستم- كار دوطرفه:حالت Half)نيمه Duplex)

خروجي- به(وات1/0-1/5:توان تنظيم نرمقابل )افزاريصورت

ديناميكي- dBm96:محدوده

داده- انتقال تنظيم(برثانيهكيلوبيت6/4-148:هاسرعت )قابل

سيستمويژگي :هاي

استاندارد- IEC61334براساس

روش- با شدن شبكه تكراركنندهMaster/Slaveقابليت از استفاده و

بيت- نرخ و توان فركانس، تنظيم قابليت

ارتبنرم- تحتافزار كاربر با Windowsاط

كدينك- به روشCRCمجهز به خطا تصحيح Viterbiو
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بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

دريافت� و ارسال ارتباط توزيعDATAبرقراري پست چند شامل شبكه يك در

در� استفاده جهت ايجادشده فني دانش واگذاري شبكهAMRامكان اتوماسيون توزيعو هاي

پروژهمستندا :ت

پژوهشي- گزارشمخابراتگروه پژوهشگامديريتوكنترلپژوهشكده؛پروژه6-1مراحل؛ .نيروهشبكه؛

پژوهشي- گزارشمخابراتگروه خطوط”نهائي؛ ازطريق داده انتقال مخابراتي سيستم يك ساخت و طراحي

توزيعكيلوولت20 اتوماسيون پژوهشگمديريتوكنترلپژوهشكده؛“براي .نيروهاشبكه؛
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پروژه :عنوان

پرشفركانس تكنيك با گسترده طيف راديويي مودم ساخت و طراحي

پروژه :خالصه

باتوجه فراوانامروزه نياز بهبه و دارد وجود سيار حالت در داده انتقال براي كه دادهي انتقال زياد مزاياي هاخاطر

بيبه استصورت گرفته قرار توجه مورد بسيار روش اين رايج.سيم، خطوط به دسترسي نقاط كه مناطقي در

مناطق در نقاط يا و باشد پرهزينه كابلي خطوط از استفاده يا و نباشد كابلي باشند،مخابراتي پراكنده شهري

به داده انتقال براي راديويي مودم از مقروناستفاده كامالً قيمت ازنظر مخابراتي عملي حل راه يك عنوان

استبه مودم.صرفه بكارگيري مخابراتي سيستم عملكرد امنيت افزايش براي ميان اين طيفدر راديويي هاي

به درياگسترده و ارسال در باال اطمينان مزاحمعلت وجود و تداخل شرايط در حتي اطالعات فركانسي،فت هاي

است مودم.چشمگير باالي سرعت و ايمني نتيجه ميدر داده دريافت و ارسال در گسترده طيف شبكههاي توان

كرد ايجاد توزيع اتوماسيون براي مطمئني عالوه.راديويي گسترده طيف مودم مزاياي ديگر بااز آن مقابله بر

فيدينگ،تدا و سيستمعدمخل ساير از را آن كه است فركانسي مجوز دريافت به آن ونياز مخابراتي هاي

ميمودم متمايز معمول راديويي شبكهعالوه.سازدهاي در سيستم اين كاربردهاي مودمبر اين توزيع، هايهاي

به گسترده طيف شبكهراديويي در مخابراتي بستر فوقعنوان نهاي ميتوزيع قرار استفاده مورد دنيايز در كه گيرد

شبكه در سيستم اين از زيادي فوقتعداد فوقهاي شبكه در نيز ايران در حاضر حال در و شده نصب توزيعتوزيع

منطقهشركت برق گستردههاي طيف راديويي مودم خوزستان، برق و آب و كرمانشاه و هرمزگان اصفهان، اي

مخابراتيبه بستر استعنوان شده به.استفاده سيستم اين پارامترهاي نرماكثر تنظيمصورت قابل افزاري

بينمي فاصله كاربردي، هر با متناسب را راديويي مودم پارامترهاي توان مي قابليت اين از استفاده با باشند،

به موردنظر، ارسالي داده نرخ و آنها جغرافيايي شرايط گيرنده، و نرفرستنده با بدونمراحتي و تغييرافزار به نياز

نمودسخت تنظيم .افزاري

مجري گروه پروژهمخابرات:نام مدير غنيان:نام زهرا

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PCMVT02:كد

همكاران حسن:نام رضا قوامي، زادهكامران
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سيستم :معرفي

مدل گسترده طيف راديويي مودم اصلي فني :FHSS-900مشخصات

فركانسي- بهقابل(مگاهرتز916-924:باند نرمتنظيم )افزاريصورت
كانال- كيلوهرتز100:فاصله
سيستم- كار دوطرفه:حالت Half)نيمه Duplex)

خروجي- به(وات1/0-1:توان تنظيم نرمقابل )افزاريصورت
گيرندگي- برثانيهبيت19200درنرخdB20=SINADبراي-dBm100:حساسيت
داده- انتقال تنظيم(برثانيهبيت4800-19200:هاسرعت )قابل

اصليويژگي مدلهاي گسترده طيف راديويي :FHSS-900مودم

بهانعطاف- باال ميكروپروسسورعلپذيري به بودن مجهز ت
به- سيستم ارسالي بيت نرخ و فرستنده خروجي توان كار، فركانس تنظيم نرمقابليت افزاريصورت
نرم- هر از استفاده با داده دريافت و ارسال و راديويي لينك تست سيستم، پارامترهاي تنظيم و افزاربازخواني

سريال پورت Hyper)استاندارد Terminal)

خطا- تصحيح كدينگ به (FEC)مجهز

هاي- قابليت Bitداراي ScramblingوPacket Interleaving

داده- ورود با فرستنده خودكار شدن (DOX)فعال

آسنكرون- واسط پورت محدودهRS-232داراي در تنظيم قابل بيت نرخ برثانيهكيلوبيت8/4-4/38با

بدستچكيده اهداف و :روژهپآمدهنتايج

�---

پروژه :مستندات

پژوهشي- گزارشمخابراتگروه شبكه؛پروژه5-1مراحل؛ مديريت و كنترل نيرو؛پژوهشكده .پژوهشگاه
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پروژه :عنوان

راديويي مودم صنعتي توليد بر نظارت و UHFپشتيباني

پروژه :خالصه

شركت بهامروزه، برق توزيع بهرههاي افزايش به دستيابي هزينهمنظور كاهش و مطمئن برق تامين هايوري،
بهره و باشندنگهداري مي توزيع اتوماسيون هاي سيستم بكارگيري بدنبال دست.برداري است بهبديهي يابي

بود نخواهد پذير امكان كافي سرعت داراي و مطمئن مخابراتي شبكه از استفاده بدون نظر مورد .اهداف
بهرهلينك و نصب سهولت قيمت، ازنظر راديويي مناسبترهاي بسيار ارتباطي روشهاي ساير با مقايسه در برداري

سيستمباتوجه.باشندمي فراوان كاربردهاي و مزايا ربه بههاي اقدام نيرو پژوهشگاه داده، انتقال براي اديويي
فركانسي باند در راديويي مودم ساخت و استUHFطراحي پياده.كرده طراحي، مراحل طي از سازيپس

نرمسخت و تستافزار كليه مربوطه، استانداردافزار طبق حاد و نرمال تست شرايط تحت سيستم عملكردي هاي
را مودم دور راه تست درنهايتو و پذيرفته صورت موفقيت با بهNRM400ديويي، مودم، صنعتي نمونه عنوان
فركانسي باند ارساليUHFراديويي داده نرخ با بهبيت9600، برايبرثانيه، مناسب جايگزين يك عنوان

ميمحيط بااليي قيمت داراي كه كابلي مخابراتي استهاي گرديده ارائه پارامترها.باشند بهاكثر سيستم اين ي
نرم ميصورت تنظيم قابل باافزاري متناسب را راديويي مودم پارامترهاي توان مي قابليت اين از استفاده با باشند،

باتوجه كاربردي، دادههر نرخ و آنها جغرافيايي شرايط گيرنده، و فرستنده بين فاصله اخذشده، فركانس مجوز به
به موردنظر، نرمارسالي با سختراحتي تغيير به نياز بدون و نمودافزار تنظيم و.افزاري فني پشتيباني پروژه در

راديويي مودم صنعتي توليد بر اينUHFنظارت ساخت تا بود راديويي مودم روي بر اصالحاتي انجام هدف ،
باشد نداشته موردي تنظيمات به نيازي و باشد تكرارپذير توليد خط مراحل در ا.سيستم با تغييراتيهمچنين عمال

نرم بهدر آن شدن تبديل توانايي راديويي، مودم گرديد) Optionalصورتبه(repeaterافزار .ايجاد
مودم حاضر حال راديوييدر ارتباطUHFهاي سازگان شركت توسط پژوهشگاه(توليدي طرح خوبيبه)مطابق

تهرا مركز برق نيروي توزيع شركت پست سه بين مخابراتي وحدتارتباط نامهاي به سعادت4ن محدوده(1، در
كرمان پست)خيابان اميركبير(68و خيابان در برقرار)واقع شهدا ميدان در واقع مربوطه ديسپاچينگ مركز با را

مجري گروه پروژهمخابرات:نام مدير گراكويي:نام سيدكسري

كارفرما نير:نام پروژهوپژوهشگاه PCMPN09:كد

همكاران بهادري:نام حميده جمشيدي، دولت
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بين.سازدمي مخابراتي ارتباط تابان20پست3همچنين نامهاي به مربوطه ولت تابان1كيلو خيابان(2، در واقع
خ-وليعصر ميرداماددو از باالتر علوي)يابان آفريقا(و خيابان در بهرامي–واقع ديسپاچينگ)خيابان مركز با

تهران شمالغرب برق نيروي توزيع قدس(شركت شهرك نصب)ميدان تكراركننده ازطريق ساختمانو روي شده
ونك(توانير گرديد)ميدان .برقرار

سيستم :معرفي

مدل راديويي مودم اصلي فني :NRM-400مشخصات

فركانسي- بهقابل(مگاهرتز403-419:باند )افزارينرمصورتتنظيم
كانال- كيلوهرتز25:فاصله
سيستم- كار دوطرفه:حالت Half)نيمه Duplex)

خروجي- به(وات5/0-6:توان تنظيم نرمقابل )افزاريصورت
گيرندگي- dB12=SINADبراي-dBm117:حساسيت

داده- انتقال تنظيم(برثانيهبيت4800-9600:هاسرعت )قابل

مدلويژگي راديويي مودم اصلي :NRM-400هاي

بهانعطاف- باال ميكروپروسسورپذيري به بودن مجهز علت
به- سيستم ارسالي بيت نرخ و فرستنده خروجي توان كار، فركانس تنظيم نرمقابليت فزارياصورت
نرم- هر از استفاده با داده دريافت و ارسال و راديويي لينك تست سيستم، پارامترهاي تنظيم و افزاربازخواني

سريال پورت TERM 95, Hyper)استاندارد Terminal)

خطا- تشخيص كدينگ به خطا(CRC-16)مجهز تصحيح (FEC)و

قابليت- Bitهايداراي ScramblingوPacket Interleaving
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نيرو پژوهشگاه

شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده

داده- ورود با فرستنده خودكار شدن (DOX)فعال

آسنكرون- واسط پورت محدودهRS-232داراي در تنظيم قابل بيت نرخ برثانيهكيلوبيت3/0-4/38با
به- عملكرد قابليت تكراركنندهداراي )Repeater(عنوان
قابليت- Carrierداراي Sense

انجامتست مودمهاي مورد در مدلشده :NRM-400راديويي

فرستندهتست- پارامترهاي استانداردوكليه طبق راديويي ETSI300-113وETSI300-086هايگيرنده

سيستمتست- راديوييعملكردي حادمودم شرايط استاندارد(Extreme)تحت ETSI300-086طبق

سيستم- دور راه بستهتست خطاي نرخ ميزان سنجش و راديويي اطالعاتيمودم هاي
توزيع- پايانه با همراه راديويي مودم لينك با(RTU)تست مطابق كنترل مركز با ارتباطي پروتكل تحت و

پروتكلIEC60870-5-101استاندارد DNP3و

مدلتائيديه راديويي مودم براي دريافتي :NRM-400هاي

وحدت- پست بين راديويي مودم مناسب عملكرد مركز4تائيديه برقو نيروي توزيع شركت ديسپاچينگ
بمدت تهران اتوماسيون2مركز راهبردي عالي كميته رئيس و شركت اين مديرعامل توسط صادرشده ماه
مورخ تهران 15/10/83توزيع

وزارت- راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان مقرارت و استاندارد اداره توسط صادرشده تائيديه
فناوري مبنيارتباطات مدلاطالعات، راديويي مودم مطابقت تائيد و تست استانداردNRM400ر مربوطه،با
آيين و راديويينامهمقررات ارتباطات هاي

توليد- وزارت500مجوز راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان توسط صادرشده راديويي مودم دستگاه
اطالعات فناوري و ارتباطات

استفاده- ارتباطات6ازمجوز و مقررات تنظيم سازمان توسط صادرشده تهران شهر محدوده در فركانس
اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت راديويي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

�---

پروژه :مستندات

پژوهشي- گزارشمخابراتگروه راديويي”نهائي؛ مودم صنعتي توليد بر نظارت و ؛“UHFپشتيباني
پژوهشگامديريتوكنترلپژوهشكده .نيروهشبكه؛
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

پروژه :عنوان

قـدرت ترانسفورماتـور جايگزينيشـشدستگـاه زمانـي اولويـت تعيين

تبديل نسبت بيشاز63/230با عمر با پست20كيلوولت در كمالوندسال هاي

لرستان استان البون و

پروژه :خالصه

نيا بدون را تجهيزات اين عمومي سالمت و وضعيت ارزيابي ترانسفورماتور، عايقي روغن شيميايي بهآناليز ز

است ساخته امكانپذير مدار از سيستم بدست.خروج نتايج سويبراساس و سمت آزمايشها، اين از آمده

آزمونهاگيريتصميم ساير انجام جهت بعدي اقدامات نياز درصورت و تعيين تجهيزات اين با ارتباط در بعدي هاي

الكتريكي( مي)آزمونهاي پيادهبه.پذيردصورت و آغاز وضعيتسازمنظور و ارزيابي روشهاي اجراي سنجيي

پروژه آناليزشيميايي، روشهاي پايه بر دستگاه‹‹ترانسفورماتورها شش جايگزيني زماني اولويت تعيين

نسبت با قدرت از63/230ترانسفورماتور بيش عمر با پست20كيلوولت در البونسال و كمالوند هاي

و››لرستاناستان شيمي پژوهشي گروه بهتوسط نيرو پژوهشگاه در رسيدفرآيند فرآيند.انجام پروژه اين در

تسريع عوامل گرفتفرسودگي، قرار بررسي مورد آن ارزيابي روشهاي و سيستم فرسودگي براساس.كننده سپس

پياده چارچوب موجود تجربيات و علمي مستندات و استانداردها تدوينمقاالت، روش نمونهسازي و ها،برداريشده

بدستآ نتايج تحليل و شيميايي گرفتزمايشهاي صورت آن براساس .آمده

مجري گروه فرآين:نام و پروژهدشيمي مدير انوري:نام زادهكتايون

كارفرما منطقه:نام برق باخترشركت پروژهاي PPCBB01:كد

همكاران فرمهيني:نام مجيد سرمستي، تورج ميرفندرسكي، سيدمجتبي
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

اندازه� امكان كشورايجاد داخل در فوران خانواده تركيبات گيري
باتوجه� ترانسفورماتور عايقي روغن شيميايي آناليزهاي نتايج تحليل در تحقيقاتبازنگري جديدترين به
زيرارز� بشرح بررسي مورد ترانسفورماتورهاي وضعيت :يابي

مطالعه- مورد ترانسفورماتورهاي عايقي روغن وضعيت تعيين
مطالعه- مورد ترانسفورماتورهاي در الكتريكي يا و حرارتي عيوب وجود بررسي
باتوجه- بررسي مورد ترانسفورماتورهاي عايقي كاغذ شرايط خانرزيابي تركيبات آناليز نتايج فورانبه واده

عايقي سيستم باقيمانده عمر برآورد و
داغ- نقاط دماي مطالعهHot Spotبرآورد مورد ترانسفورماتورهاي در مشخص زماني محدوده در
بهره- چگونگي پيشنهاد زمانبنديارائه برنامه و مطالعه مورد ترانسفورماتورهاي نگهداري و برداري

روغنگيرينمونه هاي

پروژه :مستندات

پژوهشيگر- فرآيندوه و گزارششيمي مواد؛3-1فاز؛ و شيمي مركز مرداديرونپژوهشگاه؛ .1384ماهدي–؛

پژوهشي- فرآيندگروه و گزارششيمي ترانسفورماتور”نهائي؛ دستگاه شش جايگزيني زماني اولويت تعيين
تبديل نسبت با از63/230قدرت بيش عمر با پست20كيلوولت در كمالوسال البونهاي و ند

مواد؛“لرستاناستان و شيمي مركز ماهيرونپژوهشگاه؛ بهمن .1384؛
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

پروژه :عنوان

عيب عمليات بر نظارت و كنترل و فني پيشگيرانهبازرسي شناسي

تهران برق توزيع ترانسفورماتورهاي

پروژه :خالصه

ترانسفورماتورهاي وضعيت نصب20ارزيابي زميني شركتكيلوولت به قراردادي طي تهران استان سطح در شده

CESIشركـت قـرارداد اين براساس گرديده واگذار وضعيتCESIايتاليـا تا شد ترانسفورماتـور8000متعهد

منطقه20 برق شركت محدوده زميني عيبكيلوولت و ارزيابي مورد را تهران قراراي پيشگيرانه شناسي

بهباتوجه.دهد نيرو پژوهشگاه در موجود تجربيات وبه استانداردها با كار اجرائي مراحل مطابقت و بررسي منظور

پروژه نظارت علمي گرديدمستندات واگذار نيرو پژوهشگاه به تحقيقاتي پروژه يك طي پروژه.مذكور اين طي

مقاالت و مدارك و مستندات با فوق روش مقايسه با و شد بررسي خارجي پيمانكار توسط بكاررفته علمي مباني

يافت گرفتعلمي قرار ارزيابي مورد روش قوت و ضعف نقاط .شده

مجري گروه فرآيند:نام و پروژهشيمي مدير انوري:نام زادهكتايون

كارفرما تهرانشرك:نام شمالغرب برق نيروي توزيع پروژهت 2101:كد

همكاران معدندار:نام علي كومله، پركار سيامك
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

بدستچكيده اهداف و :پروژههآمدنتايج

توزيع� رده ترانسفورماتورهاي شناسنامه تنظيم جهت پرسشنامه تهيه

سرگروه� ترانسفورماتورهاي انتخاب در بكاررفته علمي مباني ترانسفورماتورها3تا1(تعيين از )درصد

نمونه� دستورالعمل ترانسفورماتورهاتدوين روغن از برداري

گروه� ترانسفورماتورهااصالح بندي

پ :روژهمستندات

پژوهشي- فرآيندگروه و گزارشيمي شيمي؛ مركز پروژه؛ اول مرحله بهمنيرونپژوهشگاهومواد؛ش .1383ماه؛

پژوهشي- فرآيندگروه و نهائيزارگ؛شيمي عيب”ش عمليات بر نظارت و كنترل و فني شناسيبازرسي

تهران برق توزيع ترانسفورماتورهاي مـواد؛“پيشگيرانه و شيمـي مركـز ماهيرونژوهشگاهپ؛ خرداد .1384؛
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

پروژه :عنوان

امكان و اقتصادي و فني بامطالعه توزيع ترانسفورماتور توليد سنجي

آمورفهسته

پروژه :خالصه

سيستم تلفات بدليل كشور در توليدي برق از زيادي مقادير حاضر حال بهدر نيرو توزيع و انتقال توليد، هدرهاي

شبكه.رودمي تلفات كاهش روشهاي بارمهمترين مديريت و بازدهي بهبود خازنگذاري، شامل نيرو توزيع هاي

هاديترانسفورماتو مقطع سطح بهبود شبكهرها، آرايش تجديد و شبكه ولتاژ افزايش ومي)فيدرها(ها، باشد

انجامبررسي ميهاي نشان اقتصاديشده و مناسبترين از يكي كه توزيعدهد شبكه تلفات كاهش روشهاي ترين

ترانس بازدهي بهبود ميكشور توزيع چندهاي تاكنون ما كشور در متاسفانه كه استباشد نگرفته قرار نظر مد .ان

و نحوه به مربوط فني مسائل داشتن درنظر ضمن كشور در توزيع ترانسفورماتورهاي تلفات بهينه انتخاب براي

است برخوردار فراواني اهميت از نيز اقتصادي پارامترهاي گرفتن درنظر تلفات، كاهش در.ميزان حاضر پروژه در

سطوح با ترانسفورماتورهاي فناوريابتدا و مواد از استفاده با مختلف قيمتتلفات و گرديد طراحي گوناگون هاي

شد محاسبه آنها فروش در.تخميني متوسط سود و تورم نرخ الكتريكي، انرژي قيمت داشتن درنظر با آن از پس

و بي...كشور و بار تلفات ارزش ترانس، گرديدباري تعيين كشور در توزيع گزينه.هاي بادرنهايت مختلف هاي

آنها تلفات هزينه داشتن درنظر با آنها عمر طول در ترانسفورماتورها واقعي قيمت ارزيابي روش از TOC(استفاده

گرديد) مقايسه و مي.بررسي نشان حاضر پروژه از حاصل ترانسنتايج ساخت و طراحي كه موجوددهد هاي

فني ازنظر كشور در حاضر مطل-درحال و بهينه ايناقتصادي مجدد طراحي ضمن بايستي و نبوده گونهوب

هزينه داشتن درنظر با ترانسترانسفورماتورها از استفاده و ساخت سمت به آنها، تلفات باالترهاي بازده با هاي

كرد بهينه.حركت تلفات سطوح كشور، در متوسط بهره و تورم نرخ نيز و الكتريكي انرژي قيمت گرفتن درنظر با

ترانس بهبراي بايستي داخلي توزيع بيگونههاي و بار تلفات كه گردد انتخاب بهاي آنها درباري همزمان طور

ترانس20-25حدود تلفات به نسبت باشددرصد كمتر موجود در.هاي تلفات بهينه سطوح اين به دسترسي براي

مجري گروه پروژهمتالورژي:نام مدير جهانگيري:نام محمدرضا

كارفرما توانير:نام پروژهشركت PMTVT06:كد

همكاران قرهعلي:نام گئورك ژام، نجفيپاكبر هادي احمدزاده، بهروز تيان،
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

اينترانس فروش قيمت داخلي، توزيع خواهاي افزايش حدودي تا تجهيزات گرفتنگونه درنظر با و يافت هد

ترانس براي سرمايه برگشت زمان آنها، تلفات حدودهزينه در كشور در مطلوب بازدهي با سال3-4هاي

.خواهدبود

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

فناوري� انواع مقايسه و ترانسبررسي ساخت محدوديتهاي و مزايا و باال بازده با توزيع هرهاي يكهاي

آنها از

ترانس� تلفات سهم انرژيبررسي و توان تلفات كاهش پتانسيل و شبكه تلفات كل در كشور توزيع هاي

ترانس بكارگيري پربازدهازطريق هاي

ترانس� ساخت براي بهينه اقتصادي و فني روشهاي كشورتدوين در توزيع هاي

ترانس� تلفات بهينه سطوح ارائه و كشورانتخاب در توزيع اقتصاديهاي و فني مسائل گرفتن درنظر با

ترانسآماده� ساخت جهت مناسب بستر كشورسازي در باال بازده با توزيع هاي
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

پروژه :مستندات

گزار- متالورژي؛ پژوهشي اولگروه مرحله و”ش داخلبررسيمطالعه ساخت توزيع ترانسفورماتورهاي انواع

آنها مشخصات و خارج مواد؛“و و شيمي مركز ماهيرونوهشگاهپژ؛ بهمن .1383؛

گزار- متالورژي؛ پژوهشي دومگروه مرحله و”ش روشهامطالعه فناوريبررسي ساختو هاي

باال بازده با توزيع مواد؛“ترانسفورماتورهاي و شيمي مركز ماهيرونپژوهشگاه؛ تير .1384؛

گزار- متالورژي؛ پژوهشي سومگروه مرحله فني”ش تر-بررسي ساخت بااقتصادي توزيع انسفورماتورهاي

فناوري ازطريق باال مختلفبازده مواد؛“هاي و شيمي مركز ماهيرونپژوهشگاه؛ مرداد .1384؛

گزار- متالورژي؛ پژوهشي چهارمگروه مرحله وجمع”ش نهائي مواد؛“پيشنهاداتارائهبندي و شيمي مركز ؛

ماهيرونپژوهشگاه شهريور .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پروژه :عنوان

بهتدوين مقاوم پوششهاي لولهدانشفني برروي بويلرنيروگاهيخوردگي هاي

پروژه :خالصه

ريلوله و سوپرهيتر ميهاي باال دماي خوردگي و اكسيداسيون معرض در اغلب بويلرها در امرهيتر اين و باشند
لوله زودرس زوال استموجب گرديده بويلر لوله.هاي ريخوردگي و سوپرهيتر بههاي ازهيتر استفاده واسطه

وانا كلر، پتاسيم، سديم، آالينده عناصر حاوي هواي يا لولهسوخت خوردگي در جدي مشكلي گوگرد و هايديم
مي لوله.باشدبويلر در باال دماهاي در خوردگي از جلوگيري جهت مختلفي وروشهاي دارد وجود بويلر هاي

استپوشش نشده استفاده ايران در حال به تا كه است مفيد روشهاي اين از يكي بويلر لوله سطح .دهي
مواد خواص ابتدا پروژه اين لولهدر در بهرهبكاررفته شرايط و كشور نيروگاه سه بويلر سوابقهاي و برداري

گرفت قرار بررسي مورد آنها آتش سمت پوشش.خوردگي جهت مختلف روشهاي لولهسپس ودهي بويلر هاي
به بويلر كاري شرايط و زمينه آلياژ جنس حرارت، درجه خورنده، محيط به بسته پوششها انتخارفتار بمنظور

گرفت قرار مطالعه مورد مناسب نمونه.پوشش روي بر شده انتخاب لولهپوششهاي اعمالهاي بويلر هاي
نمونه.گرديدند روي بر باال دماهاي در خوردگي دادهآزمايشهاي پوشش گرديدهاي انجام روش.شده درنهايت
كپوشش كنترل دستورالعمل و گرديد تعيين مناسب اوليه مواد و بهينه پوششدهي روش و پوشش دهييفيت
گرديدانتخاب تهيه .شده،

مجري گروه پروژهمتالورژي:نام مدير رضاخاني:نام داور

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه PMTPN07:كد

همكاران مصالئيعلي:نام ليال پاشا، امير ژام، سيدروحاكبر سعيدي، رقيه حسينيپور، اهللا
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

لوله� براي پوشش كيفيت كنترل دستورالعمل بهمراه مناسب گرديدپوششهاي تعيين نيروگاهي بويلر هاي

پروژه :مستندات

گزار- متالورژي؛ پژوهشي لوبررسي”شگروه در بكاررفته آلياژهاي ولهخواص كشور نيروگاه سه بويلر هاي

بهره شرايط آتشبررسي سمت خوردگي سوابق و مواد؛؛“برداري و شيمي ؛يرونپژوهشگاهمركز

.1383ماهارديبهشت

گزار- متالورژي؛ پژوهشي پوشش”شگروه روشهاي مواد؛؛“دهيبررسي و شيمي ؛يرونپژوهشگاهمركز

.1383آذرماه

گزا- متالورژي؛ پژوهشي مختلف”شرگروه آزمايشهاي اتنخابانجام پوشش سه روي تعيينمنظورهبشدهبر

روش پوششدهيپوششنهائي بهينه شرايط و مناسب اوليه مواد مواد؛؛“دهيمناسب، و شيمي مركز

ماهيرونپژوهشگاه فروردين .1384؛

گزار- متالورژي؛ پژوهشي پوشش”شگروه دستورالعمل پارائه كيفيت كنترل و لولهدهي روي بر هايوشش

موردنظربويلر نيروگاه مواد؛؛“سه و شيمي ماهيرونپژوهشگاهمركز خرداد .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پروژه :عنوان

فنيامكان مطالعات و سيم-سنجي ساخت آلياژياقتصادي آلومينيوم هاي

هادي در استفاده هواييمورد هاي

پروژه :خالصه

آلياژيهادي آلومينيوم هادي)AAAC(هاي درصنعت بانقالبي آوردندهها نسبت.وجود و كم وزن جهت به

هادي اين باالي مخصوص وزن به حياستحكام دكلها، فواصل انتقال، خطوط طراحي ون افزايش انتقال هاي

خطوط اين مي)SAG(خميدگي كاهش آلياژهاعمده.يابدنيز اين آلومينيوم،ترين منيزيم-سيليسيم-آلياژهاي

آلومينيوم از بيشتر بسيار آنها سطحي سختي كه و.باشندمي1350است نصب حين آنها سطح بنابراين

دبهره كمتر پديدهبرداري و شده تخريب درتداخلمانندهاييچار كمتر نيز كرونا و راديويي نهاآهاي

به.شودايجادمي خوردگي به محيطمقاومت و ساحلي مناطق در ويژگيويژه از آلوده صنعتي برجستههاي هاي

هادي نوع اين ميديگر هادي.باشدها نوع مياين حدودها در بيشتريدرصد8توانند انتقالجريان خطوط در را

هادي با مقايسه يكسان(معادلACSRهايدر دماي افزايش و اندازه و)با انتقال تلفات و دهند عبور ازخود

دهند كاهش حدي تا نيز را .توزيع

امكان واقع در حاضر فنيپروژه مطالعه و مي-سنجي كشور در هادي نوع اين ساخت از.باشداقتصادي هدف

اولي طراحي ميپروژه سيمكات شركت در موجود امكانات گرفتن درنظر با هادي نوع اين توليد خط باه تا باشد

هادي نوع اين بتوان شركت اين توليد خط در الزم تغييرات بهانجام را نمودها توليد اقتصادي اين.صورت جهت

گسترده مطالعه ريختهامر آلياژسازي، فرآيندهاي برروي راي به گرم نورد و گرفتگري انجام پروپرزي .وش

خنكسيستم گرديدهاي طراحي نيز گرم نورد از پس باال سرعت با مفتول پروژه.كننده اين در همچنين

گرفت قرار مطالعه مورد سيم كشش و گرم نورد سيمكات.پارامترهاي شركت توليد خط تجهيزات پايان در

طراحي مشخصات با و هاديبررسي توليد جهت آلومشده آلياژيهاي گرديد)AAAC(ينيوم اين.مقايسه نتايج

مجري گروه پروژهمتالورژي:نام مدير شيرپ:نام يمحمدرضا

كارفرما تبريز:نام كابل و سيم پروژه)سيمكات(شركت PMTSH01:كد

همكاران جهانگيريعلي:نام محمدرضا ژام، اكبر
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

هزينه صرف و جزئي تغييرات با كه داد نشان ميپروژه كيفي كنترل دستگاههاي خريد جهت كم خطهاي توان

هادي ساخت براي را سيمكات شركت در موجود بهتوليد آلياژي آلومينيوم بردهاي .كار

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

فنيم� هادي-قايسه مناسباقتصادي هادي انتخاب و يكديگر با مختلف هاي

ريخته� و آلياژسازي ذوب، روشهاي آلومينيومتعيين آلومينيوم6201گري مفتول پيوسته توليد آلياژيجهت

آلياژ� گرم نورد پارامترهاي ديگر و توان ريخته6201محاسبه فرآيند از گريبعد

انحال� حرارتي عمليات وطراحي تجهيزات ارائه و گرم نورد از پس توليدشده مفتول پيوسته ل

الزمپارامترهاي

آلياژ� سيم كشش مختلف پارامترهاي و نيرو موردنياز6201محاسبه سايز با سيم به مفتول تبديل جهت

آلياژي� آلومينيوم هادي ساخت جهت سيمكات شركت توليد خط در الزم تغييرات تعيين

پروژه :مستندات

مگرو- پژوهشي نهائي؛تالورژيه فنيامكان”گزارش مطالعات و سيم-سنجي ساخت آلومينيوماقتصادي هاي
هادي در استفاده مورد هواييآلياژي ماه“هاي آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي مركز .1384؛
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پروژه :عنوان

واحد توربين و بويلر اجزاء باقيمانده عمر لوشان2ارزيابي نيروگاه

پروژه :خالصه

اجزا شديد كاري شرايط جهت آسيبءبه توربين، و وبويلر خستگي خزش، همچون متالورژيكي مختلف هاي

بهره درحين اجزاخوردگي اين بر ميءبرداري آسيب.گرددوارد ميافزايش باعث مذكور عمرهاي كه گردد

اجزا و يابدءقطعات مي.كاهش سعي اوليه طراحي آسيبدر اجزاگردد بر وارده قراءهاي مدنظر و شده رلحاظ

شودگر پيش.فته شرايط با واحد شرايط عمل در نميبينيولي مطابقت اوليه طراحي در واحدهايشده حتي و كند

بهره ازلحاظ نيستندمشابه يكساني شرايط داراي بررسي.برداري و آزمايشها انجام با است ضروري هايبنابراين

يافت آگاهي قطعات باقيمانده عمر و وضعيت از .الزم

پرو اين واحددر توربين و بويلر اجزاء متالورژيكي و مكانيكي خواص ارزيابي هدف درنهايت2ژه و لوشان نيروگاه

مي اجزاء اين باقيمانده عمر نيروگاه.باشدتخمين مدارك و اسناد بررسي از پس ابتدا در منظور اين براي

نمونه و آزمايشها آنها كاركرد شرايط و قطعات فني مشخصات شامليبرداردرخصوص غيرمخرب هاي

سختيرپليكاگيري،ضخامت و شدسنجي انجام نيروگاه محل در و موردنظر قطعات روي بر سپس.سنجي

متالوگرافي، تنشي، گسيختگي شامل مخرب يكسختيآزمايشهاي روي بر لولهسنجي از درسري مشخص هاي

گرفت انجام نيرو پژوهشگاه ساختا.آزمايشگاه بررسي از پس مكانيكيدرنهايت خواص و قطعات ميكروسكوپي ر

بررسيو مورد قطعات باقيمانده عمر ارتباط اين در موجود ساختاري الگوهاي از استفاده با و ابعادي مشخصات

گرديد .مشخص

مجرينام پروژهمتالورژي:گروه مدير كاظم:نام لياسيحسن پور

كارفرما منطقه:نام برق گيالنشركت پروژهاي PMTBG01:كد

همكاران علي:نام مهديزاده، ميرابوالقاسمي،محسن حامد خداپرستي، كامران شيخلري، فالح اكبر

محمدنظريحاجعلي
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

واحد� توربين و بويلر اجزاء ساختاري مشخصات لوشان2تعيين نيروگاه

خوا� واحدتعيين توربين و بويلر اجزاء مكانيكي لوشان2ص نيروگاه

واحد� بويلر اجزاء ابعادي مشخصات لوشان2تعيين نيروگاه

واحد� توربين و بويلر اجزاء عمر لوشان2تخمين نيروگاه

پروژه :مستندات

م- پژوهشي نهائي؛تالورژيگروه واحد”گزارش وتوربين بويلر اجزاء باقيمانده عمر ؛“لوشاننيروگاه2ارزيابي

ماه تير نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1384مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه و”گزارش؛واد قدرت كابلهاي اي نمونه و نوعي آزمونهاي مقررات و روشها

هواييهادي ماه؛“هاي ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1383مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه ومشخ”گزارش؛واد كابل و سيم آزمايشگاهي تجهيزات قيمت و فني صات

آزمونهاتست ماه؛“شيت ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1383مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه خارجي”گزارش؛واد و داخلي معتبر آزمايشگاهي مراكز و؛“شناسايي شيمي مركز

ماه ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه .1383مواد؛
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پ :روژهعنوان

بخار توربين اجزاء باقيمانده عمر برآورد مختلف روشهاي پژوهشدر و تحقيق

پروژه :خالصه

به بخار توربين اجزاء كاري بهرهگونهشرايط درحين اجزاء اين كه است آسيباي تاثير تحت مختلفبرداري هاي

دارند قرار اينها مانند و خوردگي خستگي، خزش، ازقبيل آسيب.متالورژيكي مهم اثرات مذكواز عمرهاي كاهش ر

مي عالوه.باشدقطعات قطعات ناگهاني تخريب توقفازطرفي تعميرات، سنگين خسارات نمودن وارد هايبر

برنامه داشتريزياجباري خواهد پي در آنها.نشده باقيمانده عمر و قطعات متالورژيكي وضعيت از اطالع بنابراين

كهبه(  واحدهايي براي آن100000ويژه عمر از استساعت شده سپري بهره)ها براي ضروري وامري برداري

است نيروگاهها بررسي.مديران و آزمايشها انجام با است قادر باقيمانده عمر تخمين وفناوري وضعيت الزم، هاي

نمايد مشخص را قطعات باقيمانده مي.عمر باقيمانده عمر ارزيابي فرآيند انجام اقتصاديهمچنين صرفه تواند

از شكستجنبهزيادي از جلوگيري رساندنهاي ازآسيب جلوگيري اجباري، خاموشي از جلوگيري غيرمترقبه، هاي

برنامه و قطعات ساير نمايدبه فراهم خريد و تعميرات .ريزي

تقسيم يك ميدر تقسيم مخرب و غيرمخرب محاسباتي، روشهاي به عمر تخمين روشهاي كلي در.شوندبندي

براس محاسباتي بهرهروشهاي تاريخچه عمراس ماده، اسمي خواص و قطعه هندسه بارگذاري، نوع برداري،

مي زده تخمين سختي.شودباقيمانده همچون غيرمخرب آزمونهاي انجام با غيرمخرب روشهاي سنجي،در

بررسي تسترپليكاگيري، ابعادي، زمينههاي اين در موجود روابط و مستندات از استفاده با و بازرسي عمرهاي

مي ارزيابي قطعه آزمايشهايي.گرددباقيمانده انجام و بحراني نقاط از نمونه برداشت با مخرب روشهاي در اما

قطعه باقيمانده عمر نتايج، تحليل و بررسي و متالوگرافي ضربه، كشش، تنشي، گسيختگي خزش، همچون

مي كاربر.گرددمحاسبه روشهاي مطالعه و بررسي از پس پروژه اين ودر مهم اجزاء باقيمانده عمر تخمين دي

به اجزاء از يك هر عمر تخمين العمل دستور الزم، روابط و مستندات تدوين و تهيه و بخار توربين صورتاصلي

مجري گروه پروژهمتالورژي:نام مدير مهديزاده:نام محسن

كارفرما اقتصادي:نام امور و توسعه توانير-معاونت پروژهشركت PCPSM01:كد

همكارا جهرمي:ننام قدرقدر سيدكورش ميرابوالقاسمي، فاطميسيدحامد سيدمحمود محمدشيرازي، ميترا ،

نامي،ورزنه بايرام
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

گرديد تدوين دستورالعمل.جداگانه تهيهسپس نيروگاهيهاي واحد يك روي بر اصالح و امتحان جهت شده

بار.اجراشد اولين براي روشHP-IPروتورهمچنين با و شده آناليز محدود المان روش با بررسي مورد نيروگاه

گرديد عمر تخمين .محاسباتي

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

و� مخرب محاسباتي، روشهاي به بخار توربين اجزاء باقيمانده عمر ارزيابي و انجام نحوه و مستندات مباني،

غيرمخرب

تخمين� بخاردستورالعمل توربين اجزاء باقيمانده عمر

بندرعباس� نيروگاه دو واحد بخار توربين اجزاء باقيمانده عمر ارزيابي

محاسباتي� روش به آن باقيمانده عمر ارزيابي و بندرعباس نيروگاه دو واحد روتور تنش آناليز

پروژه :مستندات

م- پژوهشي متالورژيگروه مكاني”گزارش؛واد شامل اوليه نقاطزممطالعات و فوالدها خواص تخريب، هاي

بخار توربين اجزاء ماه؛“بحراني ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1383مركز

م- پژوهشي متالورژيگروه بخار”گزارش؛واد توربين اجزاء باقيمانده عمر برآورد محاسباتي ؛“روشهاي

ماه مرداد نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و .1383مركزشيمي
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

مگروه- متالورژيپژوهشي بخار”گزارش؛واد توربين اجزاء باقيمانده عمر برآورد غيرمخرب ؛“روشهاي

ماه مهر نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و .1383مركزشيمي

م- پژوهشي متالورژيگروه بخار”گزارش؛واد توربين اجزاء باقيمانده عمر برآورد مخرب ؛“روشهاي

ما دي نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و .1383همركزشيمي

م- پژوهشي متالورژيگروه بخار”گزارش؛واد توربين اجزاء باقيمانده عمر برآورد و؛“دستورالعمل شيمي مركز

ماه ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه .1384مواد؛

م- پژوهشي متالورژيگروه واحد”گزارش؛واد توربين اجزاء باقيمانده عمر بندرعباس2ارزيابي ؛“نيروگاه

مواد و ماهمركزشيمي تير نيرو؛ پژوهشگاه .1384؛
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

پروژه :عنوان

سـازه خوردگـي در راهتحقيـق ارائه و نيـرو انتقـال شبكـه بتنـي هاي

كاتـدي حفاظـت با كاهـشآن و جلوگيـري جهت عملـي و علمـي حل

پروژه :خالصه

مي هوايي و آب حاد شرايط داراي كه ايران جنوب مانند مناطقي بهدر آن مصالح و بهباشد آلوده عمده طور
خورد مقابل در محافظت براي روشهايي بايستي است، كلرور مانند مهاجم سازهيونهاي بهگي مسلح بتني كارهاي

شده طراحي محيطي خورنده عوامل استاندارد حد از بيش وجود پايه بر و داشته بااليي اطمينان ضريب كه رود
نيز.باشند اقتصادي مسائل كه آن ضمن يابد، افزايش خوردگي مقابل در آرماتور مقاومت بايستي درنتيجه

محدودبه عامل يك گعنوان درنظر شودكننده .رفته
امكان سيستممتاسفانه از استفاده سازهسنجي كاتدي حفاظت درهاي برق صنعت در استفاده مورد بتني هاي

نشده انجام كشور در تاكنون خوردگي از ناشي خسارات كاهش توجهجهت مورد مسئله پروژه اين درطي كه بود
گرفت سازهباتوجه.قرار كاتدي حفاظت كه اين مبه بتني سازههاي مورد در كه است روشي تنها آلودهسلح هاي

سازه روي بر آن از استفاده امكان و داشته كاربري كلر يون مطالعاتبه لذا دارد، وجود نيز خوردگي دچار هاي
گرفت صورت بيشتري نظر دقت با زمينه .دراين

مجري گروه غيرفلزي:نام پروژهمواد مدير بيرامي:نام هادي

كارفرما منطقه:نام برق پروژههرمزگانايشركت PCPVT01:كد

همكاران سامان:نام رضائي عباسيمسعود مهرگان كندي،
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

مطالعاتي� منابع بر مروري

و� سازهبررسي كنوني آنهاضعيت نصب تاريخچه براساس ها

آب� روي بر الزم آزمونهاي سازه.انجام و منتخبخاك هاي

سازه� تخريب مكانيزم بتنيتعيين هاي

خوردگي� از جلوگيري جهت كاتدي حفاظت از استفاده فني بررسي

بازار� مطالعات انجام و اقتصادي بررسي

فونداسيون� ساخت دستورالعمل بتهيه ادوامهاي

پروژه :مستندات

م- پژوهشي غيرفلزيگروه كاتديجمع”گزارش؛واد حفاظت مورد در مطالعه و مستندات و مقاالت آوري

دكل پستفونداسيون و برقها خطوط ماه؛“هاي دي نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1383مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه تخريب”گزارش؛واد علت تعيين و آزمون منتخبسازهانجام شيمي؛“هاي مركز

ماه خرداد نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ .1384و

م- پژوهشي غيرفلزيگروه ازامكان”گزارش؛واد جلوگيري جهت كاتدي حفاظت روش از استفاده سنجي

ماه؛“خوردگي دي نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1384مركز

پروژه”- موضوع با مرتبط .”مقاالت

پروژه...،ASTM،EN،BSاستانداردهاي”- موضوع با ارتباط .”در
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

پروژه :عنوان

روي اكسيد قرصبرقگير انبوه توليد مكانيزم تهيه و دانشفني به دستيابي

پروژه :خالصه

حفاظتي تجهيزات ساخت در آن از كه است متغير مقاومت با الكتريكي سراميك نوعي روي، اكسيد پايه وريستور

مي استفاده برقگير عنوان بين.گرددتحت بازارهاي در قطعه براساين ازالمللي كيفي، و الكتريكي مشخصات اس

بين باال10-4قيمتي فني دانش سطح با محصوالت زمره در توليد فناوري ازلحاظ و است برخوردار دالر

مي بهمحسوب لذاگردد دارد، وجود محصول اين ساخت براي محدودي توليدكنندگان دنيا سطح در كه طوري

به برقگير سودقرص انحصاري، محصول يك ميعنوان توليدكنندگان نصيب را .كندسرشاري

پروژه قالب در مواد و شيمي مركز غيرفلزي مواد عنوانگروه تحت انبوهبهينه«اي توليد مكانيزم تعيين و سازي

برقگير عالوه»قرص تا ناميتوانست تخليه جريان با وريستورهاي ساخت فني دانش به دستيابي و10بر كيلوآمپر

پيوسته كالسكيل30ولتاژ در استاندارد1وآمپر ،IEC60099-4موفق كشور در بار اولين براي و داده پوشش را

گردد برقگير قرص فني دانش به دستيابي و كيفيت تائيديه اخذ انجام.به آزمونهاي آزمايشگاهنتايج در شده

CESIنيمه مقياس در توليدشده، قرصهاي كه است آن از حاكي مشخايتاليا ازنظر كيفيصنعتي و فني صات

مي برقگير قرص مطرح توليدكنندگان محصوالت با مقايسه .باشندقابل

مي ديگر فلزي اكسيدهاي تعدادي و روي اكسيد پايه بر قطعه اين ساخت در مصرفي اوليه اصلي.باشدمواد نكته

حد در آنها خلوص كنترل اوليه، مواد اين بهppmدر افاست ناخالصي افزايش با كه خواصطوري در شديدي ت

مي پديدار آنها فلزي.شودوريستوري قالب يك در دراير، اسپري توسط شدن خشك و اختالط از پس اوليه مواد

مي زينتر كوره در سپس و شده پخته.شوندفشرده قرص تهيه از وپس زني سنگ عمليات است الزم شده،

لعاب درنهايت و گرفته صورت قرص سطح دو روي ميالكترودگذاري اعمال آن جانبي سطوح روي .شودبر

شده قبول موارد همه در و گرفته قرار زير نوعي كامل آزمونهاي تحت توليدشده .اندقرصهاي
باقيمانده- ولتاژ Residualآزمون Voltage Test

مجري گروه غيرفلزي:نام پروژهمواد مدير محمدي:نام رشيدي عبدالرضا

كارفرما نيرو:نام پروژهپژوهشگاه QCF00501:كد

همكاران مر:نام رحيمعليرضا اميرعلي گراميتضوي، نجد ميرجواد بهرامي، امير مهندس، محمدرضا شايان، پور
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پايداري- طوالنيآزمون جرياني Long Duration Current Impulseمدتضربه Withstand Test

پيري- Accelerated Ageingشدهتسريعآزمون Test

باال- جريان ضربه عملكردي وظيفه High Current Impulseآزمون Operating Duty Test

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

رده� به بازار نياز حجم و برقگيركاربرد قرص مختلف هاي

برقگيربهينه� قرص الكتريكي خواص سازي

تجهيزات� فهرست برقگيرتهيه قرص توليد خط جهت موردنياز

استاندارد� مطابق برقگير قرص تست جهت موردنياز آزمونهاي فهرست IEC60099-4تهيه

برقگير� قرص ساخت فني دانش تهيه

آزمايشگاه� در برقگير قرص نوعي آزمونهاCESIتست كليه در قبولي و ايتاليا

انبوه� توليد جهت خصوصي بخش به پروژه واگذاري

پروژهمستن :دات

م- پژوهشي غيرفلزيگروه تجهيزات”گزارش؛واد ماه؛“تهيه آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و .1384مركزشيمي

م- پژوهشي غيرفلزيگروه رده”گزارش؛واد به بازار حجم وريستوربررسي مختلف مواد؛؛“هاي و شيمي مركز

ماه آبان نيرو؛ .1384پژوهشگاه

م- پژوهشي غيرفلزيگروه الكتريكيبهينه”گزارش؛واد خواص نيرو؛؛“سازي پژوهشگاه مواد؛ و مركزشيمي

ماه .1384آبان
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

م- پژوهشي غيرفلزيگروه صنعتي”گزارش؛واد توليد در مصرف مورد اوليه مواد خلوص و كيفيت ؛“تعيين

ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1384مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه داخليتدوي”گزارش؛واد عيوب شناسايي جهت التراسونيك فني دانش ؛“ن

ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و .1384مركزشيمي

م- پژوهشي غيرفلزيگروه فناوري”گزارش؛واد محصوالتLappingتدوين نمودن اندازه ؛“جهت

ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و .1384مركزشيمي

م- پژوهشي غيرفلزيگروه صنعتيط”گزارش؛واد توليد در الكترودگذاري فرآيند مواد؛؛“راحي و شيمي مركز

ماه آبان نيرو؛ .1384پژوهشگاه

م- پژوهشي غيرفلزيگروه جانبي”گزارش؛واد عايق پوشش فرآيند مواد؛؛“طراحي و شيمي مركز

ماهپژوهشگاه آبان .1384نيرو؛

م- پژوهشي غيرفلزيگروه كيف”گزارش؛واد كنترل سيستم خططراحي در محصوالت الكتريكي خواص يت

ماه؛“توليد آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1384مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه داخلي”گزارش؛واد آزمايشگاه يك از محصول كيفيت تائيديه و؛“اخذ مركزشيمي

ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه .1384مواد؛

م- پژوهشي غيرفلزيگروه ب”گزارش؛واد شركتمذاكره قراردادا عقد و انبوه توليد جهت مختلف ؛“هاي

ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و .1384مركزشيمي

م- پژوهشي غيرفلزيگروه طراحي”گزارش؛واد و توليد خط تجهيزات مشخصات و جزئيات ؛“Layoutتعيين

ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1384مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه نيرو؛؛“كارخانهLayoutطراحي”گزارش؛واد پژوهشگاه مواد؛ و مركزشيمي

.1384ماهآبان

م- پژوهشي غيرفلزيگروه تمام”گزارش؛واد قيمت محصولتعيين پژوهشگاه؛“شده مواد؛ و نيرو؛مركزشيمي

ماه .1384آبان

م- پژوهشي غيرفلزيگروه آزمايش”گزارش؛واد يك از محصول كيفيت تائيديه خارجياخذ شيمي؛“گاه مركز

ماه آبان نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ .1384و
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پروژه :عنوان

عايقي افزايشفاصله جهت عايق ساخت و طراحي پژوهشدر و تحقيق

ميخيمقره كيلوولت33و20هاي

پروژه :خالصه

مقره در الكتريكي تخليه مشكالت انتقالبروز خطوط در موجود پرسالني بههاي جدي، مشكالت از يكي صورت

مي مطرح خطوط اينبه.شوداين دراثر كه مقرهطوري به است ممكن الكتريكي، آسيبتخليه واردها زيادي هاي

گردد جدا خط از و شده كنده مقره موارد بعضي در حتي و تا.شده است ممكن خطوط برق اتفاقات، اين اثر در

جبران خسارات و شود قطع ومدتي بيمارستانها مكانيزه، كارخانجات صنعتي، مختلف مراكز در ،...ناپذيري

.دهدرخ

حل راه بهترين از يكي افزاامروزه چترك از استفاده مشكل، اين ميهاي خزشي فاصله افزاهاي.باشدهاي چترك

به كه هستند پليمري قطعات خزشي مقرهفاصله چترك روي بر لبه، يك ميصورت نصب فاصلهها و شوند

مي جلوگيري الكتريكي تخليه مشكل از و داده افزايش را .كنندخزشي

پليمعم از خزشي، فاصله افزاينده قطعه ساخت جهت بهوالً بهمراهاتيلن پايه پليمري مواد از يكي ،EPDMعنوان

ضداشتعالپايداركننده فيلرهاي اكسيدانت، آنتي نوري، مي(ATH)هاي استفاده پخت عامل .گرددو

به و تعريف فوق پروژه راستا اين بهدر آن فني دانش و رسيده آمدانجام استدست .ه

مجري گروه غيرفلزي:نام پروژهمواد مدير رياحي:نام نسترن

كارفرما منطقه:نام برق خوزستانشركت نيرو-اي پروژهپژوهشگاه PCPBO01:كد

همكاران گل:نام مژده يوسفيان هاجر رفيعي، مريم مقدم، خياباني محمديميترا
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

مطالعاتي� منابع بر مروري

آن� روي بر شناسايي آزمون و خارجي نمونه تهيه

قالب� ساخت و طراحي

خزشي� فاصله افزاينده ساخت

ساخته� نمونه روي بر آزمون شدهانجام

آن� تهيه و چسب شناسايي

مقره� روي بر خزشي فاصله افزاينده نمونه نصب

استانداردآ� طبق بر قطعه IEC60137زمون

خوزستان� استان در افزاينده نصب

خزشي� فاصله افزاينده از استفاده اقتصادي ارزيابي

نهائي� گزارش ارائه و تهيه

پروژه :مستندات

م- پژوهشي غيرفلزيگروه مطالعاتي”گزارش؛واد ماه؛“فاز دي نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1383مركز

پژوه- مگروه غيرفلزيشي خزشي”گزارش؛واد فاصله افزاي چترك مواد؛؛“ساخت و شيمي مركز

ماهپژوهشگاه شهريور .1384نيرو؛

م- پژوهشي غيرفلزيگروه ساخته”گزارش؛واد خزشي فاصله افزاي چترك نمونه و؛“شدهآزمون شيمي مركز

ماه آذر نيرو؛ پژوهشگاه .1384مواد؛



178

نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پروژه :عنوان

مقره در تاتحقيق نيمه160پرسالني و معمولي لعاب با وكيلونيوتن هادي

نمونه ساخت

پروژه :خالصه

مقرهبرهادينيمههايلعابازاستفاده بهروي پرسالني كارهاي توسعه جهت مناسب حلي راه آييعنوان

بههامقره باال ولتاژ تحتي بهآلودگيشرايطويژه ميسنگين اينهدايت.آيدشمار سببهالعابالكتريكي

كمجريانشودمي لعابينشتي طول راجرياندر مقره سطح و باشد گچندداشته دمايدرجه از محيطرمتر

جدااليهنتيجهدر.كند سطح از و شده خشك مرطوب و .شوديمآلوده

درسطح معمولي بهمحيطلعاب مرطوب و پيوستهعنوانآلوده ميجريانبرايايمسير عمل وقتينشتي و كند

خشكيكسانطوربهمقرهسطح باند تحت قوس نباشد، امكانميتشكيلخشك و كهدارددوجوزياديشود

لعابمقره.گيردصورتالكتريكيتخليه با پرسالني راهادينيمههاي يكنواختي ولتاژ مقرهتوزيع سطح در

.ندنكميايجاد

بهپروژهاين موفقيت وبا رسيده ساختانجام فني لعابدانش استبههااين آمده پدر.دست مقرهاين هايروژه

بشقابي لعابكيلونيوتن160و120پرسالني وهادينيمهبا شد تايپهايتستكليهساخته وتستروتين،

آنهابرطراحي وصورتروي بسيارگرفت آمدبهمناسبينتايج .دست

مجري گروه غيرفلزي:نام پروژهمواد مدير رياحي:نام نسترن

كارفرما توانير:نام كاربردي تحقيقات نيرو-طرح پروژهپژوهشگاه PCPVA01:كد

همكاران هور:نام مهرنوش مهديخاني، علي
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

مطالعاتي� منابع بر مروري

مقره� لعاب و پرسالني مقره شناسايي

موردنياز� اوليه مواد تهيه

م� تجهيزات وردنيازتهيه

مشخصهاندازه� مقرهگيري فيزيكي و الكتريكي نيمههاي معمولي لعاب با خارجيهايي هادي

بهينه� و مقرهبررسي پرسالني بدنه ساخت در مؤثر پارامترهاي سازي

بهينه� و نيمهبررسي لعاب ساخت در مؤثر پارامترهاي هاديسازي

بهينه� و سيمانبررسي ساخت در مؤثر پارامترهاي سازي

بهينه� و يراقبررسي نصب در آالتسازي

بهينه� و مقرهبررسي طراحي در سازي

پرسالنينمونه� مقره نيمه160سازي لعاب با معموليكيلونيوتن و هادي

نيمه� لعاب مقره ارزيابي براي الزم آزمايشهاي معتبرانجام آزمايشگاه يك در معمولي و هادي

نهائي� گزارش ارائه و تهيه

پروژ :همستندات

م- پژوهشي غيرفلزيگروه گزارش15؛واد نيمه”جلد و معمولي لعاب و بدنه ساخت و مقرهطراحي هايهادي

بشقابي نيرو؛“پرسالني پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .مركز
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پروژه :عنوان

مقره شيشهترميم و پرسالني آسيبهاي بهاي بوشينگديده، درويژه پست هاي

پلي مواد از استفاده با مريمحل

پروژه :خالصه

اشكاالتيكي شيشهمقرهاساسياز و پرسالني آنهاستهاي بودن شكننده مقرهنايدر.اي، حملدرهانوع حين

بهره و نصب نقل، آسيبو احتمال وجودبرداري ترك و شكست ايجاد و توجهباتوجه.داردديدگي قابل قيمت به

روشيمقرهانواعبرخي ابداع بوشينگ، و پست ويژهجهتهاي اهميت از ضايعات اين استترميم برخوردار .اي

مقره آسيبترميم پلتوسطديدههاي قالبوويژهيمريمواد روشهاي از استفاده استبا امكانپذير تزريق و .گيري

بوشينگبايد براي تنها ترميم، داشت مقرهدرنظر و بهها مقرون گرانقيمت انجامبودهصرفههاي قابل درصورتي و

آسيب كه مقرهاست مكانيكي مشخصات و استحكام بر باشدايمالحظهقابلاثرديدگي .نداشته

راستاادر بهايپروژهين نيرو پژوهشگاه غيرفلزي مواد پژوهشي رسيددرگروه پروژه.انجام اين ترميمبرعالوهدر

مقره مورد يك آزمايشگاه، در مقره نمونه پستآسيبچند به مربوط درقيطريهكيلوولت20/63/230ديده تهران

شد ترميم پست بهرهتحتحاضرحالدركهمحل به.داردارقربرداريشرايط دقيقترهمچنين ارزيابي منظور

انتخابي يكسه،روش از آسيبترميمهاينمونهشاملنوع،مقره درشده، سالم و فشارقويآزمايشگاههايديده

شهيد آزمونهايعباسپوردانشگاه تحت نيرو پژوهشگاه الكتريكياستانداردو و نمونه.قرارگرفتندعايقي

آزترميم موفقيت با مالحظهشده قابل واختالف گذاشته سر پشت را بينمونها مقرهنمونهاينآزموننتايجاي و

گرديدآسيب مشاهده .ديده

مجري گروه غيرفلزي:نام پروژهمواد مدير علم:نام دوستبهنام

كارفرما توانير:نام پروژهشركت PCPVT02:كد

همكاران مهرپور:نام روجا عباسي، احسان رياحي، نسترن مركزي، مجيد
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

قالبتعيين� روشهاي و مناسب پليمري مواد بهينهانواع و مربوطهسازيگيري پارامترهاي

درترميم� پآزمايشگاهمقره محل در ستو

مقرهارزيابي� ترميم هااقتصادي

بروالكتريكيآزمونهايانجام� استاندارد ترميممقرهرويعايقي ومقرهوشدههاي شاهد نتايجارزيابيهاي

پروژه :مستندات

م- پژوهشي غيرفلزيگروه اطالعاتيبرمروري”گزارش؛واد نيرو؛؛“منابع پژوهشگاه مواد؛ و شيمي مركز

ماه .1383ارديبهشت

م- پژوهشي غيرفلزيگروه وتهيه”گزارش؛واد اوليه روشهايبهينهتجهيزات،مواد بررسي و آميزه سازي

آميزه با ماه؛“انتخابيترميم خرداد نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1384مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه آزمايشترميم”گزارش؛واد انجام و مهايمقره عملكرد ارزيابي جهت قرهالزم

درترميم ماه؛“سالممقرهبامقايسهشده مهر نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1384مركز
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نيرو پژوهشگاه

مواد و شيمي مركز

پروژه :عنوان

بهينه و لعاب عيوب ايجاد بر مؤثر عوامل كورهبررسي پخت منحني سازي

مقره ايرانكارخانه سازي

پروژه :خالصه

الكتريكيمقره انرژي توزيع و انتقال خطوط در آنها كاربرد گستردگي كه هستند تجهيزاتي ازجمله پرسالني هاي

مي آنها اهميت اطمينانبه.باشدنشاندهنده مقرهمنظور صحيح عملكرد خواصاز از آنها است الزم پرسالني هاي

گردد تضمين شبكه پايداري ترتيب بدين تا باشند برخوردار خوبي مكانيكي استحكام و .عايقي

مقره توليد روند باتوجهدر تكها آنها،مرحلهبه پخت بودن لعاباي وفرآيند بسزاييزني اهميت از پخت مرحله

ك بوده گيرندبرخوردار قرار توجه مورد بدقت است الزم لعابعدم.ه فرآيند در عدمدقت و دما،زني به توجه

به و سرمايش و گرمايش سرعتهاي براتمسفر، اعمالي لعاب شود باعث است ممكن كوره پخت منحني كلي طور

مي جمله ازآن كه باشد معايبي داراي مقره سطح پينروي به لعابتوان لهول، تركعابنگرفتگي، پريدگي،

و لعاب شدن مات لعاب، در نمود...خوردن اشاره كيفيت.، كاهش باعث لعاب سطح در ذكرشده معايب وجود

بهمقره و پرسالني ميهاي الكتريكي خواص افت هزينهباتوجهچنينهم.شودالتبع افزايش سوخت،به هاي

مي پخت، برنامه در بهبودي بهرگونه مستقيم تاثير هزينهتواند كاهش باشدر داشته مربوطه .هاي

پروژه، اين انجام از لعاب،هدف عيوب ايجاد بر مؤثر عوامل مقرهبررسي كارخانه پخت منحني سازيبررسي

و لعاب فرموالسيون با متناسب بهينه پخت منحني ارائه درنهايت و آن اعمال از ناشي مشكالت بررسي و ايران

مقره استبدنه بوده استانداردبراي.ها براساس مكانيكي و الكتريكي آزمونهاي انجام از حاصل نتايج اساس ن

بدست پخت منحني بودن مناسب از مقرهحاكي كيفيت بهبود استآمده، بوده ضايعات كاهش درنتيجه و .ها

مجري گروه غيرفلزي:نام پروژهمواد مدير هور:نام مهرنوش

كارفرما مقره:نام ايرانشركت پروژهسازي PCPMI01:كد

همكاران سرلك:نام مجيد ميرفخرايي، بهزاد مهاباد، عامري ندا
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مواد و شيمي مركز

نيرو پژوهشگاه

بدستچكيده اهداف و :پروژهآمدهنتايج

طبقه� و لعابشناسايي عيوب بوجودآورنده عوامل بندي

آناليزهايطراحي� از استفاده با مناسب پخت پختهTEوDTAمنحني بدنه واز خامITEشده بدنه از

شيبمقره رعايت با قسمتها هر در سرمايش و گرمايش مناسب هاي

مقرهبهينه� كارخانه پخت منحني ايرانسازي سازي

طراحي� بهينه پخت منحني كورهاعمال از يكي در كارخانهشده توليد خط هاي

مقره� روي بر استاندارد براساس مكانيكي و الكتريكي آْزمونهاي پختهانجام شدههاي

پروژه :مستندات

م- پژوهشي غيرفلزيگروه طبقه”گزارش؛واد و بررسيشناسايي و لعاب عيوب بوجودآورنده عوامل بندي

مقره كوره پخت ايرانمنحني ارديبهشت؛“سازي نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1383ماهمركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه مقرهبهينه”گزارش؛واد كوره پخت منحني عيوبسازي رفع جهت ايران سازي

ماه؛“لعاب اسفند نيرو؛ پژوهشگاه مواد؛ و شيمي .1383مركز

م- پژوهشي غيرفلزيگروه بدست”گزارش؛واد پخت منحني مقرهاعمال كارخانه كوره در وآمده ايران سازي

نت استانـداردارائه براساس مكانيكـي و الكتريكـي آزمونهـاي نيرو؛؛“ايج پژوهشگاه مواد؛ و شيمي مركز

ماه .1384مرداد
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نيرو پژوهشگاه

آموزشي معاونت

فعاليت انجاماهم آموزشي سالگرفتههاي 1384در

تقويم� ارسال و تنظيم شركتدورهتهيه، كليه به تخصصي سمينارهاي و باها مرتبط مؤسسات و ها

.برقصنعت

برق/دوره36برگزاري� صنعت كارشناسان براي تخصصي .سمينار

برگزاريبرنامه� و نيرو22ريزي پژوهشگاه كارشناسان براي بازديد و تخصصي عمومي، .دوره

به83معرفي� نيرو پژوهشگاه كارشناسان از آموزش/شركت/مؤسسه42نفر .دهندهسازمان

سال� آموزشي تقويم تدوين و .1385تهيه

سال� آموزشي تقويم اطالع1385درج پايگاه در انگليسي و فارسي زبان اينترنتبه در پژوهشگاه .رساني

بين� آموزشي دوره نخستين شركتاجراي همكاري با مشترك ايتالياCESIالمللي .كشور

سالريزيبرنامه� آموزشي نيازسنجي اجراي كاركنان1385و .كليه

دبرنامه� سطح تعيين و غيرپژوهشيريزي كارشناسان انگليسي زبان .وره

تفاهم� پژوهشكدهانعقاد با همكاري دورهنامه اجراي جهت آموزشيها .هاي
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نيرو پژوهشگاه

آموزشي معاونت

فعاليت آماري آموزشيخالصه هاي

سال� درمجموع1384در فعاليت710، در نمودهنفر شركت نيرو پژوهشگاه آموزشي كههاي نفر390اند

صنعت خانواده به متعلق آنان واز بوده320برق نيرو پژوهشگاه افراد آنان .اندنفر

به� پژوهشگاه كاركنان آموزشي سرانه ميانگيننرخ است06/15طور بوده سال در .ساعت

سال� تخصصي،31درمجموع1384در و20دوره عمومي است5دوره شده برگزار .سمينار

دوره�95 تدريس در استاد آمو/هانفر با مختلف داشتهسمينارهاي همكاري ميزانزش به درمجموع كه اند

كرده1318 تدريس .اندساعت

از� بيش فعاليت90كارشناسان در سازمان و داشتهشركت شركت آموزشي .اندهاي

شركت� كارشناسان تعداد كل دورهاز در تخصصيكننده :هاي

شركت19- از منطقهدرصد برق ايهاي

شركت17- از توزيعدرصد هاي

نيروگاههادرص8- از د

فاضالب1- و آب سازمانهاي از درصد

بخش55- ساير از صنعتدرصد هاي

.اندبوده
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نيرو پژوهشگاه

آموزشي معاونت

دوره تخصصيفهرست بازديدهاسمينارها،عمومي،هاي برگزارشدهو ردي

1384سال

عنوانرديف
فعاليت
آموزشي

مدت
)ساعت(

تاريخ
شروع

تاريخ
خاتمه

تعداد
دانشجويان

تخصصيدوره هاي

شهريا1 معابر روشنايي سيستم 4027/1/8431/2/8415دورهرزيابي

2
شبكه استانداردهاي با طراحيآشنايي در آنها كاربرد و توزيع هاي

اول(شبكه )نوبت
4010/2/8414/2/8414دوره

آن3 بهبود و برق كيفيت اول(ارزيابي 4024/2/8428/2/846دوره)نوبت
بين4 407/3/8411/3/8410دورهHV-GISالملليدوره

5
مقره ايزوالسيون روي بر محيط آلودگي ميزان حداكثر درتعيين ها

ايران خاص مناطق
167/3/848/3/848دوره

بهينهشبيه6 و باسازي ساختمانها در انرژي مصرف 1216/3/8417/3/847دوره...سازي
كوتاهپيش7 بار خوزستان(مدتبيني 2425/3/8426/3/8430دوره)برق
شبكه8 در راكتيو توان بهينه 4011/4/8415/4/8410دورهكنترل
نرم9 با 2022/5/8424/5/846دورهANSYSافزارآشنايي

10
شبكه استانداردهاي با طراحيآشنايي در آنها كاربرد و توزيع هاي

دوم(شبكه )نوبت
4022/5/8426/5/8414دوره

شهري11 معابر روشنايي سيستم ارزيابي و اول(طراحي 405/6/849/6/8424دوره)نوبت
صنايع12 در انرژي 3012/6/8415/6/848دوره)مقدماتي(مميزي
نرم13 قدرتكاربرد سيستم عمومي مطالعات در سبا اول(افزار 4019/6/8423/6/848دوره)نوبت
باقيمانده14 عمر تخمين گازيپرهروش توربين 2426/6/8428/6/845دورههاي
نيروگاه15 با نيرو(آشنايي توليد پژوهشكده كارشناسان 4019/6/8423/6/847دوره)تخصصي
16ETAP)نيرو توزيع و انتقال پژوهشكده كارشناسان 3027/6/8420/8/848دوره)تخصصي
سيس17 در رسوب تشكيل و خوردگي از 242/7/844/7/849دوره...هايتمپيشگيري

18
شبكه استانداردهاي با طراحيآشنايي در آنها كاربرد و توزيع هاي

سوم(شبكه )نوبت
4014/8/8418/8/8414دوره

نيروگاه19 با مواد(آشنايي و شيمي مركز كارشناسان 509/8/8422/9/849دوره)تخصصي
ازبهره20 حاصل نتايج از عمرگيري مديريت در روغن 2414/8/8416/8/849دوره...آناليز

21
كابل الكتريكال آزمونهاي با روغنآشنايي و قدرت هاي
استانداردهاي مطابق IECترانسفورماتور

1621/8/8422/8/8412دوره

اندازه22 فشارقويدستگاههاي در الكتريكي پارامترهاي 2028/8/8430/8/848دورهگيري
شهري23 معابر روشنايي سيستم ارزيابي و دوم(طراحي 4012/9/8416/9/8414دوره)نوبت
شهري24 معابر روشنايي سيستم ارزيابي و سوم(طراحي 403/10/847/10/8413دوره)نوبت
توزيع25 اتوماسيون سيستم جهت اپراتوري كردستان(آموزش 125/10/846/10/847دوره)پست

26
Tekla Structures)و انتقال پژوهشكده كارشناسان تخصصي

نيرو )توزيع
4010/10/8411/11/845دوره

شبكه27 برقاتوماسيون نيروي توزيع 3017/10/8420/10/848دورههاي
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نيرو پژوهشگاه

آموزشي معاونت

عنوانرديف
فعاليت
آموزشي

مدت
)ساعت(

تاريخ
شروع

تاريخ
خاتمه

تعداد
دانشجويان

باال28 ولتاژهاي با كار مترو(ايمني 1224/10/8428/10/8422دوره)شركت
لوله29 زوال علل آنهبررسي پيشگيري روشهاي و بويلر 2415/11/8417/11/847دورهاي
رله30 تست تجهيزات حفاظتيمعرفي 1625/11/8426/11/847دورههاي

31
شبكه استانداردهاي با طراحيآشنايي در آنها كاربرد و توزيع هاي

چهارم(شبكه )نوبت
4013/12/8417/12/8410دوره

بازددوره و عمومي سمينارهاهاي و يدها

نرم1 با 2021/2/8422/3/849دورهMicrosoft Wordافزارآشنايي
نرم2 با اول(Excelافزارآشنايي 2221/3/8422/48412دوره)گروه
اينترنتيويروس3 افزارهاي بد و 225/4/8425/4/8418سمينار)1(ها
اينترنتيويروس4 افزارهاي بد و 227/4/8427/4/8418ارسمين)2(ها
اينترنتيويروس5 افزارهاي بد و 229/4/8429/4/8418سمينار)3(ها
اينترنتيويروس6 افزارهاي بد و 21/5/841/5/8418سمينار)4(ها
اينترنتيويروس7 افزارهاي بد و 23/5/843/5/8418سمينار)5(ها
اينترنتيويروس8 افزارهاي بد و 25/5/845/5/8418سمينار)6(ها
تجهيزات9 خريد روش با 61/5/841/5/8425دوره)1(آشنايي
تجهيزات10 خريد روش با 68/5/8412/5/8425دوره)2(آشنايي
تجهيزات11 خريد روش با 615/5/8419/5/8425دوره)3(آشنايي
نرم12 با اول(Accessافزارآشنايي 89/5/846/7/848دوره)گروه
13FPGA)شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده كارشناسان 1418/4/849/5/8413دوره)تخصصي
نرم14 با 122/7/8419/7/849دورهPowerPointافزارآشنايي
نرم15 با دوم(Accessافزارآشنايي 3021/8/8410/10/8413دوره)گروه
نرم16 با 1622/8/8416/9/8410دورهPhotoShopافزارآشنايي
استاندارد17 با آزمايشگاهها(ISO-17025آشنايي مسئولين 1614/9/8415/9/848دوره)تخصصي
نيروگاه18 824/9/8424/9/848دورهسيموالتور
آزمايشگاه19 عمومي آزمايشگاهها(ايمني مسئولين 163/10/844/10/8420دوره)تخصصي
يزدب20 نيروگاه از 84/11/844/11/848بازديدازديد

تخصصي سمينارهاي

1
موتورهاي و ژنراتورها در خطا تشخيص و پيشگويانه تعميرات

بيستون(نيروگاهي )نيروگاه
815/4/8515/4/8415سمينار

ترانسفورماتور2 هسته در استفاده مورد الكتريكي 628/4/8428/4/8410سمينارفوالدهاي
آنها3 تلفات و توزيع 828/6/8428/6/845سمينارترانسفورماتورهاي
مقره4 پيرسازي سيليكونيآزمونهاي 818/8/8418/8/843سمينارهاي
القائي5 430/9/8430/9/8430سمينار)خودرو-ايران(موتورهاي
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آموزشي معاونت

آموزش نفرساعت سالجدول بخشدر هر 1384ديده
فرساعتن

بخشرديف نام
جمعتخصصيعمومي

برق1 398245643پژوهشكده
نيرو٢ توليد 518128646پژوهشكده
نيرو٣ توزيع و انتقال 7124901202پژوهشكده
زيست! محيط و انرژي 166451617پژوهشكده
شبكه" مديريت و كنترل 180699879پژوهشكده
مواد6 و شيمي 786124910مركز
60---60موزشآ7
پشتيباني8 30472376معاونت
پژوهشي9 20126146معاونت
بهره10 و كيفيت كنترل 86472وريدفتر
همكاري11 بيندفتر امور و علمي 304878المللهاي

سال در نيرو پژوهشگاه مختلف تدريسبخشهاي آمار 1384جدول

بخش )ساعت(تدريسنام

بر 562قپژوهشكده
نيرو توليد 2پژوهشكده

نيرو توزيع و انتقال 104پژوهشكده
زيست محيط و انرژي 62پژوهشكده

شبكه مديريت و كنترل 46پژوهشكده
مواد و شيمي 210مركز

168آموزش
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آموزشي معاونت

آموزش نفرساعت آمار سالنمودار بخشدر هر 1384ديده

تدريسبخشهاي آمار پژوهشگاهنمودار سالمختلف )ساعتبرحسب(1384در
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

تجاري دانشفني، توليدانتقال تحقيقات، نتايج صنعتيسازي

صنعتيهاينمونه توليد به كه اندرسيدهتحقيقاتي

:خالصه

بهرهبه پروژهمنظور فني دانش صنعت، در پژوهشي طرحهاي نتايج از تحقيبرداري نمونههاي ساخت به كه قاتي

شده منجر زمينهمحصول براساس مياند كارشناسي كه شركتهايي به توليدصنعتي براي توليدكنندهشوند هاي

است شده واگذار .مرتبط

سال از روند دارد78اين ادامه تاكنون و تاريخ.شروع اين تا فني26جمعاً دانش امتياز واگذاري قرارداد

ازمبادله كه ميشده توليد كه محصوالتي تمام طريق بهاين بومي فناوري و داخلي فني دانش با شوند،

مي .رسندتوليدصنعتي

قرارگرفته استفاده مورد برق صنعت در و رسيده انبوه توليد به كه محصوالتي ازعناوين عبارتند :اند،

تكفاز-1 ديجيتال .كنتور

سه-2 ديجيتال .فازكنتور

رده-3 تا كامپوزيتي .كيلوولت63مقره

نيروفاصله-4 انتقال خطوط براي خطا .FL (Fault Locator)ياب

حفاظتيـرل-5 زياده Over)جريان Current Relay) OCR.

حفاظتيـرل-6 حساسه زمين Sensitive Earth Fault)خطاي Relay) SEF.

حفاظتيـرل-7 زياده زمين-جريان Over)خطاي Current Earth Fault Relay) OCEF.

ر-8 .اديوييمودم

9-RTUتوزيع.

الكتريكي-10 ميدان .هشداردهنده

برقگير-11 .مانيتورينگ

12-PLCديجيتال(Digital Power Line Carrier).

مجتمع-13 كنتور خودكار تجاريقرائت و مسكوني .هاي
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نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

راه مرحله در كه محصوالتي ميعناوين توليد خط تجهيز و باشنداندازي

برقگير�� روي اكسيد قرص

كامپوزيتي�� برقگير

كامپوزيتيم�� سوزني كيلوولت20قره

كامپوزيتي�� كيلوولت230مقره
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نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

سال در آنها دانشفني امتياز كه محصوالتي صنعتي84عناوين توليد براي

شده اندواگذار

STاسپيسر�

گالوپينگ� ضد پيچشي TDDدمپر

نيرودكل� انتقال خطوط براي موقت هاي

قدرتشبيه� سيستم آنالوگ ساز

خطا� نشانگر

�PLCمدلد (Power Line Carrier)يجيتال G1200
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

علمي پژوهشهاي سازمان از توليدي طرحهاي تائيديه ايران-اخذ صنعتي

ذي مراجع از فني تائيديه اخذ راستاي تعداددر تاكنون توليدشده، محصوالت براي از5صالح توليدشده طرح
علمي‹‹ پژوهشهاي اس››صنعتي-سازمان گرديده اخذ تائيديه ازايران عبارتند كه :ت
فاصله�� دستگاه خطا،طرح ياب
��PLC،ديجيتال
حساسرله�� زمين خطاي حفاظتي ،(Sensitive Earth Fault)هاي
زياد�� جريان حفاظتي ،(Current Relay Over)رله
كامپوزيتي�� .كيلوولت63مقره

سال در جبران84همچنين طرح شبكه، براي راكتيو توان توزيعكننده نوعكيلوول20هاي از به(TCR)ت موفق
تائيديه خوارزمي‹‹اخذ است››جشنواره .شده
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

مبادلهنامهتفاهم قراردادهاي و وها مؤسسات با نيرو پژوهشگاه توسط شده

خارجيشركت هاي

وبه علم پيشرفت مسير در حركت و جهان كشورهاي ساير با تحقيقاتي و پژوهشي دستاوردهاي مبادله منظور

س در بينفناوري ميالديطح سال در نيرو پژوهشگاه پيشرفته، كشورهاي با همگام و 2005-2006المللي

سال( آوريل2005ابتداي تفاهم)2006لغايت مبادله به نسبت قراردادهاينامه، و مشترك همكاري هاي

شركت و مؤسسات با نمودپژوهشي اقدام خارجي .هاي

تفاهم اين هنامهفهرست قراردادهاي و ميها زير بشرح مشترك :باشدمكاري

همكاريتفاهم�� باشركتنامه تحقيقاتي.KEMA Nederland B.Vمشترك خدمات ارائه درخصوص

مشـاوره ازو استفاده زمينه در مورخBiomassاي ايـران، در انـرژي توليـد ,Nov., 16thبراي 2005

.)1پيوست(

شركت�� با مشترك همكاري آزمايشگاهي،.KEMA Nederland B.Vقرارداد خدمات ارائه زمينه در

,Nov., 15thمورخ .)2پيوست(2005

همكاري�� باشركتنامه مورخCESIمشترك صنايع، در انرژي مديريت ,June, 28thدرخصوص 2005

.)3پيوست(

شركتتفاهم�� با مشترك همكاري عمرVasteras Petroleum Kemi ABنامه مديريت درخصوص

مورخترانسفورماتوره ,Feb., 25thا، .)4پيوست(2005
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

)1پيوست(

MEMORANDUM OF AGREEMENT

Between

And 

Pre-qualification & Proposal for 

Research and Consultancy Services to Study the Biomass 
Potential for Power Generation purposes in Iran 
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي
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نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي



203

نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

)2پيوست(
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي



208

نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

)3پيوست(
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

)4پيوست(
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

آيسسكو سازمان با نيرو پژوهشگاه همكاري آغاز

مي اسالمي كشورهاي فرهنگي و علمي آموزشي، سازمان يك كه سالآيسسكو در حمايت1981باشد، هدف با

گرديد تشكيل اسالمي كشورهاي در فرهنگ و علم آموزش، بهبود و توسعه حاضر.از حال اسالميكشور51در

هستند سازمان اين عضو ايران آقايباتوجه.ازجمله انتخاب نيز و سازمان اين در ايران مؤثر نقش دكترعزيززادهبه

استبه شده برخوردار آيسسكو امكانات از استفاده جهت مناسبي موقعيت از ايران آيسسكو، دبيركل معاون .عنوان

بهرهبه پژومنظور آيسسكو، امكانات از سالبرداري در مسئولين1384هشگاه با را متعددي مذاكرات و جلسات

نمود برگزار عزيززاده دكتر آقاي نيز و ايران در آيسسكو ملي كميسيون در .آيسسكو

بعمل بازديد انجامبراساس مذاكرات و باآمده كه نمودند عالقه اظهار ايشان عزيززاده، دكتر آقاي با شده

زمينه در نيرو زمينههايپژوهشگاه در و باشند داشته مشترك فعاليت علمي ازمختلف استفاده كتاب، تأليف هاي؛

فعاليت در پژوهشگاه دورهمتخصصين سمينار، برگزاري مختلف، انجامهاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، هاي

وپروژه آيسسكو فناوري و علوم نشريه در مقاالت چاپ مشترك، تحقيقاتي نماين...هاي همكاري .د،

مي زير بشرح است شده انجام پژوهشگاه توسط اهداف اين تحقق راستاي در تاكنون كه :باشداقداماتي

زمينه7ارسال- در تحقيقاتي پروژه تعريف فعاليتعنوان با مرتبط آيسسكوهاي .هاي

انرژي- زمينه در آموزشي كارگاه برگزاري پيشنهاد بينارسال و ملي سطح در نو .الملليهاي

بهCV،12لارسا- پژوهشگاه متخصصين از كارگاهها،نفر در پژوهشگاه متخصص نفرات از استفاده منظور

نشستدوره و اسالميها كشورهاي ساير در علمي .هاي

دوره- فهرست بينارسال و ملي سطح در پژوهشگاه توسط ارائه قابل آموزشي .الملليهاي

توانمندي- و امكانات و پژوهشگاه آنمعرفي اطالعاتهاي كليه ارسال با آيسسكو عضو كشورهاي به

فيلم پژوهشي، كارنامه بروشورها، شامل خدماتپژوهشگاه به مربوط اطالعات و پژوهشگاه معرفي

ايرانبين در آيسسكو ملي كميسيون به پژوهشگاه .المللي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

توليديعنوان :محصول

قدرت سيستم آنالوگ ساز شبيه

عمومي-تعاريف-مقدمه :اطالعات

كوچكشبيه مدل قدرت سيستم آنالوگ ترانسفورماتورها،ساز ژنراتور، شامل كه است واقعي شبكه يك شده

و كليدها انتقال، مي…خطوط و.باشد، تجزيه امكان وسيله پديدهاين راتحليل قدرت سيستم يك مختلف هاي

مي فراهم رياضي مدلهاي به نياز بدون باال، دقت درجه با و واقعي سرعت همان شبيه.آوردبا بادر سازي

پديدهشبيه برخي آنالوگ بهساز عمل در معموالً كه ميها ميوقوع نشان را خود اثر ساز.دهندپيوندند شبيه اين

دان آموزش آوردامكان مي فراهم نيز را واقعي شبكه يك در برق رشته مهندسين و مطالعه.شجويان همچنين

مانند قدرت شبكه مانندSVC:ادوات توليد واحدهاي كنترلرهاي و ترانسفورماتورها استاتيك، تحريك سيستم ها،

استPSSوAVRگاورنر، قدرت سيستم آنالوگ ساز شبيه امكانات .از

آزماي:توليدكنندهنام ايرانشركت برق صنايع شگاههاي

برق:پژوهشكدهنام

پژوهشينام صنعتي:گروه الكترونيك
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

اصليويژگي :هاي

شبيه� كنترلاين و نمايشها بهمراه نيروگاه مدل شامل آنالوگ بهمراهساز نيروگاه پست مدل الزم، هاي

به موردنياز انتقالنمايشهاي خط مدل جانبي، استاتيك تحريك سيستم پست230عالوه مدل كيلوولت،

توزيع خط مدل انتقال، جبران20شبكه مدل توزيع، شبكه پست مدل توانهكنندهكيلوولت، استاتيك اي

مي متغير ديناميك و استاتيك بارهاي مدل و .باشدراكتيو

فني :مشخصات

مدل واقعي شبكه شبيهمشخصات توسط ازشده است عبارت آنالوگ :سازي

:ژنراتور

آمپرمگاوات300:توان-

كيلوولت21:ولتاژ-

قدرت- 8/0:ضريب
توزيع و انتقال هوايي :خطوط

كيلوولت230ولتكيلو20:ولتاژ-

كيلومتر4×50كيلومتر4×15:طول-

LynxCanary:هادي-

محافظ- ------:سيم

خط- 305378):اهم(امپدانس

ضربه- امپدانس 31/17/136):مگاوات(ايبار
:ترانسفورماتوها

نيروگاه انتقالترانسفورماتورافزاينده توزيعترانسفورماتورشبكهترانسفوماتورشبكه

61آمپرمگاولت300آمپرمگاولت300:توان- آمپرمگاولت/

ترانسفورماتور- ولتكيلو:420كيلوولت:20230كيلوولت:2021يا230:نسبت

برداري- 11Dyيا11Dy1Yd0DZ:گروه

كوتاه- اتصال درصد6درصد12درصد12:امپدانس
:بارها

كيلوولت230كيلوولت20:ولتاژ-

آمپرمگاولت5/37تا45آمپرگاولتم2/7تا900):اهمي،سلفي،خازني(استاتيكبارهايتوان-
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نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

ديناميك- بار القائي(توان آمپرمگاولت5/37آمپركيلوولت750):موتور
راكتيوكنندهجبران توان استاتيك :)SVC(هاي

كيلوولت230كيلوولت20:ولتاژ-

مگاوار+100تا-100مگاوار+2تا-TCR:2توان-

تا:TSCتوان- تاصمگاوار10صفر مگاوار500فر

مگاوار+200تا-200مگاوار+4تا-ASVC:4توان-

:مصرف-عملكرد-كاربرد

شبيه- كاربردهاي از بهرهيكي كاركنان آموزش قدرت سيستم آنالوگ مقاطعساز دانشجويان همچنين و بردار

برق رشته است-مختلف .قدرت

مناشبيه- زمينه تهيه سبب قدرت سيستم آنالوگ قدرتساز شبكه در گوناگون آزمايشهاي انجام براي سب

بهمي شبيهشود در كه عملي و واقعي مسائل كه شدسازينحوي خواهند ديده ندارند، وجود كامپيوتري .هاي

بهره حوزه سه در آزمايشها دارنداين قرار خطا مطالعات و قدرت شبكه مطالعات شبكه، دائم حالت .برداري

به- سيستم كوچكعنواناين نمونه شبكه مييك نمونهشده رفتار بررسي و مطالعه در آزمايشگاهيتواند هاي

گيرد قرار استفاده مورد حفاظتي و كنترلي تجهيزات و قدرت شبكه تجهيزات .ديگر

نرم- صحت شبيهبررسي كاربردهاي ديگر از شبكه تحليل و تجزيه استافزارهاي قدرت سيستم آنالوگ .ساز
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

تعنوان :وليديمحصول

فازي بين دمپر STاسپيسر

عمومي-تعاريف-مقدمه :اطالعات

مي ايجاد خطوطي براي را شديدي مشكالت يخ و برف تجمع از ناشي بار اضافه و ناگهاني دركندريزش كه
گرفته قرار سنگين هوايي و آب شرايط با كوتاه.اندمناطق ديناميكياتصال تنشهاي همچنين و فاز به فاز هاي

برج روي بر ميشديد باعث و شده جرقه ايجاد موجب برجها فوالدي بدنه تجهيزات، كه وشود جامپرها ها،
ببينندهادي آسيب موثرترين.ها ازجمله فازي بين مياسپيسرهاي فوق مشكالت با مقابله اين.باشندوسايل

باتوجه مياسپيسرها خارجي پارامترهاي تاثير از جلوگيري جهت طراحي داليل بهبه نقاطشوند، روي بر عمده طور
روي بر آنها از ناشي بار اضافه يا و برف و يخ ناگهاني ريزش قبيل از خطراتي با و نصب انتقال خط از مشخصي

انتقال ميخطوط .كنندمقابله
به خطرات اين بروز هنگام ميدر كمتر آن مجاز حد از دوفاز بين فاصله عمده ايجادطور سمت به شرايط و شود

مي پيش سرويس از خط شدن خارج ادامه در و كوتاه .روداتصال

تكميل:توليدكنندهنام كار سليم )سيمكاتك(شركت

نيرو:پژوهشكدهنام توزيع و انتقال

پژوهشينام پست:گروه و خط
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نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

اصليويژگي :هاي

دمپرهاي� مقابلهSTاسپيسر وسايل بهترين از بايكي اضافه مشكل با ريزشكننده و برف و يخ از ناشي ر

سيم روي از آن ميناگهاني انرژي انتقال خطوط اسپيسر.باشندهاي بين-اين در گرفتن قرار با دمپرها

مي جلوگيري آنها روي بر خطا ايجاد از خط و.كننددوفاز طراحي با نيرو پژوهشگاه پست و خط گروه

ذ مشكالت با مقابله امكان دمپرها اسپيسر اين استساخت كرده فراهم را باال در اطمينان.كرشده براي

دمپر خوب عملكرد از كردن اسپيسرهاSTپيدا نوع اين از نمونه دو واقعي محيط در آن كاركرد تحليل و

خط روي همدان63بر همدان2كيلوولت شده3به خط.اندنصب نوسانات سطح كاهش جهت گروه اين

ب اقدام مناسب دمپينگ اثر ايجاد دمپرهايو روي بر خاص مكانيكي اتصاالت ساخت و طراحي STه

استساخته كرده دمپرهاي.شده حالت اين ازميSTدر و داده افزايش را خط اطمينان قابليت توانند

هزينه بكاهندميزان نگهداري و تعمير به مربوط .هاي

فني :مشخصات

هادي- مترميلي53/19:قطر
كلمپ- آويزي:نوع
سبك:آلودگيسطح-
كاري- كيلوولت63:ولتاژ
نصب- عمودي:نوع
اسپيسر- متر3:طول
-SML:70كيلونيوتن

:مصرف-عملكرد-كاربرد

سيمجلوگيريجهت- روي بر يخ و برف تجمع دراثر برف و يخ از ناشي بار اضافه و ناگهاني ريزش هاياز

نيرو انتقال خطوط در استفاده .مورد
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

:توليديمحصولعنوان

ضدگالوپينگ TDDدمپر

عمومي-تعاريف-مقدمه :اطالعات

مي برخوردار كمي نوساني فركانس و زياد نوساني دامنه از كه است هادي ارتعاشات از نوعي در.باشدگالوپينگ

اليه تشكيل هاديهنگام روي بر يخ هاديهاي به باد وزيدن و ميها ايجاد نوسان نوعي يخزده كههاي شود

ميجابه موجب اوليه وضع از را زيادي بسيار جابهجايي اين اندازه و نيزشود سيم خود فلش اندازه به گاهي جايي

مي.رسدمي گالوپينگ نوسانات از نوع اين باندل.گويندبه و تكي هادي حالت دو در نوسانات ممكناين شده

افتند اتفاق پايين.است حدود(فركانس خط)هرتز1تا1/0در نوسانات از نوع اين اصلي مشخصات ازجمله

.باشدمي

مي گالوپينگ پديده ايجاد موجب كه يخي ميشكل هميشه، نه اگرچه موارد، اغلب در تماميشود روي بر تواند

شودآر ايجاد هادي يخ.ايشهاي شكل كه است شكل اين به پديده اين وقوع چگونگي كالسيك توضيح

افروز:توليدكنندهنام نامدار برق صنايع شركت

نيرو:پژوهشكدهنام توزيع و انتقال

پژوهشينام پست:گروه و خط
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نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

ميتجمع پيدا تغيير هادي سطح روي بر تجمع.كنديافته يخ اين مقطع بادسطح وزش معرض در كه يافته،

است تغيير در غيرمتقارن حالت يك تا متقارن دايروي حالت يك از غ.قراردارد، وضعيت يخدر شكل يرمتقارن،

مي ناپايدار آئروديناميكي ازنظر به.شودهادي جهت اصلي شرايط ازجمله محيط پايين بسيار ايندماي آمدن وجود

مي خط نوسانات از .باشدنوع

اثرTDDدمپر كه شكلي به است گالوپينگ پديده با مقابله جهت عملي وسيله جاييجابه(Detuningيك

وفركانس عمودي است)پيچشيهاي كرده تركيب يكديگر با را پيچشي دمپينگ اثر اين.و عملكرد چگونگي

خطوط آرايشهاي تمامي براي باندلباتوجه(دمپر تعداد آنهابه است)هاي اعمال .قابل

اصليويژگي :هاي

كنترلTDDدمپر� وسايل مدرنترين از استيكي گالوپينگ فركانس.كننده دادن تغيير با دمپر اين

از جلوگيري در مثبتي بسيار اثر نوسان انرژي كردن دمپ همچنين و خط عمودي و پيچشي نوسانات

است داده نشان ازخود گالوپينگ پديده .ايجاد

نيرو� پژوهشگاه در موفقيت با و ايران در بار اولين براي دمپر ساخته-اين و طراحي پست و خط گروه

است روي.شده بر ساخت از بعد دمپر طراحياين ريگ تست تستسيستم مورد نيرو پژوهشگاه در شده

داد نشان ازخود خوبي بسيار مكانيكي عملكرد و گرفت قرار و.مكانيكي تست مراحل شدن طي از بعد

ساخته دمپرهاي واقعي عملكرد از اطمينان جهت و خـطساخت روي بر دمپـر اين از دستگاه دو شده،

رجائيكيلوولت400 ت-شهيد منطقهسيكل برق از گيالن گرديدركيبي نصب گيالن .اي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

فني :مشخصات

سيم- مترميلي65/31:قطر

كلمپ- آويزي:نوع

آلودگي- سبك:سطح

كاري- كيلوولت400و230:ولتاژ

نصب- عمودي:نوع

مترسانتي70:طول-

كيلوگرم30:وزن-

باندل- دوتايي:نوع

:مصرف-عملكرد-كاربرد

سيموگيريجلجهت- روي بر گالوپينگ پديده وقوع .هااز

انرژي- انتقال خطوط روي بر استفاده .قابل
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

توليديعنوان :محصول

موقت مهاري كيلوولت400دكل

عمومي-تعاريف-مقدمه :اطالعات

دردكل نيرو انتقال خطوط براي غيرمترقبه حوادث بروز زمان در شبكه بازيافت هدف با موقت مهاري نوع2هاي

از45و10 اطمينان و محصوالت اين روي بر نوعي آزمون انجام از پس و طراحي نيرو پژوهشگاه توسط درجه،

ا شركت به آن فني دانش آنها، گرديدعملكرد واگذار فانوس .هواز

اصليويژگي :هاي

دكل� با مقايسه در وزن دائميسبكي هاي

نصب� سرعت و سهولت جهت قطعات بودن مدوالر

حادثه� وقوع زمان در دكل اجراي و نصب مونتاژ، سهولت

فانوس:توليدكنندهنام اهواز مهندسي شركت

نيرو:پژوهشكدهنام توزيع و انتقال

پژوهشينام نيروسازه:گروه توزيع و انتقال هاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

فني :مشخصات

متر28:رتفاعا-

كاري- متر300دهانه:دامنه

كيلوگرم5500و4900:وزن-

مدارتعد- تكمداره:اد

سيم- كرلو2باندل:نوع تايي

كيلوولت400:ولتاژ-

:مصرف-عملكرد-كاربرد

دكل- تخريب مواقع انتقالدر خطوط اصلي .هاي

اصليبه- سازه ساخت زمان تا انتقال خطوط تكميل جهت موقت سازه .عنوان

موقتبه- انتقال خطوط برپايي جهت موقت سازه جه(عنوان مثال شهركبراي و اردوگاهها وت موقت هاي

حوادث وقوع زمان در صحرائي ).بيمارستانهاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

توليديعنوان :محصول

خطا نشانگر دستگاههاي صنعتي توليد

عمومي-تعاريف-مقدمه :اطالعات

ويژهالكتريكيانرژي جايگاه خود فرد به منحصر مزاياي ببدليل دارد امروز دنياي در حتيكهطوريهاي آن قطع

جبران خسارات كوتاه بهبمدت آوردناپذيري خواهد راههاي.بار از توزيعكاهشيكي خطوط در خاموشي ،زمان

است خطا وقوع محل آسان و سريع كهطبي.تشخيص است كمكتشخيصعي خطا وقوع محل بهسريع زيادي

و خاموشي ناحيه وسعت كردن ميمحدود آن سريعتر شدن .كندبرطرف

خطـنشانگ نقدرFault Indicatorsيااـرهاي در كه هستند وسايلي توزيـخطمختلفاطـحقيقت نصـوط بـع

بهوندشومي خطا وقوع بهروشهايهنگام ازجمله بهوLEDوسيلهمختلف پيغام ارسال راآنمحلRTUيا

مي .دهنداطالع

شبكهطراحي‹‹پروژه براي خطا نشانگرهاي ساخت هواو توزيع زمينييهاي و ماه،››ي ارديبهشت با81سالاز

آغاز نيرو پژوهشگاه در نمونه ساخت و مذكور دستگاههاي فني دانش كسب نمودبههدف نمونه.كار يك ساخت

بدونيهوا هواي نمونه فرستندهيفرستنده، كارتي و اسفندماهجمعجانبيدار در زميني نمونه و اطالعات 82آوري

است شده .انجام

يراق:توليدكنندهنام پوياشركت آوران

شبكه:پژوهشكدهنام مديريت و كنترل

پژوهشينام ابزاردقيق:گروه و كنترل الكترونيك،
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

اصليويژگي :هاي

زميني-1 مدل خطا :1201FPنشانگر

سيستمقابل� به اصلي برد RTUاتصال

زمينشامل� سنسور يك و فاز سنسور Core)سه balance)

سنسورهاامكان� سهنصب :حالتبه
يك(CTدستگاه3با- فاز هر )CTدر
يك(CTدستگاه2با- و )Core balanceدوفاز
دستگاه- يك Core balanceبا

�LEDديواري)هرتز5/0فركانس(خطاهشدار نصب قابليت با

روشResetامكان� سه به :دستگاه
كليد- فشار )دستي(با
تاخير- )زماني(ساعت4يا2با
مجپس- وصل خطاز ولتاژ )ولتاژي(دد

متناوب250/آمپر16خروجيرلهداراي� ولت
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

هوايي-2 مدل خطا مدل1101FPنشانگر راديويي(1301FPو ارتباط به :)مجهز

خطوطبا� روي نصب خطوكيلوولت32و11،20توزيعقابليت جريان آمپر800حداكثر

مستقيبهنصبنوع� بمطور هادي نصبهروي ميله سطحوسيله (Sticker)زميناز

راديوداراي� خروجي فركانسيسيگنال فرستندهمتر300تاحداكثرمگاهرتز433ي نمونه داردر

باامكان� هوايي نمونه پارامترهاي Dip Switchتنظيم

درتنظيم� هجومي جريان ثانيه40و3،30صفر،مقادير

درتنظيم� جريان اضافه خطاي آمپر800و200،400،600حساسيت

سهResetنوعتنظيم� :روشبه

)دستي(آهنربابا-

تاخير- )زماني(ساعت8و1،2،4با

ولتاژپس- مجدد وصل )ولتاژي(از
جمع-3 اطالعاتكارت :آوري

نمونهقابليت� از اطالعات هوادريافت ييهاي

پورتقابليت� طريق از كامپيوتر به RS232اتصال

ازامكان� تنظيم اطالعات واسطارسال برنامه كاربرطريق

تاامكان� محلي اطالعات داخليRAMدرساعت24حفظ

بهامكان� پورتازRTUاتصال RS485طريق

هشدارشامل� خروجي رله سه

فني :مشخصات

:الكتريكيمشخصات

اندازه- جريانمشخصات :گيري

نامي- كيلوهرتز50:فركانس

اندازه- فاز:شوندهگيريجريان جريان

اندازهم- آمپر2-400:گيريحدوده

اندازه- درصد±5<:گيريدقت
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

خطا- :آشكارسازي

زمين- >>30سطح5درTrip:خطاي di2و ثانيهdt=03/0آمپر

جريان- اضافه سطوح:خطاي آمپر800و200،400،600در
:تغذيه-

هوايي- نمونه تعويض(آمپرساعت13ليتيومباطري:در و شارژ )قابل

زميني- نمونه درحضورولت220:در آمپرساعت2/2داخليوباطريMVمتناوب

خطا وقوع هنگام در
:مكانيكيمشخصات

هوايي- نمونه جعبه:در حدود110×68×50ابعاد وزن كيلوگرم1و

زميني- نمونه جعبه:در حدود200×90×30ابعاد وزن گرمكيلو1و
:محيطيمشخصات

عملكرد- سانتي70تا-20از:دماي گراددرجه

نگهداري- سانتي85تا-40از:دماي گراددرجه

نسبي- رطوبت درصد95:حداكثر

حفاظت- :درجه

هوايي- IP54:نمونه

زميني- IP23:نمونه

استانداردEMI/RF1حفاظت IEC1000-4-3طبق

:مصرف-عملكرد-كاربرد

باشانگرهاي- اطمينان قابليت با امكاناليخطا ميتشخيصي فراهم توزيع شبكه در را خطا نوع و .كنندوجود

هوا- نمونه كردتوانميدارفرستندهيياز استفاده ندارد وجود آسان دسترسي امكان كه مناطقي نصب.در نحوه

بهجداسازيو تجهيز استاين امكانپذير خطوط روي پر.آساني عملياين پيشنهاد يك كاهشجهتوژه

ب خطا وقوع محل آسان و سريع تشخيص و شبكه خاموشي ميشهزمان .رودمار
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

توليديعنوان :محصول

PLCمدل G1200ديجيتال

عمومي-تعاريف-مقدمه :اطالعات

بهرهPLCسيستم اطالعاتبا ارسال براي را مخابراتي محيط يك نيرو انتقال ازخطوط وVoice،Dataگيري
مي فراهم دور راه از .سازدحفاظت

مي فراهم را دسترس در همواره و مطمئن اختصاصي، محيط يك انتقال برايخطوط مناسبي توجيه كه كند
سيستم از اطالعPLCاستفاده انتقال ميجهت محسوب .شودات

دوطرفه ارتبـاط سيستـم، اين فركانـسي(Full Duplex)در محـدوده در استاندارد)كيلوهرتز40-500(و طبق
IEC495باشدمي.
سيستم بهرهPLCدر بهديجيتال يابد افزايش انتقال ظرفيت كه است شده سبب نوين فناوريهاي از عالوهگيري

پيدا كاهش نيز توليد .كندمشكالت

كياتل:توليدكنندهنام شركت

شبكه:پژوهشكدهنام مديريت و كنترل

پژوهشينام مخابرات:گروه
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

اصليويژگي :هاي

بهره� ترانكامكان سه از ترمينالVoiceگيري دو PLCبين

دوسيم� شهري ترانك سه اتصال شش(2Wire)امكان ترانك سه سيستم(6Wire)سيمو به

نرخ� حداكثر با آسنكرون داده پورت هشت همزمان انتقال و اتصال بهبيت1200امكان صورتبرثانيه

آنالوگ و ديجيتال

روش� از كانالTDMAاستفاده ادغام DataوVoiceهايجهت

روش� از فشردهQCELPاستفاده كانالجهت Voiceهايسازي

پياده� جهت ديجيتال روشهاي مدوالسيونبكارگيري ISBسازي

كالس� دو در ارسالي توان وات40و20حداكثر

به� سيستم مدوالرطراحي صورت

سيستم� مانيتورينگ نرم) Windowsتحت(امكان كنسولتوسط افزار

برنامـه� نرم(ريـزيقابل كنسـولتوسـط از)افـزار استفاده فركانـسيCarrierجهت بانـد در مناسـب

كيلوهرتز500-40

نرم� توسط سيستم هوشمند مديريت،كنترل اجرامينرمافزار صنعتي مادربرد كارت روي در فوق .شودافزار

ر� از حفاظت سيستم به دورمجهز (TPS)اه

فني :مشخصات

:مكانيكيمشخصات

راكDPLCسيستم- مي19در نصب مشتمل.گردداينچ فوق سابسيستم دو ،19راكبر يونيت6اينچ

شلف يك و مي2استاندارد شلف.باشديونيت يك از است بهتر قراردادن1همچنين جهت كشويي يونيت

نمودكي استفاده ضروري مواقع در .برد

مي- كنترل ترموستات و فن توسط راك داخل .گردددماي

ورودي- اهمHF:BNC،Female،50خروجي/كانكتور

تغذيه- Power:كانكتور Pin،4پين

تلفني- ارتباط RJ11:كانكتورهاي

دوسيم- شهري ترانك RJ11:كانكتورهاي

شش- ترانك RJ45:سيمكانكتورهاي

ديجي- داده پورت DB،Male9:تالكانكتورهاي
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نمونه صنعتي نيروتوليد پژهشگاه تحقيقاتي هاي

آنالوگ- داده پورت RJ45:كانكتورهاي

نمايشگر- دو شامل فوق كاركرد.باشدميLCDسيستم وضعيت اطالعات نمايش براي بزرگتر نمايشگر

DPLCوضعيت نمايش براي كوچكتر نمايشگر ميTPSو قرار استفاده .گيرندمورد
:محيطيمشخصات

سيستم- كار دمايي سانتيد0-45:محدده عادي(گرادرجه شرايط )در

سانتي55-0 مدت(گراددرجه در و غيرعادي شرايط تحت

استاندارد(محدود )IEC495طبق
:الكتريكيمشخصات

تغذيه- مستقيم+48،+20،-15:ولتاژ ولت
:عملكرديمشخصات

دستگاه- DPLC:مدل G1200

سيستم- عملكرد Full)دوطرفه:حالت Duplex)

كيلوهرتز4-500:فركانسيباند-

باند- كيلوهرتز2×8:پهناي

ارسالي- توان كالس:حداكثر وات20-40دو

فركانسي- باند انتخاب نرم:نحوه از استفاده با انتخاب فيلترهايقابل تنظيم و كنسول افزار

جامپر از استفاده با گيرنده و فرستنده

كارير- مدوالسيون كامالًبهISB:نوع ديجيتالصورت

پايه- باند مدوالسيون QAM:نوع

اطالعات- انتقال باVoiceكانال3:ظرفيت آسنكرون داده پورت هشت بهمراه

نرخ برثانيهبيت1200حداكثر

مالتي- TDM:پلكسروش

كانالفشرده- صوتسازي QCELPروش:هاي

ديجيتال- داده RS-232:پورت

آنالوگ- داده FSK:پورت

پايهاست- باند مودم V.34:اندارد



230

نيرو پژوهشگاه

نمونه صنعتي نيروتوليد پژوهشگاه تحقيقاتي هاي

:مصرف-عملكرد-كاربرد

انتقالG1200سيستم- طراحيDataوVoiceبراي متفاوت فواصل در نيرو انتقال خطوط روي بر

انتقال،باتوجه.استشده ظرفيت افزايش ميقابليتبه سيستم براي جديدي گرفتهاي درنظر :توان

دادهمي�� انتقال اطالعات لينكشدهتوان چند لينكPLCتوسط يك توسط را ديجيتالPLCآنالوگ

نمود برطرف را ارتباطي خط فركانس تخصيص مشكل طريق اين به و نمود .منتقل

ميRateبهباتوجه�� ارتباط بهباالي آن از نمودتوان استفاده شبكه كاربر واسط .عنوان

بهمي�� مسيرتوان لينكBack Upعنوان حياتي استفادههاياطالعات آن از فيبرنوري و .نمودمايكروويو
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مرجع آزمايشگاههاي

Nو ابزار از استفاده با كه است مختلف صنايع فني نيازهاي با بشر آكادميك دستاوردهاي تالقي محل زمايشگاهها

يافته خاص، بشرامكانات زندگي كيفيت بهبود درنهايت و محصوالت كيفيت بهبود جهت در را پژوهشي هاي

ميعر .كندضه

باتوجه مرجع آزمايشگاههاي ميمركز سعي دارد برعهده كه مهمي رسالت وبه منظم برنامه يك ارائه با تا نمايد

درخصوص آن اجراي به عنايت با و توسعهNفركاربردي و تحقيق برنامهيند در آن اثربخشي مواردهايو مختلف،

به را بهزير كه دهد قرار خود كار سرلوحه برقعنوان صنعت در مذكور اهداف برنامه اين دقيق اجراي با يقين طور

گردد مي از.نمايان عبارتند اهداف :اين

ارائهافزايش- اطالعات در گيرياعتماد تصميم و تحليل براي پروژهشده تحقيقاتيدر و–هاي كاربردي

پژوهشي

ماليمناسبتوزيع- و فني آزمباتوجهمنابع در موجود مهم اركان ايشگاههابه

هزينهحذف- كاهش و زائد تصميممرورهاي امكان ايجاد و مشابهها موارد در چالشگيري كاهش هايبراي

برنامه در اقتصادياحتمالي توسعه و رشد به مربوط هاي

زيستحفاظت-- محيط از

مصرفظتحفا- رفاه و تندرستي عموماز و كنندگان

جديدايجاد- مقررات و قوانين

مقرراتمطابقتسنجش- و قوانين با

تجهيزاتافزايش- از استفاده براي اعتماد

ميبه مرجع آزمايشگاههاي زماني حتم سيستمطور آزمايشگاهها اين در كه نمايند ايفا را نقشي چنين اين توانند

مبتني بينكيفيت استانداردهاي جديدترين سيستمبر اين استقرار حاضر حال در كه گردند سازماندهي المللي

استاندارد با ويژهISO/IEC17025منطبق بسيار اهميت مياز برخوردار مياي مسئله اين و نقشباشد تواند

بين و برنامهفرامرزي تحقق در را مرجع آزمايشگاههاي والمللي داشته بدنبال برق صنعت اقتصادي توسعه هاي

خد ارائه جهت ديگر كشورهاي با ارتباط ايجاد براي مشتركي برزبان الزم تائيدهاي ارائه و آزمايشگاهي مات

باشد مختلف صنايع در توليدي محصوالت .روي
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باتوجه كيفيت سيستم اين استقرار جهت مرجع آزمايشگاههاي از حمايت و مذكور گواهي اخذ در اينسرعت به

كه بيندرمسئله مراجع موردتائيد كه آزمايشگاهي ميانه آسياي و ميانه خاور نداردالملمنطقه وجود باشد ،لي

بهمي را برق صنعت در موجود مرجع آزمايشگاههاي صالحيتتواند داراي آزمايشگاههاي برترين و اولين عنوان

برنامه تحقق راستاي زمينهدر كليه در دولت بههاي و دنيا به سطوح كليه و منطقهها كشورهاي به ويژه

.نمايدمعرفي

ازبه بهتر هرچه استفاده گرديدمنظور مقرر آنها كامل استقالل حفظ و آزمايشگاهها تااين است يئشوراه

وتحت ارزيابي شوراي وزارت)html.index/council/ir.ac.nri.www(صالحيتتائيدعنوان مجموعه نيرودر

نتتشكيل از استفاده با شورا اين كه بدستشود بررسيايج و آزمايشگاهها اين در نوعي آزمونهاي انجام از آمده

نمايد برقي تجهيزات و محصوالت مورد در تائيديه صدور به اقدام آزمايشگاههاي.آنها صالحيت تائيد و ارزيابي

ويژگيمذكور و ساختار بر حاكم استانداردهاي اينبراساس بههاي آزمايشگاهها آزگونه انجام نوعيمنظور مونهاي

روي برقيبر مينظارتوتجهيزات شورا اين وظايف ديگر از آنها عمل حسن حاضر.باشدبر حال در

به مرجع عهدهمركزآزمايشگاههاي را مهمي بسيار وظايف شورا اين دبيرخانه ميعنوان .باشددار
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مرجعنا آزمايشگاه :م

حفاظت و رله

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

رله روي بر آزمونها انجام هدف با حفاظت و رله مرجع استانداردآزمايشگاه براساس حفاظتي وIEC60055هاي

ترانس همچون مرتبط جانبي راههايمحصوالت وجريان عملكردي آزمونهاي انجام به قادر و است شده اندازي

رله براي دقت ميتعيين دوكميتي يا يك ثانويه، و اوليه .باشدهاي

آزمونهاچكيده از :اي

زير بشرح تجهيزات روي بر انجام قابل :آزمونهاي

استاندارد� براساس فشارضعيف تابلوهاي و :IEC60947-3:1991كليد

دماآزمون- افزايش

مسئولنام ن:پژوهشكده توزيع و پژوهشيناميروانتقال پست:گروه و خط

آزمايشگاهنام منصوربخت:مدير فرشيد

آزمايشگاهنام سپهر:همكاران آتوسا
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دي- خواص الكتريكيآزمون

نوع- به وابسته نشتي جريان نيست(آزمون كليدفيوز )شامل

استانداردترانس� براساس جريان :IEC60044-1:2003هاي

نوعي-الف :آزمونهاي

كوتاه- جريان مدتآزمون

دما- افزايش آزمون

صاعقه- موج آزمون

كليدزني- موج آزمون

خطاها- تعيين آزمون

روتينآزمونه-ب :اي

نشانهصحه- بر گذاريگذاري

سيم- براي قدرت فركانس ولتاژ اوليهبنديتحمل هاي

سيم- براي قدرت فركانس ولتاژ ثانويهبنديتحمل هاي

سيم- بين قدرت هابنديفركانس

ميان- ولتاژ دورياضافه

خطاها- تعيين

اندازه� كميتترانسديوسرهاي استانداردگيري براساس الكتريكي :IEC60688:2002هاي

نوعي :آزمونهاي

تغذيه- ولتاژ و منبع تغييرات به نسبت تغييرات بررسي

تغذيه- منبع فركانس تغييرات به نسبت تغييرات بررسي

محيط- حرارت درجه به نسبت تغييرات بررسي

ورودي- فركانس به نسبت تغييرات هابررسي

ورودي- ولتاژ به نسبت تغييرات هابررسي

نسبت- تغييرات وروديبررسي جريان هابه

توان- ضريب به نسبت تغييرات بررسي

خروجي- بار به نسبت تغييرات بررسي

كميت- در اعوجاج به نسبت تغييرات وروديبررسي هاي
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خارجي- مغناطيسي ميدان به نسبت تغييرات بررسي

نامتعادل- جريانهاي تغييرات بررسي

المان- بين تداخل تغييرات اندازهبررسي گيريهاي

خودگرمازاييبررسي- پدپده تغييرات

دائم- كاركرد تغييرات بررسي

مشترك- مد تداخل تغييرات بررسي

سري- مد تداخل تغييرات بررسي

ورودي- تغييرات افزايشبررسي مجازهاي يافته

ايمني- الزامات و عايقي و ولتاژي

ايمپالس- موج

دما- افزايش

اندازه� الكتريكي تجهيزات براي ايمني آزمايشگاهيكنتر-گيريالزامات كاربري با و الزامات(ل

استاندارد)عمومي :IEC61010-1:2001براساس

دي- قدرت نوعي قدرت(الكتريكيآزمون )فركانس

فشارضعيف� عمومي(فيوزهاي استاندارد)الزامات :IEC60269:1998براساس

نوعي :آزمونهاي
ابعاداندازه- گيري
مقاومتاندازه- گيري
تلفات- و دما افزايش
عدمجري- قرارداديان ذوب
قراردادي- ذوب جريان
نامي- جريان
دروازهصحه- بر هاگذاري
از- كمتر نامي جريان براي بار آمپر63اضافه
بار- اضافه برابر در كابل قراردادي حفاظت
خوردگيعدم-
آتش- برابر در مقاومت آزمون
زنگ- زدگيآزمون
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اندازهرله� الكتريكي حفاظتهاي و نوعي(گير استاندارد)عموميآزمونهاي :IEC60255براساس

نوعي :آزمونهاي

حرارتي- الزامات

ديناميكي- محدودكننده مقادير

دقت-

نامي- بردن

عايقي-

تغذيه- در ريپل و قطعي

دادهنشانه- هاگذاري

)سينوسي(لرزش-

شوك-

الكترواستاتيكي- تغذيه

الكتريكيموج- EFTگذاري

خشك- سرماي

خشك- گرماي

درصدرله� الكتريكي استانداردهاي براساس ديفرانسيل :IEC60255-13:1980ي

نوعي :آزمونهاي

عملكردي- مشخصات

زماني- عملكردي مشخصات

هارمونيك- برابر در پايداري مشخصات

حرارتي- الزامات

عبوري- جريان برابر در رفتار

استانداردرله� براساس امپدانس الكتريكي :IEC60255-16:1982هاي

نوعي :آزمونهاي

مش- پايدارتعيين عملكرد خصه

گذرا- عملكرد مشخصه تعيين

حرارتي- الزامات
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استاندارد� براساس آن جانبي تجهيزات و آنالوگ IEC60051-1:1997نشاندهنده

نوعي :آزمونهاي

نشانهسمبل- و گذاريها

ترمينالنشانه- هاگذاري

استاندارد� براساس انفجاري باالي ولتاژي IEC60282-2:1995فيوزهاي

:نوعيآزمونهاي
الكتريكيدي-
پيش- مشخصه قوستعيين
استاتيك-
ديناميك-

المپ� جانبي استاندارد)استارتر(هاتجهيزات براساس عمومي ايمني IEC60926:1995الزامات

نوعي :آزمونهاي
گذارينشانه-
هادي- با اتفاقي تماس برابر در ولتاژحفاظت داراي هاي
هاترمينال-
كردن- زمين تمهيدات
ب- در رطوبتمقاومت و خاك رابر
دي- قدرت و عايقي الكتريكيمقاومت
مستقل- استارترهاي در گرما بررسي
مكانيكي- قدرت
هادي- پيچاتصاالت، و جريان هاهاي
هوايي- و خزشي فاصله
غيرعادي- آتش و گرما برابر در مقاومت
خوردگي- برابر در مقاومت

استاندنشاندهنده� براساس آن جانبي تجهيزات و آنالوگ IEC6051-9:1995اردهاي

نوعي :آزمونهاي
ذاتي- خطاي تعيين
محيط- دماي به نسبت تغييرات



239

نيروپ ژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

رطوبت- به نسبت تغييرات
مكانيكي- وضعيت به نسبت تغييرات
خارجي- مغناطيسي ميدان به نسبت تغييرات
مقدار- در ريپل به نسبت وروديDCتغييرات كميت
مقدار- در اعوجاج به نسبت وروديACتغييرات كميت
وروديت- كميت فركانس به نسبت غييرات
هادي- نگهدارنده به نسبت تغييرات
الكتريكي- ميدان به نسبت تغييرات
ولتاژ- منبع به نسبت تغييرات
ولتاژ- منبع فركانس به نسبت تغييرات
كوتاه- بار اضافه به نسبت مدتتغييرات
دائم- بار اضافه به نسبت تغييرات
مدا- برقراري تداوم به نسبت باالتغييرات كوتاه اتصال از پس جريان ر
صفر- از انحراف
لرزش-
شوك-
خودگرمايي-
كاربر(Trackingخطاي- و سازنده توافق )با
صفر- تنظيم مكانيكي محدوده
نشانه- گذاريكارآيي

استاندارد� براساس ضعيف ولتاژ تغذيه IEC61204:2001منبع

نوعي :آزمونهاي
خروجي- كلي توان و نامي خروجي
كاركر- محيطمحدوده دماي د
اصلي- تغذيه جريان
اصلي- تغذيه اثرات
بارگذاري- اثرات
ولتاژ- ذاتي(تغييرات )خطاي
دوره- اتفاقيتغييرات و اي
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تداخل- اثرات
حرارتي- ضريب
نگهداري- زمان
راه- اندازيزمان
روشن- خاموشي/زمان
بار- تغييرات به گذرا پاسخ
ولتاژ- اضافه برابر در خروجي حفاظت
ا- برابر در جريانحفاظت ضافه
خشك- سرماي
خشك- گرماي
لرزش-
شوك-

فعاليت :هاتوسعه

فشارضعيفپياده- فيوزهاي انواع نوعي آزمونهاي سازي
نوعيپياده- آزمونهاي براساسCTسازي بهIEC44-1ها آزمايشگاه شناسايي همكارو آزمايشگاه عنوان

ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه
نوپياده- آزمونهاي وِسازي وار وات، ولتاژ، جريان، شامل الكتريكي ترانسديوسرهاي ...وϕCosعي
رلهپياده- نوعي آزمونهاي براساسسازي حفاظتي مقاديرIEC60255هاي حرارتي، نوعي آزمونهاي شامل

نشانه تغذيه، در قطعي و ريپل اثرات بررسي ديناميكي، دادهمحدودكننده و هاگذاري
كاتدهپيا- فيوزهاي المان نوعي آزمونهاي براساس20اوتسازي IEC282-2كيلوولت

جرقهپياده- نوعي آزمونهاي استانداردزنسازي براساس صحهIEC60926ها آزمونهاي بر گذاري،مشتمل
قسمتنشانه با دست اتفاقي تماس برابر در حفاظت وگذاري، خاك به نسبت مقاومت ولتاژ، داراي هاي
خوردگيرطوب و مكانيكي قدرت عايقي، آزمونهاي ت،

آنالوگپياده- نشاندهنده نوعي آزمونهاي استاندارد)ايعقربه(سازي IEC60051-9براساس

دريافتتائيديه :شدههاي

ايران- صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه از آزمايشگاه صالحيت تائيد گواهينامه
اس- براساس كيفيت مديريت سيستم بيناستقرار ISO/IEC17025:2005الملليتاندارد
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مشتريان :نام

:هايشركت
پويا- هريس اسپادانا-نوين ژينال-الكتروقائم
منطقه- آذربايجانبرق الكتروكاوه-اي بارز-توليدي شار پارس
صنعت-نيروآريان- و علم تابان-دانشگاه پيچاز
منطقه- تهرانبرق سپاهان-اي شرقآبنوس-آرانيرو )ساتبا(گستر
ارتباط- قدرت-سازگان شهريار-كنترل توربين قطعات
منطقه- خوزستانبرق منطقه-برناالكترونيك-اي لرستانبرق اي
صنعت- فيوز-ايمانيرو-گستررانين پارس
رله- هابر-نيروپارس-آران
پوياتراشه-رعد- مازندران-پرداز كاغذ و چوب صنايع
نيروپرداز- جنوب-فرآيند محافظتي نسوزتوليد-پوششهاي قطعات و ساكار
پارس- پست گلستان-ترانس برق نيروي آذرالكتريك-توزيع توليدي
پارس- برق انتقال مبنانيرو-الكتروحكمت-تجهيزات
برق-نارگان- صنايع تكاب-EPIآزمايشگاههاي
منطقه- فارسبرق توان-اي هرمزگان-ETIصنعتايستا صنعتي تحقيقات اداره
فردا- سامان ورك-كرجصنعتياستانداردتحقيقاتاداره-BSFبهينه ترانس رضا
دي-پژوهشي-آزمايانتوان- پارس-مهندسي نيروهوشمند
فناور- الكتريك-فيوزصنعت-افنر پيچار
افزارآزما- زاوير-الكترونيك برق نيرو-صنايع پژوهنده
برقتوزيع- تهراننيروي نيرومتن-ساتكو-شمالغرب
طوس- الكتريك مشهد-ريزموج شرق فراپياممه-مهام ندسي
زايلوگ- يراق-توليدي پويامهندسي آوران

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

فشارضعيف- تابلوهاي و )IEC60947استاندارد(كليد

جريانترانس- )IEC60044-1استاندارد(هاي

جريان- )IEC60688استاندارد(ترانسديوسرهاي

فشارضعيف- )IEC60269استاندارد(فيوزهاي
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مرجع آزمايشگاههاي

اندازهرله- الكتريكي حفاظتهاي و )IEC60255استاندارد(گيري

آنالوگنشاندهنده- )IEC60051-1استاندارد(هاي

ضعيف- ولتاژ تغذيه )IEC61204)استاندارد(منابع

انفجاري- باالي ولتاژ )IEC60282-2استاندارد(كيلوولت20فيوزهاي

المپ- جانبي (استارترها(هاتجهيزات )IEC60926رداستاندا)
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مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

فشارقوي

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

سالپژوهشگاهفشارقويآزمايشگاه در فعاليت1375نيرو به خدمات ارائه هدف وبا تحقيقاتي همچنينهاي

اطمينان حصول جهت برق صنعت در استفاده مورد فشارقوي تجهيزات آزمونهاي عملكردازانجام و كيفيت

شد تاسيس آنها رويدر.مناسب بر بسيار آزمونهاي انجام با مدت مناسبتجهيزاتاين تجربه كسب و فشارقوي

از يكي به عايقي ازمونهاي انجام آمادگيفعالآزمايشگاههايجهت كه است شده تبديل كشور برق صنعت در

مشاوره خدمات هرگونه ياارائه مصرففنياي سازندگان، شركتبه و ميكنندگان دارا را برق .دباشهاي

آزمونهاچكيده از :اي

صاعقه� ضربه پايداري ولتاژ آزمون

مسئولنام نيرو:پژوهشكده توزيع و پژوهشينامانتقال فشارقوي:گروه

آزمايشگاهنام ابيضي:مدير سيامك

آزمايشگاهنام كاشي:همكاران غالمحسين پرهيزكاري، افسون نصري، فاطمه
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مرجع آزمايشگاههاي

پا� ولتاژ خشكآزمون قدرت فركانس يداري

اندازه� عايقيآزمون استقامت گيري

اندازه� δtanگيريآزمون

خازني� ظرفيت آزمون

الكتريكي� نفوذپذيري ضريب rεآزمون

حجمي� و سطحي مقاومت آزمون

فعاليت :هاتوسعه

----

دريافتتائيديه :شدههاي

ح- در آزمايشگاه مياين ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه از گواهي اخذ .باشدال

مشتريان :نام

:هايشركت

ايرانمقره- صفانيرو-تكاب-سازي

سپاهان- انرژي-دلتاسازان گريفين-اركيدكاالي

زنجانصدف- نيروتابان-نكونيرو-گستر

آذربايجانغربي- برق نيروي تهرانمنطقهبرق-توزيع سيمكاتك-اي

بسپار-شارپارس-اتراپآرياس- دنا

كليد- كيان-دورود يم-فناحداث

بحريني-عطرفروش- گسترپارس-بازرگاني

فارس- برق نيروي شرقسنجه-توزيع خوزستان-سازان فوالد

تواتر-ميركو-كهرباگستر- فرزين

شبكه- پرساوش-گسترالكترو فناوري بهبود-رشد تهران

آتش- پرتو-نيروپاس-نشانيسازمان مانه

نمادفر- مازندران-افن برق نيروي پارس-توزيع برقگير

ممتازپيشه- توزيع-نيپكو-الكترو فني دفتر
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مرجع آزمايشگاههاي

تابلو- تابلو-تابش برق-نويد بهين آسيا

مدرن- برق عباسي-نيروصنايع آذربايجانغربي-مهندس برق نيروي توزيع

كابل- ايرانكارخانجات ترِيدينگ-سازي توس-بوتا تجهيز توان

بر- نيروي اصفهانتوزيع مشاور-ترانسفو-ايران-ق مهندسين گنو

آپادانا- برق كردستان-نيروآيروس-تاسيسات برق نيروي توزيع

نوين- انرژي تابلو-رسانش تابلو-شارفن پارس

سرنا- كاپاسيتور-آرمان برق-پارس ملزومات توليد

تابلو- پوياتراشه-غرب اميركبير-پرداز دانشگاه

مفصل- ساساني-شاهين فرافنديهي-صفدر م

فراصنعت- پارسا-بازرگاني ايران صنعتي الوند-قطعات سازه بسپار

تابلو- تابلو-ايران ايمانيرو-كرمان

ساخت- آذرخش آذرثمين-برق گرم-نيرو خط قطعات توزيع-توزيع

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

)IEC60099-4استاندارد(برقگير-

اندازه- ومقره ولتاژ )IEC60044-8وIEC60044-7استانداردهاي(جريانگير

)IEC60502استاندارد(XLPEكابل-

روكش- )SFS5791استاندارد(دارهادي

)ISIRI3084استاندارد(كابل-

كوپالژ- )IEC60358استاندارد(خازن

جريان- )IEC60044-1استاندارد(ترانس

وكات- فيوز )IEC60282-2استاندارد(Disconnector Switchاوت

)IEC 62271-102(استاندارد(سكسيونر-

رزيني- خشك )IEC60076-11استاندارد(ترانس

سراميكي- بشقابي )IEC60383-1استاندارد(مقره

شيشهمقره- بشقابيهاي )IEC60383-1استاندارد(اي

خط- اتكائي كامپوزيتي )IEC61952استاندارد(مقره
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مرجع آزمايشگاههاي

آويزي- كامپوزيتي )IEC61109استاندارد(مقره

سراميكي- سوزني )IEC60383-1استاندارد(مقره

اتكائي- سراميكي )IEC60168استاندارد(مقره

ولتاژ- )IEC60044-2استاندارد(ترانس

)IEC60255-5استاندارد(Auto Reclosureرله-

جريان- ترانس و زمين كليد و سكسيونر بهمراه كمپكت )IEC62271-100استاندارد(كليد

سيليكون،- عايقينمونه روكش نمونه كفپوش، سراميك، نمونه عايق، الستيك باال، ولتاژ به مقاوم شيت

)IEC60093وIEC60243-1،EC60250استانداردهاي(حرارتي

)IEC60688استاندارد(ترانسديوسرمولتي-
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مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

مينياتوري كليد

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

تكباتوجه اهميت و مينياتوري كليدهاي در زياد قطعات وجود وجودبه كليدها، اين عملكرد در آنها تك

جهت الزم اطمينان بتواند متعدد آزمونهاي انجام با كه برايآزمايشگاهي را مينياتوري كليدهاي مناسب عملكرد

به ضروري نمايد جلب ميخريداران ساللذا.رسيدنظر در نيرو پژوهشگاه مينياتوري كليد در1380آزمايشگاه

راه كليد اين فني و كيفي كنترل هدف شداراستاي آزمايشگاه.ندازي اين مينياتوريدر كليدهاي آزمونهاي

بين استاندارد سالIEC60898لملليامطابق مي2003ويرايش انجام .باشندقابل

گرفتهنيزتاكنون قرار آزمون تحت مختلف واردكنندگان و توليدكنندگان از زيادي انجامهدف.اندكليدهاي از

مي مذكور استاندارد در موجود شرايط با كليدها اين شرايط انطباق بررسي آزمونها ايناين كه باباشد نيز مهم

موسسهار با مستمر تدوينIECتباطات مكانيزمو و اجزاء در تحقيقاتي مطالعات نيز و مذكور استاندارد كنندگان

مي انجام مينياتوري .پذيردكليدهاي

مسئولنام نيرو:پژوهشكده توزيع و پژوهنامانتقال فشارقوي:شيگروه

آزمايشگاهنام ابيضي:مدير سيامك

آزمايشگاهنام درفكي:همكاران محمد
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مرجع آزمايشگاههاي

آزمونهاچكيده از :اي

استاندارد� مطابق مينياتوري كليدهاي به مربوط IEC60898آزمونهاي

فعاليت :هاتوسعه

----

دريافتائيديه :شدهتهاي

ايران- صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه از صالحيت تائيد گواهينامه

بين- استاندارد براساس كيفيت مديريت سيستم ISO/IEC17025:2005المللياستقرار

مشتريان :نام

:هايشركت

فرانير-

توان- صنعتايستا

پست- طرح فوقمجري توزيعهاي

اشنايدر-

قم- استان توزيع

الكتروكاوه-

فارسيان-

ايمانيرو-

صنايع- ياور

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

مينياتوري- كليدهاي مشخصه(انواع محدودهبا و قطع متفاوتهاي جرياني تابلوييترمينال–هاهاي )هاي
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مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

نمكيمه

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

مقره پيرسازي آزمونهاي انجام جهت آزمايشگاه اين استتجهيزات شده گرفته درنظر كامپوزيتي همچنين.هاي

مقره آلودگي آزمونهاي مختلفانجام سراميكي(هاي و ج)كامپوزيتي ميتوانمنديرءنيز آزمايشگاه اين .باشدهاي

آزمونهاچكيده از :اي

مه� نمكيآزمون

تراكينگ� ويلآزمون

تميز� مه آزمون

مسئولنام نيرو:پژوهشكده توزيع و پژوهشينامانتقال فشارقوي:گروه

آزمايشگاهنام محمدي:مدير داود

آزمايشگاهنام شمس:همكاران اشكان
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مرجع آزمايشگاههاي

فعاليت :هاتوسعه

مدت- در آن ثبت و نشتي جريان مانيتورينگ سيستم ساعت1000توسعه

دريافتتائيديه :شدههاي

محصو- تائيد و ارزيابي شوراي از صالحيت تائيد مقرهگواهي جهت سيليكونيل الستيك هاي

مشتريان :نام

تابان- نيروشركت

غيرفلزي- مواد گروه

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

آويزي- )IEC61109استاندارد(مقره

سوزني- )IEC60952استاندارد(مقره

نيمه- )IEC60815استاندارد(هاديمقره



251

نيروپ ژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

انسازه نيروهاي تقال

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

آزمايشگاه دكلاين پايداري بررسي بارهايامكان تحت ، نيرو انتقال خطوط در استفاده مورد نمونه هاي
مي فراهم را واقعي شرايط در انتظار مورد .سازدمحاسباتي

به مختلف، شرايط در محاسباتي دكلبارهاي مختلف نقاط به عرضي و طولي قائم، كششي نيروهاي صورت
مي سيم(گردنداعمال آويز دكلهنقاط تنه روي نقاطي و هوايي محافظ سيم و هادي )اي

آزمونهاچكيده از :اي
نمونه� دكل تكمداره63آزمون و شكستNNكيلوولت و تخريب بدون و مرحله يك سوريه، به مربوط
نمونه� دكل تكمـداره400آزمون و يـزدLAH30كيلوولت انتقـال خـط به و3كرمـان،-مربوط مرحله

تخري3 شكستمرحله و ب

مسئولنام نيرو:پژوهشكده توزيع و پژوهشينامانتقال نيروسازه:گروه انتقال و توزيع هاي

آزمايشگاهنام مشيري:مدير غالمرضا

آزمايشگاهنام غالمي:همكاران حسن آدينه، حميدرضا قنبري، سعيد موزوني، محمد بهرامسري، بهزاد
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نيرو پژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

نمونه� دكل دومداره400آزمون و رجائـيTD30كيلوولت شهيد انتقال خط به تهـران،–مربوط وردآورد
و3 برپايي و مونتاژ شكست2مرحله و تخريب مرحله

نمونه� دكل تكمداره400آزمون و سمنانSMA60كيلوولت خط به و–مربوط مرحله يك شاهرود،
شكست و تخريب بدون

دكلسازيآماده� دومداره63آزمون فارسNNكيلوولت استان به مربوط

فعاليت :هاتوسعه

برج- باالبر خريد جهت الزم Tower)بررسي Crane)مناسب.
آماده- امكان ايجاد جهت جديد نصب بستر يك احداث امكان نمونهبررسي دكل دو بهسازي همزماناي طور

آزمون انجام جهت

دريافتتائيديه :شدههاي

راكتائ- و كشش دستگاههاي كاليبراسيون و عملكرد دقت شركتيديه از صادره كنترل، SERVOSISهاي

كارت- عملكرد دقت اندازهتائيديه سنسورهاي كليه و نيرو قرائت شركتهاي از سازندهگيري هاي

كشش- دستگاه كاليبراسيون تائيديه ايران(آخرين صنعتي تحقيقات و استاندارد )سكـايمهندسشركت–مؤسسه

بين- استاندارد براساس كيفيت مديريت سيستم ISO/IEC17025:2005المللياستقرار

مشتريان :نام

:هايشركت

كالهدوز- شهيد نظامي صنايع

آونگان-

پوشش- بنياد

طراحبه- و اراك گام مشترك، پوياصورت گستران

تكاب- فارس

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

نيروهايدكل- انتقال خطوط سازه(نمونه بارگذاري آزمونهاي نيرواستاندارد انتقال خطوط )IEC60952هاي
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نيروپ ژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

فيزيكي عوامل و هوا آلودگي

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

رسالت و وظايف از يكي انجام راستاي در نيرو بهپژوهشگاه و خويش الزمهاي بسترهاي آوردن فراهم منظور
آالينده حجم كاهش زيستبراي اينهاي صنعتي واحدهاي ساير و نيروگاهها در انرژي مصرف از ناشي محيطي

ر راهآزمايشگاه و تجهيز استا كرده .اندازي
حفاظت سازمان معتمد آزمايشگاههاي از يكي نيرو پژوهشگاه فيزيكي عوامل و هوا آلودگي آزمايشگاه

ميمحيط ايران اندازهزيست زمينه در خدمات ارائه قابليت كه آاليندهباشد زيستگيري عواملهاي و محيطي
بين و ملي استاندارد طبق بر ميالملفيزيكي دارا را .باشدلي

آزمونهاچكيده از :اي

بر� مشتمل دودكش گاز HC،2O،CO،2CO،NO،2NO،2SO:آناليز

مسئولنام زيست:پژوهشكده محيط و پژوهشينامانرژي زيست:گروه محيط

آزمايشگاهنام راوندي:مدير پايدار رامين

آزمانام تقي:يشگاههمكاران ايرج نظري، معزسعيد
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نيرو پژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

دودكشگيرياندازه� از خروجي معلق ذرات

محيطياندازه� معلق ذرات 10PM،52(گيري /MPوTSP(

آالينده� محيطآناليز در بستهها )2SOو2NO،CO(هاي

مع� ذرات درآناليز محيطي از15لق ميكرون20تا3/0كانال

دراندازه� آن آناليز و صوت كلي شدت فركانسي33گيري باند

فركانساندازه� در مغناطيسي و الكتريكي ميدانهاي هرتز60-50گيري

فركانسياندزه� محدوده در ارتعاش تا10گيري كيلوهرتز10هرتز

روشنايياندازه� شدت گيري

فعاليت :اهتوسعه

اندازهفعاليت- با آزمايشگاه اين آاليندههاي پستگيري و نيروگاهها در فيزيكي عوامل و هوا انتقال،هاي هاي

فعاليت توسعه با و فعاليتآغاز محدوده بازاريابي، و توسعهها كشور صنايع كليه به آزمايشگاه اين هاي

.استيافته

دريافتتائيديه :شدههاي

هوا- آلودگي سالآزمايشگاه از فيزيكي عوامل زيست1382و محيط حفاظت سازمان معتمد گواهينامه داراي

سالمي انتهاي تا كه است1385باشد گرديده .تمديد

مشتريان :نام

ايران- فيبر شوفاژكار-كارخانه چله-كارخانه فشارقوي رشتپست خانه

ايران- فروآلياژ اكباتان-صنايع ري-سيمان نيروگاه

سيكل- قمنيروگاه رامين-تركيبي قائم-نيروگاه منتظر نيروگاه

اراك- اروميه-پتروشيمي ريخته-پتروشيمي صالحيكارگاه سرب گري

آبادان- گازي بهبهان-نيروگاه كاوه-سيمان صنعتي زغالهاي

شاموت- بهره-شركت مسجدسليمانشركت گاز و نفت برداري
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نيروپ ژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

-Testo 350وAirFlow)استانداردASTMD3154(

-Grimm 1.108)استانداردهايEN-481وISO7708(

-Tcr-Tecora)استانداردهايASTMD4096وEN12341(

-Testo 350)استانداردهايASTM D6522وEPACTM030(

-Holaday-3604)استانداردIEEE std 644(

-Quest 1700)استانداردISO2631(

-QuestVI-90)تاندارداسISO2631(

-Testo 545)استانداردANSI RP-7-01(



256

نيرو پژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

سنجشكيفيت

آزم اجمالي :ايشگاهمعرفي

كيفيتفاز سنجش آزمايشگاه حمايتاول باشركتبا و محصوالتتوانير ارزيابي والكتريكي،هدف الكترونيكي

بينتطابقومخابراتي استانداردهاي با ببويژهالملليآنها شهريورشدهگرفتهكارتجهيزات در برق صنعت ماهدر

گرديد1382سال امكان.افتتاح آزمايشگاه وباقانطاين طراحان براي ساخت و طراحي طول در را استانداردها با

مي فراهم .كندسازندگان

آزمايشگاهدر دوم، شدبهفاز تجهيز ويبراتور دستگاههايي.دستگاه با آزمايشگاه فاز، اين ادامه دستگاهدر ازجمله

شدشرايطآزمون خواهد تكميل گروهايفعاليت.محيطي طريق از آزمايشگاه الكترونيك،اين پژوهشي كنترله

مي انجام شبكه مديريت و كنترل پژوهشكده در ابزاردقيق .شودو

مسئولنام شبكه:پژوهشكده مديريت و پژوهشينامكنترل قيق:گروه ابزار و كنترل الكترونيك،

آزمايشگاهنام گرامي:مدير نژادمنصور

آزمايشگاهنام ياوري:همكاران ندا
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نيروپ ژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

آزمونهاچكيده از :اي

سه� و تك ديجيتالي كنتورهاي روي بر انجام قابل :فازآزمونهاي

:Tests of Insulation Properties-الف
ولتاژ- ACآزمون

Tests of Accuracy-ب Requirements:
كنتورآزمو- ثابت ن
راه- شرايط اندازيآزمون
بار- بدون شرايط آزمون
كميت- تاثيرگذارآزمون هاي
جريان- تغييرات آزمون
راه- اوليهآزمون اندازي
Tests of Electrical-ج Requirements:
توان- مصرف آزمون
خودگرمازايي- تاثير آزمون
كوتاه- زمان اضافي جريانهاي تاثير آزمون
حرار- تاثير تآزمون
Tests of Electromagnetic-د Compatibility (EMC):
پالس- زودگذرآزمون هاي
الكترواستاتيك- تخليه برابر در مصونيت آزمون
Tests of the Effect of the Climatic-ه Environments:
خشك- گرماي آزمون
Mechanical-و Tests:
لرزش- آزمون
شوك- آزمون
آ- و گرما برابر در مقاومت تشآزمون

تجهيزات� ساير روي بر انجام قابل :آزمونهاي

پالس- زودگذرآزمون هاي
الكترواستاتيك- تخليه برابر در مصونيت آزمون
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نيرو پژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

خشك- سرماي آزمون
خشك- گرماي آزمون
لرزش- آزمون
شوك- آزمون

فعاليت :هاتوسعه

----

دريافتتائيديه :شدههاي

تحقيقا- و استاندارد مؤسسه از صالحيت تائيد ايرانگواهينامه صنعتي ت
بين- استاندارد براساس كيفيت مديريت سيستم ISO/IEC17025:2005المللياستقرار

مشتريان :نام

:هايشركت

تابلو-افزارآزماالكترونيك-نيرومتن- كرمان

ايران-امپي-صاايران- كنتورسازي

فردا-فنهميان-زايلوگ- سامانه صنعت

تهران- پروژه خراسان-باسط برق نيروي يكتابهان-توزيع

ايران- برق شبكه سپهرانديشه-مديريت كياتل-رهروان

نيروپژوهشكده- پژوهشگاه آرياك-مزدك-هاي

تارا-

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

-Meter Test System)استانداردهايIEC62052-11وIEC62053-XX(

-Electrostatic Discharge Generator)استانداردIEC61000-4-2(

-EFT Test System)استانداردIEC61000-4-4(

-Gas Cooled Chamber)استانداردهايIEC60068-2-1وIEC60068-2-2(

-Vibration and Shock Test System)استانداردهايIEC60068-2-6وIEC60068-2-27(
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نيروپ ژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

بخار و آب و دستگاهي تجزيه

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

بي آن كيفيت كنترل و شيميايي آناليز بدون فاضالب و آب گاهيتصفيه و استزيانفايده هر.آور طراحي جهت

داشتتصفيه فاضالب و آب شيميايي و فيزيكي مشخصات از جامعي اطالعات بايستي تجزيه.خانه آزمايشگاه

متناسب امكانات داشتن دراختيار با بخار و آب و متخصصدستگاهي انساني نيروي لحاظ از دانش، و تجهيزات ،

آب آناليز انجام الزم پسابفني بهدا، صنعتيهاي و موردشتي پوششهاي و رنگها بهداشتي آزمونهاي انجام ،

لوله در آشاميدنياستفاده آب مخازن و لوله،ها رسوبات شيميايي پرهآناليز و بويلر روشهاي به توربين هاي

تر ضديخ،شيمي خورندگي ماندازه،بررسي مواد بررسي و درضگيري اسبابنمونهر ساختهاي و وارداتي بازي

به را داردداخل .عهده

مسئولنام موادش:پژوهشكده و پژوهشيناميمي فرآيند:گروه و شيمي

آزمايشگاهنام رياحي:مدير صفيه

آزمايشگاهنام علي:همكاران نامجو، شيريننفيسه مرادياكبر ناصر احدي، ميثم فراهاني، آبادي
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نيرو پژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

آزمونهاچكيده از :اي

آب� شيميايي و فيزيكي و،آزمونهاي رسوبات لجنپساب،

لوله� در استفاده مورد رنگهاي بهداشتي آشاميدنيآزمون آب مخازن و ها

ضديخ� خورندگي آزمونهاي

اسباب� در مضر مواد بازيبررسي

م� استانداردهاي براساس شيميايي مواد كيفيت ايرانكنترل لي

شيمياييآزمونهاي� و استانداردهايزغالفيزيكي براساس GhostوBSسنگ

فعاليت :هاتوسعه

سال- عالوه1382از آزمايشگاه فوقاين آزمونهاي سوختبر آناليز و شيميايي فيزيكي، آزمايشهاي هايالذكر

استانداردهاي)سنگزغال(جامد براساس استGhostوBSرا داده .انجام

دريافتتائيديه :شدههاي

ايران- صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه از صالحيت تائيد گواهينامه

زيست- محيط حفاظت سازمان معتمد آزمايشگاه

بين- استاندارد براساس كيفيت مديريت سيستم ISO/IEC17025:2005المللياستقرار

مشتريان :نام

:هايشركت

موتور- بهمن غرب-مركز سيمان قائم-كارخانه منتظر برق توليد مديريت

كرمانشاه- پتروشيمي رجائي-صنايع شهيد برق توليد شازند-مديريت برق توليد مديريت

دماوند- گازي تبريز-نيروگاه جام پاال-سهند دريا مهندسي

آب- بهبود جاجرم-محافطان آلومينا ايران-كارخانه يونيلپور

ويژهماشين- قزوينروي-پارسيلون-سازي پوشان

جنوب- برق توليد )راميننيروگاه(اهوازتوليدبرقمديريت-وگازمسجدسليماننفتبرداريبهره-مديريت

هففرآورده- شيميايي پارس-هاي فوالد خراسان-مجتمع )بجنورد(پتروشيمي

لطيف- كاغذي اروميه-محصوالت سفيد ايران-سيمان فروآلياژ صنايع
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نيروپ ژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

ماشين- قم-هيدرو برق توليد مس-مديريت باهنرصنايع شهيد

تهران- فاضالب و تهران-)4و1،2،3هايخانهتصفيه(آّب شرق زمزم

غرب- برق توليد رجائي-مديريت شهيد ايرانمهر-بيمارستان بيمارستان

ميالد- آرياصنعت-بيمارستان فارس-توليدي جنوب برق توليد مديريت

كوشا- مهندسي بن-گروه كرج-پيساروج استاندارد مؤسسه

اس- بوشهرمؤسسه آبادان-تاندارد استاندارد كرمان-مؤسسه استاندارد مؤسسه

گوهرصفاكركسصنايع- ماشين-توليدي و ايرانلوله ورزيران-سازي

نوين- تصفيه-نيروفناوري باژاك-فاليزان

رنگ- صنعت-آرش شيمي ايران-ژرفاب برق توسعه سازمان

راه- كشش كل ايراناداره اسالمي جمهوري آهن

م مربوطهتجهيزات استاندارد بهمراه آزمون :ورد

ازنمونه عبارتند آزمون مورد :هاي

استانداردهاينمونه- در مندرج روشهاي براساس لجن و رسوبات پساب، آب، هاي

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (2005)

لوله- در استفاده مورد آشاميدنيرنگهاي آب مخازن و )AWWAوASTM،BSتانداردهاياس(ها

باطري- اسيد آب و ايران(ضديخ ملي )استانداردهاي

اسباب- در مضر مواد ايران(بازيبررسي ملي )استانداردهاي

شيميايي- نمك(مواد سولفوريك، اسيد كلريدريك، سديم،اسيد كلريت هيپو فريك، كرور ...)ها،

ايران( ملي )استانـداردهاي

رغالنمونه- )GhostوBSاستانداردهاي(گسنهاي
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نيرو پژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

پوشش رنگو

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

پ وپوشش رنگ مرجع باتوجهآزمايشگاه نيرو تاسيساتژوهشگاه و تجهيزات حفاظت در پوشش و رنگ اهميت به

به مختلف ازطريقصنايع خود مشتريان رضايت سطح افزايش هدف و است گرديده تاسيس برق صنعت ويژه

جهت در مذكور هدف راستاي در و است داده قرار خود عملكرد سرلوحه را كيفيت با آزمايشگاهي خدمات ارائه

مياستقر فعاليت نيز استاندارد كيفيت مديريت سيستم آزمونهاي.نمايدار اهميت و ضرورت به بنا آزمايشگاه اين

پوشش و بينISO/IEC17025رنگ استانداردهاي انواعدر انجام براي موردنياز تجهيزات ملي و المللي

مي دارا را وپوشش رنگ به مربوط باتوجهآزمايشهاي و كارشناباشد وجود كليهبه طوالني، وتجربيات مجرب سان

مشاوره و آزمايشگاهي ميخدمات انجام پوشش و رنگ با رابطه در را .دهداي

مسئولنام مواد:پژوهشكده و پژوهشينامشيمي فرآيند:گروه و شيمي

آزمايشگاهنام سعدالدين:مدير طيبه

آزمايشگاهنام اميني:همكاران علي رستمي، محمدصادق
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مرجع آزمايشگاههاي

آزمونهاچكيده از :اي

مشخصه� تعيين رنگآزمونهاي فيزيكي ته(اي درجه ظاهري، دانهسالمت پوشش،نشيني، قدرت بندي،

م حجمي درصد دانسيته، ويسكوزيته، رنگ، گسترش ضخامتقدرت جامد، مواد وزني درصد جامد، واد

اشتعال نقطه رنگ، )فيلم

مشخصه� تعيين رنگآزمونهاي مكانيكي شدن،(هاي جامي شويش، خمش، سايش، ضربه، چسبندگي،

)سختي

پوششها� ساير و رنگها محيطي و شيميايي نسبيتعيين(آزمونهاي رطوبت با محيط در درصد،100مقاومت

محيط در مقاومت غوطهتعيين اسپري، محيطسالت در دروري مقاومت تعيين مختلف، شيميايي هاي

خورنده محيط در مقاومت تعيين حرارتي، مقاومت تعيين بتفش، ماوراء اشعه تابش با )2SOمحيط

فعاليت :هاتوسعه

بهباتوجه- سالبه هر در كه پوشش و رنگ آزمونهاي استانداردهاي كردن ميروز فعاليتانجام هايگيرد،

توانمندي افزايش با راستا همين در نيز ميآزمايشگاه توسعه تجهيزات و .يابدها

دريافتتائيديه :شدههاي

ايران- صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه از صالحيت تائيد گواهينامه

بين- استاندارد براساس كيفيت مديريت سيستم ISO/IEC17025:2005المللياستقرار

مشتريان :نام

زنگشركت- سازنده هاي

نيروشركت- وزارت تابعه هاي

صنايع- ساير

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

ازنمونه عبارتند آزمون مورد :هاي

صنعتي- پلي(رنگهاي الكيد، اپوكسي، زينكرنگهاي سيليكوني، اكريليك،MIOريچ،يورتان، آلومينيوم، ،

(وينيل، ايرانISO،DIN،BS،ASTMاستانداردهاي...) ملي استانداردهاي )و
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مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

روغن و سوخت

آ اجمالي :زمايشگاهمعرفي

و مجهز آزمايشگاهي امكانات داشتن دراختيار با نيرو پژوهشگاه مواد و شيمي مركز روغن و سوخت آزمايشگاه

بهره با فني، چنديندانش تجربيات بر تكيه و مهندسي اجرائي عمليات از كيفيت،گيري تعيين راستاي در ساله،

سوخت كارشناارزيابي بررسي و كيفيت كنترل مايع، روغنهاي درخصوص روغنسي صنعتي، عايقي،هاي هاي

كفگريس و ميها فعاليت كشور برق صنعت در مصرف مورد حريق اطفاء .نمايدهاي

بين استانداردهاي با را خود آناليزهاي آزمايشگاه استانداردهايDIN،IEC،ISO،IP،ASTMالمللياين نيز و

است نموده هماهنگ و داده مطابقت ايران .ملي

مسئولنام مواد:پژوهشكده و پژوهشينامشيمي فرآيند:گروه و شيمي

آزمايشگاهنام شكوري:مدير لطيفه

آزمايشگاهنام كريمي:همكاران محمود راد، صالحي مهدي
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نيروپ ژوهشگاه

مرجع آزمايشگاههاي

آزمونهاچكيده از :اي

نفتي� محصوالت تقطير

�Cleveland Open Cupبه اشتعال نقطه و احتراق دستگاهتعيين وسيله

�Pen Sky-mar Tense Closed Cupبه اشتعال نقطه دستگاهتعيين وسيله

به� قيري مواد و نفتي محصوالت در موجود آب تقطيرتعيين وسيله

نفتي� محصوالت ريزش نقطه تعيين

بهآ� نفتي محصوالت در مس خوردگي تعيين مسيزمايش نوار رنگ تغيير آزمون وسيله

نفتي� محصوالت كربن باقيمانده ميزان تعيين براي استاندارد روش

گريس� در مخروط روانسازينفوذپذيري هاي

سوخت� احتراق گرماي بهتعيين مايع هيدروكربني كالريمترهاي بمب وسيله

ويسكوزيتهاندازه� تيرهگيري و شفاف مايعات سينماتيكي

نفتي� محصوالت خاكستر تعيين

حالل� و نفتي محصوالت مخلوط آنيلين نقطه و آنيلين نقطه هيدروكربنيتعيين هاي

مشخصه� روانسازيروغن)كنندگيكف(تعيين هاي

Airگيرياندازه� Release

دي� الكتريكازمايش

دلتااندازه� تانژانت گيري

م� در موجود آب بهتعيين نفتي فيشرحصوالت كارل وسيله

شدن� ابري نقطه تعيين

روغن� اكسيداسيون ترانسفورماتورآزمون هاي

نفتي� محصوالت در استيل خوردگي تعيين آزمايش

گريس� در شدن قطره نقطه روانسازيآزمايش هاي

گريس� در شستشو برابر در مقاومت روانسازيآزمايش هاي

نفتي� مواد رنگ تعيين

نفتيگيرياندازه� محصوالت در سولفاته خاكستر تعيين و

روغن� در برشي مقاومت صنعتيآزمايش هاي
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مرجع آزمايشگاههاي

فعاليت :هاتوسعه

طوالني- آزمونهاي روغن)ساعت2500(مدتانجام اكسيداسيون پايداري داخلجهت ساخت هاي

خوردگي- تست نمونهGlasswareانجام روي ضديخبر هاي

ترسيم- و آزمونها نمونهBoiling Curveانجام سوختبراي هاي

روغن- شيميايي تصفيه سيستم عملكرد صحت كنترل جهت قرارداد انعقاد زمينه در هامذاكره

دريافتتائيديه :شدههاي

ايران- صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه از آزمايشگاه صالحيت تائيد گواهينامه

بين- استاندارد براساس كيفيت مديريت سيستم ISO/IEC17025:2005المللياستقرار

مشتريان :نام

كشورشركت- سراسر در برق توليد مديريت ترانسفورماتورايرانتحقيقاتمؤسسه-هاي

منطقهشركت- برق كشورهاي سراسر در زنگان-اي نيروي تجهيز شركت

اصفهان- مباركه بوشهر-فوالد اتمي روسيهAtomstroyشركت-نيروگاه

ماكارون-ايراناسالميجمهوريصداوسيماي- صفا-تك گوهر

ايرانول- نفت بهران-شركت نفت بهتازشيمي-شركت موتور روغن شركت

پتروسعيد- موتور روغن پيام-شركت موتور روغن ارشيا-شيميشركت موتور روغن شركت

ماشين- روغن موتور روغن تهراناداره-شركت استان استاندارد قزوين-كل استان استاندارد كل اداره

است- كل كرماناداره استان زنجاناداره-اندارد استاندارداستان نيرو-كل توسعه شركت

زنيط- نوين-شركت صنعت پايش مپنا-شركت شركت

منطقه- آب كرمانشركت اي

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

ازنمونه عبارتند آزمون مورد :هاي

ترانسفورماتور- )ASTMوDIN،IP،IECاستانداردهاي(روغن

توربين- ايرانASTMاستانداردهاي(روغن ملي استانداردهاي )و
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مرجع آزمايشگاههاي

سنگينسوخت- و سبك مايع )ASTMوIPاستانداردهاي(هاي

روانگريس- )ASTMوIPاستانداردهاي(كنندههاي

صنعتيروغن- ايرانASTMاستانداردهاي(هاي ملي استانداردهاي )و

ديزلروغن- و موتور ايرانASTMاستانداردهاي(هاي ملي استانداردهاي )و

ايرانASTMاستانداردهاي(ضديخ- ملي استانداردهاي )و

آتش- )BS2444استاندارد(نشانيكف
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مرجع آزمايشگاههاي

مرجعنا آزمايشگاه :م

مواد و متالورژي

آزمايشگاه اجمالي :معرفي

تشكيل فلزي قطعات توليدكنندگان را صنايع از زيادي بخش كشور، در فلزات وسيع كاربرد بدليل .دهندميامروزه

خوشبختانه مختلف، صنايع در قطعات از نوع اين تست و كيفيت كنترل فرهنگ ايجاد بدليل اخير سالهاي در

ميش وارداتي فلزي قطعات حتي و توليدشده قطعات كيفي سطح رفتن باال متالورژي.باشيماهد موادآزمايشگاه و

داشتنبانيروپژوهشگاه دستگاههايدراختيار و ونوينتجهيزات وآزمايشگاهي مجرب كارشناسان نيز

و،كارآزموده آزمايشگاهي گستردهمهندسيخدمات و دراختيارايمتنوع قراررا كشور اين.دهدميصنايع

گواهينامهمعتبرآزمايشگاه بودن دارا مؤسسهتائيدبا از دراستانداردصالحيـت تالش و ايران صنعتي تحقيقات و

كيفيت سيستم استقرار استانداردمبتنيراستاي مورد،ISO/IEC17025بر آزمايشگاههاي رده تائيددر

نيزشركت كشور خودروسازي بزرگ اجراهاي روشهاي و دارد معتبرئقرار استانداردهاي با را خود آزمونهاي ي

استبين نموده هماهنگ و داده مطابقت ايران ملي استاندارد نيز و .المللي

مسئولنام مواد:پژوهشكده و پژوهشينامشيمي متالورژي:گروه

آزمايشگاهنام محمدي:مدير رشيدي عبدالرضا

آزمايشگاههمنام كاظم:كاران لياسيحسن پور
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مرجع آزمايشگاههاي

آزمونهاچكيده از :اي

مكانيكي� خواص :بررسي

فشار- و خمش كشش،

سختيسختي- نيز و برينل و ويكرز راكول، معيارهاي در پرتابسنجي لسنجي

دماي)گسيختگي-تنش(خزش- سانتي1200تا گراددرجه

:متالوگرافي�

بررسيبررسي- و ماكرواچ نيز و ميكروسكوپ توسط ريزساختاري درشتهاي باهاي ساختاري

استريوماكروسكوپ

دانه- اندازه تعيين

دكربورهاندازه- اليه عمق گيري

قطعات- شكست مقاطع سطوح بررسي

فازهاسختي- سنجي

ناورق� ميكروسختيهاي توسط سخت پروفيل تهيه و سنجزك

غيرمخرببررسي� :(NDT)هاي

نافذ- مايعات و التراسونيك روشهاي به قطعات آزمون

پوششها- و قطعات انواع ضخامت بررسي

حرارتي� :عمليات

سيكل- اجراي و نمونهتعيين روي بر حرارتي عمليات وهاي محيط اتمسفر در آزمايشگاهي هاي

كنتر گازهالاتمسفرهاي انواع تحت شده

خوردگي� :آزمايشهاي

پوششها- و آلياژها اكسيداسيون و داغ خوردگي و الكتروشيميايي خوردگي آزمونهاي

پرتابل� :متالوگرافي

نمونه- بدون محل، در قطعات ميكروسكوپي ساختار وبررسي كامل مجموعه توسط تخريب، و برداري

پرتا متالوگرافي تجهيزات از فردي به شاملمنحصر سنباده:بل ودستگاههاي الكتروپوليش زني،

نسخه نوارهاي و ميكروسكوپ (Replica)برداريالكترواچ،
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مرجع آزمايشگاههاي

فعاليت :هاتوسعه

نيروگاهي- واحدهاي عمر تخمين با رابطه در مهندسي خدمات ارائه

صنعتي- قطعات و زوال علل بررسي با رابطه در مهندسي خدمات ارائه

دريافتتائيديه :شدههاي

ايران- صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه از آزمايشگاه صالحيت تائيد گواهينامه

بين- استاندارد براساس كيفيت مديريت سيستم ISO/IEC17025:2005المللياستقرار

مشتريان :نام

قطعات- توليدكنندگان پيچفلزيكليه مثل آهنصنعتي غيرومهره، و توربين قعطات خودرو، يدكي قطعات هآالت،

فلزي- قطعات واردكنندگان كليه

مربوطه استاندارد بهمراه آزمون مورد :تجهيزات

ازنمونه عبارتند آزمون مورد :هاي

خودرو- يدكي ايرانASTM،DINاستانداردهاي(قطعات ملي استانداردهاي )و

مسافربري- قطارهاي يدكي ايرانASTM،DINاستانداردهاي(قطعات ملي استانداردهاي )و

گازهپر- توربين قطعات ساير و ايرانASTM،DINاستانداردهاي(ها ملي استانداردهاي )و

ايرانASTM،DINاستانداردهاي(تيرآهن- ملي استانداردهاي )و

مهره- و ايرانASTM،DINاستانداردهاي(پيچ ملي استانداردهاي )و

بويلرلوله- صنعتيهاي قطعات ساير ايرانوASTM،DINاستانداردهاي(و ملي )استانداردهاي
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سال در منتشرشده 1384مقاالت

ناصر�� ساداتي، عليمحمد؛ رنجبر، تورج؛ امرائي، بابك؛ الگوريتمشبيه”.مظفري، با راكتيو توان بازار سازي
تهران.“P.S.Oسازيبهينه بين:ايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

عل�� رنجبر، سودابه؛ عليرضاسليماني، شيراني، انرژي”.يمحمد؛ بازار در رقابت براي نيروگاهها بهينه استراتژي
تهران.“روزانه بين:ايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

الهام�� خسروشاهلي، عليمحمد؛ رنجبر، مجيد؛ ترانسفورماتور”.سياهرنگ، الكترومغناطيسي طراحي روند ارائه
و نمونه يك طراحي بهكابلي، نتايج محدودتائيد اجزاء روش تهران.“وسيله علمي:ايران، پژوهشي-نشريه

شماره .44،1384برق،

حقي�� عليرضا؛ سعدي، نيكيآل مسلمي، محمود؛ فيروزآباد، فتوحي محمودرضا؛ الگوريتمي”.فام، ارائه
سيستم تاثير گرفتن درنظر با انتقال شبكه اطمينان قابليت محاسبات جهت حفاظتيهامناسب ايران،.“ي

بين:تهران كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

حقي�� عليرضا؛ سعدي، جعفرآل عباسي، نيكي؛ مسلمي، محمود؛ فيروزآباد، فتوحي محمودرضا؛ ارائه”.فام،
المان مدلسازي جهت مناسب انديسروشي محاسبه براي حفاظتي شبكههاي اطمينان قابليت هايهاي

برق بين:تهرانيران،ا.“انتقال كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

رضا�� روشنفكر، حسن؛ شبكه”.سياهكلي، تعيينطراحي الگوريتم از استفاده با ولتاژ سطح چند در توزيع هاي
تغذيه بين:تهرانايران،.“سطح كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

كيومرث�	 حيدري، حسن؛ اقتصادي”.سياهكلي، وارزيابي ملي ديدگاه از پراكنده توليد منابع بكارگيري
برق،:زنجانايران،.“بنگاهي مهندسي .1384كنفرانس


سهراب� والشاني، اميني مريم؛ ماشين”.بهرامگيري، در ميدان معادالت مغناطيسياستخراج ديسكي هاي
بي شرايط و دوبعدي فضاي در تهران.“باريدائم فناوري:ايران، و علمي شانزدهم،نشريه سال اميركبير،

برق،61شماره مهندسي ،1384.

غالمرضا�� شبيه”.دهنوي، يك ساخت و جديدطراحي قدرت سيستم آنالوگ ت.“ساز نشريه:هرانايران،
شماره-علمي برق، .45،1384پژوهشي

برقيانصاري��� پويا؛ وحيديمهر، سعيده؛ وحيدنيا، با”.نسب، تلفيق در منحني پردازش ماندهكاربرد روش
داده تصحيح و شناسايي جهت بارهنجارشده نامناسب ت.“هاي بين:هرانايران، كنفرانس الملليبيستمين

.1384برق،

نصيحت��� رضا؛ حسيني، احمد؛ بشكني، مسعود؛ حسيني، مهديسلطاني عملكرد”.كن، بررسي و مدلسازي
توربين خروجي توان افزايش جهت تبخيري نيكولرهاي گازي فارسهاي تركيبي سيكل ايران،.“روگاه

بين:هرانت كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

مسعود��� حسيني، سلطاني هيوا؛ خالدي، محمدباقر؛ غفراني، احسان؛ با”.صادقي، ميكروتوربين سيكل تحليل
اگزرژي و انرژي روش به حرارت ت.“بازيافت بين:هرانايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي
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قوي��� كارگر عدنان؛ محسنمراديان، لوله”.بازو، خوردگي كاهش طرح حذفبررسي ازطريق كندانسور هاي
جبراني آب محلول ت.“اكسيژن بين:هرانايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

مهدي��� رسايي، بهيه؛ شهبازي، مريم؛ پستبهينه”.وديعتي، پيادسازي از استفاده با قديمي سازيههاي
پست اتوماسيون تهران.“سيستم بين:ايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

فرضعلي��� پژمان؛ صفرخزائي، آموزه”.زاده، ايمنبكارگيري در بم زلزله كشورهاي برق شبكه ايران،.“سازي
علمي:تهران شماره-نشريه برق، .45،1384پژوهشي

فرضعلي��� پيمان؛ صفاسماعيلي، پژمانزاده، خزائي، بر”.ر؛ برق و يخ تجمع دراثر وارده خسارات تخمين
نيرو انتقال تهران.“خطوط علمي:ايران، شماره-نشريه برق، .44،1384پژوهشي

حميد�	� منور، محمدسعيد؛ وفاكيش، محمدرضا؛ شريعتي، محمد؛ اسكوئي، عليرضا؛ مراديان، مجيد؛ .رضائي،
تجهي” تحقيقاتي پايگاه اولين كشوراحداث جنوب در گرمسيري مناطق برقي تهران.“زات بيستمين:ايران،

بين برق،كنفرانس .1384المللي

�
سيدجمال� واسعي، محمدعلي؛ طالبي، اسكوئي؛ محمد، شريعتي؛ محمدرضا، مجيد؛ فاضلي،رضائي، الدين؛
و”.نواب سيستان استان ساحلي نواحي در عايقي سطوح روي بر آلودگي نشست مدل و .“بلوچستاننقشه

تهران علمي:ايران، شماره-نشريه برق، .43،1384پژوهشي

حسن��� آشوري، محمدعلي؛ طالبي، اسكوئي؛ محمد، مجيد؛ رضائي، محمدرضا؛ مدل”.شريعتي، و نقشه
استان برق نيروي توزيع شركت پوشش تحت مناطق در ايزوالسيون روي بر تاثيرگذار آلودگي نشست

تبريز.“بوشهر شبكه:ايران، كنفرانس ماهدهمين ارديبهشت برق، نيروي توزيع .1384هاي

سيدجمال��� واسعي، سيامك؛ ابيضي، محمدرضا؛ رحمانشريعتي، آبادكن، مجيد؛ رضائي، ارائه”.الدين؛
توزيعرهيافت شركت پوشش تحت مناطق در ايزوالسيون بر محيط آلودگي مطالعات زمينه در جديد هاي

آذربايجانغر برق تهران.“بينيروي بين:ايران، كنفرانسي برق،بيستمين .1384المللي

سيدجمال��� قدرتواسعي، عليزاده، سيدعلي؛ كمالي، محمدرضا؛ شريعتي، بهينه”.الهالدين؛ روش انتخاب
پياده و ايزوالسيون نگهداري و منطقهتعمير برق پوشش تحت مناطق در آن هرمزگانسازي ايران،.“اي

بينكبيستمين:هرانت برق،نفرانس .1384المللي

حبيبي��� داود؛ خانميري، طالبي محمدسعيد؛ وفاكيش، محمد؛ اسكوئي، روزبه؛ داودبهزادي، و”.نيا، طراحي
اندازه مقره هواييساخت خطوط براي جريان و ولتاژ تهران.“كيلوولت20گير كنفرانس:ايران، بيستمين

برق،بين .1384المللي

سيدجمال��� داودالدواسعي، محمدي،، محمدرضا؛ شريعتي، مقره”.ين؛ شكست ولتاژ تخمين مدل هايارائه
فشارقوي آزمونهاي انجام و آلوده تهران.“بشقابي علمي:ايران، شماره-نشريه .43،1384پژوهشي
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امير��� يزدي، شريف فرخ؛ اميني، زهره؛ الكتريكيپتانسيل”.سليميان، انرژي مصرف كاهش كمي سنجي
خ مؤلفهمشتركان تفكيك روش از استفاده با مهريز و ميبد يزد، شهرهاي بارانگي تهران.“هاي :ايران،

بين كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

فرخ��� اميني، زهره؛ فيدر”.سليميان، يك روزانه پيك بار تخمين در فازي خطي رگرسيون مدلهاي كاربرد
يزد در تهران.“خانگي كنفران:ايران، بينبيستمين برق،س .1384المللي

صاحب��� فرخ؛ ستايشاميني، منصور؛ رجبي، سارا؛ مهردادزماني، المپپتانسيل”.نظر، جايگزيني هايسنجي
المپرشته با كماي تهرانهاي جنوبغرب توزيع شركت مسكوني مشتركان براي تهران.“مصرف :ايران،

علمي شماره-نشريه برق، .43،1384پژوهشي

ستايشزمانيصاحب�	� الدن؛ مژگان، فرخ؛ اميني، سارا؛ مهرداد، كنتورهاي”.نظر، از استفاده تاثير بررسي
تجاريسه مشتركان براي تهران-تعرفه جنوبغرب توزيع شركت تهران.“عمومي علمي:ايران، -نشريه

شماره برق، .44،1384پژوهشي

�
توحيد� در”.نودل، جامد پسماندهاي مديريت مختلف روشهاي گلخانهبررسي گازهاي درنظرانتشار با اي
پسمانـدها زيستـي چرخـه پسماندها،:تهران,ايران.“گرفتـن مديريت و پاك زمين روز همايش

.1384ماهارديبهشت

كاشاني��� سهرابي عبداله؛ عليرضا,مصطفائي، مرادي، سيمان”.امير؛ كارخانه راه در فرسوده ايران،.“تايرهاي
س:تهران صنعت ماهماهنامه خرداد .1384يمان،

كاشاني��� سهرابي عليرضا؛ مرادي، عبداله؛ كارخانه”.امير,مصطفائي، در فرسوده سيمانتايرهاي .“هاي
تهران بهار:ايران، ايران، الستيك صنعت .1384نشريه

عبداله��� به”.مصطفائي، هوا آلودگي غيرحرارتيتصفيه پالسماي تهران.“كمك علمي:ايران، ماهنامه
ماهتخص آبان برق، صنعت .1384صي

كاشاني��� فاضالب”.امير,سهرابي سوختتصفيه نيروگاههاي در دود مجاور سطوح شيميايي شستشوي هاي
تهران.“فسيلي ماه:ايران، مهر برق، صنعت تخصصي علمي .1384ماهنامه

كاشاني��� تنظ”.امير,سهرابي ازطريق نيروگاهي بويلرهاي در احتراق راندمان اضافيافزايش هواي .“يم
تهران ماه:ايران، بهمن مدرس، تربيت دانشگاه ايران، احتراق كنفرانس .1384اولين

كودهي��� كاتاليست”.سعيد,نظري متانوليز روغنبررسي بازي بيوديزلشده توليد براي مصرفي خوراكي هاي
تجديدپذيربه سوخت يك تهران.“عنوان ايران،:ايران، احتراق كنفرانس مدرس،اولين تربيت دانشگاه

ماه .1384بهمن

ليچايي��� ماهي”.مرتضي,جاللي سيستم بازده بهبود روشهاي نكابررسي نيروگاه در تهران.“ترسان :ايران،
بين كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي



275

نيرو پژوهشگاه

سال در منتشرشده 1384مقاالت

آرش؛حق��� كاشاني، فؤادپرست نژاديان، كعبي احسان؛ دادهنرم”.شربتي، تحليل انرژيافزار -بادهاي
ويدا Visual)ويژوال WIDA)“.تهران بينبيست:ايران، كنفرانس برق،مين .1384المللي

آرش؛حق�	� كاشاني، حميدرضاپرست الري، ناصر؛ فغفوري، فؤاد؛ نژاديان، باد”.كعبي انرژي پتانسيل تحليل
كشور شمالغرب تهران.“در بينبيست:ايران، كنفرانس برق،مين .1384المللي

�
شهريارمهرابي� بزرگمهري، رامين؛ زباله”.ان، نيروگاه كوره تهران.“سوزطراحي كنفرانسبيست:ايران، مين
برق،بين .1384المللي

ج��� اصفهاني، شهريار؛ بزرگمهري، رامين؛ زباله”.مهرابيان، نيروگاه كوره عددي ايران،.“سوزتحليل
مدرس:تهران تربيت دانشگاه ايران، احتراق كنفرانس بهمناولين .1384ماه،

شهريار��� بزرگمهري، بهروز؛ دشتي، بوغالن رضا؛ راد، گودرزي مهرداد؛ امكان”.عدل، برقنتايج توليد سنجي
شيراز شهر زباله دفن محل بيوگاز تهران.“از بين:ايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

مهرداد��� عدل، جعفر؛ سيكارودي، مديري”.محمدنژاد محيطدستاوردهاي و انرژي براي برنج زائدات جامع ت
تهران.“زيست ماه:ايران، ارديبهشت انرژي، ملي همايش .1384پنجمين

شاه��� فريدون؛ حميدرضافروغي، الري، محمدرضا؛ انبساطي”.نظري، توربين بار سيكل يك ارائه و تحليل
گـازي واحـد يك فشـار تقليـل ايستـگاه تهران.“جهـت انرژي،پنجمين:ايران، ملي همايش

.1384ماهارديبهشت

امير��� گودرزي، سيدمحمد؛ فيروزآبادي، مرتضي؛ الكترواپتيكي”.مظفري، حسگر ساخت و طراحي
نوري ولتاژ تهران.“ترانسفورماتور ايران،:ايران، برق مهندسي كنفرانس .1384سيزدهمين

محمدرضا��� نهري، رضا؛ فرآOPC”.عباسي، كنترل در آن كاربرد صنعتيو تهران.“يندهاي نشريه:ايران،
شماره-علمي برق، .43،1384پژوهشي

نصرت��� منظر، صفائي محمدرضا؛ نهري، طهماسب؛ ساختمان”.اهللاداوودي، در انرژي ايران،.“مديريت
ماه:تهران ارديبهشت انرژي، ملي همايش .1384پنجمين

نجف��� موسيفراهاني بيگدلي، خسرو؛ استا”.آبادي، موجIEEEC37.90.1نداردمعرفي مولد مدار ساخت و
آزمونضربه براي نوساني تهران.“RTUاي علمي:ايران، شماره-نشريه برق، .45،1384پژوهشي

پيام�	� نصر، پروتكل”.محمودي دسترسSNMPكاربرد بر نظارت اسكادابراي شبكه تهران.“پذيري :ايران،
علمي شماره-نشريه برق، .45،1384پژوهشي

�
مجتبي� عامل”.طباطبائيان، گزينهQNXسيستم سيستم، و بالدرنگ كاربردهاي در برتر اسكادااي .“هاي
تهران علمي:ايران، شماره-نشريه برق، .45،1384پژوهشي

قاسم��� پست”.كرمي، محل يافتن سريع نصبروش جهت فشارمتوسط كليدي تهران.“RTUهاي :ايران،
بين كنفرانس .1384برق،الملليبيستمين
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مرتضي��� بهادري، مهرنوش؛ عابدي، مرجاني؛ دهقاني، بهزاد؛ پياده”.دائمي، و شبكهطراحي سازي
مجتمع كنتورهاي دور راه از قرائت در آن كاربرد و تلفن و برق فشارضعيف خطوط روي بر هايكامپيوتري

تهران.“مسكوني علمي:ايران، شماره-نشريه برق، .44،1384پژوهشي

كامرانقوام��� گسترده”.ي، طيف راديويي مودم مخابراتي پروتكل با تهران.“آشنايي بيستمين:ايران،
بين برق،كنفرانس .1384المللي

شبكه”.سيدصادقمتقيان،��� كارآيي تحليل و حفاظتبررسي و نوري مخابرات آنهاي در مختلف .“هاي
تهران بين:ايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

عليرضاش��� فرد، كسائي مريم؛ مالتي”.برو، ساخت و ديتاطراحي كانال هشت تهران.“پلكسر بيستمين:ايران،
برق، المللي بين .1384كنفرانس

حميده��� سيستمDown Conversion”.بهادري، تهران.“Software Radioهايدر بيستمين:ايران،
برق، المللي بين .1384كنفرانس

حميدر��� عقيلي، يك”.ضاحافظ بهينهنيمهPLCطراحي مشخصات با تهران.“ديجيتال بيستمين:ايران،
برق، المللي بين .1384كنفرانس

سيداحمد��� اندبيلي، احمدي محمد؛ معدوم”.قديمي، روشهاي آسكارلبررسي روغنسازي و بهها آلوده هاي
پايين دماي در تهران.“آنها برق،:ايران، صنعت تخصصي علمي ماه108شمارهماهنامه خرداد ،1384.

سهيال�	� سرابي، نيروگاه”.دليريان شيمي در نانوفناوري تهران.“كاربردهاي نانوفناوري،:ايران، همايش اولين
ماه تير نيرو، .1384وزارت

�
عليرضا� ظهيري، فرزاد؛ آزاد، و”.برهان پليمري شارژ قابل باتري ساخت براي هادي مناسبترين انتخاب
زاهدان“آنسازيبهينه ايران، ماه:، آبان ايران، شيمي مهندسي ملي همايش .1384دهمين

بهارك��� علمداري، برزگر سيداحمد؛ اندبيلي، مشخصات”.احمدي و ميكروويو اشعه توان تاثير بررسي
تركيباتPd/Feكاتاليست تجزيه واكنش تهران.“PCBبر بين:ايران، كنفرانس برق،بيستمين المللي

1384.

تورجريانو��� سرمستي، كتايون، نائيني، و”.زاده ترانسفورماتورها عمر و وضعيت ارزيابي روشهاي بررسي
پيادهچالش كشورهاي در آن تهران.“سازي بين:ايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

فرزاد��� آزاد، برهان سيداحمد؛ اندبيلي، احمدي بهارك؛ علمداري، تركيبات”.برزگر روغنPCBحذف از
به مايعترانسفورماتور استخراج فرآيند تهران.“وسيله بين:ايران، كنفرانس برق،بيستمين .1384المللي

محسن��� لوله”.مهديزاده، تخريب علل صنعتيبررسي بويلر يك واتروال تهران.“هاي علمي:ايران، ماهنامه
شماره برق، صنعت ماه108تخصصي خرداد ،1384.

محم��� هادي”.درضاجهانگيري، عمر ساحليافزايش نواحلي در هوايي توزيع و انتقال خطوط آلومينيومي هاي
صنعتي تهران.“و شماره:ايران، برق، صنعت تخصصي علمي ماه111ماهنامه شهريور ،1384.



277

نيرو پژوهشگاه

سال در منتشرشده 1384مقاالت

سيدحامدرعيت��� ميرابوالقاسمي، معصومه؛ برق”.پور، صنعت در مواد نانو تهران“كاربرد ايران، ماهنامه:،
شماره برق، صنعت تخصصي ماه113علمي آبان ،1384.

اكبر��� ياورطلب، محمدرضا؛ نحوه”.جهانگيري، و راندمان بهبود ازطريق سراسري شبكه بار كاهش پتانسيل
توزيع ترانسفورماتورهاي از تهران.“بارگيري شماره:ايران، برق، صنعت تخصصي علمي آذر114ماهنامه ،

.1384ماه

مح��� سيدحامدمهديزاده، ميرابوالقاسمي، ارزيابيمكانيزم”.سن؛ روشهاي و بخار توربين اجزاء تخريب هاي
تهران.“آنها شماره:ايران، برق، صنعت تخصصي علمي ماه115ماهنامه دي ،1384.

محمد�	� زغال”.قديمي، از الكتريسيته تركيبيتوليد سيكل نيروگاههاي در تهران.“سنگ ماهنامه:ايران،
تخ شمارهعلمي برق، صنعت ماه116صصي بهمن ،1384.

�
ده� اكبر؛ ياورطلب، محمدرضا؛ بهروزجهانگيري، احمدزاده، محمدرضا؛ تلفات”.آفرين، بهينه حدود انتخاب
اقتصادي و فني مسائل گرفتن درنظر با كشور در توزيع تهران.“ترانسفورماتورهاي بيستمين:ايران،

بين برق،كنفرانس .1384المللي

داورر��� لوله”.ضاخاني، آتش سمت خوردگي از جلوگيري جهت بهينه حرارتي پاشش پوششهاي هايتعيين
نيروگاهي تهران.“بويلر آبكاري،:ايران، تخصصي سمينار .1384اولين

داور��	 پره”.رضاخاني، در بكاررفته پوششهاي اكسيداسيون و داغ خوردگي رفتار توربينبررسي نوع سه هاي
كشور اصفهان.“گازي خوردگي،:ايران، ملي همايش .1384نهمين

اميد��	 صمدي، داور؛ گازي”.رضاخاني، توربين متحرك اول رديف پره خوردگي علل .“GE-F5بررسي
تهران زنگ،:ايران، .1384نشريه

اميد��	 صمدي، داور؛ گازي”.رضاخاني، توربين متحرك اول رديف پره خوردگي علل .“GE-F5بررسي
اصفها خوردگي،:نايران، ملي همايش .1384نهمين

معصومهرعيت��	 نيرو”.پور، توليد و مواد خواص بهبود در نانوفناوري از تهران“استفاده ايران، همايش:، اولين
ماه تير طرشت، نيروگاه نيرو، وزارت در .1384نانوفناوري

عليهزاوه��	 ژام، سيدفخرالدين؛ نان”.اكبراي، فناوري كاربردهاي بر برقمروري صنعت در تهران“و ايران، ،:
ماه تير طرشت، نيروگاه نيرو، وزارت در نانوفناوري همايش .1384اولين

عبدالرضا��	 محمدي، رشيدي محمدرضا؛ قرصهاي”.مهندس، روي بر لعاب اعمال در مؤثر عوامل بررسي
روي اكسيد تهران.“برقگير علمي:ايران، شماره-نشريه برق، .44،1384پژوهشي

آرشريا��	 پيامي، ميترا؛ مقدم، خياباني مجيد؛ مركزي، نسترن؛ نوري، آرم”.حي كراس و هايتيرها
تبريز.“كامپوزيتـي شبكـه:ايران، كنفرانـس تبريز،دهميـن دانشگاه برق، نيـروي توزيـع هاي
.1384ماهارديبهشت



278

نيرو پژوهشگاه

سال در منتشرشده 1384مقاالت

اميدواري�		 ميترا؛ مقدم، خياباني نسترن؛ نوري، اسداهللارياحي برتاث”.نيا، خزشي فاصله افزاي چترك ير
مقره الكتريكي سوزنيخواص تهران.“كيلوولت33هاي بينبيستمين:ايران، برق،كنفرانس .1384المللي

	
خليفه� علي؛ عليزاده، آرش؛ نسترنپيامي، نوري، رياحي علي؛ توليد”.سلطان، روش بر درآمدي
كربنكامپوزيت قير-هاي از استفاده با مهندسين:شيرازايران،.“كربن انجمن ساالنه همايش نهمين

ماه آبان شيراز، دانشگاه ايران، .1384متالورژي

شارقه��	 مهرآيين، نسترن؛ نوري، شكل”.رياحي و ساخت مقرهروش الكتريكيدهي پرسالني ايران،.“هاي
ماه:شيراز آبان شيراز، دانشگاه ايران، متالورژي مهندسين انجمن ساالنه همايش .1384نهمين


اميدواري�� شهرام؛ شهرويي، مريم؛ رفيعي، ميترا؛ مقدم، خياباني نسترن؛ نوري، اسداهللارياحي و”.نيا، طراحي
خزشي فاصله افزايش براي آن از استفاده امكان بررسي و پليمري چترك تهران.“ساخت نشريه:ايران،

شماره-علمي برق، .45،1384پژوهشي


مهديخاني�� نسترن؛ نوري، ميترارياحي مقدم، خياباني علي؛ فاصله”.، افزاهاي چترك ساخت فرآيند بررسي
پلي جنس از تهران.“اتيلنخزشي بين:ايران، همايش ملي(المللياولين همايش ساخت)هفتمين مهندسي

ماه آذر مدرس، تربيت دانشگاه ايران، توليد .1384و


مجيد�� مركزي، نسترن؛ نوري، مقره”.رياحي خواص نيمهمقايسه و معمولي لعاب با پرسالني .“هاديهاي
تهران پاييز:ايران، الماس، .1384فصلنامه


مريم�� رفيعي، آرش؛ پيامي، علي؛ مهديخاني، نسترن؛ نوري، پوششهاي”.رياحي از استفاده امكان بررسي
مقره روي بر نانوكامپوزيتي هيبريدي پرسالنيخودپاالينده تهران.“هاي كنفرانسچهارمين:ايران،

عايق ماهتخصصي بهمن .1384ها،


نسترن�� نوري، رياحي علي؛ روشهاي”.مهديخاني، از عايقSMCوBMCاستفاده ساخت موردجهت هاي
برق صنعت در تهران.“مصرف عايق:ايران، تخصصي كنفرانس ماهچهارمين بهمن .1384ها،

مهرنوش�� سراميك”.هور، نانو نانوفنـاوري، به ونگاهي كابردهاها تهران.“معرفي الماس،:ايران، نشريه
.1384پاييز


مهرنوش�� برق”.هور، صنعت در استفاده مورد تجهيزات ساخت در نانوفناوري تهران.“بكارگيري :ايران،
ماه تير طرشت، نيروگاه نيرو، وزارت در نانوفناوري همايش .1384اولين

87- T. Niknam, A.M. Ranjbar, A. R. Shirani, B. Mozafari, A. Ostadi; “Optimal 
Operation of Distribution System with regard to Distributed Generation: A 
Comparison of Evolutionary Methods”, IEEE, 2005. 

88- T. Niknam, A.M. Ranjbar, A.R. Shirani, A. Ostadi; “A New Approach Based on
Ant Colony Algorithm To Distribution Management System with Regard To
Dispersed Generation”, Cired 2005, ITALY. 

89- B. Mozafari, A.M. Ranjbar, A.R. Shirani, A. Mozafari; “Reactive Power 
Management in A Deregulated Power System with Considering Voltage Stability: 
Particle Swarm Optimization Approach”, Cired 2005, ITALY. 



279

نيرو پژوهشگاه

سال در منتشرشده 1384مقاالت

90- M.E. Jahromi, M. Rasouli, A.M. Ranjbar; “Synchronous Generator Parameters 
Estimation Using Genetic Algorithm via DC Decay Field Tests”, IEEE Power 
Tech. Conference, 2005. St. Petersburg, RUSSIA. 

91- M. Mirjafari, S. Amini, A.M. Ranjbar; “Electromagnetic Design Optimization of A 
Disk Permanent Magnet Micro generator”, Cired 2005, ITALY. 

92- T. Amraee, B. Mozafari, A.M. Ranjbar, A.R. Shirani, A. Mozafari; “An
Interruptible Load Management Method with Considering Voltage Stability in A 
Restructured Power System: An OPF Approach”, Cired 2005, ITALY. 

93- J. Abbasi, N. Moslemi, A. Rabiee; “A New Algorithm for Enumeration of 
Minimum Cuteset of Graph by Branch Addition”, IEEE-PES, 2005. 

94- A.R. Alesaadi, M.R. Haghifam, M. Fotuhi, N. Moslemi, A. Abbasi; “An Approach
for Modeling the Protection System in Transmission Network Reliability 
Evaluation”, IEEE-PES, 2005. 

95- N. Moslemi, D. Jalali; “Fault Location for Radial Distribution Systems Using Fault 
Generated High-Frequency Transients and Walvelet Analysis”, CIRED, 2005. 

96- P. Ansarimehr, S. Barghinia, A. Mirseasi, H. Habibi; “Identification Modification
of Improper Load Data Used in Short Term Load Forecasting”, IEEE Power Tech.
Conference, 2005, St. Petersburg, RUSSIA.

97- M. Hasani, M. Rasouli; “Analytical and Experimental Modeling of Brushless 
Excitation System at Normal Operating Conditions”, IEEE Power Tech.
Conference, 2005, St. Petersburg, RUSSIA.

98- M. R. Shariati, A. Moradian, M.A. Talebi, A. Omidvarinia; “Maintenance Strategy 
and Modeling of Pollution Deposit on Very Heavy Polluted Area Based on Field
Tests”, Cired, 2005, ITALY. 

99- M. Rezaei, M.R. Shariati, M.A. Talebi, F. Daneshvar; “Effect of Climatic 
Variations on Pollution Deposit on Electric Insulation and Related Failure”, Cired,
2005, ITALY.

100-M.A. Talebi A. Gholami, M.R. Shariati, M.T. Hasanzadeh; “Technical & 
Economical Evaluation of Using Silicone Rubber RTV Coating for H.V. 
Substation in Polluted Area”, Cired, 2005, ITALY. 

101-M.R. Shariati, A.R. Moradian, M. Rezaei, S.J. Vasei; “Providing the Pollution Map 
in South West Provinces of Iran Based on DDG Method”, IEEE-PES T&D Asia 
Pacific, 2005, CHINA. 

102-D. Mohammadi, M.R. Shariatin, S.J. Vasei, M. Oskouee, M.T. Hasanzadeh; “An
Investigation Made about the Behaviors of Polluted Insulators Based on Artificial 
Contamination Tests”, AUPEC, 2005, AUSTRALIA. 

103-M. Zamaninezhad, K. Mazaheri, M.R. Rajaei; “Numerical Simulation of Laminar 
Premixed Methane-Air Flame Using Reduced Mechanisms”, ICEA, January 2006,
ALAin, UAE. 

104-S. Davari, R. Riazi; “Converting Line Residuals of Power Plant Clarifiers to Useful 
Materials (Isfahan Review)”, International Water Association Conference, August 
2005, Johannesburg, SOUTH AFRICA. 



280

نيرو پژوهشگاه

سال در منتشرشده 1384مقاالت

105-H.R. Lari; “Performance of Solar Power Plant in Iran”, IEEES- 2nd July 2005,
GREECE.

106-B. Amini, A. Zamanifar, S.H. Khatoonabadi; “Trouble Call Based Outage 
Determination in Power Distribution Networks Using ANFIS”, IEEE PEDS 
(Power Electric and Distribution System), December 2005, MALAYSIA. 

107-C. Newton, M. Makhdoomi; “A Survey on Electric Power T&D Automation
Around The World”, 20th International Power System Conference 2005, Tehran, 
IRAN.

108-D. Rezakhani, M. R. Khajavi, A. Pasha, M. Saremi, M. Hirbod; “Hot Corrosion
and Oxidation Behavior of Coatings Used on Gas Turbine Blades”, 16th

International Corrosion Congress (ICC), 2005, CHINA. 

109-D. Rezakhani, L. Mosallaipour, A. Pasha, S.R. Hosseini; “Corrosion Behaviors of 
Several Thermal Spray Coatings Used on Boiler Tubes at Elevated Temperatures”,
Euro Corr 2005, 2005, PORTUGAL. 


	1384.pdf
	Slide Number 1


