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  پيشگفتار

ي مختلفي از قبيل قدرت اقتصادي، وضـعيت رفـاه و معيشـت مـردم،     ها شاخصدر عصر حاضر، رشد و توسعه ممالك در 
بستگي زيادي به ايجاد و رشد دانش و تبديل آن بـه  .. . ، قدرت سياسي والمللي بيني گوناگون ها عرصهتوانايي رقابت در 

امروزه تفاوت بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، عمدتاً از تفكر علمي و رشد تكنولوژي . ي جديد داردها فناوري
مـديريت  كه به كارگيري دانش نيروي انساني متخصـص و   يياز آنجا. شود ميآن بر توسعه و رشد اقتصادي ناشي  تأثيرو 

، لذا توجه خاص به مراكز توليد گردد ميدانش در جامعه، زير بناي نوآوري، خالقيت و توسعه همه جانبه و پايدار محسوب 
بوده و در اين ميان بـا عنايـت بـه نقـش اساسـي       دانش، نوآوري و فناوري و توسعه كيفي آنها از اهميت وااليي برخوردار

هـا حمايـت و پشـتيباني از مراكـز      م، از هر حيث شايسته و موجه است كـه دولـت  مراكز تحقيقاتي در پيشرفت و ترقي عل
  .ي خود قرار دهندها برنامهتحقيقاتي را در اولويت 

هـاي علمـي   اي، به عنوان يكـي از نهاد  تجربه در انجام تحقيقات كاربردي و توسعه سي سالپژوهشگاه نيرو با دارا بودن 
اده از پژوهشگران و كارشناسان نخبه خود، توانسته است به قطـب بـزرگ توليـد و    كه با استف باشد ميمعتبر كشور مطرح 

  .تجميع دانش در حوزه صنعت برق و انرژي كشور تبديل گردد
ي موجـود خـود   هـا  فعاليتدر اين راستا، پژوهشگاه نيرو به عنوان بازوي تحقيقاتي صنعت برق و انرژي، ضمن ساماندهي 

ي اسـتراتژيك وزارت نيـرو بـه    ها برنامههت تحقق نقشه جامع علمي كشور و همچنين سازي الزم در ج نسبت به ظرفيت
  :شرح زير اقدام نموده است

 ي راهبردي و كالن صنعت برق و انرژيها پروژههاي كاربردي با رويكرد انجام  توسعه پژوهش.  
 استقرار و راهبري نظام مديريت تحقيقات صنعت برق و انرژي.  
  هاي صنعت برق و انرژيبه منظور پاسخگويي جامع به نياز آزمايشگاهيتوسعه خدمات.  
  نتايج تحقيقات در صنعت برق و انرژي سازي تجاريتوسعه. 

 توسعه حمايت از تحقيقات توسط بخش خصوصي.  

شـده در   بينـي  پـيش ي عملياتي و اجرايـي  ها برنامههاي الزم جهت تحقق عالوه بر ايجاد مقدمات و بستر 1392در سال 
اي در  پروژه تحقيقاتي نيز كه حاصل انجام مطالعات كـاربردي و توسـعه   53استراتژيك پژوهشگاه نيرو، تعداد  ريزي برنامه

  .، در پژوهشگاه انجام پذيرفته استباشد ميزمينه صنعت برق و انرژي 
ي هـا  پـروژه ينـه  درزم 1392ي پژوهشـگاه در سـال   هـا  فعاليـت در كارنامه پژوهشي حاضر سعي گرديده است كه به اهم 

سسات، انتشـارات نتـايج پژوهشـي،    ؤي علمي و فني با مها همكاريي مرجع، ها آزمايشگاهتحقيقاتي خاتمه يافته، خدمات 
  .خدمات آموزشي ناشي از تحقيقات و ساير مباحث كمي و كيفي پرداخته شود ارايهمركز رشد، صندوق پژوهش، 

وقفه نيروي انساني زبده و نخبه پژوهشگاه بوده كـه در كنـار اسـتقرار     بي اين خدمات ارزنده، نتيجه تالشترديد انجام  بي
  .ي كيفي پژوهشگاه، توانسته است نقش اساسي در ارتقاء پژوهش در صنعت برق و انرژي ايفا نمايدها سيستم

ي ها برنامهتحقق  ي آتي نيز ضمنها سالاميد است با استعانت از درگاه ايزد منان، پژوهشگاه نيرو بتواند در سال جاري و 
  .آثار و تبعات ارزشمندي براي صنعت برق و انرژي ميهن عزيزمان باشد ءاستراتژيك خود، منشا

  
  معاونت پژوهشي
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  مقدمه

و دنبال احساس نياز وزارت نيرو و صنايع وابسـته   اي كه به مجموعه. گذرد مياز عمر پربار پژوهشگاه نيرو  حدود سي سال
هاي مرتبط بـا وزارت نيـرو شـكل گرفـت و امـروز       با هدف كمك به حل مسايل و مشكالت و تنگناهاي كشور در زمينه

هـاي مهـم    طـب عنوان يكـي از ق  مدد تالش و دلسوزي مجموعه مديران و كارشناسان و محققين خود به مفتخر است، به
گشـاي مسـايل پـيش روي وزارت متبـوع بـوده بلكـه بـا گـردآوري          تحقيقاتي و آزمايشگاهي كشور مطرح و نه تنهـا راه 

تمـامي صـنايع   ) افـزار  افزار و ماشين افزار، دانش وجه مغزافزار، سازمان 4مشتمل بر هر (ي به روز ها فناورياي از  مجموعه
هاي مثبتي را در جهت توسعه پايدار  اي قدم ي پژوهشي، كاربردي و توسعهها طرحام كشور را مورد هدف قرار داده و با انج

  .ميهن اسالمي برداشته است
وار اقدامات انجام شـده در   گذرد، در قالب كارنامه پژوهشي ساالنه، تنها بيان فهرست آنچه در گزارش حاضر از نظرتان مي

  .تنهايي بيش از مطالب اين گزارش داراي شرح و تفصيل است يي كه هر يك بهها فعاليتبوده و اي بسا  1392سال 
  :بندي گرديده است شرح زير تقسيم ايحال اين كارنامه در چند بخش كلي به علي

پروژه كه در سال گذشته به پايان  53ها و مراكز تحقيقاتي تابعه تعداد  در بخش اول، ضمن معرفي اجمالي پژوهشكده -1
انـدركار   به همراه عوامل دست» مستندات پروژه«و » چكيده نتايج«، »خالصه پروژه«اجمال حاوي  صورت بهرسيده است 

 .هر پروژه معرفي گرديده است

آالت كابـل خودنگهـدار و توسـعه     كه با ايجاد آزمايشـگاه يـراق  ي مرجع و تحقيقاتي تابعه ها آزمايشگاه  در بخش دوم، -2
صورت خيلي خالصه معرفي شده و ضمن  بهآزمايشگاه رسيده است  28د آنها به آزمايشگاه فشارقوي در سال گذشته، تعدا

اي از اقدامات انجـام شـده در هريـك از     هاي مورد آزمون، چكيده تجهيزات و نمونه و ها توانمندي، ها قابليتبيان برخي از 
  .مورد اشاره قرار گرفته است ها آزمايشگاه

سال فعاليت گروهي از محققين و پژوهشگران برتر كشور، عنـاوين   شيرين يك عنوان ثمره به، فصل از گزارش ايندر  -3
چاپ شده در مجالت و نشريات علمي و فنـي و    المللي، در كنفرانس هاي ملي و بين ارايهمقاله منتشر شده در قالب  162

 .گذرد از نظر خوانندگان مي) ISI(همچنين مجالت نمايه شده 

در پي تحقيقات  بيست محصولي كهدر اين بخش ضمن برشمردن عناوين بالغ بر   قيقاتي،هاي تح توليد صنعتي نمونه -4
منظور توليـد صـنعتي    نمونه تحقيقاتي كه براي واگذاري امتياز دانش فني به 5كاربردي در پژوهشگاه به توليد رسيده اند، 

موفق به طرحي كه در سال گذشته  6همچنين عناوين . مهيا گرديده به همراه كاربرد هر يك مورد اشاره قرار گرفته است
ريـن در جشـنواره مـديران    همچنين اخـذ تنـديس ز   .در اين بخش آورده شده استاند،  اخذ گواهينامه ثبت اختراع گرديده

نمونه تحقيق و توسعه فناوري كشور توسط پژوهشگاه نيرو نشان از ساختار مناسب و كاركرد مؤثر پژوهشگاه نيرو در حوزه 
 .باشد تحقيقات صنعت برق كشور مي

ـ  در قالب يكي ديگر از اهداف اصلي شكل ، المللي بين-هاي علمي در بخش همكاري -5 ا انتقـال  گيري پژوهشگاه كه همان
اقدامات انجـام شـده در سـال     يابي به دانش فني با هدف خودكفايي است،  تجارب ساير كشورها در زمينه فناوري و دست

  .مورد اشاره قرار گرفته است IERE المللي بينشامل همكاري با انجمن تخصصي  1392
قالـب يكـي از اهـداف اصـلي ايجـاد       ، در1392ي آموزشي انجام شده در سـال  ها فعاليتآموزش، در اين بخش اهم  -6

هر بخش مورد اشاره قـرار گرفتـه    درها و سمينارهاي تخصصي و عمومي برگزار شده  مشتمل بر عناوين دوره  پژوهشگاه،
 .است
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تمين شهپژوهشگاه نيرو در سالي كه گذشت بيست و   و اولين همايش تخصصي فناوري نانو، برق المللي بينكنفرانس  -7
  در ايــن كنفــرانس كــه طــي ســه روز. را نيــز بــه روال ســابق برگــزار نمــود) PSC 2013(المللــي بــرق  بــينكنفــرانس 
مقاالت  ارايههاي آموزشي و  ضمن برگزاري سمينارها و ميزگردهاي تخصصي، كارگاه  برگزار شد، آبان 13 – 15در مقطع 

مورد استفاده و اسـتقبال بازديدكننـدگان قـرار    داخلي و خارجي برگزار شد و  شركت 120علمي، نمايشگاهي نيز با حضور 
هـايي بـراي    هـا، پيشـنهادها و توصـيه    كه گزارش مبسوط آن در اين بخش مورد اشـاره قـرار گرفتـه و راهنمـايي    . گرفت

همچنين اولـين همـايش تخصصـي فناورهـاي نـانو در       .شده است ارايهعالقمندان به مشاركت در كنفرانس سال جاري 
  .ي و حمايت ستاد نانو معاونت علمي و فناوري در پژوهشگاه نيرو برگزار گرديدصنعت برق با همكار

، نويدبخش توسعه حمايت از انجام تحقيقات توسط 92شروع به كار مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي در سال  -8
و به اين حوزه مبين عزم ورود پژوهشگاه نير. صورت ساختار يافته است بنيان به هاي دانش بخش خصوصي در قالب شركت

 .جدي صنعت برق به توسعه فناوري و تحقيقات در كشور است

راه آن دشوار نخواهد بود و پژوهشگاه نيـرو بـا اعتمـاد بـه نفـس بـاال بـه         بي ترديد، با در اختيار داشتن پيش نياز توسعه، 
هاي نهايي تا تحقـق   در برداشتن قدمپشتوانه مجموعه مديريت و نيروي انساني متخصص و عالقمند خود آمادگي كامل 

  .توسعه پايدار در كشور را داراست
 www.nri.ac.irبه دو زبان فارسي و انگليسي از طريق پايگاه اينترنتي پژوهشگاه به نشاني  1392كارنامه پژوهشي سال 

  .باشد در دسترس مي
    



  

               Niroo Research Institute  1392كارنامه پژوهشي سال  

 ط 

رو گاه    ژپو

  

  ساختار تشكيالتي پژوهشگاه نيرو
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  پژوهشكده برق
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  معرفي پژوهشكده

  
ي الكتريكـي، الكترونيـك   هـا  ماشينهاي مطالعاتي و تحقيقاتي مرتبط با مباحث  پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو در زمينه

در اين پژوهشكده روند كار بـر ايـن   . باشد برداري شبكه برق مشغول به كار مي صنعتي، مطالعات سيستم و مشكالت بهره
باشد كه در ابتدا بررسي و تحقيق در خصوص موضوعات تعيين شده آغاز شده و در نهايت منتهي بـه طراحـي،    منوال مي

  .گردد ي مورد نياز ميها سيستمو يا  ها دستگاهمونه اوليه از رفع مشكل و يا حتي ساخت يك ن
  

  
  

  :محورهاي تحقيقاتي
  :اهم محورهاي تحقيقاتي پژوهشكده برق به شرح زير است

 برداري و مطالعات سيستم قدرت افزارهاي كاربردي در زمينه طراحي، بهره ابزارهاي محاسباتي و نرم توسعه 

 ي هـا  بخـش سازي و بهبود عملكرد در  صنعت برق و يا بهينه مسايلمشكالت و راهكارهاي مهندسي جهت حل  ارايه
 برداري شبكه مختلف طراحي و بهره

 ي الكتريكي بزرگ، متوسـط و كوچـك   ها ماشينو توسعه دانش فني موردنياز جهت طراحي و يا بهبود عملكرد  ايجاد
 ي الكتريكيها ماشينيابي، تعمير و نگهداري  ي پيشرفته مانيتورينگ، عيبها روش ارايهاعم از موتورها و ژنراتورها، 

 ،صنعتي تجهيزات الكترونيك قدرت، مـورد كـاربرد در صـنعت     هاي آزمايشگاهي و نيمه طراحي و ساخت نمونه مطالعه
 برق در دو بخش شبكه و نيروگاه

  هـاي انتقـال،    ريـزي و طراحـي شـبكه    برنامـه  هاي قـدرت اعـم از اسـتانداردهاي    هاي موردنياز شبكهاستانداردتدوين
هـاي قـدرت و    ، استانداردهاي تجهيـزات مـورد اسـتفاده در شـبكه    مباني كيفيت انرژي الكتريكي توزيع و توزيع، فوق

 برداري از شبكه قدرت استانداردهاي بهره
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  :هاي خاتمه يافته عناوين پروژه
توضيحات . قالب محورهاي تحقيقاتي پژوهشكده به انجام رسيده است پروژه با عناوين زير و در 14، تعداد 1392در سال 

  :ها به همراه عوامل اجرايي هر پروژه در ادامه خواهد آمد الزم درباره هر يك از اين پروژه
 5 ص( برق صنعت و مشتريان متقابل حقوق از حفاظت اسناد بسته تدوين و تهيه(  
 7 ص( شهري برون معابر روشنايي استاندارد تدوين( 

 8 ص( )اول قسمت( كشور برق صنعت نياز مورد معيارهاي و ضوابط تدوين و تهيه(  
 10 ص( ها شبكه اين تحليل و طراحي مطالعات در كارگيري به منظور به توزيع هاي شبكه افزارهاي نرم توسعه(  
 اتصـال،  مالحظـات  گـرفتن  نظـر  در با بادي نيروگاه همراه به شبكه سيستم مطالعات جهت سبا افزار نرم توسعه 

  )15 ص( برداري بهره و كنترل
 18 ص( كشور برق صنعت در فناوري و پژوهش مديريت مناسب ساختار تدوين(  
 انتقـال  خـط  پمپـاژ  يها ايستگاه در كيلوولت 6/6 موتور الكترو دستگاه چهار تست و يانداز راه نصب، بر نظارت 

  )20 ص( يزد به رود زاينده آب
 22 ص( اصفهان آباد اسالم نيروگاه مگاوات 120 واحد اطالعات برداشت(  
 24 ص( سرچشمه مس مجتمع در جزئي تخليه گيري اندازه يها سيستم اندازي راه و نصب بر نظارت(  
 26 ص( سي دي موتورهاي انرژي برچسب و مصرف استاندارد تدوين(  
 29 ص( كشور اهميت با نيروگاهي واحد 30 اجزاء ديناميكي پارامترهاي تعيين(  
 فنـي  يهـا  محـدوديت  و شـرايط  ارايـه  و نيروگـاهي  واحـدهاي  انـواع  انـدازي  راه هزينه استخراج روش تدوين 

  )35 ص( نيروگاهي ژنراتورهاي عملكرد در راكتيو توان وسيع سازي جبران
 يهـا  تست سازي پياده طريق از اراك شازند نيروگاه 1 واحد ژنراتور عايقي عمرسنجي عمليات انجام Offline و 

  )38 ص( مربوطه گزارش تهيه و نتايج تحليل
 41 ص( دي اي ال يها المپ انرژي برچسب و مصرف استاندارد تدوين(  
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  :عنوان پروژه

  هيه و تدوين بسته اسناد حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و صنعت برقت

  وزارت نيرو :كارفرما مطالعات سيستم  :گروه مجري
  CSYDE02 :پروژهكد همايون برهمندپور  :مدير پروژه

  اله بيطرف، احمد بابايي پور، حبيب داود جاللي، فرخ اميني، سعيد سليمي، احمدعلي بهمن :همكاران

  :خالصه پروژه
همچنان نقش نظارتي و هاي خصوصي، الزم است  ي توزيع نيروي برق و عملكرد آنها به شكل بنگاهها شركتبا استقالل 

مترتب است حفظ  ها شركتراهبري حاكميت بر آنها حفظ شده تا از اين طريق حقوقي كه از سوي ذينفعان جامعه بر اين 
  .قانوني برآورده گردد طور بهاز ذينفعان آنها  ها شركتهاي اين  گرديده و از سوي ديگر انتظارات و خواسته

اي كـه   نامـه  آيين هاي توزيع و ذينفعان آنها، خالء شركتيدن به انتظارات و توقعات در اين راستا و به منظور رسميت بخش
كامل و شفاف مشخص و وظيفه هريك از طرفين را نسبت به طـرف ديگـر مشـخص نمايـد،      طور بهبتواند اين حقوق را 

را در خصوص تهيه مقـدمات  برهمين اساس معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو از چند سال پيش، فعاليتي . مشهود بود
نامـه حفاظـت از    آيـين اي آغاز نمود كه در نهايت مقرر شد اين فعاليت در قالـب تنظـيم    نامه آيينگذاري چنين  الزم و پايه

ي هـا  شركتدر اين تعريف، مشتريان شامل سه دسته اساسي مشتركين . حقوق متقابل مشتريان و صنعت برق انجام گيرد
  . باشد برند، مي ي برق بهره ميها شركتي انشعاب و نيز عامه مردم كه از خدمات عمومي توزيع، متقاضيان برقرار

هـاي اطالعـاتي الزم بـراي     مرحله اول تهيه مستندات و پايه. انجام رسيده است بر اين اساس اين پروژه در سه مرحله به 
ي توزيـع  ها شركتمات آن نظير الزامات مورد نياز نامه و ملزو آيينمرحله دوم شامل تدوين مفاد . باشد نامه مي آيينتدوين 

نامـه را شـامل    آيـين مرحله سوم نيز تـدوين بسـته آموزشـي    . باشد نامه مي آييننامه و نيز نظام ارزيابي  آيينبراي عمل به 
گـردد كـه بـا انجـام درسـت       مي

ــزان   ــب ميـ ــوزش و برحسـ آمـ
دسترســي و كــاربرد ذينفعــان    

نامـه از آن، بتـوان از عمـل     آيين
در نامه و  آيينست ذينفعان به در

ايجــاد فرهنــگ مناســب  نتيجــه
نامه در سطح  آيين براي عمل به
ي توزيـع  هـا  شركتجامعه و نيز 
  .مطمئن بود
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رو گاه   ژپو

  :نتايجچكيده 
  نيروي برق نامه حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و شركت توزيع آيينتدوين  
  توزيع نيروي برق شركتي رفتاري ها ويژگيقابل قبول نامه تعيين سطح  آيينتدوين  
  نيروي برق توزيع ي رفتاري شركتها ويژگيابل قبول فهرست الزامات مورد نياز و سطح قتدوين  
 نيروي برق نامه حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و شركت توزيع ارزيابي آييننامه  تدوين نظام  
  نيروي برق وزيعشركت تنامه حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و  آيينبسته آموزشي تدوين  

  :ندات پروژهتمس
 »يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق گروه مطالعات سيستم، ،»مستندات پايه تأمين. 

 »پژوهشگاه ،پژوهشكده برق گروه مطالعات سيستم، ،»نامه حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و صنعت برق آيين 
  .يرون
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رو گاه    ژپو

   :عنوان پروژه

  شهريتدوين استاندارد روشنايي معابر برون 

  معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو :كارفرما مطالعات سيستم  :گروه مجري
  CSYDE03 :كد پروژه نيكي مسلمي  :مدير پروژه

داود جاللي، همايون برهمنـدپور، محمـدعلي عباسـي ورده، بهـروز عارضـي، بنفشـه همـداني، هاشـم عليپـور، مـيالد            :همكاران
  زاده، طاهره رستمي زاده، اميررضا قلي زاده، طاهره عبدالرزاق حيدريحميدي، معين چوبينه، محمد  مقسم

  :خالصه پروژه
شهري نيز مورد نظر و توجـه قـرار    شهري، الزم است روشنايي معابر برون در كنار ايجاد روشنايي مناسب براي معابر درون

ي، نياز بـه اسـتاندارد مناسـب بـراي آن     برداري سيستم روشنايي معابر برون شهر در درجه اول براي طراحي و بهره. گيرد
شهري، ايـن   ي مناسب و اقتصادي براي روشنايي معابر برونها طرحباشد كه با توجه به اهميت اين موضوع در داشتن  مي

  .پروژه با كارفرمايي معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو به اجرا رسيد
آوري، مطالعه و بررسي گرديـد و   شهري، جمع در اين پروژه، ابتدا استانداردهاي معتبر دنيا در خصوص روشنايي معابر برون

از آنجا كه تا پيش از اين سابقه چنين . كار تدوين شد سپس با توجه به شرايط موجود در كشور، استاندارد مناسب براي اين
ي روشـنايي معـابر   هـا  سيستمهاي عملي و اجرايي براي  دوين اين استاندارد، جنبهاستانداردي در كشور وجود نداشت، در ت

نويس اسـتاندارد بـراي متخصصـين و خبرگـان ذيـربط و برگـزاري        شهري كامالً در نظر گرفته شد و با ارسال پيش برون
هايي استاندارد روشـنايي  نسخه ن در نهايتبندي و اعمال نظرات كارشناسان و خبرگان،  جلسات متعدد كارشناسي، با جمع

  .شهري تهيه گرديد معابر برون
 شده ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اين استاندارد با استاندارد بازنگري همچنين بنا به درخواست معاونت برنامه

  .شد ارايهشهري تلفيق و هر دو در يك مجلد تحت عنوان استاندارد روشنايي معابر  روشنايي معابر درون

  :نتايجيده چك
 شهري شدن آن با استاندارد روشنايي معابر درون شهري و همراه  تهيه استاندارد روشنايي معابر برون 

  :ندات پروژهتمس
 »يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق گروه مطالعات سيستم، ،»شهري استاندارد روشنايي معابر برون. 

 »يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برقگروه مطالعات سيستم،  ،»شهري شهري و برون استاندارد روشنايي معابر درون. 
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رو گاه   ژپو

   :عنوان پروژه

  )قسمت اول( تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق كشور

  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت برنامه :كارفرما مطالعات سيستم  :گروه مجري
 CSYPB02 :كد پروژه زهرا مديحي بيدگلي  :مدير پروژه

، ميالد مقسم حميدي، حبيب قراگوزلو، زاده مهدي مقيم، اله رئوفي حبيب نيكي مسلمي، داود جاللي، همايون برهمندپور، :همكاران
  .سيد وحيد خاتمي و محمد ستاره، بابك پركار كومله، ابراهيم رضايي

  :خالصه پروژه
ها و ساير الزامات فني جهت استاندارد  نامه آيينها،  دستورالعملي فني و اجرايي در قالب استانداردها، ها نظامتهيه و تدوين 

پروژه حاضر در  .ي فني، مهندسي و اجرايي، يكي از نيازهاي صنعت برق كشور استها فعاليتو يكسان نمودن كليه 
ه جامعي مرحله اول اين پروژه هدف دستيابي به برنام. راستاي اين هدف در دو بخش اصلي تعريف و اجرا گرديده است

در مرحله دوم و سوم با شروع از عناوين با . جهت تدوين ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق را دنبال نموده است
ي بادي ها نيروگاه »برداري بهره«و  »اتصال«اولويت بيشتر، تدوين ضوابط و معيارها براي دو موضوع ضوابط و معيارهاي 

  .انجام شده است
اي جامع جهت تدوين ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق، بـا اسـتفاده از    به منظور تهيه برنامه اول پروژه، مرحلهدر 

نظران صنعت برق، تصحيح و تكميل فهرست اوليه معيارها و ضوابط مورد نياز صـنعت بـرق كـه از انجـام      نظرات صاحب
نجام گرديده و با استفاده از نظرات متخصصان آمده بود، ا دست به »تهيه و تدوين سند باالسري صنعت برق كشور«پروژه 

و نيروي انساني مورد نياز براي تدوين هر يك از معيارها و ضـوابط تهيـه گرديـده     ها فعاليتمربوط به هر حوزه، سرفصل 
  .است

يـه و  بـرداري از آنهـا ته   ي بادي بزرگ به شـبكه و بهـره  ها نيروگاهضوابط و معيارهاي اتصال  در مرحله دوم و سوم پروژه
 الزامـات ، ولتـاژ  و راكتيـو  تـوان  الزامات، فركانس و اكتيو توان الزاماتاين ضوابط و معيارها در قالب . تدوين گرديده است

 تسـت و الزامـات   ثبـت وقـايع  و  ارتباطات ،، پايش، كنترلسازي مدلالزامات ، توان كيفيت الزامات، خطا تحملو  حفاظت
  .اند تهيه و تدوين شده

  :نتايجچكيده 
  فهرست ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق كشور همراه با شرح خدمات و نفرماه مورد نياز براي تدوين تهيه

 آنها

  برداري از آنها ي بادي بزرگ به شبكه و بهرهها نيروگاهتهيه و تدوين ضوابط اتصال 
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رو گاه    ژپو

  :ندات پروژهتمس
 » پژوهشكده  گروه مطالعات سيستم،، »برداري از آنها بهرهي بادي بزرگ به شبكه و ها نيروگاهنشريه ضوابط اتصال

 .يرون پژوهشگاه ،برق

 »گروه مطالعات ، »نظران گيري از نظرات صاحب بندي تدوين معيارها و ضوابط مورد نياز صنعت برق با بهره اولويت
 .1392، تيرماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق سيستم،

 » گروه مطالعات سيستم،، »ي معيارها و ضوابط مورد نياز صنعت برقها لويتاوي مربوط به عناوين ها فعاليتشرح 
 .1392، مردادماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق

 » گروه »اي بر انرژي بادي و بررسي منابع موجود مقدمه: جلد اول -ي بادي به شبكه ها نيروگاهضوابط اتصال ،
 .1392خردادماه ، يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق مطالعات سيستم،

 » الزامات توان اكتيو، فركانس، توان راكتيو و ولتاژ براي : جلد دوم–ي بادي به شبكه ها نيروگاهضوابط اتصال
 .1392، خردادماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق ، گروه مطالعات سيستم،»واحدهاي بادي

 » ت و عملكرد در حالت خطا براي واحدهاي الزامات حفاظ: جلد سوم -ي بادي به شبكه ها نيروگاهضوابط اتصال
 .1392، خردادماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق ، گروه مطالعات سيستم،»بادي

 » پايش، كنترل، ارتباطات سازي مدلالزامات كيفيت توان، : جلد چهارم -ي بادي به شبكه ها نيروگاهضوابط اتصال ،
 .1392، خردادماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق يستم،، گروه مطالعات س»و ثبت وقايع براي واحدهاي بادي

 » يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق ، گروه مطالعات سيستم،»الزامات تست: ي بادي به شبكهها نيروگاهضوابط اتصال ،
 .1392خردادماه 
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رو گاه   ژپو

  :عنوان پروژه

حليل در مطالعات طراحي و ت كارگيري بههاي توزيع به منظور  افزارهاي شبكه توسعه نرم
  ها اين شبكه

  پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  مطالعات سيستم  :گروه مجري
  PSYPN10 :كد پروژه  حميد دانايي  :مدير پروژه

رئـوفي،   اله حبيبزاده، جعفر عباسي، زهرا مديحي بيدگلي،  داود جاللي، همايون برهمندپور، نيكي مسلمي، هادي خطيب :همكاران
  مشاري، امير محمد جعفريان سعيد سليمي،

  :خالصه پروژه
ها، از نيازهاي جدي طراحي  افزاري در طراحي و تحليل اين شبكه هاي توزيع و استفاده از ابزارهاي نرم مكانيزاسيون شبكه

افزاري مناسـب نيـز بـراي انجـام ايـن       با توجه به اين هدف، بايد ابزار نرم .هاي توزيع است برداري مهندسي شبكه و بهره
هـاي   پيش از اين چند واحد محاسباتي مربـوط بـه شـبكه   . گران شبكه قرار گيرد ه و در اختيار تحليلمطالعات تهيه گرديد

كوتاه شبكه  بار متقارن و نامتقارن، تحليل اتصال شامل پخش كهاند  سازي شده سبا پژوهشگاه نيرو پياده افزار نرمتوزيع، در 
  .باشند هاي شنت مي و جايابي و تعيين ظرفيت بهينه خازن هاي شبكه توزيع، توزيع، محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل
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رو گاه    ژپو

  :گرديد افزار سبا اضافه به نرم سازي پيادهدر اين پروژه واحدهاي محاسباتي ديگر در سه فاز مطالعاتي تحليل، طراحي و 
  

  :فاز اول
 :محاسباتيهاي واحد تدوين الگوريتمشامل  هاي توزيع افزارهاي شبكه نرم واحدهاي محاسباتيفاز مطالعاتي  -1

  و بانك اطالعات  پخش بار از دو سو تغذيهپايه شبكه توزيع شامل  الگوريتم واحدهاي محاسباتيتدوين
 جغرافيايي شبكه

 جايابي و تعيين  بيني بار بلندمدت، واحداي محاسباتي پيشافزارهاي طرح توسعه شبكه شامل  تدوين نرم
 عيين ظرفيت بهينه فيدرهاي فشارمتوسط و فشارضعيفمسيريابي و ت ،ي توزيعها پستظرفيت بهينه 

 مطالعات قابليت  واحدهاي محاسباتيافزارهاي تكميلي براي مطالعات شبكه توزيع شامل  تدوين نرم
اطمينان در شبكه توزيع، مطالعات حفاظت شبكه توزيع و تعيين تجهيزات و هماهنگي حفاظتي الزم براي 

 مناسب مانور در شبكهشبكه توزيع و تعيين نقاط بهينه و 

  MATLABدر محيط  هاي توزيع واحدهاي محاسباتي شبكهي ها الگوريتمتست  سازي و پياده -2

 
  :فاز دوم

  :#Cدر محيط افزاري حاصل از نتايج فاز يك  سازي نرم پياده -1
  ،هاي توزيع واحدهاي محاسباتي شبكهو طراحي  سازي مدلشناخت، تحليل 

 زبان  هب هاي توزيع واحدهاي محاسباتي شبكهي ها الگوريتمسازي و تست  پيادهC# 

  ايجاد رويه تست و تست نتايج حاصل از اجراي واحدهاي محاسباتي درC# 

  
  :فاز سوم

 سبا افزار نرمدر  هاي توزيع شبكهايجاد واحد گرافيكي مورد نياز واحدهاي محاسباتي  -1

 و ادغـام ايـن واحـدها در محـيط جديـد      محاسـباتي   واحـدهاي ها و  المانهاي محاوره براي كليه  ايجاد فرم
 .گرافيكي

  :نتايجچكيده 

 هاي توزيع طراحي شبكهتحليل و افزار بومي به منظور انجام مطالعات  توسعه نرم  
  هاي توزيع ي محاسباتي براي طرح و توسعه شبكهها الگوريتمايجاد دانش فني  
  ي محاسباتي و ها قابليتدر صورت يكسان بودن  افزارهاي مشابه خارجي نرمپايين بودن قيمت آن در مقايسه با كليه

  افزاري نرم
  دارا بودن كدهاي منبع)Source Code(،     با قابليت ويـرايش شـبكه توزيـع)Distribution Network Editor ( و

 .هاي مختلف بستر مناسب براي انجام پروژه ،هاي توزيع محاسبات مطالعات شبكه
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رو گاه   ژپو

  :وژهندات پرتمس
 »دي  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشـگاه نيـرو،  ، »هاي توزيع مدت شبكهبيني بار بلند پيش

1389. 

 »تيـر   گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيـرو، ، »فشار متوسط  هاي تخصيص بار در شبكه
1390. 

 »جلد اول -هاي از دوسو تغذيه هاي حلقوي و شبكه تحليل شبكه بار متقارن به منظور توسعه واحد محاسباتي پخش: 
گروه پژوهشي مطالعـات  ، »هاي حلقوي در شبكه كارگيري به منظور بههاي شعاعي  توسعه پخش بار متقارن در شبكه

 .1389اسفند  سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »جلد دوم -هاي از دوسو تغذيه هاي حلقوي و شبكه بكهبار متقارن به منظور تحليل ش توسعه واحد محاسباتي پخش: 
 گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيـرو، ، »در پخش بار حلقوي PVهاي  شينه سازي مدل

 .1389اسفند 

 »گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده بـرق، پژوهشـگاه   ، »مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشار متوسط
 .1390تير  ،نيرو

 » گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده بـرق،       ، »توزيـع  ي توزيـع و فـوق  ها پستجايابي و تعيين ظرفيت
 .1390تير  پژوهشگاه نيرو،

 » گروه پژوهشي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده    ، »مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشار ضعيفواحد محاسباتي
 .1390شهريور  برق، پژوهشگاه نيرو،

 »  انتخـاب روش جايـابي    :قسـمت اول  – انتخاب الگوريتم مناسب براي تعيين نقاط بهينه و مناسب مـانور در شـبكه
گروه پژوهشي مطالعات سيسـتم، پژوهشـكده بـرق، پژوهشـگاه     ، »هاي توزيع كليدها و سكسيونرهاي مانور در شبكه

 .1389اسفند  نيرو،

 » افـزاري در   سازي نرم پياده: قسمت دوم –انتخاب الگوريتم مناسب براي تعيين نقاط بهينه و مناسب مانور در شبكه
Matlab« ،،1391فروردين  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو. 

 »ي مطالعات سيستم، پژوهشـكده  گروه پژوهش، »كوتاه الگوريتم هماهنگي حفاظتي توزيع و چگونگي ارتباط با اتصال
 .1391 آبان برق، پژوهشگاه نيرو،

 » مهـر  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشـكده بـرق، پژوهشـگاه نيـرو،    ، »ي توزيعها سيستمفلسفه حفاظت در 
1390.  

 »گـروه  ، »افزار ي خروجي نرمها گزارشهاي ثبت حوادث و  سازي فرم آماده: هاي توزيع ارزيابي قابليت اطمينان شبكه
 .1390 مهر پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه  ، »ي قابليت اطمينانها شاخصشبكه و محاسبه  سازي مدل: هاي توزيع برق بيني قابليت اطمينان شبكه پيش
 .1390 مرداد پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه پژوهشـي   ، »تهيه گزارشات بانك اطالعات - قابليت اطمينان شبكه توزيع مطالعات يها الگوريتمسازي  پياده
 .1390 اسفند مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيسـتم، پژوهشـكده   ، »افزار ارزيابي قابليت اطمينان شبكه توزيع نرم سازي پيادهو  طراحي
 .1392 دادخر برق، پژوهشگاه نيرو،

 »هـاي قابليـت    نويسـي و محاسـبه شـاخص    و برنامـه  سـازي  مدل -هاي توزيع برق  بيني قابليت اطمينان شبكه پيش
  .1390 اسفند ،»اطمينان
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 »ي قابليت اطمينان به همراه ها شاخصشبكه و محاسبه  سازي مدل: هاي توزيع برق بيني قابليت اطمينان شبكه پيش
 .1391 آبان پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،گروه ، »افزاري تست كامل نرم

 » گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده بـرق،       ، »هاي توزيـع  ارزيابي قابليت اطمينان شبكه افزار نرمتست
  .1391 آبان پژوهشگاه نيرو،

 »مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده    گروه پژوهشـي  ، »توزيع  شبكهبار بلند مدت  بيني پيشي زيرسيستم طراحو  ليتحل
 .1390 آبان برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه پژوهشـي    ،»هيـ تغذي و از دو سو حلقوي ها شبكه ليتحلسازي زير سيستم پخش بار شعاعي به منظور  پياده
 .1390 مرداد مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه   ،»هيـ تغذي و از دو سـو  حلقـو ي هـا  شـبكه  ليـ تحلي زير سيستم پخش بار شعاعي به منظور طراحو  ليتحل
 .1390 تير پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »بهمـن  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده بـرق، پژوهشـگاه نيـرو،    ،»بيني بار زير سيستم پيش سازي پياده 
1390.  

 »گروه پژوهشـي مطالعـات   ، »متوسطتعيين ظرفيت فيدرهاي فشار سازي الگوريتم واحد محاسباتي مسيريابي و  پياده
  .1390اسفند  سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيسـتم،  ، »ي زير سيستم مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشار متوسططراحو  ليتحل
  .1390 آذر پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده  ،»ي توزيعها پستسازي واحد محاسباتي جايابي و تعيين ظرفيت  پياده
 .1391شهريور ماه  برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات  ،»توزيع فوقي توزيع و ها پستي زير سيستم جايابي و تعيين ظرفيت بهينه طراحو  ليحلت
  .1390 آبان پژوهشگاه نيرو،سيستم، پژوهشكده برق، 

 »گروه پژوهشـي مطالعـات    ،»ضعيفسازي الگوريتم واحد محاسباتي مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشار  پياده
 .1390 اسفند سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه پژوهشـي   ، »ي مسيريابي و تعيين ظرفيت فيـدرهاي فشـار ضـعيف   محاسباتواحد  تميالگوري طراحو  ليتحل
  .1390 اسفند مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشـكده بـرق،    ،»ي زير سيستم هماهنگي حفاظتي شبكه توزيعطراحو  ليتحل
 .1391 آبان پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيستم، ، »توزيع  يها در شبكهزير سيستم جايابي كليدها و سكسيونرهاي مانور  سازي پياده
 .1392 ارديبهشت پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشـي مطالعـات    ،»توزيع  هاي شبكه ي زير سيستم جايابي كليدها و سكسيونرهاي مانور درطراحو  ليتحل
  .1392فروردين  سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »1391 آذر گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، ،»زير سيستم حفاظت سازي پياده.  
 »گـروه پژوهشـي    ،»راهنماي كاربري ارايههاي توزيع و  بيني بار بلند مدت شبكه هاي برنامه پيش تست جامع ماژول

 .1391 آبان مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه  ، »هـاي از دوسـو تغذيـه    هاي حلقوي و شبكه رن به منظور تحليل شبكهبار متقا تست واحد محاسباتي پخش
  .1391 آبان پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،
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 » گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم،     ، »مسيريابي و تعيين ظرفيت فيـدرهاي فشـار متوسـط   تست واحد محاسباتي
 .1391 آبان پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 » گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده ، »ي توزيعها پستجايابي و تعيين ظرفيت بهينه تست واحد محاسباتي
 .1391 آبان برق، پژوهشگاه نيرو،

 »    گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم،     ، »تست واحد محاسباتي مسيريابي و تعيين ظرفيـت فيـدرهاي فشـار ضـعيف
  .1391 آبان پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 » گـروه پژوهشـي   ، »تست واحد محاسباتي مانور وشناخت ارتباطات اين واحد محاسباتي با گرافيك و واسط كـاربري
 .1392 خرداد مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم     ،»افزاري واحد محاسباتي تعيين نقاط بهينه و مناسب مانور در شبكه تست نرم ،
 .1391آبان  پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده     ،»افزاري واحد محاسباتي هماهنگي حفاظتي شبكه توزيع تست نرم
 .1391 تير برق، پژوهشگاه نيرو،

 » افـزار   راهنماي كاربري و تست واحد محاسباتي حفاظت توزيع نـرمSABA«،     گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم ،
  .1391 آبان پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 » ايجاد پايه اطالعاتيGIS گـروه پژوهشـي مطالعـات     ،»هـاي توزيـع   افزار سبا در بخش مطالعـات شـبكه   براي نرم
 .1391 آبان سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 » ي ها قابليتبررسي عملكردGIS  افزارهـاي  نـرم در Digsilent ،Neplan  وCyme«،     گـروه پژوهشـي مطالعـات
 .1389آذر  سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »افزار  سبا به نرمافزار  نرمپذيري  بررسي نيازهاي اتصالGIS  پيشنهادي توانير و تعيين استراتژي تبادل اطالعات بين
  .1391 مرداد گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،، »افزار اين دو نرم

  
   



  

              Niroo Research Institute  1392كارنامه پژوهشي سال  

15  

رو گاه    ژپو

  :عنوان پروژه

جهت مطالعات سيستم شبكه به همراه نيروگاه بادي با در نظر گرفتن  سباافزار  ي نرم توسعه
  برداري مالحظات اتصال، كنترل و بهره

 پژوهشگاه نيرو :كارفرما مطالعات سيستم  :گروه مجري
  PSYPN11 :كد پروژه سيما كمانكش  :مدير پروژه

اله رئوفي، محمد جعفريان، حميد دانايي، جعفر عباسي، سعيد سـليمي، محمدحسـن اميريـون،     برهمندپور، حبيبهمايون  :همكاران
  سميه دريكوند، رضا طالعي، مرتضي پياده كوهسار

  :خالصه پروژه
را در متعـددي   يمزاياهم در مقياس وسيع مانند مزارع بادي،  انرژي باد و آن خصوص بههاي تجديدپذير  استفاده از انرژي

هاي  از سوي ديگر با توجه به پتانسيل انرژي باد در كشور و اقدامات انجام شده از دو دهه پيش تا كنون، فناوري. پي دارد
هاي انجام شده ايجاد مزارع  ريزي مربوط به تجهيزات توربين بادي در كشور ما در حال توسعه و پيشرفت است و با برنامه

هـاي مطالعـات سيسـتم     در كنار اين توسعه، شبكه برق كشور نيازمند تدوين رويه. اشدب بادي در كشور در حال تحقق مي
هايي جهت اتصال اين مزارع به شبكه از سوي ديگر  هاي بادي از يك سو و الزامات و دستورالعمل قدرت به همراه نيروگاه

  .باشد الزم در اين خصوص مي ، نياز به تهيه ابزارها نيروگاهمنظور انجام مطالعات سيستم اين  و به باشد مي
، تحليـل اسـتاتيك و ديناميـك    به شـبكه مزارع بادي با ورود 

همچنــين بحــث نيــاز بــه شــبكه بــه همــراه مــزارع بــادي و 
مهم و  مسايل بهها در حالت استاتيك و ديناميك  كننده كنترل

  .شود مبدل مي برداري نيروگاه بادي حياتي در بهره
مورد نظر  DFIGو  SCIGبادي در اين پروژه دو نوع توربين 

استاتيك اين دو نوع توربين  سازي مدلابتدا . اند هقرار داده شد
بار شبكه بـه همـراه مـزارع     بادي جهت انجام مطالعات پخش

دينـاميكي   سـازي  مـدل بادي انجام شده و سپس جهت انجام 
، سيستم انحراف رتـور تـوربين، شـفت،    شامل پره(ابتدا اجزاي اصلي اين دو نوع توربين بادي شامل برج، قسمت محركه 

ي هـا  بخـش  سـازي  مـدل ي  ي الكترونيك قدرت بررسي شده و سـپس نحـوه  ها مبدل، ژنراتور و )جعبه دنده، رتور ژنراتور
  .شدبررسي  ها توربينمختلف هر يك از اين نوع 

هـاي   كننـده  صورت پذيرفت و چند نمونه از انـواع كنتـرل  ي بادي ها توربينهاي كنترل اين  مروري بر استراتژي همچنين
ي بـادي  هـا  تـوربين هاي تـوان اكتيـو و راكتيـو بـراي      كننده كنترل سازي مدلشده در مراجع بررسي شد و سپس به  ارايه

DFIG  ي بـادي  هـا  تـوربين هـاي زاويـه پـره بـراي      كننـده  كنترل سازي مدلو نيزSCIG  وDFIG   ايـن  . پرداختـه شـد
  .شد سازي شبيه MATLAB/SIMULINKافزار  ها در محيط نرم كننده كنترل

بـار،   در واحـدهاي محاسـباتي پخـش    DFIGو  SCIGي بـادي  هـا  تـوربين تحليـل و طراحـي مـدل    ابتـدا  در اين پروژه 
رافسون  -بار نيوتن وش پخشدر ر SCIGمعادالت ژنراتور القايي  سازي مدلسپس . انجام شد كوتاه و پايداري گذرا اتصال

در الگـوريتم اول تـوان   . ي سريع انجام شده و معـادالت اسـتاتيكي بـا اسـتفاده از دو الگـوريتم توسـعه داده شـد        جداشده
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بار مورد نظـر قـرار داده شـد و در الگـوريتم دوم تـوان       عنوان ورودي جهت انجام تحليل پخش الكتريكي ماشين القايي به
، مشـابه  DFIGي بـادي  هـا  توربينبار براي  الگوريتم تحليل پخش پس از آن. ي در نظر گرفته شدمكانيكي پارامتر ورود
شـده در   ارايههاي تست  شبكهبا استفاده از  ها الگوريتمبار براي ژنراتور سنكرون تدوين شده و اين  الگوريتم تحليل پخش
ـ   در ادامه روابط جريان اتصال. سنجي شدند مراجع معتبر صحت بـراي   DFIGو  SCIGي بـادي  هـا  تـوربين راي كوتـاه ب

شده مورد آزمون قرار   ارايهشده و عملكرد الگوريتم  ارايهكوتاه  كوتاه استخراج شده و مدل مطالعات اتصال مطالعات اتصال
و  PSS/Eافزارهـاي   در نـرم  DFIGو  SCIGي بـادي  هـا  توربيندر ادامه مدل . گرديد تأييدگرفت و صحت عملكرد آن 

DIgSILENT ،بررسـي شـد و بـا    افزارهـا   ايـن نـرم  افزارهاي مذكور و نتايج تست مدل توربين بادي در  ي نرمها قابليت
   .مقايسه شد SABAافزار  نرمانجام شده در  سازي مدل

  

  
  

منظـور رفـع    ي تفصـيلي بـر روي آن بـه   هـا  آزمـون افزار، انجـام   شدن هر نرم با توجه به آنكه الزمه تجارياز سوي ديگر 
ريزي شبكه توانير نيـز مـورد بررسـي قـرار      موجود در دفتر برنامه CYMEافزار  مشكالت احتمالي است، در اين پروژه نرم

هـاي   هاي آزمون انجـام و سـپس شـبكه    ابتدا جستجوهاي تكميلي براي يافتن مراجع معتبر جهت استخراج شبكه. گرفت
هـاي واقعـي    هـا بـا داده   تر بودن نتايج تست، سعي شد تا اطالعات اين شبكه اب شده و جهت واقعيآزمون مورد نظر انتخ

تايج قابل استخراج سازي شده و ن پيادهدر حد امكان  CYMEو  SABAافزار  ها در هر دو نرم اين شبكه. تطبيق داده شود
  .شدند مقايسه SABAافزار  دست آمده از نرم با نتايج به CYMEافزار  از نرم

  :نتايجچكيده 

 ي بادي ها توربين سازي مدلSCIG  وDFIG افزار  و تجهيز نرمSABA به مدل توربين بادي 

 افزار  در نرم بار شبكه به همراه مزرعه بادي سازي الگوريتم تحليل پخش تدوين و پيادهSABA 

 افزار  در نرم كوتاه شبكه به همراه مزرعه بادي سازي الگوريتم تحليل اتصال تدوين و پيادهSABA 

 افزار  در نرم سازي الگوريتم تحليل پايداري گذراي شبكه به همراه مزرعه بادي تدوين و پيادهSABA 

  افزار  ي تكميلي و مقايسه نرمها آزمونانجامSABA ي قدرتها سيستمافزارهاي معتبر تحليل  با ديگر نرم 
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  :ندات پروژهتمس

 »ي بادي ها توربيناستاتيك و ديناميك  سازي مدلSCIG  وDFIG«  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشـكده ،
 .برق، پژوهشگاه نيرو

 »ي بادي ها توربينهاي  كننده توسعه كنترلSCIG  وDFIG«    ،گروه پژوهشي مطالعات سيسـتم، پژوهشـكده بـرق ،
 .پژوهشگاه نيرو

 » العـات سيسـتم، پژوهشـكده بـرق،     ، گـروه پژوهشـي مط  »تدوين الگوريتم پخش بار شبكه به همراه نيروگاه بـادي
 .پژوهشگاه نيرو

 »گروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده     »كوتاه شبكه به همراه نيروگاه بادي تدوين الگوريتم تحليل اتصال ،
 .برق، پژوهشگاه نيرو

 »شـكده  ، گروه پژوهشي مطالعات سيسـتم، پژوه »تدوين الگوريتم تحليل پايداري گذرا شبكه به همراه نيروگاه بادي
 .برق، پژوهشگاه نيرو

 » تحليل و طراحي مدل توربين باديSCIG  وDFIG افـزار   بـار در نـرم   در واحد محاسباتي پخشSABA«  گـروه ،
 .پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو

 » تحليل و طراحي مدل توربين باديSCIG  وDFIG افـزار   كوتاه در نرم در واحد محاسباتي اتصالSABA«  گـروه ،
 .پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو

 » تحليل و طراحي مدل توربين باديSCIG  وDFIG افزار  در واحد محاسباتي پايداري گذرا در نرمSABA« گروه ،
 .پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو

 » مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، گروه پژوهشي »ي پيشرفتهها آزمونانجام. 

 
   



  

Niroo Research Institute                 1392كارنامه پژوهشي سال  

18  

رو گاه   ژپو

  :عنوان پروژه

  تدوين ساختار مناسب مديريت پژوهش و فناوري در صنعت برق كشور

 پژوهشگاه نيرو :كارفرما مطالعات سيستم  :گروه مجري
  PSYPN13 :كد پروژه همايون برهمندپور  :مدير پروژه

  نيكي مسلمي، سيما كمانكش، جواد نظافت نميني، سعيد سليمي :همكاران

  :خالصه پروژه
 يـن ا در وي صنعت، جايگاه خاصي دارد ها نيازمنديو بر پايه  ناورانهف ،علمي ابعاد در اي توسعه تحقيقات كنوني، دنيايدر 

 بـا  يافتـه  توسـعه  كشورهاي در تحقيقات بخش. برخوردارند خاصي اهميت از پويا و تخصصي تحقيقاتي ساختارهاي زمينه
يكـي از   .انـد  كـرده  ايفـا صـنعتي و اقتصـادي    مختلـف  يهـا  بخش توسعة در را اساسي نقش ساختارها اينگونه از استفاده

هـدف اصـلي مـديريت    . تحقيقات و پژوهش و به بار نشستن آن، مديريت تحقيقـات اسـت   فرايندابزارهاي بسيار مهم در 
ي پژوهشـي و تحقيقـاتي مطـابق بـا نقشـه راه و      هـا  فعاليـت ب براي پيشبرد و همـاهنگي  ساز و كار مناس ارايهتحقيقات 
  .باشد هاي كالن و راهبردي انجام شده مي يگذار سياست

هـاي اصـلي مـديريت پـژوهش و تحقيقـات در       بنابراين در اين پروژه، هدف بر آن بوده است كه با شناخت و تبيين پايـه 
  .ر مناسب براي اين واحد مهم و اساسي در صنعت برق كشور مهيا گرددگيري ساختا صنعت برق، مقدمات شكل

ي تحقيقـاتي در ايـران و سـاير كشـورهاي پيشـرفته دنيـا،       ها نظامبراين اساس در پروژه تحقيقاتي حاضر، ابتدا با بررسي 
ر تحقيقات مطالعات تطبيقي در اين خصوص صورت گرفته و سپس بر اساس اين مطالعات و همچنين وضع موجود ساختا
ايـن نظـام   . در صنعت برق كشور، ساختار مناسب براي مديريت تحقيقات و پژوهش در صنعت برق پيشـنهاد شـده اسـت   

ي تحقيقـات، مـديريت تحقيقـات و اجـراي     گـذار  سياسـت مبتني بر ساختار سه سطحي متداول در دنيا اسـت كـه در آن   
  .دهند تحقيقات، سه سطح اصلي آن را تشكيل مي

  :ساختار پيشنهادي، موارد زير مد نظر بوده است ارايهدر 
هاي كالن در سطح  ها و استراتژي ريزي سازي برنامه هاي قانوني الزم براي پياده داشتن قدرت نفوذ و پشتيباني .الف

  .كشور
  .هاي عملياتي داشتن نظام قدرتمند بازرسي و نظارت بر اجراي برنامه .ب
هاي كالن به همراه  ريزي ها و برنامه  يگذار سياستاي كه اوالً  داشتن زنجيره مناسب ارتباطات مالي و بودجه به گونه .ج

داراي مديريت واحد باشد تا  ها طرحهاي  ريزي بودجه يك جا و كنار هم ديده شود و ثانياً ابالغ و كنترل بودجه برنامه
  .كالن مطمئن بودهاي  از اين طريق بتوان به اجراي سياست

بخشي از كـاربرد نتـايج تحقيقـات در صـنعت و ايجـاد ارزش       سازي و توليد انبوه به منظور اطمينان داشتن واحد تجاري .د
  .افزوده براي آنها
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  :نتايجچكيده 

 انداز و اهداف مديريت پژوهش و تحقيقات تبيين چشم 

 تحقيقات در صنعت برق كشور استخراج مدل مناسب براي مديريت راهبردي 

 تعيين اركان و عوامل اجرايي مديريت پژوهش و تحقيقات در مدل پيشنهادي 

 تعيين وظايف مديريت پژوهش و تحقيقات در مدل پيشنهادي 

  بنيان و  ي دانشها شركتساز، مراكز دانشگاهي، پژوهشي،  و تصميم گذار سياستتبيين نحوه تعامل و ارتباط با مراجع
 در مدل پيشنهادي فناوريعلم و  هاي پارك

  :ندات پروژهتمس

 » گـروه پژوهشـي مطالعـات     ،»تدوين ساختار مناسب مديريت پژوهش و فناوري در صنعت برق كشور گزارش اوليه
 .1392پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، خرداد سيستم، 

 » مديريت پژوهش و تحقيقات در راهنماي تكميل فرم نظرسنجي خبرگان صنعت برق در خصوص ساختار پيشنهادي
 .1392پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، خردادماه  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، ،»صنعت برق

 »پژوهشـكده بـرق،   گروه پژوهشي مطالعات سيستم،  ،»بررسي نظرات خبرگان در خصوص ساختار مديريت تحقيقات
 .1392پژوهشگاه نيرو، مرداد 

 »گروه پژوهشـي مطالعـات   گزارش نهايي،  ،»ژوهش و فناوري در صنعت برق كشورتدوين ساختار مناسب مديريت پ
 .1392پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، مرداد سيستم، 
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  :عنوان پروژه

ولت در يلوك 6/6و تست چهار دستگاه الكترو موتور  اندازي راه، نظارت بر نصب
  زدينده رود به يي پمپاژ خط انتقال آب زاها ايستگاه

  اي يزدشركت آب منطقه :كارفرما ي الكتريكيهاماشين  :جريگروه م
  CEMAY02 :كد پروژه مصطفي ارغوان  :مدير پروژه

  سالمتي، قاسم جاهدي سيدعليسهراب اميني، اميرپويا خونساريان، عليرضا قائم پناه،  :همكاران

  :خالصه پروژه
رود به شهر يـزد اقـدام بـه    خط انتقال آب زاينده پس از تصويب افزايش ظرفيت 1388اي يزد در سال شركت آب منطقه

كيلـووات بـه شـركت     2200و ) دسـتگاه  2( 2040 ،1400ي نـامي  هـا  تـوان سفارش خريد چهار دستگاه الكتروموتـور بـا   
الكتروموتورهاي مذكور طي يك قـرارداد بـه    اندازي راهپس از آن، نظارت بر ساخت و نصب و . توربوژنراتور شاهرود نمود

  .ه نيرو واگذار گرديدپژوهشگا
در اين قرارداد با توجه بـه عـدم امكـان تسـت بـارداري الكتروموتورهـاي مـذكور در كشـور تسـت بـارداري و عملكـرد            

ي محل نصب هر يك از آنها صورت گرفت و نتايج آن با نتـايج حاصـل از   ها ايستگاهالكتروموتورها در بارهاي مختلف در 
  .كه در شركت زيمنس آلمان ساخته شده بودند مقايسه گرديدتست الكتروموتورهاي اصلي ايستگاه 

ولتاژ، جريان، ضريب قـدرت، تـوان اكتيـو و راكتيـو و     (همچنين تمامي مشخصات الكتروموتور اعم از مشخات الكتريكي 
THD دت طوالني م صورت بهبراي تمامي موتورها ) ويبره و افزايش دما(و مشخصات مكانيكي و حرارتي ) ولتاژ و جريان

با توجه به عملكرد خوب الكتروموتورها نسبت به الكتروموتورهاي مشـابه موجـود تمـامي    . ثبت و مورد تحليل قرار گرفت
  .قرار گرفت تأييدآنها مورد 

 
برداري از ايستگاه كيلووات ساخت شركت توربوژنراتور در حالت بهره 2040نمودار تغييرات توان و ولتاژ الكتروموتور 

  تك پمپ دو پمپ و صورت بهخط انتقال  4
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 هاي متفاوتكيلووات ساخت شركت توربوژنراتو و زيمنس در دبي 2040نمودار تغييرات توان اكتيو الكتروموتور 

  :نتايجچكيده 
  و بارهاي مختلف  اندازي راهي، بار بيي ها حالتبررسي نحوه عملكرد الكتروموتورهاي ساخت شركت توربوژنراتور در

 تا بار نامي

 تخمين راندمان الكتروموتورهاي ساخت شركت توربوژنراتور در شرايط بارداري 

 مقايسه الكتروموتورهاي ساخت شركت توربوژنراتور با الكتروموتورهاي ساخت شركت زيمنس 

  :مستندات پروژه
 »پاژ انتقال آب ي پمها ايستگاهدستگاه الكتروموتور ساخت شركت توربوژنراتور نصب شده در  4 اندازي راهي ها آزمون

 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروي الكتريكيها ماشين، گروه پژوهشي »زاينده رود به يزد

 » گـروه  »ي توربوژنراتـور و زيمـنس  هـا  شركتي و بارداري الكتروموتورهاي ساخت بار بيثبت و تحليل نتايج تست ،
  .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروي الكتريكيها ماشينپژوهشي 
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  :عنوان پروژه

  اد اصفهانمگاوات نيروگاه اسالم آب 120برداشت اطالعات واحد 

  اصفهاناي منطقهبرق شركت  :كارفرما ي الكتريكيهاماشين  :گروه مجري
  CEMBE01 :كد پروژه ايمان صادقي  :مدير پروژه

  زاده، آرش گالبي و حسين بالغي غالمحسن ظفرآبادي، حامد فراهت، قاسم جاهدي، مازيار پري ،سهراب اميني :همكاران

  :خالصه پروژه
هـايي نظيـر    برداري ايمن در سيستم قدرت، پايداري ديناميكي سيستم قدرت در قبال اغتشـاش  هاي بهره يكي از شاخص

توليد است و عبارت از قابليت و توانايي بازگشت سيسـتم قـدرت بـه     اتصال كوتاه، قطع و وصل خطوط انتقال، تغيير بار و
باشد و هر قدر كه نوسـانات تـوان در آن    هايي مي و حفظ سنكرونيزم در برابر چنين اغتشاش  (Steady State)حالت مانا

غير قابـل اجتنـاب    از آنجايي كه بروز اغتشاش در يك شبكه برق. ميرا شوند، از پايداري ديناميكي بهتري برخوردار است
  :است، لذا بهبود پايداري ديناميك از جهات مختلف داراي اهميت ويژه است كه عبارتند از

 هاي ناخواسته كاهش تعداد خروج  
 باال رفتن عمر تجهيزات   
 ها نيروگاهي موجود ها ظرفيتبرداري بهينه از  بهره   
 بهبود كيفيت برق شبكه  

گـذرد و همچنـين بـا توجـه بـه تغييـرات        ي كشور ميها نيروگاهبا توجه به اينكه ساليان متمادي از نصب تعداد زيادي از 
هاي اين واحـدها از حالـت بهينـه     كننده اساسي در توپولوژي شبكه نسبت به زمان نصب، واضح است كه تنظيمات كنترل

بـرداري از   تواند حد بهـره  ثرگذار بوده و مياداري نيروگاه مذكور اين امر هم به صورت محلي بر روي پاي. خارج شده است
خـود قـرار    تأثيرتواند پايداري كل شبكه را تحت  تر مي نيروگاه را به ميزان چند مگاوات پايين بياورد و هم به صورت كلي

به صورت بهينه تنظـيم نشـده   ها  كننده اندازي نيروگاه، اين كنترل عالوه بر اين، ممكن است كه در زمان نصب و راه. دهد
كننـده از مـدار خـارج     نامناسب بودن تنظيمات، اين كنترل دليل به، PSS ي دارايها نيروگاههمچنين در بسياري از . باشند
بـرداري   ريـزي و بهـره   مجموعه اين عوامل، لزوم انجام مطالعات دقيق پايداري ديناميكي شبكه در واحدهاي برنامه. است

  .سازد هاي واحدهاي نيروگاهي كشور باتوجه به توپولوژي فعلي آن را آشكار مي كننده د كنترلشبكه و تنظيم مجد
از شبكه بـه ويـژه اجـزاء واحـدهاي توليـد       ي، داشتن مدل دقيقها فعاليتاين ابزار مورد نياز براي انجام  ترين مهميكي از 

طي انجام اين پـروژه، اسـتخراج مـدل كنترلـي،     . ، گاورنر و توربين استPSSانرژي مشتمل بر ژنراتور، سيستم تحريك، 
مگاواتي نيروگاه اسالم آباد اصفهان مشـتمل   120واحد ديناميكي  اجزاءروش تست شناسايي پارمترهاي ديناميكي مدل و 

  . بر ژنراتور، توربين، گاورنر و سيستم تحريك نهادينه و اجرايي گرديد
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  قدرتساختار اجزاء ديناميكي در يك شبكه : 1شكل 

  :نتايج  چكيده
  ي هـا  آزمـايش مگاوات نيروگاه اصفهان بـا اسـتفاده از نتـايج     120استخراج مدل و پارامترهاي ديناميكي اجزاء واحد

 مدل سنجي صحتشناسايي و 

  آنها بر روي واحدهاي مذكور اي دورهي شناسايي براي انجام ها آزمايشنهادينه كردن رويه انجام  

  :مستندات پروژه
 »مگـاواتي نيروگـاه    120رامترهاي ديناميكي اجزاء ژنراتور، سيستم تحريك، گاورنر و توربين مربوط به واحد تعيين پا

 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروي الكتريكيها ماشين، گروه پژوهشي »اصفهان

 »نيرو ، پژوهشكده برق، پژوهشگاهي الكتريكيها ماشين، گروه پژوهشي »شده حين تست گيري اندازيي ها داده. 

 »ي الكتريكيها ماشين، گروه پژوهشي »مدارك فني شركت سازنده اجزاء ژنراتور، سيستم تحريك، توربين و گاورنر ،
 .پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو
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  :عنوان پروژه

تخليه جزئي در مجتمع مس  گيري اندازهي ها سيستم اندازي راهنظارت بر نصب و 
  سرچشمه

  شركت ملي صنايع ملي مس ايران :كارفرما ي الكتريكيهاماشين  :گروه مجري
  CEMCM01 :كد پروژه احمديمهدي علي  :مدير پروژه

  محمود نجف يار ،سارا گوران ،سهراب اميني والشاني، علي فرشيدنيا، روزبه سرافراز :همكاران

  :خالصه پروژه
تخليه جزئي در مجتمع مس سرچشمه با كارفرمايي شـركت خـدمات    گيري اندازهدر راستاي اولين پروژه نصب تجهيزات 

به دليل خاتمه قرارداد مجتمع مس سرچشمه با شركت مشانير از يك سو و اهميت تكميل پـروژه  ) مشانير(مهندسي برق 
و مقـرر   تخليه جزئي از سوي ديگر، پيشنهاد اين قرارداد از سوي پژوهشگاه نيرو مطرح گرديد گيري اندازهنصب تجهيزات 

مستقيم با مجتمع مس سرچشمه منعقد گرديد ضمن نظارت بر تكميل نصـب تجهيـزات    طور بهگرديد در اين قرارداد كه 
و همچنـين برگـزاري    هـا  دادهاز تمام واحدهاي نصب شده و تحليل  گيري اندازهسه نوبت  تخليه جزئي، انجام گيري اندازه

در . گردد ريزي برنامه ها سيستمي صحيح از اين بردار بهرهشمه جهت دوره آموزشي جامعي براي پرسنل مجتمع مس سرچ
تخليه جزئي بـر روي تمـامي واحـدهاي مجتمـع مـس       گيري اندازهطول مدت اين قرارداد ضمن تكميل نصب تجهيزات 

ايج موتـور و ژنراتـور انجـام گرديـد و نتـ      50برروي حـدود   گيري اندازه 150بيش از  مأموريتسرچشمه، در قالب چندين 
در نهايـت يـك    گيـري  انـدازه گزارش خالصه تحليل در هـر   ارايهي آن تحليل و مورد ارزيابي قرار گرفت و ضمن ها داده

همچنـين بـا حضـور كارشناسـان پژوهشـگاه در مجتمـع مـس         .گزارش تفصيلي كامل نيز در اختيار كارفرما قرار گرفـت 
مجتمع مس سرچشمه برگزار  بردار بهرهروز براي پرسنل  5ساعت در طي  30سرچشمه يك دوره آموزشي جامع در قالب 

بـر روي   گيـري  انـدازه با پايان گرفتن شرح خدمات انجام شده، با درخواست كارفرماي محترم مقرر شد يـك دوره  . گرديد
ي خالصـه مربوطـه   هـا  گـزارش در سه مرحله انجام شده و  ها گيري اندازهگردد كه  ارايها انجام شده و تحليل نتايج واحده

  . براي كارفرما ارسال گرديد
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  :نتايج  چكيده
  ي الكتريكـي بـا   هـا  ماشـين تخليه جزئي در انواع  گيري اندازهمستندسازي اطالعات مربوط به نحوه نصب تجهيزات

 مختلف در صنايع سنگين همچون معادني ها توان

  ي مختلـف و در  هـا  توانموتور و ژنراتور در  50تخليه جزئي بر روي حدود  گيري اندازهتهيه بانك اطالعاتي از نتايج
  شرايط كاري متفاوت

  :مستندات پروژه
 » پژوهشـي  ، گـروه  »دستگاه الكترموتور و ژنراتور مستقر در مجتمع مـس سرچشـمه   50اطالعات و مشخصات فني

 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروي الكتريكيها ماشين

 » تخليه جزئي بر روي موتورها و ژنراتورهاي مجتمع مس سرچشمه گيري اندازهي حاصل از ها دادهخالصه تحليل« ،
 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروي الكتريكيها ماشينگروه پژوهشي 

 » ي هـا  ماشـين ، گروه پژوهشي »تخليه جزئي در مجتمع مس سرچشمه گيري اندازهي ها دادهگزارش تفصيلي تحليل
  .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروالكتريكي

  
 

    



  

Niroo Research Institute                 1392كارنامه پژوهشي سال  

26  

رو گاه   ژپو

  :عنوان پروژه

  سي تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژي موتورهاي دي

  معاونت امور برق و انرژي -وزارت نيرو :كارفرما ي الكتريكيهاماشين  :گروه مجري
  CEMDE02 :كد پروژه قائم پناهعليرضا  :مدير پروژه

  سهراب اميني، قاسم جاهدي :همكاران

  :خالصه پروژه
پس از ابالغ رسمي پروژه، از آنجايي كه براي تدوين برچسب انرژي براي يك وسيله نياز به شناخت ماهيت و عملكرد آن 

با توجـه بـه ايـن كـه     . بررسي و تبيين گرديدسي و رفتار آنها و كاربردهاي مختلف آن  باشد، ابتدا انواع موتورهاي دي مي
باشـد، بـا    براي تدوين برچسب انرژي نياز به دانستن آمار مصـرف سـاالنه آن وسـيله و همچنـين بـازه تـواني آنهـا مـي        

هاي گمرك استاني مكاتبه گرديـد؛   هاي مرتبط در امر واردات كاال، مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سازمان
هاي مراكز رسـمي كشـور و    سايت هاي به دست آمده از اين روش و همچنين با استفاده از اطالعات وب بندي داده با جمع

سي پر مصرف در بازار تهـران   به دليل اين كه موتورهاي دي مراجعه حضوري به بازار فروش، اين نتيجه به دست آمد كه
بازه تواني ايـن موتورهـا در   ). چيني( NOSTOPو ) اي تركيه( KORMASباشد كه عبارتند از  شامل دو برند مختلف مي

  .شوند يافت مي) ها توانبيشتر از بقيه (وات در بازار  750 تا 90محدوده 
بررسي شـدند  ) IEEE113و  3772-1استاندارد ملي (سي  ون عملكرد موتورهاي ديهمچنين استانداردهاي مرتبط با آزم

آزمـون خريـداري     نمونـه  23در ادامـه تعـداد   . سي كسري از اسب بخار استخراج گرديد هاي آزمون موتورهاي دي و رويه
، »چرخه طبيعـت سـبز  «شركت  محترم سازمان استاندارد بهنماينده  تأييدي دينامومتري و با ها آزمونگرديد و براي انجام 

  . واقع در شهرستان بندر عباس ارسال گرديدند
در بـازه تـوان، سـرعت و ولتـاژ مـورد      (سـي   المللي سازنده موتور دي هاي معتبر بين در ادامه، كاتالوگ محصوالت شركت

سي موجود  ؛ موتورهاي ديها آزمونبررسي گرديد و با استفاده از اين اطالعات و نتايج به دست آمده از ) استفاده در كشور
  :بندي گرديدند در بازار كشور به چهار گروه زير تقسيم

  دور در دقيقه 2000تا  1000ولت و در بازه سرعتي  12سي  موتورهاي دي -1  
  دور در دقيقه 4000تا  2000و در بازه سرعتي ولت  12سي  موتورهاي دي -2  
  دور در دقيقه 2000تا  1000و در بازه سرعتي ولت  24سي  موتورهاي دي -3  
  دور در دقيقه 4000تا  2000و در بازه سرعتي ولت  24سي  موتورهاي دي -4  
سـي كـه بـه تصـويب كميتـه ملـي تـدوين         هاي پيشنهادي براي برچسب انرژي هر چهـار دسـته از موتورهـاي دي    بازه

  .باشد مي) 4(تا ) 1(استانداردهاي مصرف رسيده است كه مطابق با جداول 
محاسبه و بـه كمـك    Aبه رده  Bسي از رده  انرژي در اثر افزايش بازده انرژي موتورهاي دي جويي صرفهايان ميزان در پ

هـاي   مقدار كاهش آلودگي و همچنين كاهش هزينه -المللي و داخلي آمده است  ي معتبر بينها گزارشكه در  -ضرايبي 
  .اجتماعي ناشي از اين تغيير، محاسبه گرديد
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  هاي برچسب انرژي موتورهاي گروه دوم مقادير رده):2(جدول هاي برچسب انرژي موتورهاي گروه اول مقادير رده): 1(جدول 

توان  رديف
  موتور

DبرچسبCبرچسبBبرچسببرچسب 

 تا از تا از تا از  بيش از
1 37.5 58.6 53.1 58.6 51.1 53.1 49.1 51.1 

2 50 60.0 54.5 60.0 52.5 54.5 50.5 52.5 

3 75 62.7 57.2 62.7 55.2 57.2 53.2 55.2 

4 93.8 64.5 59.0 64.5 57.0 59.0 55.0 57.0 

5 107.1 65.7 60.2 65.7 58.2 60.2 56.2 58.2 

6 125 67.2 61.7 67.2 59.7 61.7 57.7 59.7 

7 150 69.2 63.7 69.2 61.7 63.7 59.7 61.7 

8 187.5 71.7 66.2 71.7 64.2 66.2 62.2 64.2 

9 250 75.0 69.5 75.0 67.5 69.5 65.5 67.5 

10  375 78.8 73.3 78.8 71.3 73.3 69.3 71.3 

11  562.5 80.0 74.5 80.0 72.5 74.5 70.5 72.5 

12  750 78.1 72.6 78.1 70.6 72.6 68.6 70.6  

توان  رديف
  موتور

 Dبرچسب Cبرچسب  Bبرچسب برچسب 
  تا  از  تا  از  تا  از  بيش از

1 37.5 58.6 53.1 58.6 51.1 53.1 49.1 51.1 

2 50 60.0 54.5 60.0 52.5 54.5 50.5 52.5 

3 75 62.7 57.2 62.7 55.2 57.2 53.2 55.2 

4 93.8 64.5 59.0 64.5 57.0 59.0 55.0 57.0 

5 107.1 65.7 60.2 65.7 58.2 60.2 56.2 58.2 

6 125 67.2 61.7 67.2 59.7 61.7 57.7 59.7 

7 150 69.2 63.7 69.2 61.7 63.7 59.7 61.7 

8 187.5 71.7 66.2 71.7 64.2 66.2 62.2 64.2 

9 250 75.0 69.5 75.0 67.5 69.5 65.5 67.5 

10 375 78.8 73.3 78.8 71.3 73.3 69.3 71.3 

11 562.5 80.0 74.5 80.0 72.5 74.5 70.5 72.5 

12 750 78.1 72.6 78.1 70.6 72.6 68.6 70.6   
 

 هاي برچسب انرژي موتورهاي گروه سوم مقادير رده): 3(جدول 
  

هاي برچسب انرژي موتورهاي گروه چهارم مقادير رده): 4(جدول 

توان  رديف
  موتور

DبرچسبCبرچسبBبرچسببرچسب 

 تا از تا از تا از  بيش از
1 37.5 59.4 53.459.451.453.449.451.4
2 50 60.9 54.960.952.954.950.952.9
3 75 63.7 57.763.755.757.753.755.7
4 93.8 65.5 59.565.557.559.555.557.5
5 107.1 66.7 60.766.758.760.756.758.7
6 125 68.2 62.268.260.262.258.260.2
7 150 70.0 64.070.062.064.060.062.0
8 187.5 72.2 66.272.264.266.262.264.2
9 250 75.1 69.175.167.169.165.167.1
10  375 78.2 72.278.270.272.268.270.2
11  562.5 79.3 73.379.371.373.369.371.3
12  750 78.6 72.678.670.672.668.670.6  

توان  رديف
  موتور

 Dبرچسب Cبرچسب  Bبرچسب برچسب 
  تا  از  تا  از  تا  از  بيش از

1 37.5 67.5 61.0 67.5 59.0 61.0 57.0 59.0 

2 50 70.7 64.2 70.7 62.2 64.2 60.2 62.2 

3 75 74.8 68.3 74.8 66.3 68.3 64.3 66.3 

4 93.8 76.7 70.2 76.7 68.2 70.2 66.2 68.2 

5 107.1 77.5 71.0 77.5 69.0 71.0 67.0 69.0 

6 125 78.3 71.8 78.3 69.8 71.8 67.8 69.8 

7 150 78.9 72.4 78.9 70.4 72.4 68.4 70.4 

8 187.5 79.3 72.8 79.3 70.8 72.8 68.8 70.8 

9 250 79.4 72.9 79.4 70.9 72.9 68.9 70.9 

10 375 78.9 72.4 78.9 70.4 72.4 68.4 70.4 

11 562.5 78.1 71.6 78.1 69.6 71.6 67.6 69.6 

12 750 77.3 70.8 77.3 68.8 70.8 66.8 68.8   
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  :نتايج  چكيده
 سي مصرفي در كشور تدوين برچسب انرژي موتورهاي دي  
 سي، كاربردهاي آنها و تخمين حجم مصرف در كشور شناسايي بازه و توان موتورهاي مصرفي دي  
 هاي دخيل در امر واردات كاال و مكاتبه با آنها شناسايي مشخصات سازمان  

  :مستندات پروژه
 » ي هـا  ماشـين ، گروه پژوهشـي  »سي ي موتورهاي ديي تدوين برچسب انرژها روشتئوري عملكرد، رويه آزمون و

  .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروالكتريكي
 »پژوهشـكده بـرق،   ي الكتريكـي ها ماشين، گروه پژوهشي »سي تعيين دامنه كاربرد و بررسي ميداني موتورهاي دي ،

  .نيروپژوهشگاه 
 »ي ها ماشين، گروه پژوهشي »سي ها و تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژي موتورهاي دي تجزيه و تحليل داده

  .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروالكتريكي
 » موتورهاي الكتريكي جريان مستقيم)DC (-    گـروه  »تعيين معيار مصرف انرژي و دستور العمـل برچسـب انـرژي ،

  .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروالكتريكيي ها ماشينپژوهشي 
 »ي الكتريكـي هـا  ماشـين ، گـروه پژوهشـي   »سي در واردات موتورهاي دي مؤثرهاي  مكاتبات انجام شده با سازمان ،

  .پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو
 » ي ، گـروه پژوهشـ  »سي جهت آزمون و تـدوين برچسـب انـرژي    ي دينامومتري نمونه موتورهاي ديها آزموننتايج

 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروي الكتريكيها ماشين
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  :عنوان پروژه

  واحد نيروگاهي با اهميت كشور 30تعيين پارامترهاي ديناميكي اجزاء 

  شركت مديريت شبكه برق ايران :كارفرما ي الكتريكيهاماشين  :گروه مجري
  PEMMS02 :كد پروژه ايمان صادقي  :مدير پروژه

سـالمتي، روزبـه سـرافراز، قاسـم      سـيدعلي سهراب اميني والشاني،غالمحسن ظفرآبادي،جعفر آقاياري، حامد فراهـت،   :همكاران
  ، علي فرشيدنيا، محمد محمدي، آرش گالبي و سعيد صادقيمركيد جاهدي

  :خالصه پروژه
هـايي نظيـر    اغتشـاش  برداري ايمن در سيستم قدرت، پايداري ديناميكي سيستم قدرت در قبال هاي بهره يكي از شاخص

اتصال كوتاه، قطع و وصل خطوط انتقال، تغيير بار و توليد است و عبارت از قابليت و توانايي بازگشت سيسـتم قـدرت بـه    
باشد و هر قدر كه نوسـانات تـوان در آن    هايي مي و حفظ سنكرونيزم در برابر چنين اغتشاش (Steady State) حالت مانا

از آنجايي كه بروز اغتشاش در يك شبكه برق غير قابـل اجتنـاب   . اميكي بهتري برخوردار استميرا شوند، از پايداري دين
  :است، لذا بهبود پايداري ديناميك از جهات مختلف داراي اهميت ويژه است كه عبارتند از

 هاي ناخواسته كاهش تعداد خروج  
 باال رفتن عمر تجهيزات   
 ها نيروگاهي موجود ها ظرفيتبرداري بهينه از  بهره   
 بهبود كيفيت برق شبكه  

گـذرد و همچنـين بـا توجـه بـه تغييـرات        ي كشور ميها نيروگاهبا توجه به اينكه ساليان متمادي از نصب تعداد زيادي از 
هاي اين واحـدها از حالـت بهينـه     كننده اساسي در توپولوژي شبكه نسبت به زمان نصب، واضح است كه تنظيمات كنترل

بـرداري از   تواند حد بهـره  ثرگذار بوده و مياين امر هم به صورت محلي بر روي پايداري نيروگاه مذكور ا. خارج شده است
خـود قـرار    تأثيرتواند پايداري كل شبكه را تحت  تر مي نيروگاه را به ميزان چند مگاوات پايين بياورد و هم به صورت كلي

ها به صورت بهينه تنظـيم نشـده    كننده دازي نيروگاه، اين كنترلان عالوه بر اين، ممكن است كه در زمان نصب و راه. دهد
كننـده از مـدار خـارج     نامناسب بودن تنظيمات، اين كنترل دليل به، PSS ي دارايها نيروگاههمچنين در بسياري از . باشند
ـ  مجموعه اين عوامل، لزوم انجام مطالعات دقيق پايداري ديناميكي شبكه در واحدهاي برنامه. است بـرداري   زي و بهـره ري

  .سازد هاي واحدهاي نيروگاهي كشور باتوجه به توپولوژي فعلي آن را آشكار مي كننده شبكه و تنظيم مجدد كنترل
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  ساختار اجزاء ديناميكي در يك شبكه قدرت: 1شكل 

از شبكه بـه ويـژه اجـزاء واحـدهاي توليـد       ي، داشتن مدل دقيقها فعاليتاين ابزار مورد نياز براي انجام  ترين مهميكي از 
طي انجام اين پـروژه، اسـتخراج مـدل كنترلـي،     . ، گاورنر و توربين استPSSانرژي مشتمل بر ژنراتور، سيستم تحريك، 

سيسـتم   واحد نيروگاهي مشتمل بر توربين، گاورنر، 30ديناميكي  اجزاءروش تست شناسايي پارمترهاي ديناميكي مدل و 
  . نهادينه و اجرايي گرديد PSSتحريك و 

  
  مدار تست: 2شكل 

مديريت طرح بر بخـش تعيـين   «طي پروژه فيمابين با شركت مديريت شبكه برق ايران، با عنوان واحد نيروگاهي كه  30
ي ، بـر اسـاس معيارهـا   »ي طرح مطالعات جامع شبكه برق ايران به عنوان عامـل چهـارم  ها نيروگاهپارامترهاي ديناميكي 

  :است 1مطابق جدول اند، بندي گرديده د بررسي قرار گرفته و در پايان به ترتيب اهميت، اولويتمور شبكه
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  ليست واحدهاي نيروگاهي: 1جدول 

  نام نيروگاه رديف نام نيروگاه رديف
 واحدهاي بخار سهند 16 واحدهاي بخاري رامين اهواز  1

 كازرونواحدهاي گازي سيكل تركيبي  17 واحدهاي بخار نكا  2

 1واحدهاي بخار شهيد منتظري  18 3سد كارون   3

 واحدهاي گازي پرند 19 سد مسجدسليمان  4

 واحدهاي بخار سيكل تركيبي منتظر قائم كرج 20 واحدهاي گازي سيكل تركيبي دماوند  5

 واحدهاي گازي سيكل تركيبي شهيد منتظر قائم 21 واحدهاي بخاري شازند اراك  6

 واحدهاي گازي سيكل تركيبي كرمان 22 سيكل تركيبي نيشابورواحدهاي گازي   7

 واحدهاي گازي شيروان 23 واحدهاي گازي سيكل تركيبي جنوب اصفهان  8

 2واحدهاي بخار شهيد منتظري  24 واحدهاي بخار بندرعباس  9

 سيكل تركيبي هرمزگان 25 پور سد شهيد عباس  10

 واحدهاي بخار سيكل تركيبي كازرون 26 واحدهاي بخار شهيد مفتح همدان  11

 واحدهاي گازي سيكل تركيبي آبادان 27 مگاواتي اصفهان 320واحد   12

 واحدهاي گازي سيكل تركيبي يزد 28 واحدهاي گازي سيكل تركيبي فارس  13

 واحدهاي بخار سيكل تركيبي خيام 29 واحدهاي گازي سيكل تركيبي گيالن  14

 واحدهاي گازي سيكل تركيبي خوي 30 واحدهاي بخار تبريز  15

  
بـر روي   )، گـاورنر و تـوربين  PSSشـامل سيسـتم تحريـك،    (براي تعيين پارامترهاي ديناميكي هركدام از اجزاء نيروگـاه  

  :هركدام از واحدها مراحل زير انجام شد
  
  گردآوري و بررسي مدارك فني نيروگاه-1

در صـورت  (، مركز اسـناد تـوانير، كارخانـه سـازنده     ها نيروگاهبراي هر نيروگاه كليه اسناد و مدارك مرتبط، از مركز اسناد 
  . شدگردآوري .. .و) امكان

  
  ها و تعيين روابط حاكم بر هر جزء ارايه مدل تحليلي از طريق بررسي نقشه-2

گيرد و بـراي هركـدام از اجـزاء،     مورد بررسي قرار مي الذكر فوقد هاي گردآوري شده در بن در اين مرحله اطالعات و نقشه
ي كنتـرل شـامل تحريـك،    هـا  سيسـتم هـاي   ي مختلف، اعم از توربين و كارتها بخشمدارك موجود ارزيابي و عملكرد 

   .شد، به دقت تحليل )ها بر اساس نقشه( PSSگاورنر و 
  
  دوين نهايي رويه انجام آزمايشارايه روش مناسب شناسايي براي مدل ارايه شده و ت-3

و خروجـي  ) جهت تزريق سيگنال(ها، در صورت نياز نقاط ورودي  در اين مرحله، براساس تحليل انجام شده بر روي نقشه
ي شناسايي تعيين شـده و رويـه انجـام آزمـايش تـدوين و بـه كارفرمـا و        ها آزمايشبه منظور انجام ) برداري جهت نمونه(

  . ديگرد نيروگاه ارايه 
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  دستگاه اكتساب اطالعات :3شكل 

  سازي تمهيدات براي آزمايش و اجراي آن  آماده-4
با برگزاري جلسه مشترك با مديران و كارشناسان نهايي با مشخص شدن رويه انجام آزمايش، روند اجراي آن در نيروگاه 

  .در نيروگاه پياده شد ها آزمايش، ها تستوالن نيروگاه و گرفتن مجوز و تعيين زمان انجام ئمكاتبه با مسدرادامه . گرديد
  
هـاي تعيـين    آوري شده و استخراج پارامترهاي مدل و ارزيابي پارامترها با مقايسه خروجي مـدل  هاي جمع پردازش داده-5

  ها آزمايشهاي ثبت شده در  شده با سيگنال
هاي  گيري شده در نيروگاه، پارامترهاي مدل هاي اندازه ي شناسايي موجود، بر اساس دادهاه روشدر اين مرحله، به كمك 

هـاي تعيـين    سازي مدل گردند و سپس دقت اين پارامترها با مقايسه بين نتايج شبيه اجزاء نيروگاه شناسايي و استخراج مي
  . دگيرن ، مورد ارزيابي قرار ميها آزمايشهاي ثبت شده در  شده با سيگنال

 
در بار % 2به ازاي نوسان ) خطوط ممتد(گيري شده  و اندازه) چين خطوط نقطه(سازي شده  ولتاژ ترمينال شبيه :4شكل 

MW 60   
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نيـز   هـا  آزمـايش سنجي از ايـن   اندازي، در مرحله صحت ي زمان راهها آزمايشالزم به ذكر است، در صورت مناسب بودن 
  .گيرد ط كارفرما در اختيار تيم پروژه قرار ميتوس ها آزمايشاين . استفاده خواهد شد

  

  
  V94.2مدل گاورنر واحدهاي گازي  :5شكل 

 

 
 V94.2مدل توربين واحدهاي گازي  :6شكل 

   



  

Niroo Research Institute                 1392كارنامه پژوهشي سال  

34  

رو گاه   ژپو

  :نتايج  چكيده
  ي شناسـايي و  هـا  آزمـايش واحـد نيروگـاهي كشـور بـا اسـتفاده از نتـايج        30استخراج مدل و پارامترهاي ديناميكي

 مدل سنجي صحت

  آنها بر روي واحدهاي نيروگاهي كشور اي دورهي شناسايي براي انجام ها آزمايشنهادينه كردن رويه انجام  

  :مستندات پروژه
 »30    واحـد   30جلد گزارش با عنوان تعيين پارامترهاي ديناميكي اجزاء سيستم تحريك، گاورنر و توربين مربـوط بـه

 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروي الكتريكيها ماشين، گروه پژوهشي »1نيروگاهي مورد اشاره در جدول 

 »پژوهشكده بـرق،  ي الكتريكيها ماشين، گروه پژوهشي »واحد نيروگاهي 30شده مربوط به  گيري اندازيي ها داده ،
 .پژوهشگاه نيرو

 »ي الكتريكـي هـا  ماشـين ، گـروه پژوهشـي   »ستم تحريـك، تـوربين و گـاورنر   يمدارك فني شركت سازنده اجزاء س ،
 .پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو
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  :عنوان پروژه

شرايط و  ارايهانواع واحدهاي نيروگاهي و  اندازي راهتدوين روش استخراج هزينه 
  وسيع توان راكتيو در عملكرد ژنراتورهاي نيروگاهي سازي جبراني فني ها محدوديت

  ايرانشركت مديريت شبكه برق  :كارفرما ي الكتريكيهاماشين  :گروه مجري
  CEMMS03 :كد پروژه ايمان صادقي  :مدير پروژه

  والشاني، اميرپويا خونساريانسهراب اميني  :همكاران

  :خالصه پروژه
، سـازي  جبـران در راستاي توسعه بازار برق و مشاركت بخش خصوصي در توليد انرژي الكتريكي، محاسبه دقيـق هزينـه   

خريد و فروش انرژي  فرايندو توقف واحدهاي مختلف نيروگاهي جهت اعالم قيمت به بازار برق و مشاركت در  اندازي راه
تابعي از سوخت و انرژي الكتريكي مصرفي واحد در هنگام  صورت بههزينه فوق را  ،ي ذيربطها شركتاكثر . اهميت يافت

ـ  تأثير، عمر نيروگاه و فرسودگي اجزاء نيروگاهي نيز عالوه بر موارد فوق كه حاليدر. محاسبه مي كنند اندازي راه سـزايي   هب
رويـه محاسـبه    ،ايـن پـروژه  با انجام مرحله اول و دوم . دارد اندازي راهدر افزايش ساعات كاركرد معادل واحد به ازاي هر 

س پارامترهـايي چـون   گرم و سرد واحدهاي نيروگاهي گازي، حرارتي و واحدهاي آبي بر اسـا  ،داغ اندازي راههزينه واقعي 
تدوين و بر روي يك  ،و خاموشي واحد در سال، ميزان سوخت مصرفي، عمر واحد و ساير پارامترها اندازي راهحداكثر تعداد 

و نتايج آن در قالب چهار گـزارش بـه كارفرمـا     سازي پيادهواحد نيروگاهي گازي، حرارتي، سيكل تركيبي و يك واحد آبي 
  .ارايه شد

  مگاواتي 250گرم يك واحد بخاري  اندازي راههزينه 
  

  مگاواتي 250يك واحد آبي  اندازي راههزينه 
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  :نتايج  چكيده
  و خاموشي واحدهاي نيروگاهي اندازي راهتدوين رويه استخراج هزينه 

  در جبران توان راكتيو ها نيروگاهي فني ها محدوديتاستخراج  

  :مستندات پروژه
 » ي مربـوط بـه   ها گزارش همراه بهو خاموشي چهار نيروگاه مورد نظر  اندازي راهي محاسبه هزينه ها گزارشمجموعه

، پژوهشـكده بـرق،   ي الكتريكـي هـا  ماشين، گروه پژوهشي »ي توان راكتيو واحدهاي نيروگاهيها محدوديتبررسي 
 .پژوهشگاه نيرو
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  :عنوان پروژه

سازي  نيروگاه شازند اراك از طريق پياده 1انجام عمليات عمرسنجي عايقي ژنراتور واحد 
  يه گزارش مربوطهو تحليل نتايج و ته Offlineي ها تست

  شركت مديريت توليد برق شازند اراك :كارفرما ي الكتريكيهاماشين  :ريگروه مج
  CEMNA04 :كد پروژه روزبه سرافراز  :مدير پروژه

، )شركت مديريت توليـد بـرق شـازند اراك   ( همتي و كلهربادرستاني، افشاري، ، )پژوهشگاه نيرو( والشانيسهراب اميني  :همكاران
  )توليد توانيردفتر پشتيباني فني (مربوط ساسان 

  :خالصه پروژه
 Off-lineي هـا  تسـت براي انجام عمليات عمرسنجي واحدهاي مختلف تعدادي تست شناخته شده وجود دارنـد كـه بـه    

گيري ظرفيـت   ، اندازه)PI(، انديس پالريزاسيون )IR(گيري مقاومت عايقي  ي اندازهها تستاز اين ميان . باشندموسوم مي
گيري تيپ آپ ضريب قدرت، محاسبه، محاسبه ظرفيت خازني و انجـام تسـت جريـان     اندازه متر، RLCخازني با دستگاه 

گيري مقاومت  از اندازه. باشند رو در انجام اين پروژه مي ي پيشها فعاليتاز جمله ) PDCA(ديپالريزاسيون  -پالريزاسيون 
هـاي   هـاي بـزرگ ماننـد آسـيب     د عيبسنجش وضعيت عايق از نظر وجو منظور بهعايقي و محاسبه انديس پالريزاسيون 

گيـري جريـان    تسـت انـدازه  . وبت اسـتفاده شـده اسـت   جدي حرارتي يا آلودگي شديد بر روي سطح و يا جذب شديد رط
ديپالريزاسيون جهت بررسي مشخصات عايق تحت يك ميـدان الكتريكـي خـارجي و بررسـي كيفيـت و       -پالريزاسيون 

رفتـه اسـت همچنـين     كـار  بـه هاي حرارتـي و الكتريكـي عـايق    اصل از تنشخواص الكتريكي مواد و بررسي تغييرات ح
هـاي موجـود در عـايق و نهايتـاً     ي تيپ آپ ضريب توان، تانژانت تلفات و ظرفيت خازني جهت تعيين تعداد حفرهها تست

  . برده شده است كار بهارزيابي ميزان زوال آنها 
صورت گرفته و تفسـير نتـايج    Off-lineهاي  ي مبتني بر نتايج تستارزيابي كيفيت عايق بر مبناي سيستم هاي امتيازده

در نهايت وضعيت . آيد، انجام گرفته است مي دست بههايي كه بر مبناي سيستم امتيازدهي مزبور  نيز در چهارچوب شاخص
در زير برخي از . شده است ارايهسنجي عايق آن در قالب يك گزارش ت بر روي آن انجام شد از نظر عمرژنراتوري كه تس

  .دستاوردهاي پروژه در قالب تصوير، جدول و نمودار آورده شده است
  

 
  PDCAنماي كلي از مدار و تجهيزات تست 
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  1واحد  Bنمودار جريان پالريزاسيون فاز 

  

  Bمقايسه جريان پالريزاسيون و ديپالريزاسيون فاز  PDCAنحوه اتصال كابل فشار قوي به شينه براي انجام تست 
 

   1براي سه فاز واحد  PDCAآمده از تحليل فقط تست  دست بهنتايج نهايي 
متوسط 
   معيار  %10  %20  %30  %40  %50  %60  %70  %80  %90  %100  نتايج

70%  
 اول                     

 دوم                      Aفاز

 سوم                    

67/66%  
  اول              

  دوم                      Bفاز
 سوم                    

67/66%  
 اول              

 دوم                     Cفاز

 سوم               
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  :نتايج  چكيده
  ي عايقيها تستبر مبناي تحليل نتايج مستقيم انجام (ارزيابي مستقيم كلي وضعيت عايقي واحد مورد نظر( 

 مشابه نمونه يها نيروگاهاي وضعيت عايقي واحد مورد نظر با  ارزيابي مقايسه 

  بر مبناي معيار رفتار زماني دوعمرسنجي عايقي واحد 

  :مستندات پروژه
 » ي هـا  ماشـين ، گـروه پژوهشـي   »هاي تعميرات اساسـي ي انجام شده در بازهها تستسوابق تعميرات و نگهداري و

  .وهشگاه نيرو، پژوهشكده برق، پژالكتريكي
 » ي هـا  تستنيروگاه شازند اراك از طريق انجام  1بررسي وضعيت عايقي استاتور واحدOffline«   گـروه پژوهشـي ،

  .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروي الكتريكيها ماشين
 »پژوهشـكده  ي الكتريكـي ها ماشين، گروه پژوهشي »ي مختلف عايقيها تستهاي اطالعات حاصل از انجام  فايل ،

  .ق، پژوهشگاه نيروبر
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  با لوازم كنترل خارجي در سطح جهان LEDي ها المپهاي  حدود شاخص: 1جدول 

  مقدار نوعي  مقدار حداكثر مقدار حداقل  شاخص
 5/1 55  10 (W)توان ورودي
 80 3000  825 (lm)شار نوري
 24 90  70 (lm/W)بازده نوري
 2700 6000  6000 (K)دماي رنگ

 85  85 70 ضريب نمود رنگ
 20000  50000 15000 )ساعت(طول عمر المپ
 25  200 25 )درجه(زاويه پرتو نور

  
نهايي شـده و   2012در نهايت براي تدوين استاندارد برچسب انرژي، آخرين نسخه آيين نامه اتحاديه اروپا كه اواخر سال 

ايـن  . به عنوان استاندارد مرجع انتخاب و استاندارد ملي ايران تدوين گرديد ،ابالغ گرديده بود 2013استفاده در سال براي 
شود و شـماره آن در مجلـه رسـمي اتحاديـه اروپـا       را شامل مي ها المپنبوده و تمامي  LEDاستاندارد منحصر به المپ 

. لغـو خواهـد شـد   ) ايـران  7341مرجع استاندارد (اين مجله  EC/98/11كه با انتشار آن آيين نامه  باشد مي 874/  2012
اعم از  ها المپكليه انواع  ،گرفت را در بر مي ها المپدامنه شمول اين استاندارد برخالف استاندارد قبلي كه تنها بعضي از 

كنترل داخلـي يـا خـارجي و     ي با لوازمها المپهاي مختلف،  ي با تكنولوژيها المپدار،  دار و غير جهت ي جهتها المپ
  A++, A+, A, B, C, D, E :هاي آن از كمترين بازده به بيشترين بازده عبارتند از گيرد و رده غيره را در برمي

  
  ي الكتريكيها المپئي ذكر شده در برچسب انرژي زها و پارامترهاي ج اندازه: 2 شكل

محيطي استفاده از اين برچسب انرژي در مقايسه با برچسب  هاي ريالي و زيست جويي صرفههمچنين در پايان اين پروژه 
   .قديمي آن محاسبه شده و با نمودارهاي آماري نشان داده شده است
بود كه مطابق با فرمت استاندارد ملـي ايـران    ها المپنتيجه اين پروژه تهيه استاندارد جديدي براي تعيين برچسب انرژي 

  .بود و توسط سازمان استاندارد مورد تصويب قرار گرفت
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  :نتايجچكيده 
 هاي  ط با المپمعرفي استانداردهاي مرتبLED هاي مهم در تعيين راندمان انرژي در هريـك از   و شناسايي شاخص

 اين استانداردها

 تـوان ورودي : نظيـر هـاي داخلـي وخـارجي     ختلفي از المـپ هاي مهم انواع م آوري و مقايسه شاخصگرد )power 

consumption(شــارنوري خروجــي ، )luminous Flux(ي نــوري ، بهــره )luminous efficacy(طــول عمــر ،  
)life time(دماي رنگ ، (color temperature)ضريب نمود رنگ ، )color rendering index ( ي پرتـو   و زاويـه

 ). beam angle(نور

 هاي نوري و الكتريكي انجام شده بر روي چند نمونه المپ و همچنين تـدوين چگـونگي شـرايط     نتشار نتايج آزمونا
 آزمون

 ها، بـا مقايسـه بـا اسـتاندارد قـديمي       ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي استاندارد جديد تعيين برچسب انرژي المپ
 ها برچسب انرژي المپ

 

  :مستندات پروژه
 » بررسي چگونگي عملكرد انواع المپLED     هـاي ارزيـابي    و استانداردهاي مصرف انـرژي آنهـا و تعيـين شـاخص

 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروالكترونيك صنعتي، گروه پژوهشي »بازدهي انرژي

 »گـروه »والت داخلي و خارجيهاي جهاني برچسب انرژي المپ و تعيين مشخصات فني محص بررسي دستورالعمل ، 
 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروالكترونيك صنعتيپژوهشي 

 »الكترونيـك صـنعتي  ، گـروه پژوهشـي   »ر روي آنهـا بـه همـراه تحليـل نتـايج     تهيه نمونه المپ و انجام آزمون ب ،
 .پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو

 » انـرژي جديـد و ارايـه    ي الكتريكي و بررسي اقتصادي جايگزيني برچسـب  ها المپتدوين استاندارد برچسب انرژي
، الكترونيـك صـنعتي  ، گـروه پژوهشـي   »زيسـت محيطـي   سازي مصرف انرژي و اثـرات  هاي اقتصادي بهينه راهكار

 .پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو

  انـرژي و   مصـرف  تعيـين معيـار    -ي الكتريكـي  هـا  المپ«سازمان استاندارد به نام  5تدوين استاندارد ملي با فرمت
 .، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيروالكترونيك صنعتي، گروه پژوهشي »انرژي دستورالعمل برچسب
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  پژوهشكده توليد نيرو
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  معرفي پژوهشكده

  
هاي پژوهشگاه نيـرو سـعي دارد تـا از طريـق همكــاري نزديـك بـا          پژوهشكده توليد نيرو به عنوان يكي از زيرمجموعه

و توسعه دانـش فنـي در زمينـه طراحـي و      ها نيروگاههاي كاربردي گامي در جهت بهبود كارايي  و اجراي پروژه ها نيروگاه
  .ساخت تجهيـزات مورد نياز، پرمصرف و ارز بر نيروگاهي بردارد

  

  
  
  

  :محورهاي تحقيقاتي
  :اهم محورهاي تحقيقاتي پژوهشكده توليد نيرو به شرح زير است

  ها نيروگاهتوسعه دانش فني در زمينه طراحي و ساخت تجهيـزات مورد نياز  

 ها نيروگاهي مختلف ها سيستميابي  شناسايي مشكالت و عيب   
 كــارگيري  برقــراري ارتبــاط بــا صــاحبان صــنايع داخلــي و ســازندگان تجهيــزات نيروگــاهي جهــت شناســايي و بــه

 ها نيروگاههاي جديد در  تكنولوژي

 ها نيروگاهبرداري  هاي كاربردي در جهت رفع مشكالت بهره انجام پروژه  
 محيطي آنها و كاهش آلودگي زيست ها نيروگاهسازي توليد و افزايش راندمان  بهينه  
 ي توليد برق كشورها شركتنتايج تحقيقات كاربردي به صورت دانش فني به  ارايه 
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  :هاي خاتمه يافته عناوين پروژه
توضـيحات  . پروژه با عناوين زير و در قالب محورهاي تحقيقاتي پژوهشكده به انجام رسيده اسـت  4، تعداد 1392در سال 

  :ها به همراه عوامل اجرايي هر پروژه در ادامه خواهد آمد الزم درباره هر يك از اين پروژه
 داخـل  سـاخت  پتانسـيل  بـه  توجه با باال دما حرارتي مبدل صنعتي نيمه نمونه يك ساخت و طراحي در تحقيق 

  )49 ص( پراكنده توليد يها سيستم CHP براي
 كشـور  اهميـت  بـا  نيروگـاهي  واحـد  30 گـاورنر  مكـانيكي  قسـمت  و توربين اجزاء ديناميكي پارامترهاي تعيين  

  )51 ص(
 تعميـرات  و نگهـداري  بـرداري،  بهـره  قراردادهـاي  مفاد سازي بهينه )O&M (شـركت  فيمـابين  سـازي  بهينـه  و 

  )53 ص( قم نيروگاه پيمانكار و پارس پيوندگستر
 سيسـتم  شناسـايي  هـدف  بـا  آنهـا  كامپيوتري سازي شبيه و تركيبي سيكل يها نيروگاه اصلي اجزاء سازي مدل 

  )54 ص( نيروگاه ديناميكي عملكرد و كنترل
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رو گاه    ژپو

  :عنوان پروژه

تحقيق در طراحي و ساخت يك نمونه نيمه صنعتي مبدل حرارتي دما باال با توجه به 
  توليد پراكنده يها سيستم CHPپتانسيل ساخت داخل براي 

 پژوهشگاه نيرو :كارفرما گروه مكانيك :گروه مجري

 PMEPN12 :كد پروژه علي هاشمي :مدير پروژه

  كار قنبري، مهسا صيفياحمدرضا ميثمي، حسين كريمي، مهدي  :همكاران

  :خالصه پروژه
در اين پروژه هدف طراحي سيستمي است كه با استفاده از حرارت بازيافتي از موتور گاز سوز موجود، آب گـرم مـورد نيـاز    

موتـور و   كـن  خنـك در اين سيستم، حرارت منتقل شده توسط آب . كند تأمينساختمان شيمي مكانيك پژوهشگاه نيرو را 
سيستم بازيافت . نيز گازهاي داغ خروجي از موتور، در دو مبدل حرارتي بازيافت شده و به آب گرم مصرفي منتقل مي شود

حرارت بازيافت شـده بـراي   . كيلووات طراحي شده است AGM 8065 براي موتور گازسوز  كن خنكحرارت اگزوز و آب 
بـراي ايـن منظـور، بـار حرارتـي آب گـرم       . شگاه نيرو استفاده مي شـود آب گرم مورد نياز ساختمان مكانيك پژوه تأمين

آب گرم استفاده مي شود بـه   تأمينهمچنين از بويلري كه در حال حاضر براي . مصرفي ساختمان نيز محاسبه شده است
في مورد نيـاز  عنوان بويلر كمكي استفاده مي شود تا در مواقعي كه حرارت حاصل از موتور كافي نيست، بويلر حرارت اضا

  .كند تأمينرا 
از طرف ديگر با توجه به انجام پروژه ميكروتوربين در گروه مكانيك پژوهشگاه كه در آن نياز بـه مبـدل جهـت بازيافـت     

آب گـرم مصـرفي    تـأمين ، تمركز اين پروژه بر روي طراحي و ساخت يك مبدل حرارتي دما بـاال جهـت   باشد ميحرارتي 
ي مختلف كه مسـتندات آن نيـز   ها شركتبا توجه به مكاتبات با . باشد ميمبدل گاز به مايع  يعني اين مبدل يك. باشد مي

در داخل كشور  ها مبدلگونه  اين اندازي راهبه صورت مشخصي دانش فني طراحي، ساخت، تست، نصب و  باشد ميموجود 
 وري بهـره ي در راسـتاي افـزايش   مؤثرشكل نگرفته است و پژوهشگاه با اجراي اين پروژه عالوه بر رفع يك گلوگاه گام 

  . ي توليد پراكنده برداشته استها سيستم
. شده است يطراح MW1 يكيگازسوز با توان الكتر ييك موتور احتراق داخل يافت حرارت برايستم بازين پروژه، سيدر ا
سـتم بـه   ين سيـ ا. ديـ نماافت يرا باز يز دود خروجيموتور و ن كن خنكستم آب يشده قادر است حرارت س يستم طراحيس

هدف . رديتواند مورد استفاده قرار گ يهر واحد م ياز حرارتيشود كه براساس ن يم ارايه كننده مصرفج به يك پكيصورت 
هيدرونيكي، طراحي مبدل حرارتي اگزوز و انتخاب و طراحـي مبـدل حرارتـي آب ژاكـت      يستميس ياز اين تحقيق طراح

ستم، حـرارت  ين سيدر ا. كند تأميناز ساختمان را ياز موتور گاز سوز آب گرم مورد ن يافتياست كه با استفاده از حرارت باز
افت شـده و بـه آب گـرم    ي، بازياز موتور در دو مبدل حرارت يداغ خروج يز گازهايمنتقل شده توسط آب ژاكت موتور و ن

  .شود يگرمايش ساختمان استفاده م يافت شده برايحرارت باز. شود يساختمان منتقل م يمصرف
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رو گاه   ژپو

  :چكيده نتايج

 طراحي، انتخاب و ساخت مبدل حرارتي دما باال 

  سيستم سازي  پيادهطراحي، ساخت وchp 

  :مستندات پروژه

 »يها سيستمدر  كارگيري بهي حرارتي دما باال با قابليت ها مبدلآوري اطالعات انواع  جمعCHP و  توليد پراكنده
گروه  ،»انتخاب يك نوع مبدل بر اساس امكان ساخت داخل و كاربرد در صنعت توليد پراكنده برق بررسي، مقايسه و
 .پژوهشگاه نيرو ،توليدنيرو پژوهشكده ،پژوهشي مكانيك

 » نيـرو  توليـد   پژوهشـكده  ،گـروه پژوهشـي مكانيـك    ،»ي توليـد پراكنـده  ها سيستمطراحي يك مبدل دما باال براي، 
 .پژوهشگاه نيرو

 » پژوهشگاه نيرو ،توليدنيرو  پژوهشكده ،گروه پژوهشي مكانيك ،»مبدل طراحي شدهساخت. 

 » توليدنيرو  پژوهشكده ،گروه پژوهشي مكانيك ،»از سيستمبرداري  بهرهسيستم كنترلي جهت سازي  پيادهطراحي و، 
 .پژوهشگاه نيرو

 » پژوهشگاه نيرو ،توليدنيرو  پژوهشكده ،گروه پژوهشي مكانيك ،»گزارش ارايهبندي و  جمعو تست مبدل ساخته شده. 
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رو گاه    ژپو

  :عنوان پروژه

 با نيروگاهي واحد 30 گاورنر مكانيكي وقسمت توربين اجزاء ديناميكي پارامترهاي تعيين
  كشور اهميت

 ي الكتريكيها ماشينگروه  :كارفرما مكانيكگروه پژوهشي :گروه مجري

 CMEEM07 :كد پروژه جعفر آقاياري :مدير پروژه

سعيد صادقي لفمجاني، مصطفي نصيري، مرضيه رضازاده، باقر شهبازي، امير فيروزه، عرفان نيازي، حسين بالغي اينـالو،  :همكاران
  زادهمسعود جمشيدي، علي بيگ رضايي، فربد اخوان نياكي، رويا صالح

  :خالصه پروژه
ليدكننده بـرق جهـت مطالعـات ديناميـك و     واسطه نياز شركت مديريت شبكه برق ايران به مدلي دقيق از واحدهاي تو هب

واحد آبي بـا اهميـت كشـور     3واحد بخاري و  7واحد گازي،  14پايداري شبكه، شناسايي مدل توربين و بخشي از گاورنر 
آوري اسـناد و  روشي كه براي هر نيروگاه انجام گرديـد شـامل جمـع   . و نيم سال طي اين پروژه انجام گرديد 4طي حدود 

روش انجـام تسـت    ارايهنيروگاه و جلسه فني با كارشناسان نيروگاه و استخراج مدل اوليه تحليلي و سپس مدارك فني از 
باري و ي ميداني در شرايط بيها تستميداني بوده است كه پس از موافقت نيروگاه و كسب مجوز از توانير و ديسپاچينگ، 

سيستم كنترل و ابزار دقيق واحد تحت تست انجام و پس ها توسط ركوردهاي متصل شده به اتصال به شبكه با ثبت داده
هايي كه امكان تست فـراهم نشـد   براي نيروگاه. گرديد ارايهاز پردازش نتايج تست، مدل نهايي شناسايي شده براي واحد 

  .گرديد ارايهمدل تحليلي با توافق با شركت مديريت شبكه برق ايران 
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رو گاه   ژپو

  :چكيده نتايج

  واحد گازي با انجام تست ميداني 14ديناميكي توربين و قسمت مكانيكي گاورنر شناسايي مدل 

  واحد بخاري با انجام تست ميداني 7شناسايي مدل ديناميكي توربين و قسمت مكانيكي گاورنر 

  واحد آبي با انجام تست ميداني 3شناسايي مدل ديناميكي توربين و قسمت مكانيكي گاورنر 

  واحد بخاري 6واحد گازي و  1شناسايي مدل تحليلي 

  :مستندات پروژه

 كنترلي تحليلي و تجربي توربين و بخش مكانيكي گاورنر -ديناميكي سازي مدل: 

، »نيروگـاه گـازي منتظرقـائم   «، »نيروگـاه گـازي فـارس   «، »نيروگاه گـازي دماونـد  «، »نيروگاه گازي خيام نيشابور«
 »همداننيروگاه بخاري شهيد مفتح «و » نيروگاه گازي پرند«

 كنترلي توربين و بخش مكانيكي گاورنر-سنجي مدل ديناميكي شناسايي و صحت: 

نيروگـاه  «، »2نيروگاه بخاري منتظري فـاز  «، »1نيروگاه بخاري منتظري فاز «، »آباد اصفهاننيروگاه بخاري اسالم«
، »نيروگـاه گـازي نكـاء   «، »اننيروگاه گازي شيرو«، »نيروگاه گازي كازرون«، »نيروگاه گازي آبادان«، »گازي گيالن

نيروگـاه آبـي   «، »3نيروگـاه كـارون   «، »نيروگـاه بخـاري سـيكل تركيبـي كـازرون     «، »نيروگاه آبي مسجد سليمان«
، »نيروگاه گازي كرمـان «، »نيروگاه گازي خليج فارس«، »نيروگاه بخاري سهند«، »نيروگاه بخاري تبريز«، »عباسپور

 »زي خوينيروگاه گا«و » نيروگاه گازي يزد«

 كنترلي و رويه تست توربين و بخش مكانيكي گاورنر-مدلسازي ديناميكي: 

نيروگـاه بخـاري   «، »نيروگـاه بخـاري بنـدرعباس   «، »نيروگاه بخاري شـازند اراك «، »نيروگاه گازي جنوب اصفهان«
 »نيروگاه بخاري منتظرقائم«و » نيروگاه سيكل تركيبي خيام«، »نيروگاه بخاري نكاء«، »رامين
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رو گاه    ژپو

  :عنوان پروژه

 سازي بهينهو  (O&M)برداري، نگهداري و تعميرات  سازي مفاد قراردادهاي بهره بهينه
  پيمانكار نيروگاه قمفيمابين شركت پيوند گستر پارس و 

  شركت پيوند گستر پارس :كارفرما برداري بهره  :گروه مجري
 NCOPPGP01 :كد پروژه محمد ابراهيم سربندي فراهاني  :مدير پروژه

  اكبر نمازي تجرق :همكاران

  :خالصه پروژه
ي، بـردار  بهـره ي نيروگاهي به بخش خصوصي، چگونگي تعامل كارفرمـا بـا بخـش    ها ظرفيتبا واگذاري بخش مهمي از 

در اين راستا با واگـذاري نيروگـاه قـم بـه     . نگهداري و تعميرات در فضاي جديد مورد توجه متوليان امور قرار گرفته است
آن نيروگاه از  (O&M)برداري، نگهداري و تعميرات  سازي مفاد قراردادهاي بهره شركت پيوند گستر پارس، موضوع بهينه

   :ر اين پروژه مورد توجه قرار گرفتند عبارتند ازهايي كه د سرفصل. سوي كارفرما مطرح گرديد
 برداري و نگهـداري و تعميـرات و بهينـه سـازي كارفرماهـاي       بررسي الگوهاي مختلف قرارداد بين بخش بهره

 مربوطه

 نيروگاه قم و شركت پيوند گستر پارس سازي بهينهبرداري، نگهداري و تعميرات و  بررسي قرارداد بخش بهره 

 نيروگاه قم و شركت سازي  بهينهبرداري، نگهداري و تعميرات و  سازي قرارداد بخش بهره راهكارهاي بهينه ارايه
  پيوند گستر

سـازي   بهينهبرداري، نگهداري و تعميرات و  بر اساس نتايج مطالعات پيش گفته، راهكارهاي بهبود مفاد قرارداد بخش بهره
 .د گرديدنيروگاه قم و شركت پيوند گستر پارس پيشنها

  :نتايجچكيده 

  بلوك سيكل تركيبي مطابق الگوي مدون ) و راندمانآمادگي، قابليت دسترسي ظرفيت، (تضمين عملكرد اعمال ماده
 شده

 بـرداري و تعميـرات و نگهـداري مطـابق      هاي كمي براي كيفيت پرسنل و ارزيابي عملكرد شركت بهره لحاظ حداقل
 الگوي پيشنهادي

 ديبرداري و تعميرات و نگهداري مطابق الگوي پيشنها ارزيابي عملكرد شركت بهره 

  سازي و ارزيابي بعد از انجام آن مطابق الگوي پيشنهادي بهينههاي  پروژهالزام به انجام 

  :ندات پروژهتمس

 »برداري، نگهداري و تعميرات  سازي مفاد قراردادهاي بهره بهينه(O&M)  فيمابين شركت پيوند گستر  سازي بهينهو
 .1392 فروردينپژوهشكده توليد نيرو،  برداري، ، گروه پژوهشي بهره»پيمانكار نيروگاه قمپارس و 
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رو گاه   ژپو

  :عنوان پروژه

سازي كامپيوتري آنها با هدف  ي سيكل تركيبي و شبيهها نيروگاهاجزاء اصلي  سازي مدل
  شناسايي سيستم كنترل و عملكرد ديناميكي نيروگاه

  پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  گيري و كنترل نيروگاه ي اندازهها سيستم  :گروه مجري
  PECPN07  :كد پروژه  حميد رضا خالصي  :پروژهمدير 

ادوارد غريبيان، محسن منتظري، جمشـيد صـاحبي، علـي شايسـته، غالمرضـا خرسـند، سـيد شـايان غنـي، مصـطفي            :همكاران
  جو العابديني، رامين فخري، وهاب حاجي حاجي، ايمان عليزاده، حسين رحمت زين

  :خالصه پروژه
ي سـيكل تركيبـي، شـامل تـوربين گـاز،      ها نيروگاهدر پروژه حاضر، مطالعات جامعي در مورد سيستم كنترل اجزاي اصلي 

ي دينـاميكي بـا اسـتفاده از قـوانين مكـانيكي،      هـا  مـدل  عـالوه  بـه . توربين بخار، ژنراتور و بويلر بازياب انجام شده اسـت 
  .خراج و تهيه شده استترموديناميكي و الكتريكي حاكم بر اين تجهيزات است

  :به چهار بخش به شرح زير تقسيم نمود توان يمي انجام شده را ها تيفعال
 سازي عملكرد واحد در بارهاي پايه و جزئـي بـا اسـتفاده از     ي ديناميكي اجزاي سيكل تركيبي با هدف شبيهساز مدل

 .Simulink/Matlab افزار نرم

    خوابانيـدن و  انـدازي  راه طيشـرا ي كنترلـي بـراي   هـا  بلـوك مطالعه سيستم كنترل اجزاي سيكل تركيبـي و تعيـين ،
 .Simulink/Matlabافزار  سيستم كنترل و حفاظت با استفاده از نرم سازي پيادهبرداري عادي واحد و  بهره

  يي از رابط كاربر كنترل واحد مطابق با سيستم كنترل ها بخشطراحيSPPA 2000   يـاTXP     شـركت زيمـنس بـا
 .#Cاستفاده از زبان برنامه نويسي 

  هاي سيستم كنترل افزار نرمبررسي كاملTXP  اين سيستم كنترل كه شامل كامپيوتر  سازي پيادهزيمنس و نصب و
ي هـا  مـدل و انجام مطالعاتي براي ايجاد ارتباط بين اين سيستم كنترل بـا   باشد يمي اپراتورها ها ناليترممهندسي و 
 .ديناميكي

  :نتايجچكيده 
در مجموع، در اين پروژه پايگاه دانش مناسبي براي توليد سيموالتور نيروگاه سيكل تركيبي ايجاد شده كه شـامل دانـش   

به دليل بررسي كامل سيستم كنترل، منطق كنترلي نيروگاه  عالوه به. باشد ي ديناميكي اجزاي مختلف نيروگاه ميساز مدل
هاي دينـاميكي   و تهيه مدل سازي مدلهمچنين با توجه به دانش فني ايجاد شده، در . كامل مطالعه شده است به طورنيز 

از سوي ديگر با توجه به . سازي انواع واحدهاي نيروگاهي ايجاد شده است و شبيه سازي مدلاجزاء سيكل تركيبي، توانائي 
رل براي اجزاي مختلف واحدهاي نيروگـاهي فـراهم شـده    مطالعه جامع سيستم كنترلي، امكان طراحي كامل سيستم كنت

 . است
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  :مستندات پروژه
 »ي هـا  روشي سـيكل تركيبـي و بررسـي    ها نيروگاهي اصلي كنترل ها سيستمآوري اطالعات و شناسايي اوليه  جمع

 ،وگـاه گيـري و كنتـرل نير   ي انـدازه هـا  سيستم گروه پژوهشي ،»ي سيكل تركيبيها نيروگاهي اصلي ها بخشكنترل 
  .1389، شهريور نيروپژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده

 »نمونـه جهـت   نيروگـاه  يك انتخاب و تركيبي سيكل يها نيروگاهكنترل  اصلي يها سيستم عملكرد جزئيات بررسي 
، نيـرو پژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده ،گيري و كنترل نيروگاه ي اندازهها سيستم گروه پژوهشي ،»عملكرد سازي شبيه

  .1390خرداد 
 »مـدهاي  در شـده  انتخـاب  واحد عملكرد جزئيات بررسي start-up و بـارگيري  و shut-down«،   گـروه پژوهشـي 

  .1391، خرداد نيروپژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده ،گيري و كنترل نيروگاه ي اندازهها سيستم
 »گيـري و كنتـرل نيروگـاه    ي انـدازه ها سيستم گروه پژوهشي ،»سازي ديناميكي نيروگاه منتخب افزار شبيه تهيه نرم، 

  .1390، مهر نيروپژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده
 »ــدل ــازي م ــانبي  س ــزات ج ــور و تجهي ــروه پژوهشــي ،»ژنرات ــا سيســتم گ ــدازهه ــاه  ي ان ــرل نيروگ ــري و كنت  ،گي

  .1391، آبان نيروپژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده
 » گيـري و كنتـرل نيروگـاه    ي انـدازه ها سيستم گروه پژوهشي ،»تحقيقاتيتعيين ساختار بهينه سيموالتور آموزشي و، 

  .1391، فروردين نيروپژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده
 »گيـري و كنتـرل نيروگـاه    ي اندازهها سيستم گروه پژوهشي ،»سازي ديناميكي نيروگاه منتخب افزار شبيه وسعه نرمت، 

  .1391، بهمن نيروپژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده
 »ســازي سيســتم كنتــرل  شــبيهSPPA2000«، گيــري و كنتــرل نيروگــاه ي انــدازههــا سيســتم گــروه پژوهشــي، 

  .1392، خرداد نيروپژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده
 »ي حفاظـت و آالرم نيروگـاه سـيكل    هـا  سيستماندازي و  ي اصلي راهها سيستمهاي كنترل آنالوگ،  سازي حلقه پياده

 ،گيــري و كنتــرل نيروگــاه ي انــدازههــا سيســتم گــروه پژوهشــي ،»گيــري پــروژه و نتيجــهبنــدي  تركيبــي و جمــع
 .1392، خرداد نيروپژوهشگاه  توليدنيرو، پژوهشكده
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  پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
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  معرفي پژوهشكده

  
تـداوم  توسـعه، ايسـتائي و   است، اين پژوهشكده با هدف شريان حياتي صنعت برق  ،انتقال و توزيع نيروي برقاز آنجا كه 

هـاي انتقـال و    در حال فعاليت بوده و اين مهم از طريق سه گروه پژوهشي فشارقوي، سـازه برداري شبكه برق ايران  بهره
  :گردد خط و پست به شرح نمودار زير محقق مي

  

  
  

  :محورهاي تحقيقاتي
  :اهم محورهاي تحقيقاتي پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو به شرح زير است

  ي نوع جديد خطوط انتقال نيروها دكلطراحي و ساخت  
 ي انتقال نيروها دكلسازي  بهينه  
 شبكه انتقال و توزيع در مقابل زلزله تأسيساتسازي  مقاوم  
 افزايش قابليت اعتماد خطوط انتقال نيرو 

  طراحي و ساخت تجهيزات فشارقوي 

 انتقال دانش فني و ساخت تجهيزات فشارقوي 

  ي الكترومغناطيسيها ميدانتحقيق و مطالعه در ارتباط با 

  توزيع و انتقال ي فوقها پستاتوماسيون 

 در مناطق شهري ها پستسازي خطوط و  فشرده 

 هاي توزيع  كاهش تلفات در شبكه 

 هاي حفاظتي دستيابي به فناوري رله 

 مديريت عمر ترانسفورماتورها 
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  :هاي خاتمه يافته عناوين پروژه
توضـيحات  . عناوين زير و در قالب محورهاي تحقيقاتي پژوهشكده به انجام رسيده اسـت پروژه با  4، تعداد 1392در سال 

  :ها به همراه عوامل اجرايي هر پروژه در ادامه خواهد آمد الزم درباره هر يك از اين پروژه
 61 ص( نيرو پژوهشگاه كيلوولت 400 رده قوي فشار آزمايشگاه اندازي راه طرح اول فاز(  
 63 ص( نيرو پژوهشگاه كيلوولت 400 رده قوي فشار گاهآزمايش اندازي اهر(  
 64 ص( چالوس مركزي بخش در تلفات كاهش طرح تهيه(  
 فيـدرهاي  تغذيه تحت ناحيه در شبكه و تجهيزات آسيب علل بررسي و تحقيق F25 و F26  توزيـع  فـوق  پسـت 

  )67 ص( تبريز ياغچيان شهيد
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  :عنوان پروژه

  كيلوولت پژوهشگاه نيرو 400رده  آزمايشگاه فشار قوياندازي  فاز اول طرح راه

  پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  فشار قوي  :گروه مجري
  PHVPN18  :كد پروژه  محمد اسكويي  :مدير پروژه

  غالمحسين كاشي، محمد درفكي، روزبه بهزادي، سيامك ابيضي، عبداللطيف باش قره، مجيد رضايي :همكاران

  :خالصه پروژه
ي توليد، انتقال و توزيـع نيـرو و نيـاز بـه عملكـرد مطلـوب و مطمـئن        ها بخشگذاري در صنعت برق اعم از  رشد سرمايه

ي تحقيقاتي ها فعاليتتجهيزات اين بخش از صنعت كشور، مستلزم تقويت و توسعه تكنولوژي فشارقوي و افزايش گستره 
فشارقوي در جهت نيل به اهدافي نظيـر، بهبـود قابليـت اطمينـان     ي ها آزمايشگاهدر اين راستا احداث . در اين زمينه است

شبكه از طريق بهبود سطح تكنولوژي فشارقوي در كشور، ارتقاء صنايع سـاخت تجهيـزات فشـارقوي در داخـل كشـور و      
 يهـا  تسـت خودكفايي در اين زمينه، ارتقاء سطح دانش فني در زمينه فشارقوي و آموزش كارشناسان و در نهايـت انجـام   

هاي ارزي از ضـروريات فعلـي صـنعت     جويي صرفهارزيابي كيفيت تجهيزات در داخل كشور و كوتاه نمودن زمان تست و 
  . گردد برق قلمداد مي

نيازهاي تحقيقاتي و تكنولوژيكي صنعت بـرق و   تأميني فشارقوي پژوهشگاه نيرو جهت ها آزمايشگاهمنظور احداث  ينا هب
اندازي سالن اصلي آزمايشگاه فشارقوي و  در فاز اول پروژه راه. و مرجع مدنظر قرار گرفت نيز ايجاد يك آزمايشگاه مستقل

كيلوولـت و تجهيـزات    400همچنين توسعه تجهيز آزمايشگاه فشار قوي جهت انجام تست تجهيزات صنعت برق تـا رده  
  .كيلوولت انجام پذيرفته است 63شبكه كابلي تا رده 

  :چكيده نتايج
   :آزمايشگاه اهداف زير را برآورده ساخته استاحداث اين 

 ايجاد كاملترين آزمايشگاه مرجع فشار قوي در كشور  
  كيلوولت 400ها و تجهيزات عايقي فشار قوي تا رده  ي مقرهها آزمونقابليت انجام  
  كيلوولت 63هاي فشار قوي تا رده  ي الكتريكي كابلها آزمونقابليت انجام  
 هاي ولتاژ باال ي تحقيقاتي گسترده در ردهها فعاليتنجام هاي ا فراهم آوردن زمينه  
  در خارج از كشور  ها آزمونجلوگيري از خروج ارز به جهت انجام  
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  :ستندات پروژهم
 »جانمـايي تجهيـزات،   (كيلوولـت پژوهشـگاه نيـرو     400تخصصي طـرح آزمايشـگاه فشـارقوي رده    -مالحظات فني

، گروه پژوهشي فشارقوي، پژوهشكده انتقال و توزيع نيـرو، پژوهشـگاه   »روشناييي ها سيستمساختماني و  تأسيسات
 .نيرو

 »  گـروه پژوهشـي   »كيلوولـت پژوهشـگاه نيـرو    400طراحي سيستم ارتينگ و شيلدينگ آزمايشگاه فشـارقوي رده ،
  .فشارقوي، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، پژوهشگاه نيرو

 » كيلوولـت پژوهشـگاه    400الكتريكي آزمايشگاه فشـار قـوي رده    سيساتتأمشخصات اجرايي طرح سيستم زمين و
 .، گروه پژوهشي فشارقوي، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، پژوهشگاه نيرو»نيرو

 »گروه پژوهشـي فشـارقوي، پژوهشـكده    »كيلوولت پژوهشگاه نيرو 400تجهيزات آزمايشگاه فشار قوي رده  تأمين ،
 .نيرو هانتقال و توزيع نيرو، پژوهشگا
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  :عنوان پروژه

  كيلوولت پژوهشگاه نيرو 400اندازي آزمايشگاه فشار قوي رده  راه

  فشارقوي  :كارفرما  سازه  :گروه مجري
  6137  :كد پروژه  علي اصغر ذكاوتي  :مدير پروژه

  يجعفر يمحمدعلعليرضا رهنورد،  :همكاران

  :خالصه پروژه
قـرارداد   »كيلوولت پژوهشگاه نيرو 400اندازي آزمايشگاه فشار قوي رده  راه«پروژه  اي سازهي ها فعاليتدر جهت پيشبرد 

  .منعقد گرديد 07/04/1389فشار قوي و سازه در تاريخ   همكاري داخلي فيمابين گروه
در اين پروژه ابتدا وضعيت موجـود  . گردد ميانجام گرفته به دو بخش عمده مشاوره و نظارت تقسيم  اي سازهي ها فعاليت
 تـأمين ي و سپس راهكارهاي فني و مهندسي در قالب تنظيم صورت جلسات نظارت، برگزاري مناقصات پيمانكاران بررس

بـوده   اي سـازه در بعضي از موارد نياز به محاسبات و كنترل . گرديد ارايهمصالح مورد نياز و اجرا و جلسات فني مهندسي 
انجـام گرفـت و نتـايج در قالـب     حليل نتايج، محاسبات مـورد نظـر   هاي معتبر و تافزار نرمدر  سازي مدلكه با استفاده از 

  .گرديد ارايههاي اجرايي  نقشه

  :نتايجچكيده 
 هاندازي آزمايشگا ي ساختماني مورد نياز جهت راهها فعاليتبندي  بررسي وضعيت موجود و دسته 

 جانمايي چاه جذبي داخل آزمايشگاهطرح  ارايه 

 سقف روي زير طراحي و اجراي نرده گربه 

  ساندويچ پانل ديواري آزمايشگاهبررسي طرح و نظارت بر اجراي 

  هاي ورودي فوقاني درب  اجراي سازه برطراحي، نظارت 

  هاي عبور كابل كف آزمايشگاه كانالو نظارت بر طراحي 

 طراحي منهول آزمايشگاه 

 سازي اجراي كفو  ريزي عمليات بتن( نظارت بر اجراي عمليات عمراني( 

  :پروژهندات تمس

 »   انتقـال و توزيـع نيـرو    ، پژوهشـكده گـروه سـازه  ، »گزارش فني قرارداد همكاري داخلي گروه سـازه و فشـار قـوي ،
 .پژوهشگاه نيرو
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  :عنوان پروژه

  طرح كاهش تلفات در بخش مركزي چالوستهيه 

  شركت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران  :كارفرما  خط و پست  :گروه مجري
  CTQTBM01  :كد پروژه  حميده قديري  :مدير پروژه

نيــا رودســري، ســجاد  زاده، مجتبــي گيلــوانژاد، حســين مهــدي ســارا خيــاميم، محمدرضــا شــريعتي، صــفر فرضــعلي :همكــاران
  رحيمي

  :خالصه پروژه
نمايد سـبب شـده تـا     ها بر صنعت برق اعمال مي گونه شبكه هاي توزيع و هزينه گزافي كه تلفات در اين گستردگي شبكه

ي توزيع نيروي ها شركتهاي فوق به يك مسئله راهبردي در سطح  سازي شبكه كاهش تلفات در راستاي اصالح و بهينه
 در راستاي انجام اين مهم در اين پروژه با كارفرمايي شركت توزيع نيروي برق غـرب اسـتان مازنـدران   . برق تبديل شود

  .تهيه طرح كاهش تلفات در بخش مركزي چالوس در دستور كار قرار گرفت
آبرود تغذيـه شـده و در بخـش     توزيع نمك در اين پروژه كليه مطالعات بر روي فيدر فشار متوسط ميموزا كه از پست فوق

اطالعـات شـبكه   آوري  انجام پروژه از جمـع . كند انجام شده است رساني مي مشترك را برق 5000مركزي چالوس حدود 
در فيـدر ميمـوزا و   ) سـال آتـي   5(بيني انرژي سال افـق   هاي اطالعاتي شروع و با مطالعات پيش موجود و تشكيل پايگاه

  .هاي بار ادامه يافت شده از ثباتبار در فيدر ميموزا بر اساس اطالعات برداشت  سازي مدل
ت شبكه موجود تحليل شده و موارد ضعف آن شناسايي وضعي CymDistافزار  هاي انجام شده در نرم سازي براساس شبيه
گيري تلفات انرژي در اين فيدر نيز بر اساس دستورالعمل تعيين مستمر تلفات انـرژي ابـالغ شـده از     اندازه. گرديده است

  .سوي شركت توانير صورت پذيرفته است
تهيـه   DisPlanافـزار   فق با استفاده از نـرم در اين پروژه طرح بهينه فني و اقتصادي كاهش تلفات فيدر ميموزا در سال ا

ي اجرايي نيز بـه  ها طرحهاي مستمر ميداني،  افزار و با تكيه بر بازديد بر اساس طرح اوليه تهيه شده توسط نرم. شده است
درصدي در تلفات پيك مشـاهده   6.85در اين طرح در مقايسه با وضعيت فعلي شبكه، بهبود . طور كامل تهيه شده است

شده و شبكه فعلي در نمودار شكل زير نمايش داده شده است كه داللـت   ارايههاي مهم در طرح  برخي شاخص. ودش مي
  .هاي آماري شبكه در طرح پيشنهادي دارد بر بهبود شاخص

ايـن امـر در حـالي اسـت كـه تعـدادي از       . در طرح ارايه شده كليه ترانسفورماتورها بارگذاري متعـارف و معمـولي دارنـد   
هاي قابليت اطمينان مشتمل بر تعداد خاموشي در ازاي هر  همچنين شاخص. باشند ي موجود داراي اضافه بار ميها پست

مشترك در سال و زمان خاموشي در ازاي هر مشترك در سال در شبكه پيشنهادي نسبت به شبكه موجود بهبـود يافتـه   
  .است

سازي فيدر ميموزا تهيه و تدوين گرديـده   بهينه و اصالح ژه توسعه،پرو در مرحله پاياني پروژه اسناد مناقصه جهت اجراي
 .است
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  :نتايجچكيده 

  هاي توزيع ي بهينه و اجرايي كاهش تلفات در سطح شبكهها طرحكسب دانش فني و اجرايي در زمينه تهيه 

  پوشش تحت واقع در امور برق چالوستهيه طرح بهينه فني، اقتصادي و اجرايي كاهش تلفات در فيدر ميموزا 

 غرب استان مازندران برق نيروي توزيع شركت

  :ندات پروژهتمس

 »گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال و  ،»هاي اطالعاتي آوري اطالعات شبكه موجود و تشكيل پايگاه جمع
 .نيرو، پژوهشگاه نيروتوزيع 

 »گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، پژوهشگاه  ،»بيني انرژي سال افق در فيدر ميموزا پيش
 .نيرو

 »گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، پژوهشگاه نيرو ،»بار در فيدر ميموزا سازي مدل. 

 »گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو،  ،»موارد ضعف آنناخت وضعيت شبكه موجود و ش
 .پژوهشگاه نيرو

 »گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، پژوهشگاه نيرو، »گيري تلفات انرژي فيدر ميموزا اندازه. 

 »ر فيدر ميموزا بر اساس استفاده از سازي اطالعات استاتيك مورد نياز تهيه طرح كاهش تلفات د گردآوري و شبيه
 .گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، پژوهشگاه نيرو، »DisPlanافزار  نرم

 »گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، ، »طرح بهينه كاهش تلفات فيدر ميموزا تهيه
 .پژوهشگاه نيرو

 »گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، »فيدر ميموزاي اجرايي كاهش تلفات ها طرح ،
 .پژوهشگاه نيرو

 »تحت پوشش  سازي فيدر ميموزا واقع در امور برق چالوس بهينه و اصالح پروژه توسعه، اسناد مناقصه اجراي
و توزيع نيرو،  ، گروه پژوهشي خط و پست، پژوهشكده انتقال»شركت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران

 .پژوهشگاه نيرو
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  :عنوان پروژه

 F26 و F25تحقيق و بررسي علل آسيب تجهيزات و شبكه در ناحيه تحت تغذيه فيدرهاي 
  شهيد ياغچيان تبريز توزيع فوقپست 

  شركت توزيع نيروي برق تبريز :كارفرما خط و پست  :گروه مجري
  CTQTT01 :كد پروژه محمدرضا شريعتي  :مدير پروژه

  مجتبي گيلوانژاد، محمدرضا قاسمي، سعيد احمديان :همكاران

  :خالصه پروژه
ــوايي     ــبكه ه ــي از ش ــه در بخش ــه اينك ــر ب ــاده      20نظ ــير ج ــز در مس ــرق تبري ــروي ب ــع ني ــركت توزي ــت ش   كيلوول

گزارشات متعددي در خصوص خرابـي  ) ياغچيان توزيع فوقپست  F26و F25ناحيه تحت تغذيه فيدرهاي (تهران  –تبريز
اوت فيـوز، كلمـپ و جمپـر واصـل گرديـده،      -تجهيزات مشتركين ديماند باال و تجهيزات شـبكه از قبيـل برقگيـر، كـات    

عـالوه بـر ايـن    . هاي متعددي شده است خرابي كات اوت فيوزهاي منصوبه در شبكه، منجر به بروز خاموشي كه طوري به
لـذا  . تجهيزاتي خاص از آنها دچـار آسـيب شـده اسـت     بابت كيفيت برق دريافتي ناراضي بوده و بعضاًعموما مشتركين از 

جهت رفع مشكالت موجود شركت توزيع نيروي برق تبريز جهت تحليل و بررسي شبكه و شناسايي عوامل ايجاد خطـا و  
بررسـي سـوابق مطالعـاتي     –ي اطالعاتآور شامل جمع(اي  راهكاري عملي، تحت قالب يك پروژه مطالعاتي مشاوره ارايه
 ارايـه شناسايي عوامـل ايجـاد خطـا و     -تست تجهيزات -بررسي كيفيت توان شبكه -سازي حالت دائم وگذرا شبكه شبيه

  .به گروه پژوهشي خط و پست پژوهشكده انتقال و توزيع پژوهشگاه نيرو واگذار نموده است) راهكار عملي
هاي مورد نياز، مطالعاتي نيز در خصوص سوابق  ربوط به مشخصات شبكه و ديگر دادهدر اين پروژه، ضمن اخذ اطالعات م

بررسـي اثـر عوامـل گونـاگون،      منظـور  بـه در ادامـه،  . هاي مشابه در داخـل و خـارج كشـور صـورت پـذيرفت      بروز پديده
نهـا مـورد مطالعـه قـرار     هاي حالت دائم و حالت گذرا انجام شد و نحوه اثرگذاري عوامل مختلف و شدت اثـر آ  سازي شبيه
هاي كيفيت توان شبكه و بررسي نقش بارهاي صنعتي موجـود   هايي نيز در خصوص شاخص گيري همزمان، اندازه. گرفت

در نهايـت، بـا بررسـي نتـايج     . وقوع پيوسته بـراي تجهيـزات شـبكه صـورت پـذيرفت      هدر ايجاد اعوجاجات و مشكالت ب
ها، عوامل بـروز مشـكالت بوقـوع پيوسـته بـراي تجهيـزات شـبكه         گيري اندازه آمده از دست بههاي  ها و داده سازي شبيه
  .گرديد و در هر مورد، راهكارهاي مناسب جهت برطرف كردن مشكل پيشنهاد شد ارايهبندي و  دسته

  :نتايجچكيده 
بكه مـورد  ي پيشين عوامل سـوختن تجهيـزات در شـ   ها بخشآمده در  دست بهبا توجه به مطالعات صورت گرفته و نتايج 
هـا   در جدول ذيل يك جمع بندي از بررسي. بندي شده است آمده جمع دست بهمطالعه به طور خالصه بحث شده و نتايج 

 .شده است ارايهو مطالعات انجام شده در رابطه با علل ايجاد خطا در شبكه 
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  نتيجه  سناريو  عامل

اضافه ولتاژ ناشي از 
  صاعقه

  تجهيزات آسيب خواهند ديد  برقگير عدم عملكرد صحيح

  برقگيرعملكرد صحيح 

برخورد مستقيم 
  صاعقه

تجهيزات  و بسته به مقاومت زمين برقگيرها
  آسيب خواهند ديد

رد غيرمستقيم وبرخ
  رسد آسيبي به تجهيزات نمي  صاعقه

اضافه ولتاژ ناشي از 
  كليدزني

  رسد آسيبي به تجهيزات نمي  زا  كليدزني در غياب منابع هارمونيك
  رسد آسيبي به تجهيزات نمي  زا كليد زني در حضور منابع هارمونيك

تحريك فركانس رزونانس شبكه توسط منابع   رزونانس
  تجهيزات آسيب خواهند ديد  زا و افزايش ولتاژ و جريان هارمونيك

  رسد آسيبي به تجهيزات نمي  ها از طريق يك يا دو فاز تغذيه احتمالي ترانس  فرورزونانس
  سبب آسيب به تجهيزات شود تواند مي  مقدار مقاومت زمين در عملكرد برقگير تأثير  سيستم زمين

هاي توليدي مشتركين و تطبيق با  بررسي هارمونيك  كيفيت توان دو فيدر
  تجهيزات آسيب خواهند ديد  فركانس رزونانس شبكه

  رسد تجهيزات نميآسيبي به   اضافه ولتاژ ناشي از انواع اتصال كوتاه  اتصال كوتاه

مورد تست  IEC60099طبق استاندارد   كيفيت ساخت تجهيزات تأثير  تست تجهيزات
  بوده است تأييدو مورد  هقرارگرفت

  عوامل محيطي

كاهش همر تجهيز  –افزايش جريانات نشتي  اي هاي منطقه گرد و خاك ناشي از وزش باد
در شرايط آلودگي شديد  –و پيري زودرس

 تواند ميرايط يخبندان علي الخصوص در ش
  به تجهيزات آسيب برساند

  روزهاي يخبندان نمك پاشي خيابان در

  پوشش رويي خاك در محيط
مانع  ها پستبا توجه به آسفات در اطراف 

نفوذ رطوبت و سبب افزايش مقاومت زمين 
  شود مي

شرايط آب و هوايي برروي مقاومت سيستم  تأثير  عوامل آب و هوايي
  زمين

عاملي  تواند ميدر فصول يخبندان سال 
  جهت آسيب تجهيزات خواهد بود

شهيد  توزيع فوقپست 
  ياغچيان

ترانس  ،داراي كليدهاي هيبريدي ،پست فاقد خازن
  رسد آسيبي به تجهيزات نمي  زمين سالم

 

  :ندات پروژهتمس
 »گـروه پژوهشـي خـط و پسـت    ، »سـازي حالـت دايـم و گـذرا     آوري اطالعات، بررسي سوابق مطالعاتي، شبيه جمع ،

 .، پژوهشگاه نيروپژوهشكده انتقال و توزيع نيرو

 »گـروه پژوهشـي خـط و    ، »ي آزمايشگاهي بر روي تجهيزاتها آزمونانجام  -هاي كيفيت توان گيري شاخص اندازه
 .، پژوهشگاه نيروپژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، پست

 » پژوهشگاه پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو، وه پژوهشي خط و پستگر، »راهكار ارايهشناسايي عوامل ايجاد خطا و ،
  .نيرو

 



 

 

  حيط زيستپژوهشكده انرژي و م
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  معرفي پژوهشكده

  
سو و وابستگي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به درآمد حاصـل از   پذيري منابع انرژي فسيلي كشور از يك پايان

ي فسيلي روي محيط زيست، اهميـت صـيانت از منـابع    ها سوختصادرات اين منابع، در كنار اثرات بسيار مخرب مصرف 
پژوهشكده انرژي و محيط زيست با هـدف انجـام   . برداري بهينه از آنها را دو چندان نموده است انرژي اوليه كشور و بهره

گروه پژوهشي محيط زيسـت، انـرژي و مـديريت     4هاي مرتبط تشكيل و اين مهم را به مدد  تحقيقات كاربردي در زمينه
  .رساند ي نو، اقتصاد و بازار برق به انجام ميها انرژيمصرف، 

  

  
  

  :محورهاي تحقيقاتي
ي كالن پژوهشگاه محورهاي اصلي فعاليت اين پژوهشـكده بـه شـرح زيـر     گذار تسياساالشاره و  با توجه به اهميت فوق

  :تعيين شده است
 جويي انرژي مديريت بار و صرف  
 ريزي انرژي برنامه 

 ي مديريت انرژيها سيستم 

 ساخت و طراحي تجهيزات پر بازده 

 ي تجديدپذير در كشورها انرژيكارگيري  سنجي جهت به مطالعات پتانسيل 

  خورشيد، باد، زيست توده، زمين گرمايي و(ي تجديدپذير ها انرژيي تبديل ها سيستمطراحي و ساخت.(.. 

 خورشيدي و زيست توده-ي باديها نيروگاههاي مرتبط با ساخت  خدمات مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه 

 طراحي و ساخت پيل سوختي اكسيد جامد 

  ها نيروگاههاي گازي، آبي و جامد در  ي كنترل آاليندهها سيستمطراحي 
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  جهت استفادة مجدد ها نيروگاهمديريت زائدات 

 با هدف بازيافت آب ها نيروگاهي تصفيه پساب ها سيستمسازي  بهينه 

 ريزي راهبردي و تدوين استراتژي تكنولوژي در صنعت برق برنامه 

 تدوين قوانين رگوالتوري بازار برق 

 فزارهاي محاسباتي بازار برقا تدوين نرم 

  ي قدرتها سيستممديريت دارايي تجهيزات 

 مديريت منابع انساني و مديريت دانش 

  
  :هاي خاتمه يافته پروژه

ي مربوط، با عناوين زير بـه انجـام رسـيده اسـت كـه      ها اولويتبندي اجرا و  پروژه با توجه به زمان 7تعداد  1392در سال 
  :از آنها به همراه عوامل اجرايي هر پروژه در ادامه خواهد آمدتوضيحات الزم درباره هر يك 

 ،كيلـووات  900 حداقل تأمين جهت لندفيل گاز آوري جمع و افقي و عمودي گذاري لوله اجراي و بررسي مطالعه 
  )73 ص( الكتريكي توان

 75 ص( طبيعي گاز از استفاده قابليت با جامد اكسيد سوختي پيل ساخت و طراحي(  
 بـرق  صـنعت  سـاختار  تجديـد  راستاي در آذربايجان اي منطقه برق شركت تجهيزات و تأسيسات بهينه مديريت 

  )77 ص( كشور
 79 ص( برق بازار در سمنان تركيبي سيكل نيروگاه قيمت بهينه پيشنهادافزار  نرم(  
 81 ص( برق بازار در اروميه تركيبي سيكل نيروگاه قيمت بهينه پيشنهادافزار  نرم(  
 83 ص( برق بازار در خوي تركيبي سيكل نيروگاه قيمت بهينه پيشنهادافزار  نرم(  
  85 ص( هرمزگان اي منطقه برق شركت در شايستگي رويكرد پايه بر انساني منابع مديريت نظامطراحي(  
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   :عنوان پروژه

 تأمينگاز لندفيل جهت  آوري جمعگذاري عمودي و افقي و  مطالعه، بررسي و اجراي لوله
  كيلووات توان الكتريكي 900حداقل 

  سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز  :كارفرما  هاي نو انرژي  :گروه مجري
  CNESH01  :كد پروژه  پرست حميدرضا الري، مهرداد عدل، آرش حق  :مدير پروژه

   شهرام شيوايي، مسعود طالقانيالديني، ابوالفضل اسنقي، آرش كوكب پيك، الدين عزيز مهدي ضيغمي، سيدنظام :همكاران

  :خالصه پروژه
بر اساس مطالعات پيشين صورت گرفته توسط پژوهشگاه نيرو در خصوص بـرآورد پتانسـيل استحصـال بيوگـاز از محـل      

كيلووات  900حداقل  تأمينگاز لندفيل جهت  آوري جمععمودي و افقي و  گذاري لولهلندفيل برمشور شيراز، پروژه اجراي 
پس از اجراي فاز نخسـت و حفـر   . توان الكتريكي از سوي سازمان مديريت پسماند شيراز به پژوهشگاه نيرو واگذار گرديد

كم  نسبتاًافقي جهت انتقال گاز، بنا به داليل مختلف از جمله قديمي بودن زباله و عمق  كشي لولهحلقه چاه عمودي و  24
لذا پژوهشگاه نيرو را بر آن داشت تا فاز دوم . ، استحصال بيوگاز با كمبودهايي مواجه شدگاه دفن دفن در مناطق باال دست

آمـده از فـاز    دسـت  بهگيري از تجربيات  در فاز دوم با بهره. اجرا گذارد به گاه دفنتوسعه ميدان استحصال بيوگاز را در اين 
گـذاري   لولـه متر حفر و  340حلقه چاه عمودي به درازاي  14، گذاري لولهدر خصوص  مطالعاتنخست و بر اساس آخرين 

افقي جهت  گذاري لولهي دفع شيرابه، ها پمپپس از نصب تجهيزات سر چاهي و اجراي سيستم كامل اتوماسيون گرديد و 
 در بخش خصوص بهدر گام بعدي، اصالحات و بهبود مستمر سيستم استحصال گاز . انتقال گاز به نيروگاه صورت پذيرفت

منجر به توليد  وهاي مكانيك سياالت در دستور كار تيم مجري قرار گرفت  سازي مدلبر اساس  )ي افقيها لوله(پايپينگ 
گروه مجري پروژه در چند ماه فعاليت مستمر توانستند مشـكل  . كيلووات گرديد 900مناسب گاز جهت توليد حداقل توان 

برطرف نموده و توزيع فشار مكش مناسبي  ،هاي جديد مشهود بود حفر چاهانتقال بيوگاز در خطوط لوله افقي را كه پس از 
  .پروژه به كارفرما گرديداين بهبود مستمر منجر به تحويل . را در كليه نقاط سايت برقرار نمايند

  

  :نتايجچكيده 
 ها و شبكه استحصال بيوگاز در دو فاز اوليه و ثانويه طراحي چاه 

 افقي و تجهيزات سر چاهيگذاري عمودي و  اجراي لوله 

  ها و خطوط لوله كيلووات الكتريكي بر اساس ميزان دبي و فشار مكش چاه 900حصول توان 
   



  

Niroo Research Institute                 1392كارنامه پژوهشي سال  

74 

رو گاه   ژپو

  :ندات پروژهتمس
 »ي نـو،  هـا  انـرژي گروه پژوهشـي   ،»زباله شهر شيراز گاه دفنبرداري از گاز  طراحي و اجراي سيستم مديريت و بهره

 .نيرو پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه

 »ي نـو،  هـا  انرژيگروه پژوهشي  ،»برداري از سيستم استخراج بيوگاز از سايت دفن زباله برمشور شيراز راهنماي بهره
 .پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو

 »پژوهشـكده  »)ويـرايش سـوم  ( برداري از سيستم استخراج بيوگاز از سايت دفن زباله برمشور شـيراز  راهنماي بهره ،
 .رژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيروان

 » ي نـو،  هـا  انـرژي گروه پژوهشي  ،»زباله برمشور شيراز گاه دفنراهنماي تعمير و نگهداري سيستم استحصال بيوگاز
 .پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو
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   :عنوان پروژه

  طراحي و ساخت پيل سوختي اكسيد جامد با قابليت استفاده از گاز طبيعي

  پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  هاي نو انرژي  :گروه مجري
  PNEPN09  :كد پروژه  شهريار بزرگمهري  :مدير پروژه

اميرحسين حاجي عليرضايي، رضا محمودي، حامد محبي، حامد اصالن نژاد، سعيد نظري، عليرضا بابائي، علي هاشـمي،   :همكاران
كنعاني، حميدرضا عبدلي، امير حسين قبـادزاده، علـي هاشـمي، داريـوش آزرم،     اميد ساريخاني، همايون ، پيمان پورمقدم، خالد آذري

  فرهاد خسروي

  :خالصه پروژه
رشد و توسعه اين تكنولوژي بـه  . اي در دنياي امروز يافته است يك منبع انرژي نو، جايگاه برجستهپيل سوختي به عنوان 

انواع پيل سـوختي در مـوارد بسـيار    . باشد ميي بردار هرهبدليل راندمان باال، عدم آاليندگي محيط زيست و سهولت نحوه 
ي سوختي بـر حسـب نـوع    ها پيل .كاربرد دارد.. .ها، خودروها و هاي فضايي، زيردريايي ، شاتلها نيروگاهوسيعي از جمله در 

انواع پيـل  . شندالكتروليت داراي انواع قليايي، اسيد فسفريك، غشاي پليمري، متانولي، كربنات مذاب و اكسيد جامد مي با
پيـل سـوختي   . هـاي امـروز در جهـان اسـت     سوختي اكسيد جامد با استفاده از گاز طبيعي از موضوعات مطرح در پژوهش

ايـن نـوع از   . مي تواند در درجه حرارت هاي باال كار كنـد ) نقطه ذوب باال(گيري از ساختار سراميكي  اكسيد جامد با بهره
با توجـه بـه نتـايج    . به توليد همزمان انرژي الكتريكي و حرارتي بپردازد) تركيبي(د پيل سوختي مي تواند به صورت هيبري

عمل آمده و در نظر گرفتن كليه شرايط زيست محيطي، اقتصادي و فني، گاز طبيعي بهترين سوخت جهـت   ههاي ب بررسي
گاز (طبيعي نشت گاز متان نقطه ضعف اصلي گاز . استفاده در پيل سوختي اكسيد جامد در كشور تشخيص داده شده است

ي مايع بجز آمونياك و متانول در هنگام اكسيد شـدن  ها سوختكليه . به اتمسفر در هنگام استحصال آن است) اي گلخانه
آمونياك و متانول به دليل سمي بودن و . باشد گذار ميتأثيركك توليد كرده كه برروي كارايي پيل سوختي  SOFCدر آند 

  . گردد استفاده در پيل سوختي اكسيد جامد توصيه نمي سطح دسترسي پايين جهت
ي مختلف با استفاده از ها آزمايشتجربي  صورت بهي پيل سوختي پژوهشگاه نيرو ها آزمايشگاهدر اين پروژه ضمن توسعه 

 ي انجام شده در اين پـروژه ها آزمايشبا توجه به مجموعه . انجام يافت Cu/GDCو  LSCMو   Ni/YSZمواد سه گانه 
مشكل اسـتفاده   با در نظر گرفتن. آمده است دست بهبا گاز طبيعي همراه با رطوبت  750و  900بهترين عملكرد در دماي 

درجه جهـت اسـتفاده در توسـعه     750درجه سانتيگراد، دماي  900هاي جريان در دماي  يا اتصال دهندهاز اينتركانكت ها 
است كه در شرايط كاركرد با گـاز طبيعـي    LSCMو   Ni/YSZپيشنهاد مواد مورد . گردد ميها با گاز طبيعي توصيه  سل
 800در شرايط اعمال جريان و با رطوبـت و در دماهـاي كمتـر از     Ni/YSZ. اند تري را از خود نشان داده رد مناسبعملك

هـاي   سـل  تـك به علـت اسـتفاده از    LSCMاما . وات بر سانتيمتر مربع است 2/0درجه سانتيگراد داراي عملكرد بيش از 
بنابراين ساخت و آزمايش پيل سوختي اكسيد جامد در شرايط عملكـردي  . تر است الكتروليت ساپورت داراي عملكرد پايين

  .ي از گاز طبيعي به عنوان سوخت به جاي هيدروژن با موفقيت در اين پروژه انجام يافتبردار بهرهمناسب جهت 
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  :نتايجچكيده 
 مرتبط با پيل سوختي اكسيد جامد با قابليت استفاده از گاز طبيعيمدارك، مستندات اطالعات، آوري  جمع  
 تجهيز آزمايشگاه ساخت و تست پيل سوختي اكسيد جامد 

  سنتز موادLSCM  و ساخت سل از آن و ساخت آند سلCu/GDC 

 عملكرد و امپدانس آنها گيري اندازههاي مختلف با گازطبيعي و  تست سل 

 هاي مناسب با قابليت كاركرد با گاز طبيعي طلوب و سلشرايط م شناسايي 

  :ندات پروژهتمس
 »گـروه   ،»كيـد بـر كـاربرد گـاز طبيعـي     هاي غيرهيدروژن بـا تأ  سوختسوختي اكسيد جامد با استفاده از  بررسي پيل

 .ي نو، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيروها انرژيپژوهشي 

 »گـروه   ،»ي تست و انتخاب مـواد ها روشرفورمينگ در پيل سوختي اكسيد جامد و طراحي  سازي شبيهو  سازي مدل
 .ي نو، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيروها انرژيپژوهشي 

 » ي نو، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشـگاه  ها انرژيگروه پژوهشي  ،»تجهيزات و مواد اوليه تأمينخريد و
 .نيرو

 »ي نـو، پژوهشـكده   هـا  انـرژي گروه پژوهشـي   ،»ي پيل سوختي اكسيد جامدها سل تكهاي تست و  هساخت دستگا
 .انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو

 » ي هـا  انـرژي گروه پژوهشي  ،»با قابليت استفاده از گاز طبيعي پيل سوختي اكسيد جامد سل تك سازي بهينهتست و
 .يرونو، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه ن
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   :عنوان پروژه

در راستاي تجديد اي آذربايجان  برق منطقهو تجهيزات شركت  تأسيساتمديريت بهينه 
  رساختار صنعت برق كشو

  اي آذربايجان شركت برق منطقه  :كارفرما  اقتصاد و مديريت برق  :گروه مجري
 CMABA02  :كد پروژه  مهدي فرهادخاني  :مدير پروژه

  مسعود حسني مرزونيمهدي شفيعي،  :همكاران

  :خالصه پروژه
برداري و نگهداري مناسب از شـبكه انتقـال    برق با كيفيت مورد انتظار مشتركين و با قيمت مناسب، بهره تأميناز الزامات 
برداري از  بدين منظور ضروري است كه وضعيت كنوني تجهيزات بخوبي شناخته شود و همچنين نحوه بهره. باشد برق مي

برداري و نگهداري بهينـه از   هاي توسعه آن، در مورد بهره بيني بار شبكه در آينده، و برنامه ص شود و با پيشآنها نيز مشخ
  . گيري شود اقتصادي و با در نظر گرفتن قابليت اطمينان شبكه تصميم صورت بهتجهيزات شبكه انتقال 

مديريت دارايي فيزيكي كه در اينجا به اختصار  هدف. گنجند ي مذكور در قالب حوزه مديريت دارايي فيزيكي ميها فعاليت
هـاي فيزيكـي سـازمان از جملـه      سـازي چرخـه عمـر دارايـي     شود، مديريت و بهينه از آن با عنوان مديريت دارايي ياد مي

يي است كـه موجـب   ها روشها و  ها و تكنيكفرايندمديريت دارايي شامل . باشد مي.. .و تأسيساتآالت،  تجهيزات، ماشين
ها بـه بيشـترين سـود     ي برق از اين داراييها شركت كه طوري بهگردد  هاي فيزيكي شركت مي برداري بهينه از دارايي بهره

شوند كـه در ايـن    بندي مي و استراتژيك تقسيم فرايندمديريت دارايي فيزيكي به سه سطح تجهيزات، . ممكن دست يابند
  .گيرد رار ميپروژه، سطح استراتژيك مديريت دارايي مورد مطالعه ق

  
شـبكه انتقـال بـرق    ) هاي قدرت، بريكرها و خطـوط  ترانس(هاي فيزيكي كليدي  اين پروژه با هدف مديريت بهينه دارايي

در فاز اول عوامـل عمـده   . شود كيلوولت، در دو فاز انجام مي 400و  230اي آذربايجان در سطوح ولتاژ  شركت برق منطقه
، سيسـتمي و  )بخشي(ي انتقال شناسايي و به عوامل خارجي، داخلي، كسب و كاري ها شركتهاي  بر مديريت دارايي مؤثر
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بر اين اسـاس مـدل مفهـومي    . گيرد شوند و ارتباطات متقابل ميان آنها مورد مطالعه قرار مي بندي مي محيط زيستي طبقه
  .ودش مي ارايهمديريت دارايي انتقال با استفاده از دياگرام علي و معلولي تهيه و 

ي دينـاميكي توسـعه داده   هـا  سيسـتم هاي شبكه انتقال برق آذربايجان با استفاده از مدل  در فاز دوم، مدل مديريت دارايي
روي شـبكه انتقـال    هاي شبكه انتقال با توجه به سـناريوهاي پـيش   هاي مختلف مديريت دارايي سپس استراتژي. شود مي

در پايـان بـا بررسـي و    . گيـرد  ي با استفاده از اين مدل مورد مطالعه قرار مـي ساز هاي شبيه آذربايجان با استفاده از تكنيك
تجديد ساختار صنعت برق كشـور،   خصوص بهروي شبكه برق انتقال آذربايجان  تحليل حساسيت سناريوهاي مختلف پيش

  . گردند برداري و نگهداري از تجهيزات پيشنهاد مي استراتژي مناسب بهره

  :نتايجچكيده 
 ي انتقال برقها شركتهاي مديريت دارايي در  نواع استراتژيشناخت ا 

 ي انتقال برقها شركتهاي مختلف مديريت دارايي در عملكرد  اتخاذ استراتژي تأثير 

  ي انتقال برق و ارزيابي ميزان و ها شركتهاي مديريت دارايي  ها و برنامه در سياست مؤثرتعيين عوامل و فاكتورهاي
 ها شركتاين عوامل بر محدوديت يا افزايش عملكرد اين  تأثيرنحوه 

  شناخت نقش و جايگاه مديريت استراتژيك دارايي به عنوان ابزار رگوالتوري بخش انتقال برق 

 ي انتقال كشورهاي منتخب از ديدگاه رگوالتوريها شركتهاي مديريت دارايي در  شناخت استراتژي 

 بر استراتژي مديريت تجهيزات شبكه انتقال برق مؤثردياگرام علي معلولي فاكتورهاي  ارايه 

 هاي فيزيكي شبكه انتقال برق  توسعه مدل سيستم ديناميك مديريت دارايي 

 افزار  هاي فيزيكي شبكه انتقال برق با نرم سازي مدل سيستم ديناميك دارايي شبيهVENSIM،  تحليل نتايج حاصل
 آذربايجان) كيلوولت 230و  400(انتقال برق  استراتژي بهينه مديريت تجهيزات شبكه ارايهو 

 هاي قدرت هاي خرابي ترانس هاي عمده ترانسفورماتورهاي قدرت و مكانيسم شناخت خرابي 

 هاي قدرت شناخت و ارزيابي علل خرابي ترانس 

 هـاي قـدرت    مدلهاي تخمين عمر ترانسفورماتورهاي قدرت و انتخاب مدل مناسب جهت تخمين عمـر تـرانس   ارايه
 اي آذربايجان و تخمين عمر ترانسفورماتورهاي قدرت آذربايجان كت برق منطقهشر

  :مستندات پروژه
 »پژوهشـكده   ،بـرق و مـديريت   گروه پژوهشـي اقتصـاد  ، »شناخت تعاريف، مفاهيم و سطوح مديريت دارايي فيزيكي

 .پژوهشگاه نيرو ،انرژي و محيط زيست

 » گروه ، »ي انتقال در ساير كشورهاها شركتدر   اتژي مديريت داراييگذار بر استرتأثيرشناخت و تحليل عوامل عمده
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقو مديريت  پژوهشي اقتصاد

 » ي انتقال و اهميـت مـديريت دارايـي از ديـدگاه رگوالتورهـا در سـاير       ها شركتمطالعه مديريت دارايي فيزيكي در
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقو مديريت  اقتصادگروه پژوهشي ، »كشورها

 »و  گروه پژوهشي اقتصـاد ، »اي آذربايجان مديريت دارايي فيزيكي در شركت برق منطقه  تحليل و پيشنهاد استراتژي
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقمديريت 

 »بـرق و مـديريت   گروه پژوهشي اقتصـاد ، »اي آذربايجان كت برق منطقهتخمين عمر ترانسفورماتورهاي قدرت شر، 
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست
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رو گاه    ژپو

   :عنوان پروژه

  پيشنهاد بهينه قيمت نيروگاه سيكل تركيبي سمنان در بازار برق افزار نرم

  شركت گوهر انرژي سيرجان  :كارفرما  اقتصاد و مديريت برق  :گروه مجري
 CMAGO01  :كد پروژه  پيمان موسوي مباركه  :پروژه مدير

  فرهاد فالحي، سوسن داوري، الدن خرسند :همكاران

  :خالصه پروژه
هـاي واقعـي هـر    ديدگاه كـاملي نسـبت بـه هزينـه     بايد، شركت گوهر انرژي سيرجان شركت در بازار برق ايران منظور به

ي موجود در بازار و پتانسيل بازي واحدهاي خود داشته باشد تا بتواند استراتژي بازي خود را در ها فرصتمگاوات توليدي، 
مربوط به فني و اطالعات اين اطالعات شامل اطالعات . هربازه زماني انتخاب و بر مبناي آن به سود مورد نظر دست يابد

هـاي متغيـر چـون هزينـه     و هزينـه  گذاري اوليـه  سرمايههاي  هاي ثابت همچون هزينه گذاري اوليه، هزينهسرمايههزينه 
باشد كه در بازه هاي مختلف سال و بر مبناي مشخصات مي هاي تعميرات هاي سوخت مصرفي و هزينه هزينهتعميرات و 

  .گرددبرداري از سيستم تعيين و محاسبه مي بهره
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رو گاه   ژپو

كه بـا تكيـه بـر اطالعـات موجـود در آن، بتـوان پـردازش دقيقـي بـر           استي افزار نرم تهيه ،هدف از اين پروژه نخست
همچنـين بـا اسـتفاده از    . انجـام داد در نيروگاه سيكل تركيبي سـمنان   هاي توليد انرژي الكتريكي هر واحد توليدي هزينه

 صـورت  بـه ت را كـه اطالعـا   شـده  ارايهدر دو محيط مرتبط وب و ويندوز  افزار نرمي محاسباتي شبكه عصبي، ها الگوريتم
 صـورت  بـه دريافت و بعـد از تحليـل و ارزيـابي     توليدياز واحدهاي ) متناسب با بازه بروز رساني واحدها(روزانه و هفتگي 

  .نمايد ارايهگزارشات مديريتي و كارشناسي 
ايران، اين جايگـاه را  ر بازار برق نيروگاه سيكل تركيبي سمنان دكه با تعيين جايگاه  بوده استهدف دوم از اين پروژه آن 

كه با بررسي پتانسيل و عملكـرد   گرديده است ارايهي افزار نرمو بدين منظور  هدبه نقطه بهينه خود در بازار انرژي سوق د
خواني ديگر رقبا، به تحليل استراتژي رفتار در بازار برق بپردازد و پيشنهاد بهينه قيمت بازي و توليديهر يك از واحدهاي 

  .كند ارايهتي نيروگاه سيكل تركيبي سمنان رحراي هر ساعت از هر واحد خود را برا

  :چكيده نتايج
 تهيه بانك اطالعاتي از اطالعات فني و اقتصادي واحدهاي سيكل تركيبي سمنان  
 گزارش از وضعيت و جايگاه سيكل تركيبي سمنان در بازار برق ايران ارايه  
 ي حرارتي سيكل تركيبي سمنانپيشنهاد قيمت بهينه واحدها افزار نرم ارايه 

  :مستندات پروژه
 »   و  گـروه پژوهشـي اقتصـاد   ، »تعيين هزينه تمام شده واحدهاي نيروگاه سيكل تركيبي سمنان در بـازار بـرق ايـران

 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقمديريت 
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رو گاه    ژپو

   :عنوان پروژه

  پيشنهاد بهينه قيمت نيروگاه سيكل تركيبي اروميه در بازار برق افزار نرم

  شركت تدبيرسازان سرآمد  :كارفرما  اقتصاد و مديريت برق  :گروه مجري
 CMATD01  :كد پروژه  پيمان موسوي مباركه  :مدير پروژه

  فرهاد فالحي، سوسن داوري، الدن خرسند :همكاران

  :خالصه پروژه
هاي واقعي هـر مگـاوات   ديدگاه كاملي نسبت به هزينه بايد ،شركت تدبيرسازان سرآمد شركت در بازار برق ايران منظور به

ي موجود در بازار و پتانسيل بازي واحدهاي خود داشته باشد تا بتواند استراتژي بازي خود را در هربـازه  ها فرصتتوليدي، 
مربوط به هزينه فني و اطالعات اين اطالعات شامل اطالعات . ت يابدزماني انتخاب و بر مبناي آن به سود مورد نظر دس

هاي متغير چون هزينه تعميـرات و  و هزينه گذاري اوليه هاي سرمايه هاي ثابت همچون هزينه گذاري اوليه، هزينهسرمايه
مشخصـات   باشـد كـه در بـازه هـاي مختلـف سـال و بـر مبنـاي        مـي  هاي تعميرات هاي سوخت مصرفي و هزينه هزينه
  .گرددبرداري از سيستم تعيين و محاسبه مي بهره

آن، بتـوان پـردازش دقيقـي بـر     كه بـا تكيـه بـر اطالعـات موجـود در       استي افزار نرم تهيه ،هدف از اين پروژه نخست
ده از همچنـين بـا اسـتفا   . انجـام داد در نيروگاه سيكل تركيبي اروميـه   هاي توليد انرژي الكتريكي هر واحد توليدي هزينه

 صـورت  بـه كـه اطالعـات را    شـده  ارايهدر دو محيط مرتبط وب و ويندوز  افزار نرمي محاسباتي شبكه عصبي، ها الگوريتم
 صـورت  بـه دريافت و بعـد از تحليـل و ارزيـابي     توليدياز واحدهاي ) متناسب با بازه بروز رساني واحدها(روزانه و هفتگي 

  .دنماي ارايهگزارشات مديريتي و كارشناسي 
ر بازار برق ايران، ايـن جايگـاه را   نيروگاه سيكل تركيبي اروميه دكه با تعيين جايگاه  بوده استهدف دوم از اين پروژه آن 

كه با بررسي پتانسيل و عملكـرد   گرديده است ارايهي افزار نرمو بدين منظور  هدبه نقطه بهينه خود در بازار انرژي سوق د
خواني ديگر رقبا، به تحليل استراتژي رفتار در بازار برق بپردازد و پيشنهاد بهينه قيمت بازي و توليديهر يك از واحدهاي 

  .كند ارايهتي نيروگاه سيكل تركيبي اروميه رحراخود را براي هر ساعت از هر واحد 
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رو گاه   ژپو

  

  :چكيده نتايج
 تهيه بانك اطالعاتي از اطالعات فني و اقتصادي واحدهاي سيكل تركيبي اروميه  
 گزارش از وضعيت و جايگاه سيكل تركيبي اروميه در بازار برق ايران ارايه  
 پيشنهاد قيمت بهينه واحدهاي حرارتي سيكل تركيبي اروميه افزار نرم ارايه 

  :مستندات پروژه
 »   و  گـروه پژوهشـي اقتصـاد   ، »تعيين هزينه تمام شده واحدهاي نيروگاه سيكل تركيبي اروميه در بـازار بـرق ايـران

  .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقمديريت 
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رو گاه    ژپو

   :عنوان پروژه

  پيشنهاد بهينه قيمت نيروگاه سيكل تركيبي خوي در بازار برق افزار نرم

  شركت پرتو شمس تابان  :كارفرما  اقتصاد و مديريت برق  :گروه مجري
 NCMAPS01  :كد پروژه  پيمان موسوي مباركه  :مدير پروژه

  فالحي، سوسن داوري، الدن خرسندفرهاد  :همكاران

  :خالصه پروژه
هاي واقعـي هـر مگـاوات    ديدگاه كاملي نسبت به هزينه بايد ،شركت پرتوشمس تابان شركت در بازار برق ايران منظور به

ي موجود در بازار و پتانسيل بازي واحدهاي خود داشته باشد تا بتواند استراتژي بازي خود را در هربـازه  ها فرصتتوليدي، 
مربوط به هزينه فني و اطالعات اين اطالعات شامل اطالعات . زماني انتخاب و بر مبناي آن به سود مورد نظر دست يابد

هاي متغير چون هزينه تعميـرات و  و هزينه گذاري اوليه سرمايههاي  هاي ثابت همچون هزينه گذاري اوليه، هزينهسرمايه
باشـد كـه در بـازه هـاي مختلـف سـال و بـر مبنـاي مشخصـات          مـي  هاي تعميرات هاي سوخت مصرفي و هزينه هزينه
  .گرددبرداري از سيستم تعيين و محاسبه مي بهره

آن، بتـوان پـردازش دقيقـي بـر     عـات موجـود در   كه بـا تكيـه بـر اطال    استي افزار نرم تهيه ،هدف از اين پروژه نخست
همچنـين بـا اسـتفاده از    . انجـام داد در نيروگاه سيكل تركيبـي خـوي    هاي توليد انرژي الكتريكي هر واحد توليدي هزينه

 صـورت  بـه كـه اطالعـات را    شـده  ارايهدر دو محيط مرتبط وب و ويندوز  افزار نرمي محاسباتي شبكه عصبي، ها الگوريتم
 صـورت  بـه دريافت و بعـد از تحليـل و ارزيـابي     توليدياز واحدهاي ) متناسب با بازه بروز رساني واحدها(هفتگي  روزانه و

  .نمايد ارايهگزارشات مديريتي و كارشناسي 
ر بازار برق ايران، اين جايگاه را به نيروگاه سيكل تركيبي خوي دكه با تعيين جايگاه  بوده استهدف دوم از اين پروژه آن 

هر كه با بررسي پتانسيل و عملكرد  گرديده است ارايهي افزار نرمد و بدين منظور هه بهينه خود در بازار انرژي سوق دنقط
خواني ديگر رقبا، به تحليل استراتژي رفتار در بازار برق بپردازد و پيشـنهاد بهينـه قيمـت    بازي و توليدييك از واحدهاي 

  .كند ارايهتي نيروگاه سيكل تركيبي خوي رحراخود را براي هر ساعت از هر واحد 
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رو گاه   ژپو

  

  :چكيده نتايج
 تهيه بانك اطالعاتي از اطالعات فني و اقتصادي واحدهاي سيكل تركيبي خوي  
 گزارش از وضعيت و جايگاه سيكل تركيبي خوي در بازار برق ايران ارايه  
 پيشنهاد قيمت بهينه واحدهاي حرارتي سيكل تركيبي خوي افزار نرم ارايه 

  :مستندات پروژه
 »    و  گـروه پژوهشـي اقتصـاد   ، »تعيين هزينه تمام شده واحدهاي نيروگاه سيكل تركيبي خـوي در بـازار بـرق ايـران

  .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقمديريت 
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رو گاه    ژپو

   :عنوان پروژه

 طراحي نظام مديريت منابع انساني بر پايه رويكرد شايستگي در شركت برق منطقه اي
  هرمزگان

  اي هرمزگان شركت برق منطقه  :كارفرما  اقتصاد و مديريت برق  :گروه مجري
 CMABN01  :كد پروژه  مسعود صادقيان  :مدير پروژه

  بهشاد عضدي، مليحه خنجري، منوچهر توكلي :همكاران

  :خالصه پروژه
همـواره يكـي از    ،اي منطقـه ي برق ها شركتهمچون  ها شركتيا  ها سازماننيروي انساني در  وري بهرهبهبود عملكرد و 

ميـزان نسـبي موفقيـت هـر     ذكر اين نكته ضروري است كـه  . باشد مي ها سازمانمباحث مهم و مورد توجه مديران ارشد 
ينـدهاي  افر بايـد ي كارشناسان آن سازمان دارد و كارشناسان نـه تنهـا   ها يت رابطه مستقيمي با سطح دانش و مهارتفعال

ي كـافي  هـا  مهارتنمايند، بلكه بايد در هدايت فرهنگ سازماني نيز توانمند بوده و داراي  سازي ادهپيسازماني را به خوبي 
سـطح  شـود بـه مراتـب    هرچه ميزان اهميت وظايف كارشناسـان بيشـتر مـي   . در مديريت ارتباطات درون سازماني باشند

يندهاي موجود بـدون  اهاي فرا و عملكردهبهبود شاخص. تقويت گردد بايدفردي و گروهي شاغلين نيز  هاي فني،مهارت
در تمامي اركـان شـركت وجـود داشـته      بايدپذير نيست و رسيدن به چنين بينشي  استقرار نظام و سيستم هماهنگ امكان

  . باشد
بايـد  ي جديد، آشنايي و توانمند نمودن افرادي است كـه  ها روش و ها نظاماولين گام حياتي جهت تغيير سيستم و استقرار 

سـهم  مـديران   و المللي و تحقيقات انجام شده نشان داده است كه كارشناسـان تجارب بين .اين سيستم فعاليت نماينددر 
و آشـنا   هـا  سـازمان و  هـا  شـركت بنابراين پرورش افراد توانمنـد در  . در موفقيت سازمان دارند) درصد 65حدوداً (سزايي  هب

 .نياز از اهميت خاصي برخوردار مي باشدنمودن آنها با دانش ها و مهارتهاي جديد و مورد 

  :چكيده نتايج
هاي مـديريت منـابع انسـاني و    فراينـد ساختن زيرساخت الزم براي بازنگري در  ي فراهمها روش ارايههدف اصلي پروژه، 

ي هـا  و شايسـتگي  هـا  قابليـت جامع و يكپارچه با رويكرد شايستگي و شناسـايي، بهبـود و ارتقـاء     صورت بهبازطراحي آنها 
و  هـا  بخـش ي سازماني، بـه نوبـه خـود از    ها سيستممديريت منابع انساني به عنوان يكي از زير. باشد ميكاركنان سازمان 

در . هاي سـازماني، پيونـد دارنـد   فراينـد و  هـا  سيسـتم هاي متعددي تشكيل شده است كه با يكديگر و نيز با سـاير  فرايند
شود، تعيين مدل شايستگي، به مثابـه زيرسـاختي اسـت كـه سـاير       مي رايهامدلهايي كه اخيراً براي مديريت منابع انساني 

 »پارامترهاي قابل مشاهده و ارزيابي«مدل شايستگي، . شوند هاي مديريت منابع انساني، بر اين زيرساخت استوار ميفرايند
نطقـي ايـن پارامترهـا را بـا     آميز وظايف خود به آنها نيـاز دارد، و نيـز ارتبـاط م    را كه شاغل هر شغل براي اجراي موفقيت

  .دهد يكديگر نشان مي
هايي همچون ضوابط حاكم بر سازمان، برنامه استراتژيك و ساختار و مقررات داخلـي   بر اساس ورودي ابتدا ،روشدر اين 

ها، مـدل شايسـتگي    در ادامه با استفاده از همين ورودي. شود شركت، مدل كلي مديريت منابع انساني شركت طراحي مي
شود و سپس بر اساس اين مدل كلي، مدل شايستگي مشاغل مديريتي و نيز مشـاغل كارشناسـي    كلي سازمان مدون مي
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پس از تدوين مدل شايستگي، با ارزيابي وضع موجود نيروي انساني از نظر معيارهاي شايسـتگي  . گردد منتخب تدوين مي
شود تا بر اساس اين تحليل،امكان جذب افراد داوطلـب و   د تعيين و تحليل ميو مقايسه آن با مقادير مطلوب، فاصله موجو

 .گردد ميبرنامه توانمند سازي الزم براي كاهش فاصله، مدون 

ي آمـوزش، انتصـاب، كارراهـه شـغلي و     ها نظام،اين مدل با ارزيابي افراد، پايه اطالعاتي الزم را براي سيستم هاي جذب
لذا با سوابق اين مدل در كشور هاي امريكايي، اروپايي و نيز چند تجربـه بسـيار   . فراهم مي نمايدارزيابي عملكرد پرسنلي 

خوب انجام شده در پژوهشگاه نيرو و يك شركت برق منطقه اي، اين طرح پيشـنهادي مناسـب جهـت طراحـي سيسـتم      
هـاي منـابع انسـاني و     ي زير سيسـتم د جديد استخدام، طراحجذب منابع انساني، ارزيابي شايستگي هاي فني و فردي افرا

هاي سازماني، پيوند فرايندو  ها سيستمكه مي توان با ساير  باشد ميآموزش و توانمند سازي هدفمند منابع انساني شركت 
 :سواالت موجود در حوزه توسعه توانمندي منابع انساني سازمان عبارتند از ترين مهمالزم را داشته باشد چرا كه 

 باشد؟ي فردي گروه شغلي از كارشناسان، مديران چگونه ميها ويژگيهارت و وضعيت دانش، م  
 هاي كارشناسان، مديران كدام است؟مدل مناسب جهت رشد و توسعه توانمندي 

 باشد؟هاي شايستگي مورد نياز و مناسب افراد فوق چگونه ميحيطه 

 هاي مناسب و مورد نياز بهبود افراد منتخب كدام است؟برنامه 

 هاي آموزشي چيست؟ گيري اثربخشي دوره م مناسب نيازسنجي آموزشي و اندازهسيست 

 طراحي كارراهه شغلي شركت چيست؟ 

 باشد ؟ اصالح نظام انتصاب كاركنان مناسب شركت چگونه مي 

 باشد؟اصالح نظام ارزيابي عملكرد كاركنان مناسب شركت چگونه مي  

  :مستندات پروژه
 »گـروه پژوهشـي   ، »اي هرمزگان بر اساس مدل شايستگي ركنان شركت برق منطقهاصالح نظام ارزيابي عملكرد كا

 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقو مديريت  اقتصاد

 »بـرق و مـديريت   گروه پژوهشي اقتصاد، »طراحي كلي نظام مديريت جامع منابع انساني بر پايه رويكرد شايستگي، 
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست

 » گـروه پژوهشـي   ، »اي هرمزگان بر اسـاس مـدل شايسـتگي    انتصاب كاركنان در شركت برق منطقه فرايندطراحي
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقو مديريت  اقتصاد

 »هرمزگـان  اي هاي شغلي شركت بـرق منطقـه   ها و رده تدوين مدل شايستگي و تعيين معيارهاي شايستگي رشته« ،
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقو مديريت  گروه پژوهشي اقتصاد

 »و  گروه پژوهشي اقتصـاد ، »اي هرمزگان ها و تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان شركت برق منطقه ارزيابي شايستگي
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برقمديريت 

 »و مـديريت   گروه پژوهشي اقتصـاد ، »ي آموزشيها دورهاثربخشي  گيري اندازهيازسنجي آموزشي و اصالح سيستم ن
 .پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده انرژي و محيط زيست ،برق

 

  
  



 

 

  شبكه مديريتپژوهشكده كنترل و 
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 معرفي پژوهشكده

  
پژوهشگاه نيرو با توجه به اهداف كالن تحقيقات صنعت بـرق  درجهت نيل به اهداف پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه 

هاي توليد، انتقال و توزيع برق و همچنين  به منظور دسترسي به خودكفايي در طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز شبكه
هـاي   لگيـري از پتانسـي   با در نظر گرفتن خط مشي ارتقاء و بهبود كيفيت تجهيزات ساخت داخل، ايجـاد اشـتغال و بهـره   

  .نمايد موجود در صنعت برق فعاليت مي
  

  
  

  :محورهاي تحقيقاتي
  :اهم محورهاي تحقيقاتي پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه به شرح زير است

  دوين و ت هاي تخصصي اين پژوهشكده زمينهي موردنياز صنعت برق در ها سيستمطراحي و ساخت تجهيزات و
 به بخش خصوصي جهت توليد انبوه آن انتقالدانش فني و واگذاري و 

 ي ديسـپاچينگ و مخـابرات و   ها سيستمافزارهاي موردنياز در  افزارها و سخت تهيه و تدوين مشخصات فني نرم
 توزيع و توزيع فوق انتقال،هاي  طرح جامع سيستم اتوماسيون در رده ارايه

  ژوهشكدهي پها تخصصافزارهاي موردنياز صنعت برق در زمينه  نرم ارايهتهيه و 

 مخابراتر زمينه ديسپاچينگ و د ويژه هاي تخصصي مشاوره به ايجاد هسته 

  ي برقها شبكهانجام مطالعه و مشاوره در زمينه هوشمندسازي 
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  :هاي خاتمه يافته عناوين پروژه
توضيحات . پروژه با عناوين زير و در قالب محورهاي تحقيقاتي پژوهشكده به انجام رسيده است 11، تعداد 1392در سال 

  :ها به همراه عوامل اجرايي هر پروژه در ادامه خواهد آمد الزم درباره هر يك از اين پروژه
 پشتيباني قابليت با خطا نشانگر دستگاه ساخت و طراحي GSM/GPRS )91 ص(  
 تبـادل  قابليـت  بـا  مشـتركين  مصـرف  الگـوي  اصـالح  منظور به برق، مصرف نشانگر دستگاه ساخت و طراحي 

 )93 ص( هوشمند كنتورهاي با اطالعات

 سازي كامپيوتري آنهـا بـا هـدف شناسـايي سيسـتم       ي سيكل تركيبي و شبيهها نيروگاهاجزاء اصلي  سازي مدل
  )95 ص( كنترل و عملكرد ديناميكي نيروگاه

 ماژول يها آزمون دستورالعمل تهيه PLC )مدوالسيون با SFSK (هوشمند كنتورهاي در )97 ص(  
 سيستم سازي پياده و طراحي ،تأمين پروژه مراحل بر نظارت AMM )98 ص(  
 مدل دور راه از حفاظت ستميس هاي تيقابل ارتقاء DTPS-8C )99 ص(  
  قابليت برقراري ارتبـاط بـا   طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي كنترلر الكترونيكي جامع ريكلوزر و سكسيونر با

 )101 ص( مركز ديسپاچينگ توزيع

 103 ص( تهران توزيع اتوماسيون مشاوره(  
 104 ص( فهام طرح هوشمند گيري اندازه سيستم در مركز افزار نرم يها آزمون  روال و نوع تعيين(  
 106 ص( مختلف يزمان يها افق در نمونه عيتوز شركت در هوشمند شبكه يساز ادهيپ يزير برنامه(  
 108 ص( افزار نرم كيفيت سنجش مرجع آزمايشگاه طراحي(  
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   :عنوان پروژه

  GSM/GPRSر خطا با قابليت پشتيباني گطراحي و ساخت دستگاه نشان

  يراق آوران پويا -پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  الكترونيك و كنترل و ابزار دقيق  :گروه مجري
 JCNPN02  :كد پروژه  محمود تكابي  :مدير پروژه

  حسن كوزه گر ،سعيد گلخنيفرهاد كوهبر،  ،سعيد محمودي، مجتبي طباطبائيان :همكاران

  :خالصه پروژه
هـا بـه    ايـن دسـتگاه  . شوند هاي فيدرهاي توزيع نصب مي هاي مستقلي هستند كه بر روي هادي نشانگرهاي خطا دستگاه

تواند به صورت بصـري و فـالش    اين اعالم هشدار مي .كنند محض عبور جريان اتصالي از خط شروع به اعالم هشدار مي
  .چراغ دستگاه باشد

سه نوع نشانگر، شامل نوع كابلي، هوايي ساده و هوايي داراي ماجول راديويي، توسط پژوهشگاه نيرو ساخته شده و دانش 
  .آوران پويا واگذار شده است ها نيز به شركت يراق توليد آن  فني

در ) FI_RTU(عدد نشانگر راديويي مي توانند با يـك ايسـتگاه زمينـي     12ساخته شده، تعداد در نشانگر خطاي راديودار 
اين قابليت را دارد كـه   FI_RTU عالوه به. متر است 300پوشش ارتباط راديويي ايستگاه مركزي در حدود . ارتباط باشند

كرده و در حافظه خود ثبت و ذخيره كنـد  با يك نرخ زماني ثابت، جريان سنس شده توسط هريك از نشانگرها را دريافت 
ا تغييـر داد و  متصل شد، تنظيمات هر نشانگر را خوانده و ي FI_RTUبه كمك يك كامپيوتر ميتوان به ). پروفيل بار خط(

همچنـين ميتـوان بـه تمـامي اطالعـاتي كـه در حافظـه        . سنس شده توسط هر نشانگر را قرائت نموداي  يا جريان لحظه
FI_RTU باشد اين اطالعات شامل موارد خطاها و يا ميزان جريان سنس شده مي. ده است، دست پيدا كردذخيره ش.  

در اين پروژه سعي شده است كه به كمك شبكه مخابراتي موبايل كشور امكان ارسال اطالعات نشانگرهاي راديـودار بـه   
سرعت مسير و محـل خطـا شناسـايي شـده و     در اين صورت بدون اعزام پرسنل شبكه، به . راه دور دست نيز فراهم گردد

  .توان اقدامات الزم را انجام داد مي
هــاي  گرهاي راديــودار بــه كمــك مــودمنشــان FI_RTUدر همــين راســتا، در گــام نخســت، امكــان ارتبــاط يكطرفــه  

GSM/GPRS هاي مخابراتي   هاي بعدي، از مدول خارجي فراهم شده، سپس در گامGSM/GPRS  قابل نصب در طرح
بدين ترتيب تنها با يك مـدم و  . اين ارتباط دوطرفه شده است عالوه بهاستفاده شده است و  FI_RTUسخت افزار فعلي 

ي تحـت وب نوشـته   افزار نرمالبته به منظور سهولت كار كاربر، . يك كامپيوتر مي توان با اين نشانگرها ارتباط برقرار نمود
عنوان پايه ارتباط كاربر قرار داده و در اين نقشه تمامي نشـانگرها اسـتقرار و    هرا ب طي فيدر آنشده كه با اخذ نقشه تك خ

با بروز خطا در يكي از نشانگرهاي شبكه وضعيت خطاي آن بـراي كـاربر بـه نمـايش در آمـده و كـاربر       . شوند ميتنظيم 
و فانكشن دستگاه از سرويس پيامك شـبكه موبايـل    بنا به مشخصه هاي ارتباطي .تواند آنها را از راه دور ريست نمايد مي

  . سازي اين ارتباط استفاده شده است براي فراهم
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  :نتايجچكيده 

  طراحي و ساخت ترمينال نشانگر با قابليت ارتباط راه دور 

  نشانگر از طريق اين ترمينال  12امكان ارتباط راه دور با 

 يك ارتباط دوطرفه از طريق سرويس پيامك شبكه موبايل سازي پياده 

  ارتباط محلي جهت ارتباط دستگاه با كامپيوتر و انجام تنظيمات و يا قرائت اطالعات ذخيـره شـده در    افزار نرمداراي
 آن

  چينگ مانيتورينگ راه دور و تحت وب كه امكان مانيتورينـگ و كنتـرل نشـانگرها را از مركـز ديسـپا      افزار نرمداراي
 فراهم مي كند

 تغذيه دستگاه توسط باطري و قابل شارژ با سلول خورشيدي 

  يه استانداردي دستگاه از مراجع ذيربطتأييداخذ 

 متر از خط  3-2اي در حدود  نصب دستگاه در روي دكل خط توزيع با فاصله 

  :ندات پروژهتمس

 » كنترل و ابـزار دقيـق   ،، الكترونيك»زميني نشانگري ارتباطي ايستگاه ها قابليتمطالعه و بررسي در راستاي توسعه، 
 89پژوهشگاه نيرو، دي ماه  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 » ي ارتباطي ها قابليتتوسعهFI_RTU  به كمك مودمGSM  خارجي و مودمEmbedded«كنترل و  ،، الكترونيك
 92 مردادپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه ،ابزار دقيق

 » الكترونيـك، كنتـرل و ابـزار دقيـق،     »مركـز راه دور ترمينـال نشـانگرهاي راديـويي     افزار نرم سازي پيادهطراحي و ،
 92 مردادپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه
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   :عنوان پروژه

به منظور اصالح الگوي مصرف مشتركين با  طراحي و ساخت دستگاه نشانگر مصرف برق،
  تبادل اطالعات با كنتورهاي هوشمند قابليت

  شركت رسانامهر -پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  الكترونيك و كنترل و ابزار دقيق  :گروه مجري
 JCNPN03  :كد پروژه  سيده فاطمه اشرفي  :مدير پروژه

  سعيد گلخني حسن كوزه گر ،حسام اميري، مهشيد هاللي مقدم اميني،بابك  :همكاران

  :خالصه پروژه
و هدفمنـدي   44هاي مطـرح در اصـل    امروزه اهميت و پرهزينه بودن توليد انرژي برق با رويكرد كشور به سمت سياست

آنها كاهش مصرف برق از سوي مشتركين و ميـزان اهتمـام    ترين مهمها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است از جمله  يارانه
يي كه ميزان مصرف برق و هزينه آن را به مشـترك  ها سيستموجود . آنها جهت اصالح هر چه بيشتر الگوي مصرف است

نشان دهد و در مواقع لزوم هشدارهاي الزم را در اين زمينه بدهد گامي مهم جهت ترغيب مشتركين به استفاده بهينـه از  
 در (AMI)ري هوشـمند  يـ گ سـتم انـدازه  يسسـازي   باشد در اين راستا با پياده مصرف برق و مديريت مصرف محسوب مي

و مشترك است بـه عنـوان جزئـي    كنتور هوشمند كه رابط ) IHD(وجود سيستم نشانگر خانگي مصرف برق  سطح كشور
  .شود ضروري شناخته مي

زمـان   صـورت  به) خانگي معموالً(اي كم هزينه براي بازخورد ميزان مصرف انرژي به مشترك  نشانگر مصرف برق وسيله
شـود و اطالعـات    گيـري مـي   مستقيم يـا از طريـق كنتـور انـدازه     صورت به دراين وسيله ميزان مصرف برق. حقيقي است

به قسـمت نشـانگر   ..) .مانند امواج راديويي، زوج سيم، سيم برق منزل و(گيري از طريق يك واسط انتقال اطالعات  اندازه
العـات مصـرف   در قسمت نشانگر ضـمن پـردازش اطالعـات، اط   . شود كه در منزل و در معرض ديد قرار دارد ارسال مي

شود و در مواردي كه مصرف برق از مقادير مجاز تعيين شـده فراتـر رود بـه     اي به مشترك نشان داده مي لحظه صورت به
  . سازي و مديريت مصرف، اقدام نمايد شود تا خود نسبت به بهينه وي هشدار داده مي

 تـا باشـد  و بسـتر مخـابراتي مـي    افـزار، فـزار، نـرم  ااي شامل سختسيستم يكپارچههدف از اين پروژه ايجاد يا استفاده از 
) هوشـمند (از سمت كنتـور   زمان حقيقي صورت بهو اطالعات ديگر را  هزينه برق مصرفياطالعاتي نظير مصرف، ديماند، 

آوري، پـردازش و تحليـل   تـا قابليـت قرائـت، جمـع    ) كنتور غيـر هوشـمند  (گيري كند  مستقيم اندازه طور بهدريافت كند يا 
زن  آوري شده را داشته و اين اطالعات را به صورتهاي مختلف از قبيل متن، نمودار، صوت و چراغ چشمكعات جمعاطال

  :ي زير استها بخشاين سيستم شامل . به مشترك انتقال دهد
  

  هوشمندمستقيم در مورد كنتورهاي غيرگيري  بخش اندازه .1
  بخش ارتباط با كنتور و دريافت اطالعات و ارسال  .2
 افزار پيكربندي جهت ارتباط با بخش نمايشگر نرم .3
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  :نتايجچكيده 

  توليد نيمه صنعتي سيستم نشانگر مصرف برق مستقيم  
 توليد نيمه صنعتي سيستم نشانگر مصرف برق راديويي كه قابليت ارتباط با كنتور هوشمند را دارد.  
 ـ   كسب تجربيات الزم در مورد نحوه بومي ا در نظـر گـرفتن مالحظـات اقتصـادي و     سازي سيستم نشانگر مصـرف ب

  اجتماعي ايران و ساختار شبكه برق آن
       هوشـمند  ايجاد قابليت توسعه سيستم و يافتن مشخصات فني دسـتگاه نشـانگر جهـت اسـتفاده آتـي در فراسـامانه 

  )فهام(ملي گيري اندازه

  :ندات پروژهتمس

 »كنتـرل و بـزار دقيـق    ،، الكترونيـك »ف بـرق طراحي و ساخت نشانگر مصر هاي تكميلي انجام مطالعات و بررسي، 
 90 مهرپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 »كنتـرل و بـزار دقيـق    ،، الكترونيـك »گيـري مسـتقيم   تحليل و طراحي نشانگر مصرف برق به همراه ماجول اندازه، 
 90 بهمنپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 » كنتـرل و بـزار دقيـق    ،، الكترونيك»گيري مستقيم سازي نشانگر مصرف برق به همراه ماجول اندازه پيادهساخت و، 
 91 مردادپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 »كنترل و  ،، الكترونيك»گيري مستقيم نتايج آزمون و بازنگري در ساخت نشانگر مصرف برق به همراه ماجول اندازه
 92 مردادپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه ،يقبزار دق

 » به صورت   دستگاهنحوه استفاده از نصب وPilot«پژوهشكده كنتـرل و مـديريت    ،كنترل و بزار دقيق ،، الكترونيك
 92 مردادپژوهشگاه نيرو،  ،شبكه
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  :عنوان پروژه

سازي كامپيوتري آنها با هدف  شبيهي سيكل تركيبي و ها نيروگاهاجزاء اصلي  سازي مدل
  شناسايي سيستم كنترل و عملكرد ديناميكي نيروگاه

  پژوهشكده توليد نيرو  :كارفرما  كنترل و ابزار دقيق،گروه الكترونيك  :گروه مجري
  PCNEC01  :كد پروژه  مريم اميرآبادي فراهاني   :مدير پروژه

  پور يزدان نظري ،علي مزيدي ،رضا شهنازي ،حسيني اهللا دوست روح طباطباييان،بابك اميني، سعيد محمودي، مجتبي  :همكاران

  :خالصه پروژه
ي سيكل تركيبي شامل مجموعه توربين ها نيروگاهعملكرد اجزاي اصلي  سازي شبيهو  سازي مدلهدف از انجام اين پروژه 

ي هـا  نيروگـاه طراحـي سـيموالتور    سازي پيادهو  ارايه  بويلر بازياب و سيكل بخار است تا تا بسترسازي مناسبي جهت گاز،
به دست آمده، فراهم  سازي شبيه افزار نرمي مختلف كنترل نيروگاه با استفاده از ها بخشسيكل تركيبي و بررسي عملكرد 

  . آيد
  :ي انجام شده در پروژه را به دو بخش اصلي زير مي توان اشاره نمودها فعاليت
 برداري  ، خوابانيدن و بهرهاندازي راه طيشراي كنترلي براي ها بلوكلر بازياب و تعيين مطالعه سيستم كنترل اجزاي بوي

  .Simulink/Matlabافزار  سيستم كنترل و حفاظت با استفاده از نرم سازي پيادهعادي واحد و 
  رابط كاربر كنترل واحد مطابق بـا سيسـتم كنتـرل     افزار نرميي از ها بخشطراحيSPPA 2000   يـاTXP   شـركت

توربين بخار و ملحقات آنها با استفاده از زبان برنامه  ،توربين گاز،زيمنس شامل صفحات مربوط به كنترل بويلربازياب
  .#Cنويسي 
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  :نتايجچكيده 

  امل سيستم كنترل براي واحد بويلر بازياب با توجه به مطالع جامع سيستم كنترليطراحي كفراهم آوردن 

 ناسب براي توليد سيموالتور نيروگاه سيكل تركيبيايجاد پايگاه دانش فني م 

  :ندات پروژهتمس
 »ي سـيكل تركيبـي و بررسـي    هـا  نيروگـاه اطالعات، شناسايي اوليه حلقه هاي اصلي كنترل بويلر بازياب  آوري جمع

 كنتـرل و مـديريت شـبكه،     پژوهشـكده  ،كنترل و ابـزار دقيـق  ،الكترونيـك  گروه پژوهشـي  ،»ي كنترل آنهاها روش
  .1389 مرداد، نيروپژوهشگاه 

 »نيروگـاه  يـك  انتخـاب  و تركيبي سيكل يها نيروگاه بويلر بازياب كنترل اصلي يها سيستم عملكرد جزئيات بررسي 
كنتـرل و مـديريت     پژوهشـكده  ،كنترل و ابـزار دقيـق  ،الكترونيـك  گروه پژوهشي ،»عملكرد سازي شبيه نمونه جهت

  .1390، خرداد نيروپژوهشگاه  شبكه،
 »ــات بررســي ــاب  عملكــرد جزئي ــويلر بازي ــدهاي درب ــارگيري و start-up م ــروه پژوهشــي ،»shut-down و ب  گ

  .1390 اسفند ،نيروپژوهشگاه  ،كنترل و مديريت شبكه  پژوهشكده ،كنترل و ابزار دقيق،الكترونيك
 »گـروه   ،»جلد اول - آالرمهاي حفاظت و تمسو سي اندازي راهي اصلي ها سيستمهاي كنترل آنالوگ،  حلقه سازي پياده

  .1391اسفند ، نيروپژوهشگاه  كنترل و مديريت شبكه،  پژوهشكده ،كنترل و ابزار دقيق،الكترونيك پژوهشي
 »افزار  نرمCycleSim – توليـدنيرو،  پژوهشـكده  ،گيري و كنترل نيروگاه ي اندازهها سيستم گروه پژوهشي ،»جلد دوم 

 .1391 ، اسفندنيروپژوهشگاه 
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  :پروژه عنوان

كنتورهاي  در )SFSK مدوالسيون  با( PLC ي ماژولها آزمونلعمل اتهيه دستور 
  دهوشمن

   )سابا(انرژي ايران  وري بهرهسازمان   :كارفرما  گروه مخابرات   :گروه مجري
    CCMEE01  :كد پروژه  حميد رضا حافظ عقيلي  :مدير پروژه

  امير رضا كرمي نژاد ،معصومه رحماني ،آزاده جعفري ،مريم شبرو ،دولت جمشيدي :همكاران

  :خالصه پروژه
ي استاندارد برروي تجهيزاتي كه در ها آزمونبنابراين انجام . در صنعت برق قابليت اطمينان تجهيزات اهميت بااليي دارد

يكي و الكتروننوعي مربوط به كنتورهاي مكانيكي ي ها آزموندر حال حاضر . شوند ضروري است اين صنعت استفاده مي
با توجه به اين كه بحث كنتور هوشمند در كشور به تازگي مطرح . شود مياي انجام  طبق روال مشخص و تعريف شده

ي استاندارد مربوط به اجزاء كنتور هوشمند را شرح داده باشد و يا ها آزمونعملي  طور بهشده است، تاكنون گزارشي كه 
هدف اين پروژه در ابتدا مطالعه و بررسي . نگرديده است ارايه ها تستكلي روتين مشخص و روشني جهت اجراي  طور به

ي ها آزموني قابل اجرا و عملي براي انجام ها روش ارايهاستانداردها و مستندات موجود در اين زمينه و در نهايت 
  .كنتور هوشمند بوده است PLCمشخص شده براي ماژول 

  :نتايجچكيده 

 ي استاندارد كنتور هوشمند مبتني بر مستندات  ها آزموني عملي انجام ها روش ارايهOPEN Meter 

 ي استانداردها آزمونمورد نياز جهت انجام  ها و تجهيزات چيدمان ،ها دياگرام ارايه 

  تهيه تجهيزاتLISN  وCDN  ي اليه فيزيكيها آزمونمناسب جهت انجام 

  طراحي و ساخت تجهيزAMN  ي اليه ها آزمونجهت انجامData Link 

  :ندات پروژهتمس

 »ي مـاژول ها آزمونلعمل اتهيه دستور  PLC ) مدوالسـيون   بـاSFSK( گـروه پژوهشـي   ،»دكنتورهـاي هوشـمن   در 
 .، پژوهشگاه نيروكنترل و مديريت شبكه ، پژوهشكدهمخابرات
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  :عنوان پروژه

  AMMسيستم  سازي پياده، طراحي و تأميننظارت بر مراحل پروژه 

 مديريت شبكه برق ايرانشركت  :كارفرما مخابرات و ديسپاچينگ :گروه مجري

 CCMMS02 :كد پروژه اعظم مظفري :مدير پروژه

  آرمين هايرپتيان ،شهروز نريمانمسعود مقيمي،  ،دولت جمشيدي ،اعظم مظفري :همكاران

  :خالصه پروژه
كه از يك مركز اصلي در تهران و  AMMسيستم . مد نظر بوده است AMMسازي سيستم  در اين پروژه، نظارت بر پياده

آوري اطالعات كنتورهاي تبادلي در سراسر  اي تشكيل شده است، وظيفه جمع هاي منطقه مركز فرعي مستقر در برق 16
افزاري توسط  افزاري و نرم ي سختها بخشدر بخش مهندسي اين پروژه، طرح فني سيستم در . كشور را بر عهده دارد
افزاري و  در بخش تهيه تجهيزات، كليه تجهيزات سخت. ط ناظر بررسي و تصحيح شده استپيمانكار تهيه و توس

ي سالمت و ها تستافزاري از نظر سالمت و انطباق با مشخصات فني ذكر شده در اسناد توسط ناظر بررسي شده و  نرم
عملكرد تجهيزات، طرح فني  و اطمينان از صحت ها تستپس از انجام . عملكرد صحيح آنها توسط ناظر انجام شده است

در اين مرحله ناظر بر عملكرد صحيح كل سيستم از . برداري آزمايشي آماده شده است پياده شده و سيستم براي بهره
ي ذكر شده در اسناد به ها قابليتدرستي و با توجه به   بخش مراكز فرعي تا مركز اصلي نظارت داشته تا اطالعات به

  .ي مورد نياز را استخراج نمودها گزارشمنتقل گردد و بر اساس اين اطالعات بتوان  بانك اطالعاتي مركز اصلي

  :چكيده نتايج

 افزاري سيستم  افزاري و نرم تهيه طرح سختAMM بر اساس ليست تجهيزات ذكر شده در اسناد 

  جغرافيايي خود را بر عهده آوري اطالعات كنتورهاي محدوده  اي كشور كه جمع منطقه برق 16برپايي مراكز فرعي در
 .دارند

 آوري اطالعات كليه كنتورهاي تبادلي كشور  سازي مركز اصلي سيستم در تهران و جمع پياده 

 آوري شده بر اساس  گيري از اطالعات جمع افزاري سيستم و گزارش افزاري و نرم برداري از تجهيزات سخت بهره
 نيازهاي صنعت برق

  :مستندات پروژه

  براي كارفرما ارسال شده نظرات  ارايهو  ها طرحبررسي بوده و مستندات تهيه شده در خصوص نظارتي پروژه از نوع
 . است
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  :عنوان پروژه

 DTPS-8Cهاي سيستم حفاظت از راه دور مدل  ارتقاء قابليت

  شركت پيمان خطوط گستر -پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  گروه مخابرات  :گروه مجري
  JCMPN03  :كد پروژه  مريم شبرو  :پروژهمدير 

  بهنام غالمرضازاده فاميلي :همكاران

  :خالصه پروژه
توسط گروه مخابرات پژوهشگاه نيرو با همكاري  DTPS-8Cطراحي و ساخت سيستم حفاظت از راه دور ديجيتال مدل 

نسخه اول اين محصول قابليت اتصال به شبكه مخابرات ديجيتال از طريق . شركت پيمان خطوط گستر انجام شده است
جهت ارسال و دريافت حداكثر هشت فرمان مستقل را دارا ) ITU-T G.703مطابق استاندارد ( E1و  64kb/sهاي  واسط
هاي  از طريق درگاه (HMI)افزار واسط كاربر  ان تنظيم پارامترهاي مختلف اين محصول با استفاده از نرمامك. باشد مي

RS232  وUSB باشد پذير مي امكان.  
الذكر از جمله امكان اتصال به محيط مخابراتي آنالوگ در  به سيستم فوق ها قابليتهدف اين پروژه، اضافه نمودن برخي 

  . باشد دن واسط اترنت جهت تنظيم پارامترهاي دستگاه ميباند صوتي و اضافه نمو
تواند در باند پايه با پهناي  از طريق واسط آنالوگ طراحي شده در اين پروژه، مي DTPS-8Cسيستم حفاظت از راه دور 

متصل .. .و) با واسط الكتريكي، راديويي يا نوري( PDHي ها سيستم، PLCي مخابراتي از جمله ها سيستمبه  4kHzباند 
همچنين اضافه شدن واسط اترنت . در اين حالت امكان ارسال حداكثر چهار فرمان حفاظتي مستقل را خواهد داشت. شود

  .به اين دستگاه، امكان تنظيم پارامترها را از طريق شبكه محلي و راه دور ميسر ساخته است

  :نتايجچكيده 

  واسط آنالوگ در باند صوتيقابليت اتصال به تجهيزات مخابراتي از طريق كارت 

 امكان تنظيم پارامترهاي دستگاه از طريق واسط اترنت 

  :مشخصات فني

 كارت واسط مخابراتي آنالوگ  
Number of Commands 4 independent commands 

Analog Line Interface Low frequency interface,4 wire & 2wire, 600 Ohm 

Single & Dual tone in VF band. 

Transmission Time Min: 10ms, Programmable 
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 واسط اترنت  
Transmission rate 10 Mbps 

Type of interface IEEE 802.3 

Connector  8 pin RJ45 

Protocol TCP/IP 

Preferred Web browser Microsoft internet explorer 

 

 
 

  :ندات پروژهتمس

 » ي سيستم حفاظت از راه دور مدل ها قابليتمستندات نهايي پروژه ارتقاءDTPS-8C« ،گروه پژوهشي مخابرات ،
 .پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه، پژوهشگاه نيرو
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   :عنوان پروژه

طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي كنترلر الكترونيكي جامع ريكلوزر و سكسيونر با 
  قابليت برقراري ارتباط با مركز ديسپاچينگ توزيع

 پژوهشگاه نيرو :كارفرما مخابرات و ديسپاچينگ :مجريگروه 

 PDIPN11 :كد پروژه سميرا بختياري نژاد :مدير پروژه

  آبادي نجف ليال عبدي، حميدرضا هژبري، خسرو فراهاني :همكاران

  :خالصه پروژه
روي خطاهاي رخ داده در مطالعات انجام شده . شوند ي توزيع استفاده ميها شبكهبيش از نيم قرن است كه ريكلوزرها در 

گذرا هستند و اين امكان وجود دارد كه در كمترين  )%80بيش از (شبكه توزيع برق نشان داده است كه بيشتر خطاها 
دهند كه به دليل برخورد پرندگان و يا به هم  اين خطاها در اثر اتصال كوتاه گذرا رخ مي. زمان ممكن برطرف گردند

خطاهاي گذرا با قطع كردن خط، خود به . آيند و طوفان يا در مناطق پر درخت به وجود ميخوردن خطوط برق در اثر باد 
راه كار . خود برطرف خواهند شد و اين امكان وجود دارد كه پيش از سوختن فيوز يا تريپ دادن بريكر خطا را برطرف كرد

با به كارگيري ريكلوزر درصد بااليي از . باشد مناسب براي برطرف نمودن خطاهاي گذرا استفاده از دستگاه ريكلوزر مي
  . خاموشي هاي شبكه توزيع كاهش يافته و قابليت اطمينان شبكه افزايش خواهد يافت

اي برق به طور خودكار و هوشمند، شرايط مناسب براي خاموش كردن قوس الكتريكي  در واقع ريكلوزر با قطع لحظه
نمايد، سپس اين دستگاه با پشت سر گذاشتن تأخير  پذير مي ا مجددا امكانعايقي كامل ر تأمينها و  ايجاد شده بين هادي

قطع  در صورتي كه هنوز خطا وجود داشته باشد، خط را مجدداً. نمايد زماني مناسب كليد قدرت خود را مجددا وصل مي
صورتي كه هنوز خطا شود و پس از بار سوم در  عمليات قطع و وصل مجدد بيش از سه بار انجام نمي معموالً. كند مي

شود و ريكلوزر  وجود داشته باشد، نشان دهنده اين است كه خطا از نوع گذرا نبوده است، بنابراين وصل مجدد انجام نمي
كنند و خط  پس از رفع خطا، ريكلوزر را به صورت دستي يا از راه دور، توسط اپراتور از حالت قفل خارج مي. شود قفل مي
  . گردد وصل مي

مجزا و با قابليت اتصال  طور به (ARC90)ن هدف از انجام اين پروژه طراحي و ساخت كنترلر الكترونيكي ريكلوزر بنابراي
همچنين نمونه ساخته شده قادر است با تغييراتي در پيكربندي سيستم قابل استفاده به . به انواع كليد قدرت بوده است
-IEC60870و  DNP3.0ريق پروتكل هاي رايج و استاندارد نظير تواند از ط همچنين مي. عنوان كنترلر سكسيونر باشد

  . ارتباط برقرار كند SCADAبا مركز كنترل  5-101
ACR90 قابليت تشخيص انواع خطا از جمله خطاي فاز (A/B/C)و زمين (N)همچنين . ، توالي منفي و غيره را دارد

، قطع آني و )IECو  IEEEمطابق استانداردهاي ( زمان مختلفــهاي جريان قابليت حفاظت و عملكرد براساس منحني
  .باشد و تنظيمات گسترده قابل پيكربندي دارد شات را دارا مي 4تأخيري براي خطاهاي فاز و زمين و باز بست مجدد تا 

ARC90 ها مورد  تواند در اتوماسيون توزيع و در مناطق داراي خطا به منظور رفع سريع خطا و كاهش خاموشي مي
  .استفاده قرار بگيرد
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گيري انواع  در اتوماسيون توزيع از جمله كنترل كليه وضعيتهاي سيستم، اندازه RTUهمچنين اين دستگاه كلية وظايف 
هاي رايج  محلي و يا از راه دور و از طريق پروتكل طور بهو همچنين كنترل بريكر  ...پارامترهاي برق نظير ولتاژ، جريان و

  . را دارا است

  :چكيده نتايج
ARC90 ي موردنياز براي صنعتي شدن را گذرانده است قابليت اتصال به كليد قدرت انتخابي ها آزمونكه)GVR ( را

تواند به كليدهاي  داراست و با تغييراتي در مدار فرمان و كانكتور متصل كننده كنترلر به كليد قدرت در صورت نياز مي
با مركز  IEC 60870-5-101و  DNP3.0هاي رايج اسكادا يعني  تواند با پروتكل قدرت ديگر نيز متصل شود و مي

هاي  در اتوماسيون توزيع از جمله كنترل وضعيت RTUكليه وظايف  همچنين اين دستگاه. كنترل ارتباط برقرار نمايد
و .. .انواع پارامترهاي برق نظير ولتاژ،جريان و گيري اندازه، نظير باز يا بسته بودن بريكر و يا آالرمهاي مختلف سيستم

همچنين قابليت حفاظت و  .هاي رايج را دارا است لاز طريق پروتك همچنين كنترل بريكر به طور محلي و يا از راه دور و
قطع آني و تاخيري براي خطاهاي فاز و زمين و  ،)IECو  IEEE(زمان استاندارد -عملكرد بر اساس منحني هاي جريان

تواند در اتوماسيون توزيع و در مناطق داراي خطا به منظور رفع  مي  ARC90.شات قابل تنظيم را دارد 4بازبست مجدد تا 
  .ها مورد استفاده قرار بگيرد سريع خطا و كاهش خاموشي

  :مستندات پروژه

 »  گزارش نهايي طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي كنترلر الكترونيكي جامع ريكلوزر و سكسيونر با قابليت برقـراري
، كنتـرل و مـديريت شـبكه    ، پژوهشـكده مخابرات و ديسپاچينگ ، گروه پژوهشي»ارتباط با مركز ديسپاچينگ توزيع

 .پژوهشگاه نيرو
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   :عنوان پروژه

  مشاوره اتوماسيون توزيع تهران

 شركت توزيع برق تهران بزرگ :كارفرما مخابرات :گروه مجري

  PDITNW01 :كد پروژه حميدرضا هژبري :مدير پروژه

  جمشيدي، سليماني فر، قوامي، ظفري :همكاران

  :خالصه پروژه
 اندازي راهتهيه قرارداد خريد، نصب و و متعاقب آن  15/11/85 در تاريخ آن پس از برگزاري مناقصه و اعالم برنده

در  ع توسط مشاور و ارسال آن جهت مبادله با شركت سازگان ارتباطيپست توز 75يون ستجهيزات مورد نياز براي اتوما
   .آغاز گرديد 86ي اجرايي پيمانكار و نظارتي مشاور از اول سال ها فعاليت ،6/12/85 تاريخ

 هب ها پستتوسط پيمانكار انجام گرفت و در بازديدهايي كه از  RTUتابلوي  طراحي و ساخت ،اورشبا نظارت م در بدو كار
عمل آمد محل نصب تجهيزات اتوماسيون مورد بررسي قرار گرفت و مواردي كه در نصب الزم است رعايت شود 

بندي داخلي آنها، بازديد و تست  توسط پيمانكار در كارگاه و انجام سيم RTUسازي تابلوهاي  پس از آماده .مشخص شد
مشاور تابلوها جهت نصب به محل  تأييدگرفت و پس از  آماده شده، با حضور مشاور انجام  Test Sheetتابلوها بر اساس 

گرفت و مشكالت موجود  جام ي نقطه به نقطه اوليه توسط پيمانكار انها تست ،هاRTUبا نصب . شدند انتقال داده  ها پست
  .مرتفع گرديد

شدن پايانه در اثر قطع و وصل شدن  Restartو تست آنها مالحظه شد  RTUمشكل اصلي كه پس از نصب چند نمونه 
به منظور برطرف نمودن اين مشكل اقداماتي توسط . دژنكتور ترانسفورماتور بود كه در روند انجام پروژه خلل ايجاد نمود

ي مرجع و ها آزمايشگاهدر  RTUي صنعتي روي ها تستبا نظر و پيشنهاد اين مشاور انجام گرفت كه با انجام پيمانكار و 
و مودم اين مشكل  RTUهاي مختلف تابلو و اصالح زمين نمودن تست واقعي در پست و در نظر گرفتن فيلتر در قسمت

هاي مربوطه، تعيين  تست، تاييد چك ليست تحويل موقت تجهيزات اتوماسيون شامل مراحل فرايند. برطرف گرديد
پست توزيع  75رويه تست تجهيزات اتوماسيون «مشخصات و مستندات مورد نياز تجهيزات و چگونگي انجام تست در 

  . مكتوب شده است» برق تهران

  :چكيده نتايج
، تست نقطه به نقطه RTUبندي تابلو، نصب تجهيزات مخابراتي تابلو در اين پروژه مراحل ساخت تابلو، نصب تابلو، سيم

ي پروژه، نصب، تنظيم و تست نشانگرهاي خطا و نصب، تنظيم و تست ها پستكليه نقاط تعريف شده براي پايانه در كليه 
ين انجام پروژه همچنين مشكالتي كه در ح. ييد مشاور انجام گرفته استأهاي حفاظت ترانسفورماتور با نظارت و ترله

  .طرح از سوي مشاور به شكل مطلوبي مرتفع گرديد ارايهحادث شد با بررسي و 

  :مستندات پروژه
 » گروه پژوهشي مخابرات، پژوهشكده كنترل و »پست توزيع برق تهران 75رويه انجام تست تجهيزات اتوماسيون ،

    .مديريت شبكه، پژوهشگاه نيرو
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   :عنوان پروژه

  گيري هوشمند طرح فهام افزار مركز در سيستم اندازه ي نرمها آزمون  تعيين نوع و روال 

  )سابا(وري انرژي ايران  سازمان بهره  :كارفرما  كامپيوتر  :گروه مجري
  CCOEE01  :كد پروژه  زاده نگار زمان  :مدير پروژه

  شيدا سيدفرشي، فرزانه مرتضوي  مهشيد هاللي مقدم :همكاران

  :خالصه پروژه
 كارگيري بهباشد، اين مرحله در  آزمون آن مي فرايندافزاري، ترين مراحل تحويل يك محصول نرم يكي از اساسي

افزار به منظور آزمون يك نرم فرايند. يابدهاي زيادي هستند اهميت دوچنداني مي ي صنعتي كه داراي پيچيدگيها سيستم
  . پذيرد افزار صورت ميافزار و شناسايي خطاها و نقاط ضعف نرمسنجش كيفيت نرم

با برقراري ارتباط دو طرفه بين كنتورهاي هوشمند و شركت توزيع از جمله ) AMI(د گيري هوشمن سيستم اندازه
ي وسيع مشتركان برق، قرائت كنتور، صدور صورت حساب، مديريت قطع و ي حياتي و مهم براي مديريت پهنهها سيستم

اين سيستم به لحاظ  ي بااليعملكرد صحيح و همچنين قابليت اطمينان و ايمن از اين رو. باشدمي.. .وصل مشتركين و
  .حساس بودن وظيفه و جايگاه آن از اهميت بااليي برخوردار است

افزار قابل بررسي  ي نرمعملكرد ريغي نيازهاي ها آزموننيازهاي عملكردي و   يها آزمونافزار در دو دسته ي نرمها آزمون
هاي عملياتي سيستم مانند محاسبات و جزئيات فني است و مشخص  افزار بيانگر جنبه كردي نرمنيازهاي عمل. هستند

هاي غيرعملياتي و كيفي سيستم  افزار جنبه ي نرمعملكرد ريغنيازهاي . افزار چه اعمالي را بايد انجام دهد نمايد كه نرم مي
  .شوند پذيري و قابليت اطمينان را شامل مي سترس، دپذيري ازجمله مقياس

هاي تست و تهيه طرح آزمون و  افزار، تعيين رويه تست نرمي ها روشاستانداردها و  محدوده اين پروژه شامل بررسي
  .باشد ميافزار مركز كنترل طرح فهام  موارد آزمون به منظور ارزيابي نرم

  :نتايجچكيده 

 افزار و استانداردهاي آزمون نرم ها روش ارايه 

  افزارهاي مديريت داده كنتور نرمتعيين مشخصات 

  افزار ي عملكردي و غير عملكردي قابل اجرا بر روي نرمها آزمونتعيين 

 تهيه طرح آزمون 

 استخراج موارد آزمون 
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  ١معماري طرح فهام- 1شكل 

 

  :ندات پروژهتمس

 » پژوهشـكده  ، پژوهشـي كـامپيوتر  گروه ، »افزار، بررسي استانداردها و نحوه تهيه موارد آزمون ي نرمها آزمونشناخت
 .، پژوهشگاه نيروكنترل و مديريت شبكه

 » گـروه پژوهشـي كـامپيوتر   ، »افـزار و تهيـه برنامـه آزمـون     ي غير عملكردي سنجش كيفيت نـرم ها آزمونبررسي ،
 .، پژوهشگاه نيروپژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 » پژوهشكده ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »كردي و امنيتي عملها آزمونتعيين موارد آزمون و سناريوهاي مرتبط براي
 .، پژوهشگاه نيروكنترل و مديريت شبكه

 
   

                                                                                                                                                            
انـرژي، سـابا و موننكـو     مـديريت  و گيـري  اندازه هوشمند مخابراتي فراسامانه و فني عملكردي، اقتصادي، عمومي، الزاماتگزارش  ١

  1390ايران، 
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   :عنوان پروژه

  هاي زماني مختلف سازي شبكه هوشمند در شركت توزيع نمونه در افق ريزي پياده برنامه

  پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  كامپيوتر  :گروه مجري
  PCOPN21  :پروژهكد   كاوه پورمستدام  :مدير پروژه

  زاده، فرزانه مرتضوي مهشيد هاللي مقدم، مهرنوش عابدي، سيد محمد مهدي عباسي  شيدا سيدفرشي، نگار زمان :همكاران

  :خالصه پروژه
هاي نوين  آوري و فن ها روشهاي توزيع به منظور پاسخ به نيازهاي صنعت برق نيازمند استفاده گسترده از  امروزه شركت

يكي از اهداف مهم شبكه هوشمند ايجاد . هاي نوين، شبكه هوشمند قرار دارد فناوريو  ها روشدر صدر اين . هستند
با . دهد و پرسنل شركت قرار مي شبكه، مشتركينموقع را در اختيار  روز و به كه اطالعات به استشبكه توزيع كارآ و پايدار 

بدون داشتن برنامه و استراتژي مشخص، رسيدن به   باشد، يچيده مياي گسترده و پ هوشمند مقوله  توجه به اينكه شبكه
هاي  و برنامهها  ها، استراتژي سياست سازي شبكه هوشمند الزم است در راستاي پياده .رسد نظر مي هاهداف آن بعيد ب

ها كه از  ين برنامها. شوندبندي و منابع مشخصي هستند معرفي  كه داراي زمانها  اي از پروژه بلندمدت در قالب مجموعه
ريزي استراتژيك توسعه شبكه هوشمند  نهايي برنامه  شود، خروجي آنها تحت عنوان نقشه راه شبكه هوشمند نام برده مي

گيري و  ريزي، تصميم پذير براي پشتيباني از برنامه ترسيم آن، تكنيكي قوي و انعطاف فرايندنقشه راه و . باشند  مي
گرفته شده و نتايج درخشاني دربرداشته  كار بههاي دنيا با موفقيت  قشه راه در بسياري از سازمانامروزه ن. نگري است آينده
  . است

سازي آن در كشورهاي جهان، معماري تعامالت  محدوده اين پروژه شامل بررسي مفاهيم شبكه هوشمند و نقشه راه پياده
آوري  فن  هاي قدرت، تلف آن، شناسايي مشخصات سيستمهاي مخ اطالعاتي و ارتباطي شبكه هوشمند در حوزه  الكتريكي،

  . باشد ريزي اجراي شبكه هوشمند در قالب نقشه راه در اين شركت مي اطالعات و ارتباطات شركت توزيع و برنامه
 

  :نتايجچكيده 

 هـاي   سازي آن در كشـورهاي مختلـف جهـان و پـروژه     معرفي نقشه راه پياده ،شبكه هوشمند و مفاهيم آن شناسايي
 مربوطه

 نحـوه اجـراي شـبكه     ،مشترك، مديريت شـبكه و بـازار    كننده سرويس، هاي توليد، انتقال، توزيع، فراهم معرفي حوزه
از مربوطه در هر يك  هاي ها و معرفي معماري تعامالت الكتريكي، اطالعاتي و ارتباطي و واسط هوشمند در اين حوزه

 هاي فوق حوزه

 آوري اطالعات و ارتباطات و شناسـايي تهديـدها،    هاي الكتريكي، فن معرفي ساختار سازماني، وضعيت موجود سيستم
 ي محيطي و نقاط قوت و ضعف شركت توزيع نواحي استان تهرانها فرصت

  هـاي شـركت توزيـع نـواحي اسـتان تهـران، انجـام مطالعـات تطبيقـي و           مطالعه و بررسي اسناد باالدست، سياسـت
انـداز شـركت توزيـع نـواحي اسـتان       در خصوص اجراي شبكه هوشمند و تهيه بيانيه چشم متخصصيننظرخواهي از 

 تهران



  

              Niroo Research Institute  1392كارنامه پژوهشي سال  

107 

رو گاه    ژپو

 هـاي   احي استان تهران، تعيين قابليـت هاي فني و غيرفني اجراي شبكه هوشمند در شركت توزيع نو شناسايي چالش
هـاي   هاي شناسايي شده و ترسيم درخت اقـدام بـراي دسـتيابي بـه قابليـت      عملكردي كليدي مورد نياز براي چالش

 دار  عملكردي و انتخاب اقدامات اولويت

 استان تهران و  بندي اقدامات و تعيين منابع مورد نياز جهت اجراي شبكه هوشمند در شركت توزيع نواحي تعيين زمان
 ترسيم نقشه راه شبكه هوشمند با توجه به تقدم و تاخر زماني

  :ندات پروژهتمس

 »پژوهشـكده كنتـرل و مـديريت    ، گروه پژوهشـي كـامپيوتر  ، »نقشه راه شبكه هوشمند در كشورهاي مختلف جهان
 .1391شبكه، پژوهشگاه نيرو، 

 » پژوهشـكده  ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »بر گسترش آن ثرمؤساختار و محدوده شبكه هوشمند توزيع و تعيين عوامل
 .1391كنترل و مديريت شبكه، پژوهشگاه نيرو، 

 »پژوهشـكده كنتـرل و مـديريت    ، گروه پژوهشي كـامپيوتر ، »هاي شبكه هوشمند در كشورهاي مختلف جهان پروژه
 .1391شبكه، پژوهشگاه نيرو، 

 »پژوهشكده كنترل و مـديريت شـبكه، پژوهشـگاه نيـرو،     ، وترگروه پژوهشي كامپي، »الزامات عمومي شبكه هوشمند
1392. 

 »پژوهشكده كنترل و مـديريت شـبكه، پژوهشـگاه نيـرو،     ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »حوزه توليد انبوه شبكه هوشمند
1392. 

 »1392پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه، پژوهشگاه نيرو، ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »حوزه انتقال شبكه هوشمند. 

 »1392پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه، پژوهشگاه نيرو، ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »حوزه توزيع شبكه هوشمند. 

 »پژوهشكده كنتـرل و مـديريت شـبكه، پژوهشـگاه نيـرو،      ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »حوزه مشترك شبكه هوشمند
1392. 

 » پژوهشـكده كنتـرل و مـديريت شـبكه،     ، كـامپيوتر گـروه پژوهشـي   ، »حوزه مديريت شبكه و بازار شبكه هوشـمند
 .1392پژوهشگاه نيرو، 

 »پژوهشكده ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »نهادها و تعامالت شبكه توزيع هوشمند در شركت توزيع نواحي استان تهران
 .1392نيرو،  ، پژوهشگاهكنترل و مديريت شبكه

 » پژوهشـكده كنتـرل و   ، گـروه پژوهشـي كـامپيوتر   ، »ننقشه راه شبكه هوشمند در شركت توزيع نواحي استان تهـرا
 .1392مديريت شبكه، پژوهشگاه نيرو، 
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  :عنوان پروژه

  افزارطراحي آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت نرم

 پژوهشگاه نيرو :كارفرما كامپيوتر :گروه مجري

 PCOPN22 :كد پروژه فرزانه مرتضوي :مدير پروژه

  هاللي مقدمشيدا سيدفرشي، مهشيد  :همكاران

  :خالصه پروژه
ترين عناصر زيرساختي صنعت برق هستند كه با توجه به اهميت و افزاري شبكه برق از جمله حياتينرمي ها سيستم

. ها اجرا گرددي دقيق و مناسبي بر روي آنها آزمونكارگيري در شبكه، ها الزم است پيش از بهحساسيت كاربرد آن
افزار با اهداف تعيين به منظور سنجش مطابقت نرمافزار است كه ترين مراحل چرخه حيات نرمافزار يكي از مهمآزمون نرم

اي بود افزار، مرحلهدر گذشته فاز آزمون نرم .پذيردافزار صورت ميشده آن و شناسايي خطاها و نقاط ضعف احتمالي نرم
ها، ضرورت انجام افزارهاي تست نشده در سازمانز نرمبار استفاده اگرفت، اما نتايج زيانكه چندان مورد توجه قرار نمي

  . را روشن ساخته است ها آزموناين 
نيازهاي يها آزمونگيرد كه در دو دسته ي گوناگوني بر روي آن انجام ميها آزمونافزار، به منظور سنجش كيفيت نرم

هاي افزار بيانگر جنبهنيازهاي عملكردي نرم .افزار قابل بررسي هستندي نيازهاي غيرعملكردي نرمها آزمونعملكردي و 
. افزار چه اعمالي را بايد انجام دهدنمايد كه نرمعملياتي سيستم مانند محاسبات و جزئيات فني است و مشخص مي

پذيري و امنيت را شامل ميهاي غيرعملياتي و كيفي سيستم مانند كارايي، مقياسافزار جنبهنيازهاي غيرعملكردي نرم
  .دشون
افزار و ي عملكردي نرمها ويژگي يآزمون عملكرددر 

به طور كلي . گيردكاركرد آن مورد بررسي قرار مي
: افزار وجود داردچهار روش براي آزمون عملكرد نرم

فضاي ورودي، آزمون مبتني بر ساختار نحوي،  فرازا
آزمون غير عملكردي . پوشش منطق و پوشش گراف

ي متعددي است كه هر يك به ها آزمونمشتمل بر  نيز
. پردازدافزار ميبررسي بخشي از خصوصيات كيفي نرم

افزارها ي غيرعملكردي مطرح در نرمها آزمونترين مهم
، حجم، )و فشار بار(ي كارايي ها آزمون: عبارتند از

   .پذيري و امنيتمقياس
  

  
ي مـورد  هـا  روشافزار، استانداردها و ي آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت نرمشده بيني پيشدر اين پروژه اهداف و خدمات 

كـي  افزارها و تجهيزات مورد نياز و محل فيزيافزارها، نرمي احداث آزمايشگاه شامل سختها نيازمنديها و نياز، زيرساخت
  .شده است ارايهاندازي آزمايشگاه زمان و بودجه مورد نياز براي راه آزمايشگاه تشريح شده و برآورد

 افزاري سنجش كيفيت نرمها آزمون :1شكل 
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  :چكيده نتايج

 ي مشابه در داخل و خارج از كشورها آزمايشگاه شناسايي 

 افزارتعيين خدمات آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت نرم 

 افزارو استانداردهاي آزمون نرم ها روش ارايه 

 افزارنرم ي الزم براي آزمونابزارها تجهيزات و نتعيي 

 اندازي ازمايشگاهتخمين هزينه و زمان الزم براي راه  

  :مستندات پروژه

 »پژوهشكده كنترل و مـديريت شـبكه  ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »افزارشناخت آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت نرم ،
 .پژوهشگاه نيرو

 » پژوهشـكده  ، گروه پژوهشـي كـامپيوتر  ، »افزارآزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت نرمي قابل انجام در ها آزمونتعيين
 .، پژوهشگاه نيروكنترل و مديريت شبكه

 »گـروه پژوهشـي   ، »افـزار آزمايشگاه سنجش كيفيت نرم اندازيراه تعيين مشخصات فني و ارزيابي اقتصادي و زماني
 .رو، پژوهشگاه نيپژوهشكده كنترل و مديريت شبكه، كامپيوتر

 »پژوهشـكده كنتـرل و مـديريت    ، گروه پژوهشي كامپيوتر، »افزار نمونه در يك آزمايشگاه موجود در ايرانآزمون نرم
 .، پژوهشگاه نيروشبكه
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  مركزمعرفي 

  
بـرداري، تعميـرات، بازسـازي و     ي بهـره هـا  روشتدوين دانش فني ساخت مواد و تجهيزات مورد نياز صنعت برق، توسعه 

صنعت برق جزو محورهـاي تحقيقـاتي ايـن     تأسيساتبازرسي، تخمين عمر باقيمانده و پيشگيري از خوردگي تجهيزات و 
دانش فني ساخت تجهيزات مختلفي توسط اين مركز تدوين شده است و برخي از اين تجهيزات به صورت . باشد مركز مي

افزارهايي نيز در زمينه تخمين عمر باقيمانده و حفاظـت كاتـدي    اين مركز نرم. گردد توليد ميانبوه توسط بخش خصوصي 
اي مربوط به صنعت بـرق   ي نظارتي و مشاورهها طرحي تحقيقاتي، اين مركز در زمينه ها طرحعالوه بر  .توليد نموده است
   .نمايد نيز فعاليت مي

  

  
  

  :محورهاي تحقيقاتي
  :اين مركز به شرح زير است اهم محورهاي تحقيقاتي

  مورد نياز ) سراميكي، پليمري، كامپوزيتي و بتني(تدوين دانش فني ساخت قطعات و تجهيزات فلزي و غيرفلزي
  صنعت برق

  مورد نياز صنعت برق) شيميايي، فلزي و غيرفلزي(تدوين دانش فني ساخت مواد اوليه 

  مربوط بـه توليـد،    تأسيساتتجهيزات و  سازي بهسازي و برداري، تعميرات، نگهداري، باز ي بهرهها روشتوسعه
 انتقال و توزيع برق

  هاي بتنـي،   بويلر، توربين بخار، توربين گاز، سازه(ي تخمين عمر باقيمانده تجهيزات صنعت برق ها روشتوسعه
 )هادي، ترانسفورماتور

  دار،  هاي فوالد سيليكوني جهت نانوسيال، ورقابررسانا، آمورف، نانومواد، (تدوين دانش فني ساخت مواد پيشرفته
 )هادي، مواد مغناطيسي و مواد الكترونيك پيزوالكتريك، نيمه

  هـاي صـنعتي، مـواد شـيميايي،      ، روغـن ها سوختبهبود خواص و فرموالسيون مواد مصرفي صنعت برق شامل
 )مايع، گاز، جامد(هاي الكتريكي  ، عايقها پوششها و  رنگ

  شگيري از خوردگي تجهيزات صنعت برقي پيها روشتوسعه  
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  ها نيروگاهي تصفيه آب و شستشوي شيميايي در ها روشتوسعه 

  ي گازيها توربيني دماي باال براي قطعات داغ ها پوششتوسعه 

  ي روكشيها پوششي غيرمخرب تخمين عمر ها روشتوسعه 

  هاي انتقال و توزيع و شبكه ها نيروگاهو كاهش تلفات در  ها نيروگاهي افزايش راندمان ها روشتوسعه 

  بويلر، توربين، ژنراتور و(ي مانيتورينگ تجهيزات صنعت برق ها روشتوسعه.(.. 

 توسعه فناوري نانو در صنعت برق 

 ي نوين در صنعت برقها فناوريكارگيري  تدوين استراتژي ساخت داخل تجهيزات و به 

 

  :هاي خاتمه يافته عناوين پروژه
ي مربوط، با عناوين زير به انجام رسـيده اسـت كـه    ها اولويتبندي اجرا و  پروژه با توجه به زمان 11تعداد  1392در سال 

عنـوان   2الزم به ذكر اسـت  . ايي هر پروژه در ادامه خواهد آمدتوضيحات الزم درباره هر يك از آنها به همراه عوامل اجر
  .آن توضيحاتي براي آنها درج نشده استها، نظارتي بوده كه به دليل ماهيت نظارتي بودن  آخر از پروژه

 عنـوان  بـه  سـفيد  نفـت  و%) 90-0( گازوئيـل  از تركيبي يا سفيد نفت سنگين، سوخت از استفاده امكان بررسي 
  )115 ص( واحد روي بر آن اثرات و سوخت

 راهي بين تصفيه يها سيستم انواع بررسي )CPP (و فنـي  مشخصـات  كـاربردي،  هـاي  جنبـه  از آنهـا  مقايسه و 
  )117 ص( اقتصادي

 119 ص( اصفهان نيروگاه در هيدرازين جايگزيني جهت مناسب تركيبات تعيين و بررسي(  
 چنجرهاي تپ يابي عيب دستورالعمل تدوين On Load آنـاليز  طريـق  از انتقـال  و توزيع فوق ترانسفورماتورهاي 

  )121 ص( پايلوت صورت به روش اجراي و دار برق ترانسفورماتور شرايط در چنجر تپ مخزن عايقي روغن
 از شـده  سـاخته  گـازي  توربين هاي پره عمر افزايش و بازيابي فني دانش تدوين و ريزساختاري تغييرات بررسي 

  )123 ص( 939 اينكونل نيكل پايه سوپرآلياژ
 بازسـازي  از پـس  5 فـريم  گازي توربين هاي پره گيري تحويل هاي دستورالعمل و كيفي كنترل معيارهاي تدوين 

  )125 ص(
 ،هرمزگـان  استان توزيع و انتقال هاي شبكه در استفاده مورد يبتن يها سازه يخوردگ نحوه و ميزان تعيين آناليز 

 يتحقيقـات  پايگـاه  در مربوطـه  يها مولفه ساير و يخوردگ پتانسيل يگير اندازه و عصبي هاي شبكه از استفاده با
  )127 ص( هرمزگان منطقه در يبرق تجهيزات

 129 ص( بادي توربين هاي پره كامپوزيت در استفاده مورد آغشته پيش اليه ساخت فني دانش كسب(  
 انتخاب و رجايي شهيد نيروگاه) هيتر ري و سوپرهيتر يها لوله( بويلر هاي لوله سطوح روي خوردگي علل بررسي 

 )131 ص( On-Line صورت به آن اندازي راه و نصب و خوردگي مانيتورينگ سيستم ترين مناسب

          مشاوره و نظارت بر خـدمات آزمايشـگاهي و پژوهشـي و متـالوژيكي در سـاخت داخلـي قطعـات و تجهيـزات
 هاي گازي نيروگاه ري توربين

  هاي ثابت و متحرك توربين گازي  ست از پره15خدمات مهندسي، نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر بازسازي
V94.2 نيروگاه سنندج  
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  :عنوان پروژه

و %) 90-0(استفاده از سوخت سنگين، نفت سفيد يا تركيبي از گازوئيل بررسي امكان 
  نفت سفيد به عنوان سوخت و اثرات آن بر روي واحد

  ايرانبرق  سازمان توسعه  :كارفرما  فرايندشيمي و   :گروه مجري
  JPCSB01  :كد پروژه  فرزاد برهان آزاد  :مدير پروژه

  حسينعلي قاسمي بشلي، سيد احمد احمدياكبر فالح شيخلري، عليداور رضا خاني، محمد قديمي،  :همكاران

  :خالصه پروژه
. دهنـد  تشكيل مي V94.2ي گازي ها توربينبرداري كشور را  ي گازي نصب شده و درحال بهرهها توربينبخش بزرگي از 

اين توربين ها براي كار با سوخت گاز طبيعي به عنوان سوخت اصلي و گازوئيل به عنوان سـوخت كمكـي طراحـي شـده     
  . است

در  از طرفي با توجه به گسترش شبكه سراسري گاز در كشور و افزايش مصرف گاز طبيعي كمبود آن در شبكه مخصوصاً
فت سفيد كه قبال به عنوان سوخت، استفاده فراواني داشت با مـازاد توليـد و   فصول سرد سال محسوس بوده و همچنين ن

نيز سوخت ارزان قيمتي است كه ميزان توليد آن باتوجه به سبد مصرف ) مازوت(نفت كوره . عدم مصرف روبرو شده است
  .انرژي كشور همواره مازاد بر مصرف مي باشد

وت به عنوان سوخت سنگين و همچنين مخلوط گازوئيل و نفت سـفيد در  بررسي امكان استفاده از ماز اين پروژه با هدف
  .انجام گرفت V94.2توربين هاي گازي 

به اين منظور ابتدا قطعات مسير گاز داغ اين نوع توربين از لحاظ جنس قطعات و دماي كاركرد مورد بررسي قرار گرفته و 
. يرهاي سوخت رساني تا توربين، معرفي و بررسي شدي مذكور شامل مخازن و مسها توربينسپس سيستم سوخت رساني 

احتراق، تغييرات ايجاد شده در دماي احتراق و تركيب گازهـاي   فرايندها،  در ادامه، مشخصات فيزيكي و شيميايي سوخت
اب هاي بازيهاي بويلر لولهو بر  اثرات تغيير سوخت بر قطعات مسير داغ در واحدهاي گازي از نقطه نظر خوردگي، خروجي

)HRSG(  ي سيكل تركيبي مورد مطالعه قرارگرفتواحدهااز نقطه نظر حرارتي و خوردگي در.  
ضمن بررسي آلياژها و پوشش هاي مختلف، با توجه به آناليزهاي انجام شده بر روي انواع مختلف سوخت مورد در نهايت 

ها با  مناسب در صورت استفاده از اين نوع سوختهاي  نظر، تغييرات مورد نياز در سيستم شامل استفاده از آلياژها و پوشش
يندهاي مـورد نيـاز در   اي ذخيره سازي، نوع مخازن در صورت نياز به تغيير، فرها سيستمتوجه به جوانب مختلف، تغيير در 

رات طول مسير انتقال سوخت و نيز ميزان مجاز اختالط گازوئيل و نفت سفيد بدون تغييرات در سيستم و يا با حداقل تغيي
  .اند بندي گرديده و راهكارهاي موجود به صورت خالصه بيان شده جمعبررسي شده و سپس كليه نتايج،  در سيستم،
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  :نتايجچكيده 
  تعيين مشخصات فيزيكي و شيميايي سوخت هاي جايگزين براي احتراق در توربين هاي گازيV94.2 

       هـاي   سيسـتم تعيين تغييرات مورد نياز در كل سيستم شامل تغيير در آلياژها و پوشـش هـا، تغييـرات مـورد نيـاز در
 ...سازي، انتقال سوخت و ذخيره

  هاي جايگزين ، دماي احتراق و تركيب گازهاي خروجي در صورت استفاده از سوختفرايندبررسي تغييرات 

 ي بـويلر هـاي بازيـاب از نقطـه نظـر      هـا  لولهبر  تأثيرات مسير داغ و نيز بررسي اثرات تغيير سوخت بر خوردگي قطع
  حرارتي و خوردگي در واحدهاي سيكل تركيبي 

  :ندات پروژهتمس
 » مطالعه در مورد استفاده از سوخت سنگين و يا تركيب گازوئيل و نفت سفيد در توربين هاي گازيV94.2«،   گـروه

  .اد، پژوهشگاه نيرو، مركز شيمي و موفرايندپژوهشي شيمي و 
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  :عنوان پروژه

هاي كاربردي،  و مقايسه آنها از جنبه (CPP)ي تصفيه بين راهي ها سيستمبررسي انواع 
  مشخصات فني و اقتصادي

  سازمان توسعه برق ايران  :كارفرما  فرايندشيمي و   :گروه مجري
  JPCSB02  :كد پروژه  عليرضا ظهيري  :مدير پروژه

  هدي مولوي ،محمد قديمي ،سيد احمد احمدي ،صفيه رياحي :همكاران

  :خالصه پروژه

اي  گونه باشد به مي تصفيه تمام يا بخشي از جريان كندانسيت ها نيروگاهدر  (CPP)هدف از ساخت واحد تصفيه كندانسيت 
ايـن   .داشـته شـود   آب تغذيه درصورت ورود هرگونه ناخالصـي بـه كندانسـيت ثابـت نگـه     / كه كيفيت استاندارد آب بويلر

هاي بسيار جزيي آب ورودي به بويلر در  هاي كندانسور، تغليظ ناخالصي ها ناشي از عواملي نظير سوراخ شدن لوله ناخالصي
واحـدهاي   .باشـد  فاز بخار و يا ناشي از محصوالت ناشي از خوردگي آهن، مس و ساير فلزات در تماس با آب يا بخار مـي 

CPP  سـازي آب در   يـون  دهند و براي بـي  و تصفيه شيميايي آب را تواماً انجام مي) ونفيلتراسي( تصفيه فيزيكي فراينددو
ها بسـتگي بـه    انتخاب نوع رزين. گردد  مخلوط يا پريكوت استفاده مي صورت بههاي تبادل يوني  اين واحدها از انواع رزين
  .دارد.. .برداري واحد مانند دما، فشار، دبي و آناليز آب و شرايط بهره

نصـب شـده انتظـارات را بـرآورده نكـرده و       CPP يهـا  سيسـتم عملكـرد   ي كشورها نيروگاهاضر در تعدادي از درحال ح
  .باشد با مشكالتي همراه مي ها سيستمبرداري از اين  بهره

رفته در آنها، مشـكالت  كار بهي متداول تصفيه كندانسيت و تجهيزات ها روشدر اين پروژه پس از مطالعه و بررسي جامع 
بـرداري و مشـورت بـا     مطالعه مدارك فنـي و سـوابق بهـره    در دو نيروگاه كشور از طريق بازديد، CPP برداري واحد بهره

برداري  كارشناسان ذيربط و ساير متخصصان مورد بررسي قرارگرفته و راهكارهاي مناسب جهت اصالح در طراحي و بهره
  .گرديداز واحدها پيشنهاد 

نتـايج حاصـل از    ي مـورد مطالعـه،  هـا  نيروگـاه پيشنهادي جهت  CPPي ها سيستميه در ادامه ضمن تعيين مشخصات اول
در خاتمه الگوي عمـومي جهـت تعيـين نـوع     . هاي اجراي طرح تخمين زده شد بيني و هزينه اجراي اين پيشنهادات پيش

  .گرديد ارايهبا توجه به مشخصات سيكل آب و بخار هر نيروگاه  CPPسيستم 
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   :نتايجچكيده 
 ي بخاري و سيكل تركيبي به واحد ها نيروگاهها در كندانسيت و ضرورت تجهيز  تشريح منابع ايجاد ناخالصيCPP  
  يها سيستممعرفي انواع CPP  دهنده آنها و اجزاء تشكيل ها نيروگاهمورد استفاده در 

  ي مختلف ها سيستممقايسهCPP  هاي نيروگاهي يكلي آنها در سها محدوديتاز جنبه موارد كاربرد و مزايا و 

  انتخـاب روش مناسـب تصـفيه    برداري، آناليز شـيميايي كندانسـيت و ظرفيـت سيسـتم بـر       شرايط بهره تأثيربررسي
 كندانسيت

 برداري از واحدهاي  آوري اطالعات و بررسي مشخصات فني، سوابق بهره جمعCPP سيكل تركيبي يزد ي ها نيروگاه
  آنها برداري شناسايي مشكالت عمده بهره و كازرون و

  ي ها سيستمپيشنهادCPP  ي مورد بررسيها نيروگاهمناسب جهت  
  تعيين پارامترهاي اصلي در تعيين نوع سيستمCPP و اجزاء آن 

  تهيه الگوي انتخاب سيستمCPP  ي كشورها نيروگاهو اجزاء آن براي 

  :ندات پروژهتمس
 » تشريح ضرورت وجود و بررسي مشخصات انواع سيستم هايCPP فراينـد گروه پژوهشـي شـيمي و    ،»گاهينيرو ،

 .1391 آبان، پژوهشگاه نيرو، مركز شيمي و مواد

 » بررسي تجربيات بهره برداري از سيستم CPP   در دو نيروگاه سيكل تركيبي يزد و كازرون و ريشه يـابي مشـكالت
 .1392 تير، پژوهشگاه نيرو، مركز شيمي و مواد، فرايندگروه پژوهشي شيمي و  ،»پيش آمده و ارائه راه حل كالن

 »هاي  برداري از سيستم بيني نتايج حاصل از بهره هاي كاربردي و پيش طالعه جنبهمCPP  پيشنهادي در نيروگاه هاي
مركـز  ، فراينـد گـروه پژوهشـي شـيمي و     ،»هاي كشـور  در نيروگاه CPPمورد مطالعه و تهيه الگوي انتخاب سيستم 

 .1392ور ، شهريپژوهشگاه نيرو، شيمي و مواد
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  :عنوان پروژه

  بررسي و تعيين تركيبات مناسب جهت جايگزيني هيدرازين در نيروگاه اصفهان

  اي اصفهان شركت برق منطقه :كارفرما  فرايندشيمي و   :گروه مجري
  PPCBE01 :كد پروژه  احمد احمدي  :مدير پروژه

  عليرضا ظهيري، صفيه رياحي، مرتضي قرباني، رضا عليزاده :همكاران

  :خالصه پروژه
آب به   PHزدا براي كاهش غلظت اكسيژن محلول و كنترل  ترين اكسيژن تاكنون هيدرازين به عنوان رايج 1950از دهه 

هاي بخـار صـنعتي    اي و ديگ ي فسيلي و هستهها نيروگاهسيكل بخار  منظور كاهش خوردگي تجهيزات مورد استفاده در
زداهاي ديگر، فرار بودن مواد حاصـل از تجزيـه    مقايسه با اكسيژن مزيت ويژه هيدرازين در. است گرفته  قرارمورد استفاده 

باشد و به همين دليل اين ماده به عنـوان يـك    سيكل و در نتيجه عدم افزايش امالح محلول آب در ديگ بخار مي آن در
با وجود كارايي خـوب هيـدرازين در   . باشد ورد مصرف ميي حرارتي مها سيستمبازدارنده خوردگي كارآمد در آب بويلرها و 

بـه همـين   . باشـد  ديدا سمي بوده و به ويژه در حالت بدون آب بسيار ناپايدار و خطرناك ميش، اين ماده تركيبي ها نيروگاه
نظيـر  (زدا  نايي فاقـد اكسـيژ  يهاي كنترل شـيم  خطر و برنامه زداهاي بي دليل استفاده از مواد شيميايي ديگر نظير اكسيژن

  .اند مورد توجه قرار گرفته) CWT و تركيبي OTهاي كنترل شيميايي اكسيژني  برنامه
خطر بـراي جـايگزيني هيـدرازين در نيروگـاه اصـفهان       هدف اصلي اين پروژه تعيين يك تركيب شيميايي غيرسمي و بي

  .باشد مي
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زداهـاي مختلـف پيشـنهادي مـورد      در مرحله اول پروژه ضمن مستندسازي برنامه كنترل شيميايي فعلي نيروگاه، اكسيژن
زدايـي، خاصـيت    در ارزيابي مواد مورد بررسي، جوانب مختلفي از جمله سرعت اكسيژن. مطالعه و ارزيابي اوليه قرار گرفتند

هـاي   ي ديگـر، قيمـت و هزينـه   ها نيروگاهبيات جايگزيني هيدرازين در بازدارندگي خوردگي، پايداري حرارتي مناسب، تجر
  .جانبي عمليات جايگزيني، ايمني و سهولت تهيه و حمل و نقل و نگهداري مواد در نظر گرفته شدند

 DEHAاتيل هيدروكسـيل آمـين    در مرحله دوم پروژه مطالعات آزمايشگاهي روي دو تركيب منتخب كربوهيدرازيد و دي
صنعتي مورد بررسي قرار گرفته و  زدايي اين تركيبات در شرايط پايلوت نيمه در اين آزمايشات سرعت اكسيژن. انجام گرفت

همچنـين بـا اسـتفاده از يـك سيسـتم الكتروشـيميايي سـرعت        . نتايج حاصله با شرايط مصرف هيدرازين مقايسه گرديـد 
در ادامه تركيبات . گيري شدند زداهاي مورد مطالعه اندازه ضور اكسيژنخوردگي آلياژهاي مورد استفاده در اين نيروگاه در ح

  .ناشي از تجزيه حرارتي اين مواد در شرايط عملياتي پايلوت شناسايي شدند
در خاتمه پس از بررسي همه جانبه نتايج مطالعات و آزمايشات صورت گرفته،كربوهيدرازيد به عنـوان جـايگزين مناسـب    

  .اصفهان پيشنهاد گرديدهيدرازين در نيروگاه 

  :نتايجچكيده 
 مستندسازي مشخصات تجهيزات اصلي و برنامه كنترل شيميايي نيروگاه اصفهان  
  راهكارهاي افزايش ايمني ارايهشناسايي خطرات كار با هيدرازين و 

 تعيين جايگزين مناسب هيدرازين در نيروگاه اصفهان 

  :ندات پروژهتمس
 »زداهـاي   روگـاه اصـفهان و تحقيـق در امكـان جـايگزيني هيـدرازين بـا اكسـيژن        بررسي برنامه كنترل شيميايي ني

  .1388، شهريور پژوهشگاه نيرو، مركز شيمي و مواد، فرايندگروه پژوهشي شيمي و  ،»غيرسمي
 »گـروه پژوهشـي شـيمي و     ،»هاي آزمايشگاهي جهت انتخاب ماده جايگزين هيدرازين در نيروگـاه اصـفهان   بررسي

  .1391، آذر پژوهشگاه نيرو،مي و موادمركز شي، فرايند
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  :عنوان پروژه
و  توزيع فوقترانسفورماتورهاي  On Loadتپ چنجرهاي  يابي عيبتدوين دستورالعمل 

و  دار برقچنجر در شرايط ترانسفورماتور  انتقال از طريق آناليز روغن عايقي مخزن تپ
  صورت پايلوت اجراي روش به

  پژوهشگاه نيرو :كارفرما  فرايندشيمي و   :گروه مجري
  PPCPN06 :كد پروژه  عليرضا ظهيري  :مدير پروژه

  فرزاد برهان آزاد ،محمد قديمي ،سيد احمد احمدي ،كتايون انوري زاده ،هدي مولوي :همكاران

  :خالصه پروژه
بروز نقص در اين دستگاه  .شوندهاي الكتريكي محسوب ميترانسفورماتورها، جزء اصلي شبكه On Loadتپ چنجرهاي 

نگهـداري و  "روش به طـور معمـول از    .تواند موجب قطع برق شودمي اثر مستقيم و فوري بر سيستم توزيع برق داشته و
منجر به  روش مورد اشاره، با توجه به اينكه كارگيري بهوليكن . گرددبراي تجهيزات مذكور استفاده مي "ايتعميرات دوره

شـود، بـراي تـپ    بار يـك تجهيـز پـيش از موعـد بـازبيني مـي       ي از تجهيز سالم و يا خرابي فاجعههاي غيرضروربازديد
   .گرددناكارامد ارزيابي مي On Loadچنجرهاي 

در حال حاضر، با در نظر گرفتن لزوم اطمينان از قابل اعتماد بودن تـپ چنجرهـاي در سـرويس و همچنـين گسـتردگي      
، مورد توجه "نگهداري پيشگيرانه بر اساس شرايط"خاص، روش  تأسيساتوظايف تپ چنجرهاي مختلف موجود در يك 

، "ايپيشـگيرانه دوره "به جاي روش  "اس شرايطنگهداري پيشگيرانه بر اس"جايگزيني روش . بيشتري قرار گرفته است
هاي تعمير و نگهداري و همچنين كاهش ايجاد اختالل در شـبكه و احتمـال بـروز    منجر به كاهش تعداد بازديدها، هزينه

 به منظور ارزيـابي و ي مختلفي ها روش .افزايدهاي فاجعه آميز شده و بر قابليت اطمينان سيستم توزيع و انتقال ميخرابي
كه يكي از بهترين آنها آناليز روغن تجهيز است كه ماننـد خـون    روندبه كار مي On Load پايش وضعيت تپ چنجرهاي

  .در بدن با تمامي قسمت هاي تپ چنجر در تماس است
و انتقـال از   توزيع فوقترانسفورماتورهاي  On Loadتپ چنجرهاي  يابي عيبتدوين دستورالعمل "در همين راستا، پروژه 

تعريـف   "صـورت پـايلوت   و اجـراي روش بـه   دار برقچنجر در شرايط ترانسفورماتور  ريق آناليز روغن عايقي مخزن تپط
پـس از آن  . اي ارسـال شـد  ي برق منطقـه ها شركتهايي تهيه و به  در اولين مرحله از انجام اين پروژه پرسشنامه. گرديد

  بررسي و رده ولتاژي مناسب جهت تـدوين دسـتورالعمل بـر    اي منطقه  ي برقها شركتهاي تكميل شده توسط پرسشنامه
اخـذ موافقـت آنهـا بـه     اي جهـت   برق منطقـه  يها شركت هايي باسپس رايزني. ي مذكور تعيين گرديدها شركتپايه نياز 

بازديـد از تـپ   در گام بعدي، . و در اختيار قرار دادن تجهيز پايلوت صورت پذيرفت همكاري در مراحل بعدي پروژهمنظور 
آوري اطالعات در ارتباط با آنها انجام، و تپ چنجر مناسـب جهـت   ي مذكور و جمعها شركتچنجرهاي پيشنهادي توسط 

  .پايلوت پيشنهاد گرديد
تـدوين   هاي اجرايـي و دستورالعمل تهيه On Loadجهت ارزيابي وضعيت تپ چنجرهاي فلوچارت اجرايي  در مرحله بعد،

بـرداري و  ارزيابي وضعيت تپ چنجر پايلوت بر اساس فلوچارت اجرايي از طريق سـه مرحلـه نمونـه    متعاقب آن،. گرديدند
هاي حاصل از آزمايشات صورت پذيرفت و همچنين با اجراي عمليات اورهـال صـحت نتـايج حاصـله بررسـي      آناليز  داده
  . گرديدند
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رو گاه   ژپو

  :چكيده نتايج
  ايچندين شركت برق منطقه تپ چنجرهاي موجود دربانك اطالعاتي از مشخصات تهيه 

 تهيه فلوجارت اجرايي جهت ارزيابي وضعيت تپ چنجر از طريق آناليز روغن آن 

  ارزيابي وضعيتتعيين اولويت انتخاب يك تپ چنجر جهت  جهت دستورالعمل تهيه   
  نمونه برداري از روغن يك تپ چنجر دستورالعملتهيه 

  اتزمان انجام آزمايش تا هاروف حاوي نمونهنگهداري ظ انتقال و حمل، جهت دستورالعملتهيه 

 هاتهيه دستورالعمل جهت دريافت و ثبت نتايج حاصل از آناليز نمونه 

 هاتهيه دستورالعمل به منظور تحليل نتايج حاصل از آناليز نمونه 

  :مستندات پروژه
 »مركـز شـيمي و مـواد   ، گروه پژوهشي شيمي و فرآيند ؛»جمع آوري اطالعات علمي و فني در زمينه موضوع پروژه ،

 .1390، مهر پژوهشگاه نيرو

 »گـروه پژوهشـي شـيمي و فرآينـد     ؛»آوري سوابق تعميرات نگهداري و تاريخچه بهره برداري از تپ چنجرهـا  جمع ،
 .1390، دي پژوهشگاه نيرو، مركز شيمي و مواد

 »مركـز شـيمي و مـواد   ، گروه پژوهشي شيمي و فرآيند ؛»اييتهيه فلوچارت اجرايي روش و تدوين دستورالعمل اجر ،
 .1390، بهمن پژوهشگاه نيرو

 »مركـز  ، گروه پژوهشي شيمي و فرآينـد ؛ »اجراي مراحل اجرايي بر روي نمونه پايلوت باتوجه به فلوچارت تهيه شده
 .1391، آذر پژوهشگاه نيرو، شيمي و مواد

 »پژوهشگاه نيـرو ، مركز شيمي و مواد، روه پژوهشي شيمي و فرآيندگ ؛»بررسي ميزان صحت نتايج روش پياده شده ،
 .1391آذر 

 » معرفي روش و ارائه خدمات آزمايشگاهي به منظور ارزيابي وضعيت تپ چنجرهايonload    از طريق آنـاليز روغـن
 .1391، آذر پژوهشگاه نيرو، مركز شيمي و مواد، گروه پژوهشي شيمي و فرآيند ؛»به صنعت
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رو گاه    ژپو

  :پروژهعنوان 

هاي توربين  بررسي تغييرات ريزساختاري و تدوين دانش فني بازيابي و افزايش عمر پره
   939گازي ساخته شده از سوپرآلياژ پايه نيكل اينكونل 

  پژوهشگاه نيرو :كارفرما  متالورژي  :گروه مجري
 PMTPN17 :كد پروژه  محمدرضا جهانگيري  :مدير پروژه

  مرتضي عابديني، الميرا موسوياكبر فالح شيخلري، علي :همكاران

  :خالصه پروژه
دماهاي باالي كاري به مرور زمان دچار تغييـرات ريزسـاختاري و افـت خـواص      تأثيري گازي تحت ها توربينقطعات داغ 

ا توجه به قيمت ب. تواند منجر به تخريب نهايي اين قطعات گردد اين تغيير در ريزساختار و خواص مكانيكي، مي. گردند مي
هايي كه بتواند ريزساختار و خواص مكانيكي قطعـات مسـتعمل را بازيـابي    فرايندو  ها روشباالي اين قطعات، استفاده از 

  .نموده و منجر به افزايش عمر قطعات شود، بسيار با اهميت است
هاي ثابت و گردان،  فاده در پرهيكي از سوپرآلياژهاي پايه نيكل رسوب سخت شونده است كه براي است IN939سوپرآلياژ 

در پـروژه حاضـر، در   . ي گازي ابداع شده استها توربينها و برخي قطعات داغ ديگر مصرفي در  هاي سوخت، پوسته نازل
در شرايط ريختگي و همچنين عمليات حرارتـي شـده    IN939ابتدا مشخصات ريزساختاري و خواص مكانيكي سوپرآلياژ 

هـاي طـوالني،    در دماهـاي مختلـف تـا زمـان    ) نگهـداري (هاي پيرسازي  س با اعمال سيكلسپ. مورد بررسي قرار گرفت
. تغييرات ريزساختاري و خواص مكانيكي آلياژ در حين پيرسازي طوالني مـدت در دماهـاي بـاال تعيـين گرديـد      ترين مهم

ي گـازي مـورد ارزيـابي قـرار     هـا  توربينهمچنين، تغييرات ريزساختاري و خواص مكانيكي آلياژ پس از كاركرد واقعي در 
  . استفاده بعمل آمد V94.2هاي ثابت رديف چهارم مستعمل مربوط به يك توربين گازي  منظور از پره براي اين. گرفت

هاي مختلف عمليات حرارتي بازيابي و بررسي ريزساختاري آلياژ بازيـابي شـده، سـيكل عمليـات      در پايان، با انجام سيكل
اين عمليـات حرارتـي بهينـه بـر خـواص خـوردگي و        تأثيرهمچنين . ابي ريزساختار تعيين گرديدحرارتي بهينه جهت بازي

  .مكانيكي آلياژ بازيابي شده مورد بررسي قرار گرفت
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رو گاه   ژپو

  :نتايجچكيده 
  تعيين مشخصات دقيق ريزساختاري و خواص مكانيكي براي سوپرآلياژIN939    در شرايط ريختگي و پـس از انجـام

  .هاي متفاوت براي قطعات با ضخامت  هاي مختلف عمليات حرارتي سيكل
  بررسي و تعيين تغييرات ريزساختاري آلياژ پس از نگهداري طوالني مدت در دماهاي مختلف.  
  هاي مختلف بازيابي بر مشخصات ريزساختاري سوپرآلياژ  سيكل تأثيرتعيينIN939 مستعمل. 

 هاي ساخته شده از اين آلياژ هاي عمليات حرارتي بازيابي بهينه براي پره نتخاب سيكلا. 

  :ندات پروژهتمس
 »گروه پژوهشي متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو ،»اطالعات و مطالعات اوليه آوري جمع: فاز مطالعاتي. 

 »ي، مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نيروگروه پژوهشي متالورژ ،»ها انجام آزمايش و تهيه مواد اوليه. 

 » گروه پژوهشي متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو ،»راهكارها ارايهبررسي و تحليل نتايج و. 
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رو گاه    ژپو

  :عنوان پروژه

هاي توربين گازي فريم  گيري پره هاي تحويل كيفي و دستورالعمل تدوين معيارهاي كنترل
   پس از بازسازي 5

  پژوهشگاه نيرو :كارفرما  متالورژي  :گروه مجري
 PMTPN20 :كد پروژه  حسن كاظم پورلياسي  :مدير پروژه

  معصومه رعيت پور، محمدرضا شيرپياكبر فالح شيخلري، علي :همكاران

  :خالصه پروژه
باشد كـه   ها قطعات مسير گازهاي داغ ميمهمترين بخش اين توربين. گازي نقش اساسي در توليد برق دارند يها توربين

اين قطعـات حـين   . گيرند هاي خورنده قرار مي هاي حرارتي و مكانيكي و محيط در حين سرويس تحت انواع مختلف تنش
بـه منظـور افـزايش    . گيرند مداوم تحت بازرسي، تعمير و تعويض قرار مي صورت بههاي مختلف شده و لذا  كار دچار آسيب

و تـدوين معيارهـاي كنتـرل كيفـي     ”اي تحـت عنـوان    اين قطعات و در نتيجه بهبود عمـر آنهـا، پـروژه   كيفيت بازسازي 
تعريـف و در گـروه پژوهشـي متـالورژي      “پـس از بازسـازي   5فـريم  هاي توربين گازي پرهگيري  هاي تحويل عمللدستورا

ي ثابت و متحـرك واحـدهاي   ها پرهازي در اين پروژه معيارهاي كنترل كيفيت عمليات بازس. پژوهشگاه نيرو انجام گرديد
هـاي قطعـات، خـواص     اين معيارها شامل مشخصات ابعادي و تلـرانس . و محدوده مجاز آنها تعيين گرديد GE-F5گازي 

  .باشند هاي غير مخرب مي  در بررسيي آلياژ و پوشش، حدود مجاز عيوب مكانيكي، متالورژيكي و ساختار
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رو گاه   ژپو

  :نتايجچكيده 
  گازي   هاي ثابت و متحرك توربين گيري پرههاي كنترل كيفي و تحويل دستورالعملتدوين معيارها وGE-F5 

  :ندات پروژهتمس
 »ي ثابت و متحرك توربين هاي گازي ها پرههاي  بررسي انواع آسيبGE-F5«،      گـروه پژوهشـي متـالورژي، مركـز

 .شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو

 » ي گازي ها توربينهاي ثابت و متحرك  پره ي بازسازي و ترميمها روشبررسي و ارزيابيGE-F5«،  گروه پژوهشي
 .متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو

 »ي ها توربينهاي ثابت و متحرك  پره گيري پس از بازسازيكيفي و تحويل هاي كنترل تدوين معيارها و دستورالعمل
 .پژوهشگاه نيروگروه پژوهشي متالورژي، مركز شيمي و مواد،  ،»GE-F5گازي 
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رو گاه    ژپو

  :عنوان پروژه

هاي انتقال و  هاي بتني مورد استفاده در شبكه آناليز، تعيين ميزان و نحوه خوردگي سازه
گيري پتانسيل خوردگي و  هاي عصبي و اندازه توزيع استان هرمزگان با استفاده از شبكه

  هرمزگانهاي مربوطه در پايگاه تحقيقاتي تجهيزات برقي در منطقه  ساير مولفه

  اي هرمزگان شركت برق منطقه  :كارفرما  مواد غيرفلزي  :گروه مجري
 PCPPBN02  :كد پروژه  هادي بيرامي  :مدير پروژه

  يداهللا يعقوبي نژاد، محمد حافظي، مهراد مهدي پور، محمود خاتمي آبكنار، مهدي صفايي دهبارز :همكاران

  :خالصه پروژه
هاي ايجاد شده به دليل  نمايد و هزينه هاي بتني ايفاء مي تعيين عمر و دوام سازهخوردگي فوالد در بتن نقش مهمي را در 

خـوردگي فـوالد در بـتن تحـت     . اين رخداد توجه بسياري از محققين را طي دو دهه گذشته به خود معطوف ساخته است
يفيت سـاخت سـازه، دسـترس    پيوندد و متغيرهاي گوناگوني نظير شرايط آب و هوايي، ك هاي مختلفي به وقوع مي مكانيزم

  .اند بوده و ارزيابي عملي اين پديده را بسيار پيچيده ساخته مؤثردر اين نوع از خوردگي .. .بودن عوامل خورنده و
ها، عملكرد خود را در تعيين الگـو و   هاي هوشمند عصبي به عنوان ابزاري توانمند در پردازش داده هاي اخير شبكه در سال

در اين پروژه براي اولين بـار در ايـران از ايـن ابـزار بـراي ارزيـابي وضـعيت        . يده نشان داده استتخمين رخدادهاي پيچ
منطقه مختلف در حوزه عملياتي شـركت بـرق    38در اين راستا در . هاي انتقال برق استفاده شد خوردگي فونداسيون دكل

منتخب شامل عمر سازه، فاصله از دريا، ارتفاع از هاي انتقال برق پارامترهاي  اي هرمزگان بر روي فونداسيون دكل منطقه
سطح دريا، ضخامت پوشش بتن، مقاومت فشاري بتن، قطر آرماتور، قليائيت، درصـد يـون كلـر، مقاومـت اهميـك بـتن،       

ت ها با ابزار شبكه عصبي مورد بررسي قرار گرف در نهايت داده. گيري شد پيل آرماتور و دانسيته خوردگي اندازه پتانسيل نيم
هـاي   از روي اين اوزان دستورالعملي جهت ارزيابي وضعيت فونداسـيون دكـل  . و وزن هر يك از پارامترها مشخص گرديد

انتقال سطح استان، تخمين عمر باقيمانده سازه و نحـوه انتخـاب اسـتراتژي مناسـب حفـاظتي مخـتص شـرايط منطقـه         
  .گرديد ارايههرمزگان 
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رو گاه   ژپو

  :نتايجچكيده 
 هاي انتقال برق سنجي استفاده از روش گالوانواستاتيك پالسي جهت ارزيابي خوردگي فونداسيون دكل امكان 

 منطقه از استان هرمزگان 38هاي انتقال در  انجام عمليات تعيين وضعيت فونداسيون دكل 

 استراتژي حفاظتي مناسب ارايهها و  تعيين علت تخريب فونداسيون 

 هاي انتقال با رويكرد دوام دستورالعمل ساخت فونداسيون دكل ارايه 

  :ندات پروژهتمس
 » هاي انتقال و توزيـع   هاي بتني مورد استفاده در شبكه آناليز، تعيين ميزان و نحوه خوردگي سازهگزارش نهايي پروژه

هاي مربوطه در پايگـاه   گيري پتانسيل خوردگي و ساير مولفه اندازههاي عصبي و  استان هرمزگان با استفاده از شبكه
  .، پژوهشگاه نيرو، گروه پژوهشي مواد غيرفلزي، مركز شيمي و مواد»تحقيقاتي تجهيزات برقي در منطقه هرمزگان
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  :عنوان پروژه

  هاي توربين بادي كسب دانش فني ساخت اليه پيش آغشته مورد استفاده در كامپوزيت پره

  پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  مواد غيرفلزي  :روه مجريگ
 PCPPN19  :كد پروژه  مهرنوش هور  :مدير پروژه

  ساينا رضانژاد، حمزه جودت، سهيل پيله ور، حامد شعباني :همكاران

   :خالصه پروژه
شـوند كـه بايسـتي عـالوه بـر دارا بـودن اسـتحكام و         بادي محسوب مي يها توربيني ها بخش ترين مهمها از جمله  پره

بـه   هـا كامپوزيـت از بـا اسـتفاده   هاي توربين بادي پره .، از لحاظ وزني نيز تا حد ممكن سبك باشندمقاومت خستگي باال
  .گردند چندين الية پيش آغشته توليد ميصورت 

مواد تقويت كننده نظير الياف كربن و شيشه و ماتريس پليمـري  شود كه شامل  اي گفته مي پيش آغشته به تركيب واسطه
  .گيري و تبديل به محصول نهايي مانند پرة توربين بادي است باشد و آمادة قالب از نوع رزين مي
ها به نوع، درصد و نحوه چيدمان تقويت كننده يا همان الياف و جنس زمينه يا همان رزين بستگي  آغشته خصوصيات پيش

  .باشد آغشته مي ساخت و پخت مناسب از جمله موارد بسيار حائز اهميت در ساخت پيش فرايندچنين انتخاب  مه. دارد
هدف پروژه حاضر كه در گروه پژوهشي مواد غيرفلزي پژوهشگاه نيرو انجام شد، دستيابي به دانـش فنـي سـاخت پـيش     

هـاي   آغشـته  اساس پس از مطالعه و بررسي انواع پيش براين. باشد ميآغشته مورد استفاده در كامپوزيت پره توربين بادي 
ي مختلـف  هـا  روشهـا و   ها، انـواع افزودنـي   ها، انواع ماتريس كننده مورد استفاده در ساخت پره توربين بادي، انواع تقويت

اليـاف و   ، انتخاب اوليه نحوه چيدمان)هاي مناسب شامل انتخاب نوع رزين، الياف و افزودني(ساخت، طراحي اوليه موادي 
هاي  ساخت با توجه به امكانات و شرايط موجود در مقياس آزمايشگاهي صورت گرفت و نمونه فرايندطراحي اوليه شرايط 

ي فيزيكـي، مكـانيكي، ريزسـاختاري، رئولـوژيكي و حرارتـي      ها آزمونها تحت  پس از آن نمونه. آغشته ساخته شدند پيش
سازي مواد مورد استفاده و  ، بهينهها آزمايشبر اساس نتايج . تحليل قرار گرفت مورد تجزيه و ها آزمايشقرارگرفته و نتايج 

چنين چيدمان مناسـب اليـاف تعيـين و     مراحل ساخت انجام گرديد و نهايتاً درصد بهينه رزين، الياف و مواد افزودني و هم
  .هاي نهايي با خواص مطلوب ساخته شدند نمونه
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  :چكيده نتايج
  هاي توربين بادي آغشته مورد استفاده در كامپوزيت پره به دانش فني ساخت اليه پيشدستيابي 

 هاي مورد استفاده در ساخت پره توربين بادي و خواص انواع مـواد اوليـه مـورد اسـتفاده در      بررسي انواع پيش آغشته
 آغشته هاي مختلف ساخت پيشفرايندساخت آنها و 

 چنين نحوه چيـدمان مناسـب اليـاف     زين، الياف و مواد افزودني مناسب و همطراحي موادي و انتخاب نوع و درصد ر
 هاي توربين بادي آغشته مورد استفاده در كامپوزيت پره براي ساخت اليه پيش

  مناسب ساخت و پارامترهاي آن جهت ساخت اليه پيش آغشته مورد استفاده در كامپوزيت پره توربين  فرايندطراحي
 بادي

  در مقيـاس   مورد استفاده در ساخت پره توربين بـادي پيش آغشته اليه ساخت  براييزات مورد نياز تجهمواد و تهيه
 آزمايشگاهي

  :مستندات پروژه
 »هـاي تـوربين    هاي مورد استفاده در كامپوزيت پره آغشته مطالعه و بررسي در زمينه پارامترهاي مؤثر بر ساخت پيش

  .1391 آباني و مواد، ، گروه پژوهشي مواد غيرفلزي، مركز شيم»بادي
 »  هـاي مـورد اسـتفاده در كامپوزيـت      آغشـته  مطالعه و بررسي در زمينه طراحي فرموالسيون و شرايط سـاخت پـيش

  .1391 اسفند، گروه پژوهشي مواد غيرفلزي، مركز شيمي و مواد، »هاي توربين بادي پره
 »هـاي تـوربين بـادي و انجـام      يـت پـره  هـاي مـورد اسـتفاده در كامپوز    آغشـته  هاي آزمايشگاهي پيش ساخت نمونه

  .1392 آبان، گروه پژوهشي مواد غيرفلزي، مركز شيمي و مواد، »ي الزمها آزمون
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  :نتايجچكيده 
 نيروگاه شهيد رجايي هيتر ريهاي سوپرهيتر و  تعيين مكانيزم زوال لوله 

 نيروگاه شهيد رجايي از نقطه نظر خوردگي هيتر ريهاي سوپرهيتر و  تعيين نقاط بحراني لوله 

 بويلر نيروگاه شهيد رجايي از نظر فنـي و   هيتر ريهاي سوپرهيتر و  تعيين روش بهينه مانيتورينگ خوردگي براي لوله
 اقتصادي

 افزار مورد نياز افزار و نرم شامل سخت هيتر ريهاي سوپرهيتر و  تدوين دانش فني مانيتورينگ خوردگي لوله 

 هيتر ريهاي سوپرهيتر و  كاهش خوردگي لوله منظور بهبرداري  هكردن شرايط بهر تعيين راهكارهاي الزم جهت بهينه 
 بويلر نيروگاه شهيد رجايي

  :ندات پروژهتمس
 »هـاي بـويلر نيروگـاه شـهيد      برداري و تاريخچه خوردگي لولـه  طراحي و شرايط بهرهآوري اطالعات مربوط به  جمع

 .و؛ گروه پژوهشي متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نير»رجايي

 » ي هـر روش از نظـر   هـا  محـدوديت ي مختلف مانيتورينگ خوردگي مورد استفاده در بويلر و مزايا و ها روشبررسي
هاي بويلر نيروگاه شهيد رجايي از نظـر فنـي و    فني و اقتصادي و انتخاب روش بهينه مانيتورينگ خوردگي براي لوله

 .هشگاه نيرو؛ گروه پژوهشي متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژو»اقتصادي

 »هاي بويلر نيروگاه شهيد رجايي و خريـد   افزار مورد نياز براي لوله طراحي سيستم منتخب مانيتورينگ خوردگي و نرم
؛ گروه پژوهشي متالورژي، مركز شيمي »تجهيزات مورد نياز براي نصب سيستم مانيتورينگ خوردگي يك واحد بويلر

  .و مواد، پژوهشگاه نيرو
 »اندازي سيستم مانيتورينگ خوردگي براي يك واحد بويلر نيروگاه شهيد رجايي و كاليبراسيون سيسـتم و   نصب و راه

دستورالعمل استفاده از سيستم مانيتورينگ خوردگي نصب شـده و برگـزاري دوره آموزشـي مربوطـه در محـل       ارايه
هشي متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژوهشـگاه  ؛ گروه پژو»اي تهران و تحويل سيستم نيروگاه و شركت برق منطقه

  .نيرو
 » ؛ گـروه  »برنامه پيشنهادي براي اسـتفاده نهـايي كـاربر از نتـايج پـروژه      ارايهارزيابي اقتصادي حال و آينده پروژه و

  .پژوهشي متالورژي، مركز شيمي و مواد، پژوهشگاه نيرو
 »ه پژوهشي متالورژي، مركـز شـيمي و مـواد، پژوهشـگاه     ؛ گرو»هاي مربوطه تهيه گزارش نهايي مطابق با آيين نامه

  .نيرو
  
 

 



 

 

  ي باديها توربينمركز توسعه فناوري 
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  معرفي مركز

  
سـاله پـنجم كشـور     5ي بادي در كشور با توجه به پتانسيل باالي باد در ايران جزو اهداف برنامه ها نيروگاهتوسعه احداث 

در كشـور، مركـز    ها توربينسازي توليد اين  ي بادي و بوميها توربينمنظور جهت ايجاد دانش فني طراحي  بدين. باشد مي
  .تاسيس گرديد 1388ي بادي در سال ها توربينوري اتوسعه فن

  
  

  :محورهاي تحقيقاتي
  :اهم محورهاي تحقيقاتي اين مركز به شرح زير است

  ي استحصال انرژي بادها فناوريايجاد و توسعه  
  افزايش توان رقابتي انرژي باد  
 هاي استفاده از انرژي باد  كمك به كاهش هزينه  
  ي مقرون به صرفه و با كيفيت ها تكنولوژيكمك به صنعت توربين بادي در كشور از طريق توسعه  
 ي بادي بزرگ ها نيروگاهويژه براي  هبرداري از انرژي باد ب بر طرف نمودن موانع فني بهره  
  هاي گسترش دانش فني و ترويج صادرات محصوالت و خدمات  صنعت توربين بادي در زمينهحمايت از  

  
  :ي مركزها توانمندي

  ي بادي و اجزاي آنها توربينو بومي سازي توليد  فناوريكمك و همكاري در طراحي و ساخت، انتقال   
  وليد اجزا مختلف توربين بادي خطوط ت اندازي راهپشتيباني فني و مهندسي و همكاري با صنايع جهت طراحي و  
 ي بادي ها توربينهاي آموزشي تخصصي در زمينه طراحي و فناوري  برگزاري دوره  
  ي بادي ها نيروگاهاي و يا سراسري در كشور جهت احداث  منطقه سنجي پتانسيلانجام مطالعات  
    كـالس و رده و پشـتيباني   انجام مطالعات فني واقتصادي احداث و تعيين ظرفيت و قيمت مزارع بـادي، تعيـين

 هاي راهبري جهت كاهش هزينه
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  معرفي مركز
  

ي مرجـع مسـتقر در   هـا  آزمايشـگاه با ايجـاد شـبكه آزمايشـگاهي متشـكل از     ي مرجع پژوهشگاه نيرو ها آزمايشگاهمركز 
ها تحت يك سيستم يكپارچه خدمات آزمايشگاهي برتر را به متقاضيان  ي ساير مراكز و دانشگاهها آزمايشگاهپژوهشگاه و 

و رعايـت   هـا  آزمايشگاهدر اختيار داشتن پرسنل مجرب و تجهيزات مدرن در . در صنعت برق و ساير صنايع ارائه مي دهد
 هاي ملي و بين المللي نظير استانداردستانداردبر اساس ا ها آزمايشگاه ها فعاليتمديريت و و توجه به اصل مشتري مداري 

ISO/IEC 17025  باشد مياز مهمترين شاخص هاي اين فعاليت .  
باشـند   هاي مورد درخواست در صنعت برق كشور مـي  هاي مرجع پژوهشگاه نيرو، معتبرترين مرجع انجام آزمون آزمايشگاه

المللي به صنعت برق و ساير صنايع و در داخل و خارج  و بينكه كليه خدمات آزمايشگاهي را بر اساس استانداردهاي ملي 
  .از كشور ارايه مي نمايند

هاي مرجع پژوهشگاه نيرو در شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد تجهيـزات صـنعت بـرق شـركت      آزمايشگاه
هـت صـدور گواهينامـه مطابقـت بـا      هاي الزم را براي كنترل كيفيت انواع مختلـف تجهيـزات الكتريكـي ج    توانير، آزمون

  .باشد هاي مرجع دبيرخانه شوراي مذكور مي دهند و مركز آزمايشگاهاستانداردهاي توليد انجام مي
  :باشد معرفي مركز شامل موارد ذيل مي

  ها آزمايشگاهو توسعه  اندازي راه. 1
  به صنعت برق و ساير صنايعخدمات آزمايشگاهي ارائه . 2
 المللي بيناستانداردهاي ملي و  مشاركت در تدوين. 3

  تجهيزات صنعت برقو مطابقت با استانداردهاي توليد  فعاليت در شوراي ارزيابي. 4
  شبكه آزمايشگاهي در صنعت برق كشور. 5
  ها آزمايشگاهمميزي . 6

 هاي آموزشي تخصصيبرگزاري دوره .7

  مرجعي ها آزمايشگاهي واحد ايمني و بهداشت شغلي مركز ها فعاليت .8
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  1393و برنامه سال  ي مرجعها آزمايشگاه تاريخچه

1379  

تهيه و ابالغ سند احراز 

كيفيت كاالهاي 

تخصصي صنعت برق 

 توسط شركت توانير

1375  

آزمايشگاه  تأسيس

  فشار قوي

  

 

1372  

آزمايشگاه  3تحويل 

شيمي به مركز 

 تحقيقات نيرو

توسط شركت توانير و 

انتقال به پژوهشگاه 

 1376سال نيرو در 

1369  

آزمايشگاه  تأسيس

  متالورژي

  

  

1364  

ي ها آزمايشگاه تأسيس

  و روغن سوخت

  رنگ و پوشش

 در شركت توانير

1359  

  خريد آزمايشگاه

  آب و بخار

توسط شركت توانير از 

 شركت تهران بوستن

      

1385  

ي ها آزمايشگاه تأسيس

ي الكتريكي،  ها ماشين

 الكترونيك صنعتي،

با حمايت اتصال كوتاه 

 شركت توانير،

احداث بستر دوم 

آزمون در آزمايشگاه 

 سازه هاي انتقال نيرو

1384  

تكميل آزمايشگاه 

مرجع سنجش كيفيت 

و ) قسمت ويبراتور(

  كاليبراسيون دما و فشار

  

  

 

1383  

تغيير نام آونگان به 

آزمايشگاه مرجع 

  ي انتقال نيروها سازه

  

  

  

 

1382  

  يها آزمايشگاه تأسيس

  )كنتور(كيفيت سنجش 

  مه نمكي

  ارتعاشات و آكوستيك

 سراميك و پليمر

خريد آزمايشگاه 

شركت آونگان توسط 

شركت توانير و تحويل 

 به پژوهشگاه نيرو

1381  

ي ها آزمايشگاه تأسيس

  مرجع

  كليد مينياتوري

  رله و حفاظت

آلودگي هوا و عوامل 

فيزيكي با حمايت 

  شركت توانير

 ترموهيدروليك

1380  

 اندازي اهرتجهيز و 

در قالب  ها آزمايشگاه

ي ها آزمايشگاهطرح 

   مرجع

  

     

1393  

 اندازي راه

ي ها آزمايشگاه

  روشنايي

  ميكروتوربين

  كنتور هوشمند

 كاليبراسيون الكتريكي

1392  

  آزمايشگاه تأسيس

كابل  آالت يراق

  خودنگهدار

و توسعه آزمايشگاه 

 فشار قوي

1391  

  آزمايشگاه تأسيس

و  هاي توزيعپايه

  روشنايي

 

1390  

  آزمايشگاه تأسيس

  آزمون عملكرد نيروگاه

  

 

1389  

  يها آزمايشگاه تأسيس

 آالت يراق

  و پيل سوختي

و توسعه آزمايشگاه 

  سنجش كيفيت

 

1387  

  يها آزمايشگاه تأسيس

  آناليز سوخت گاز،

  سيم و كابل،

و  PLC(مخابرات 

TPS (و  

 اتوماسيون صنعتي
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  ها آزمايشگاهو توسعه  اندازي راه. 1

ي انجام آزمون بر روي تجهيزات مـورد اسـتفاده در صـنعت بـرق يكـي از اصـلي تـرين اهـداف مركـز          ها قابليتفزايش ا
نظر به اهميت آزمون بر روي تجهيـزات كثيرالمصـرف در   . بوده است 1392ي مرجع پژوهشگاه نيرو در سال ها آزمايشگاه

توسعه آزمايشگاه فشار قوي پژوهشگاه نيرو در برنامه قرار گرفته و در  ،اين صنعت به ويژه در قسمت تجهيزات فشار قوي
همچنـين بـا   . خدمات آزمايشگاهي در اين آزمايشگاه افزايش يافـت امكانات ارائه اين خصوص و با حمايت شركت توانير 

يع از ايـن تجهيـز،   كابل خودنگهدار در صـنعت بـرق كشـور و اسـتفاده وسـ      آالت يراقتوجه به ورود تكنولوژي استفاده از 
  . شد اندازي راهكابل خودنگهدار در پژوهشگاه نيرو تجهيز و  آالت يراقآزمايشگاه 

  
 نام پژوهشكده نام آزمايشگاهرديف

 انتقال و توزيع نيرو فشار قويتوسعه 1

 شيمي و مواد آالت كابل خودنگهداريراق 2

  
  به صنعت برق و ساير صنايعخدمات آزمايشگاهي ارائه . 2

ي پژوهشگاه نيرو در راستاي خدمات رساني در حوزه كنترل كيفيت تجهيزات مورد اسـتفاده در صـنعت بـرق    ها آزمايشگاه
  :نمودند ارايه 1391نسبت به سال  1392كشور و ساير صنايع خدمات زير را در سال 

  
  هاي متقاضي خدمات آزمايشگاهي شركتآمار 

 متقاضي آزمون
 كننده هاي مراجعهتعداد شركت

1391 1392 

 ارجاع از طريق شوراي ارزيابي شركت توانير
 91 99 انجام آزمون

 13 9 بررسي مدارك

 119 136 ايهاي توليد، توزيع و برق منطقه شركت

 127 162 هاي تابعه صنعت برقساير شركت

 94 83 متقاضي معرفي شده از موسسه و ادارات استاندارد

 300 370 ساير صنايع

 744 859 جمع

 3160 2264 تعداد گزارش آزمون صادر شده
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 المللي بينمشاركت در تدوين استانداردهاي ملي و . 3

) IEC )TC 36هاي هيبريدي مطابق با ساختار سـازمان  مشاركت پژوهشگاه نيرو در تدوين استاندارد مقره 1392در سال 
در . المللي گرديد بينملي و منجر به كسب افتخارات در عرصه  (INEC)تحت نظارت كميته ملي برق و الكترونيك ايران 

مبني بر مشاركت فعال جمهوري اسالمي ايران در زمينه تدوين استاندارد مربوطـه،   IECاين راستا ضمن گزارش سازمان 
مـذكور  ارد يكـي از كارشناسـان مرحلـه نهـايي تـدوين اسـتاند      عنوان  كارشناس پژوهشگاه بهآقاي مهندس داود محمدي 

 IECدر ضمن استاندارد مربوطه از طـرف سـازمان   . انتخاب گرديدند
  . اعالم گرديد IEC 62896 شمارهبه 

 كميتـه همچنين با توجه به نظر كميته ملي برق و الكترونيك ايران، 
 1392 سـال  برتـر  فني كميته بعنوان نيرو، پژوهشگاهدر  ها مقره فني

 ايـران  اسـتاندارد  ملـي  سـازمان  از لـوح  دريافـت  به مفتخر و انتخاب
  .گرديد
 بـا  اسـتاندارد  جهاني روز ،1392 مهرماه 22 در مراسمي طي لوح اين

 توسـط  ،»كننده تغيير مثبـت  المللي تضمين استانداردهاي بين« پيـام 
 ملـي  سـازمان  محتـرم  رئيس و تجارت و معدن صنعت، محترم وزير

  . گرديد اهداء ايران استاندارد
بـرق و الكترونيـك ايـران بـه پژوهشـگاه نيـرو       از طرف كميته ملي 

پيشنهاد گرديده است تا ساير كميته هاي فنـي تـدوين اسـتاندارد در    
  .اين زمينه را نيز در پژوهشگاه تشكيل دهد

  
  تجهيزات صنعت برقو مطابقت با استانداردهاي توليد  فعاليت در شوراي ارزيابي. 4

، كليـه  تجهيزات صنعت برقشوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد  دبيرخانه عنوانبهي مرجع ها آزمايشگاهمركز 
   :اجرا نموده است 1392شورا را در سال اين اقدامات الزم در خصوص اجراي مصوبات 

 19    :تعداد جلسات برگزار شده شورا  
 4     : تعداد آئين نامه هاي تدوين شده   

  ي شوراي ارزيابيها فعاليتبرنامه افزودن تجهيزات و مواد حوزه توليد به:   
و تجهيزات نيروگاهي در حوزه توليد  شيميايي موادبحث كنترل كيفيت  1392ي شورا در سال ها فعاليتيكي از مهمترين 

يتـه فنـي و بازرگـاني    كه در جلسات متعدد شوراي ارزيابي موضوع بررسي گرديد كه در صـورت تصـويب در كم   نيرو بود
  .شركت توانير در گردش كار شورا قرار خواهد گرفت

  ات داخليحمايت از توليدپشتيباني و:   
مورد استفاده در صنعت برق كشور با اتكـاء بـه مجموعـه     ارزيابي تجهيزاتفعاليت شوراي ارزيابي در امر كنترل كيفيت و 

توليدات داخلي توسط صنعت برق منافع اقتصادي هم براي توليدكننـدگان  در ايجاد اطمينان براي استفاده از  ها آزمايشگاه
براي توليدكنندگان تا سطحي كه تجهيـزات  بهبود كيفيت تجهيزات توليدي كنترل و . و هم براي خود صنعت داشته است
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ات در صنعت بـرق  هاي تعويض و تعمير تجهيز براي بازارهاي خارج از كشور نيز صادر گرديده و ممانعت از پرداخت هزينه
  . بوده است ها آزمايشگاهاز دست آوردهاي مهم فعاليت شوراي ارزيابي با استفاده از 

 كنترل كيفيت كاال و تجهيزات تخصصي وارداتي:   
هاي شوراي ارزيابي در زمينه تجهيزات تخصصي وارداتي در عرصه صنعت برق با شدت بيشـتر در سـال    اجراي آئين نامه

ي كنترلي با نظارت خاص صورت گرفته است تا از ورود كاال و تجهيزات ها آزمونادامه داشته و در اين راستا انجام  1392
  . ه و بدين وسيله از ايجاد خسارات ناشي از اين موضوع كاسته شودعمل آمد هبي كيفيت به مجموعه صنعت برق ممانعت ب

  
  شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليدگردش كار ي انجام شده منحصرا در ها آزمونتعداد 

 جمع 92 91 90 89 88 87 86 85 84 نام تجهيز رديف

 60 7 13 9 7 8 7 3 4 2 مقره كامپوزيتي آويزي 1

 38 0 9 5 6 4 5 1 5 3 كامپوزيتي اتكائي خطمقره  2

3 
ــراميكي و ــقابي سـ ــره بشـ مقـ

 اي شيشه

2 1 3 3 8 4 3 2 0 26 

4 
مقره اتكائي و سوزني سراميكي و شيشـه  

 اي
3 4 5 15 1 2 3 0 1 34 

 58 6 6 13 7 9 3 1 12 1 كنتور تكفاز 5

 62 7 9 5 5 7 13 4 12 0 كنتور سه فاز 6

 33 3 9 0 0 2 6 10 0 3 ترانس روغني 7

 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 ترانس جريان 8

 357 70 49 75 72 56 18 10 2 5 انواع كابل 9

 22 15 7 0 0 0 0 0 0 0 كابل خودنگهدار 10

 309 33 57 37 76 74 25 2 3 2 انواع هادي 11

 272 44 64 73 55 36 0 0 0 0 آالت انواع يراق 12

 9 0 1 5 2 1 0 0 0 0 كات اوت فيوز 13

 35 0 2 3 4 24 1 0 0 1 فيوز كليد، كليد فيوز، فيوز كاردي 14

 8 0 0 0 0 0 3 0 4 1 كليد مينياتوري 15

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 كليد اتوماتيك 16

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 كليد مغايرتي 17

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 كنتاكتور 18

 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 ترانسديوسر 19

 6 3 0 0 0 1 0 0 1 1 رله انواع 20

21 RTU 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

22 PLC 0 0 0 0 0 0   1 0 1 

 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 مودم راديويي 23
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 جمع 92 91 90 89 88 87 86 85 84 نام تجهيز رديف

 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 تابلو فشار متوسط 24

 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 تابلو فشار ضعيف 25

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 پست كمپكت 26

 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 سكسيونر 27

 100 6 6 11 15 14 17 17 10 4 دكل 28

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 پايه روشنايي 29

 1456 116245255243241206 58 63 29 جمع

  
  ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد يي شوراها فعاليتجويي ارزي در صرفه

 نام آزمون رديف

تعداد آزمون
انجام شده از 

الي  84سال 
92 

متوسط
تعرفه 

خارج از 
 كشور

نام آزمايشگاه خارج )واحد(
 از كشور

مبلغ كل جلوگيري 
 )يورو(از خروج ارز 

 928,000 هلند KEMA يورو 16000 58 نوعي كنتورهاي تك فاز 1

 1,240,000 هلند KEMA يورو 20000 62 نوعي كنتورهاي سه فاز 2

3 
هاي انتقال نوعي دكل

 نيرو
 دالر 70000 100

AL-BABTAIN 
 5،138،255 عربستان سعودي

4 
هاينوعي مقره

 6,370,000 هلند KEMA يورو 65000 98  كامپوزيتي

 3,570,000 هلند KEMA يورو 10000 357 نوعي انواع كابل 5

 1,545,000 هلند KEMA يورو 5000 309 هادي هاي هوايي 6

  10,622 سوئد STRI كرون 12000 8 نوعي كليد مينياتوري 7

8 
فيوز كليد، كليد فيوز، فيوز

 كاردي
 78,310 كره جنوبي KERI دالر 3045 35

 19,986،295 چين دالر 100000 272 آالت يراق 9

 180,000 اسپانيا Labein يورو 30000 6 نوعي رله 10
  

يورو بوده است كه برآورد تقريبـي بـراي    39ر820ر435معادل ارزي براي همين تعداد تجهيزات  جوييصرفهبررسي جمع 
  .باشد ميارزي  جوييصرفهيورو  47ر784ر522كليه تجهيزات معادل 

  
  شبكه آزمايشگاهي در صنعت برق كشور. 5

هـا، در   ضمن توجه به استفاده از امكانات آزمايشگاهي سـاير مراكـز و دانشـگاه    1392ي مرجع در سال ها آزمايشگاهمركز 
ساير مراكز با عنايت به نيازهاي صنعت برق نيز اقدام نموده و در اين راسـتا بـا شـروع پـروژه اسـتفاده      شناسايي امكانات 

هاي داراي امكانات خاص اين موضوع اقدام نموده است  صنعت از كنتورهاي هوشمند، نسبت به فراخوان مراكز و دانشگاه
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اين فعاليت با قرارگيـري تجهيـزات جديـد در شـبكه و     . يدتا با بررسي وضعيت نسبت به استفاده از اين امكانات اقدام نما
  .گيرد ي استفاده از آنها به طور مداوم انجام ميها برنامهاجراي 

  آزمايشگاه
وي شركت
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 پژوهشگاه نيرو
ــا آزمايشــگاه ي صــنايع ه

 برق


ــد   ــاد دانشــگاهي واح جه
 علم و صنعت



 مقره سازي ايران
 دانشگاه تهران

 سيم و كابل ابهر
تحقيقـــات رنـــگ اميـــر 

 )مترا(كبير


 برقگير پارس
 دانشگاه صنعتي اميركبير
 دانشگاه شهيد بهشتي

 برق نامدار افروز
 آلومتك

 پارس سوئيچ
  
  ها آزمايشگاهمميزي . 6

برگـزار   1392در دو نوبت مهر و اسـفندماه  ي مرجع پژوهشگاه نيرو ها آزمايشگاهمميزي داخلي  ،انجام شده ريزي برنامهبا 
ي ها آزمايشگاهبازرسي از همچنين . ها گزارش گرديد گرديده و عدم انطباق هاي گزارش شده براي رفع آنها به آزمايشگاه

  .انجام گرديده است 1392گام انجام آزمون در سال همكار در هن
  
 ي آموزشي تخصصيهادورهبرگزاري  .7

هـا و نحـوه انجـام     براي آشنايي كارشناسان صنعت برق كشور و ساير صنايع دوره هاي آموزشـي آشـنايي بـا آزمايشـگاه    
  . برگزار گرديد 1392ها بر روي تجهيزات مختلف مورد استفاده در پژوهشگاه نيرو در سال  آزمون

 
  ي مرجعها آزمايشگاهي واحد ايمني و بهداشت شغلي مركز ها فعاليت .8

 و ارسال گزارش آن  »هاي توزيع و روشنايي پايه«، »ارتعاشات«، »كاليبراسيون«ي ها آزمايشگاهابي خطر در ارزي
 به مديريت ارشد به منظور حذف يا كنترل خطرات بر اساس توصيه هاي پيشنهادي

 انجام معاينات پزشكي پرسنل آزمايشگاه و بررسي وضعيت سالمت آنها 

 ايمني و اقدامات هادستورالعملو پيگيري اجراي  اه آزمايشگاهانه از يبازرسي ماه 
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  توزيع و انتقال يها سازه مرجع آزمايشگاه

 بهزاد بهرامسري مدير آزمايشگاه انتقال و توزيع نيرو :پژوهشكده

 --- :كد پروژه هاي انتقال و توزيع نيرو سازه:گروه پژوهشي

  سعيد قنبري ،حميد ابراهيمي عراقي، عليرضا رهنورد :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
  پژوهشـگاه نيـرو، بزرگتـرين و    نيرو ي انتقال ها سازهآزمايشگاه

كـه   باشـد  مـي دكل در خاورميانـه   آزمونمجهزترين آزمايشگاه 
ي انتقـال نيـرو را بـر طبـق     ها دكلروي  بر آزمون نوعيانجام 

  .رساند به انجام مي IEC 60652- 2002الزامات استاندارد 
  واقـع در   ،پژوهشـگاه نيـرو  نيـرو  ي انتقـال  هـا  سـازه آزمايشگاه

ي مرجـع  هـا  آزمايشـگاه به عنوان يكـي از   ،كانزديكي شهر ار
ي انتقـال و  هـا  دكـل وزارت نيرو و تنها آزمايشگاه آزمون نوعي 

  .باشد ميدر ايران  تأييدتوزيع نيرو مورد 
 المللي كيفيت  مه بيناين آزمايشگاه اولين دارنده گواهيناISO/IEC 17025:2005   از موسسـهDAP    آلمـان در بـين

  .باشد ميي دكل در جهان ها آزمايشگاه
  

  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
  ارتقاء سيستم كنترل آزمون آزمايشگاه سازه 

معتبرتر و قابـل اسـتناد بـا اسـتفاده از      هاي با كيفيت باالتر و دستيابي به نتايج بدليل نياز به انجام آزموندر اين سال 
بـا اسـتفاده از سيسـتم    . آخرين دستاوردهاي تكنولوژي اقدام به طراحي و ساخت سيستم جديد كنترل آزمـون گرديـد  

جديد، قابليت هاي عيب يابي سريع، دقت بيشتر، ثبت وقايع، مانيتورينگ مناسب، قابليت نظارت بر آزمون از راه دور و 
  .ينترنت، برقراري ارتباط با نرم افزارهاي جديد و بروز فراهم گرديداز طريق شبكه ا

  
  :صالحيت تأييدگواهينامه 

 ISO/IEC 17025در حال تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد 1

 
  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات

 استانداردشماره  مواد/نام تجهيز  رديف

كيلو ولـت مطـابق بـا اسـتاندارد400الي33ي انتقال نيرو ردههادكلانجام آزمون نوعي 1
IEC60652 

IEC 60652 
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  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 Cold formedي با پروفيلهادكلطراحي و ساخت 1

  
  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره

 كنندگان شركت تاريخ برگزاري نام دوره رديف

 تهران اي منطقهشركت برق  06/92 برگزاري دوره برپايي دكل موقت 1
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  روشنايي و توزيع هاي پايه مرجع آزمايشگاه

 حسن غالمي مدير آزمايشگاه توزيع و انتقال نيرو :پژوهشكده

 --- :كد پروژه هاي انتقال و توزيع نيرو  سازه:گروه پژوهشي

  عليرضا رهنورد :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
ي روشنايي ها پايهي بتني شبكه توزيع و ها پايهآزمايشگاه مرجع 

بــا توجــه بــه بســترها و ســوابق درخشــان در خصــوص انجــام  
و بـا   1389ي انتقـال نيـرو، در سـال    هـا  دكلي نوعي ها آزمون

ي نوعي و نمونه اي بر روي المـان هـاي   ها آزمونرويكرد انجام 
 . صنعت برق شروع به كار كرده است

ي روشنايي ها پايهي بتني شبكه توزيع و ها پايهآزمايشگاه مرجع 
با هدف باال بردن سطح كيفي محصوالت صنعت برق مطابق بـا  

هاي  و همچنين مميزي كيفي كارگاه استاندارد هاي تدوين يافته
  . شده است تأسيستوليدي 

  
  :ها فعاليت دامنه

  ي بتنيها پايهانجام آزمون  
  كيلوگرم نيرو 1200متر و قدرت اسمي  15ظرفيت آزمون تير با حداكثر ارتفاع : در محل آزمايشگاه -
  در محل كارگاه تيرهاي بتني -

  

  ي روشناييها پايهآزمايش  
  متر 20پايه با حداكثر ارتفاع : مكانيكي بصورت افقيآزمون  -
  متر 80پايه با حداكثر ارتفاع : آزمون مكانيكي بصورت قائم -

  

  ها پايهانجام آزمايشات مقاومت مصالح بر روي مصالح سازنده   
  

  :هاي مورد آزمونتجهيزات و نمونه
 مواد/نام تجهيز رديف

 ي شبكه توزيعهاپايهبستر و تجهيزات آزمون مكانيكي 1

 ي روشناييهاپايهبستر و تجهيزات آزمون مكانيكي 2

 آزمايشگاه مقاومت مصالح 3

 ي شبكه توزيعهاپايهتجهيزات پر تابل آزمون مكانيكي 4

 هاپايههاي توليديمميزي كارگاه 5
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  حفاظت و رله مرجع آزمايشگاه

 منصوربخت فرشيد مدير آزمايشگاه انتقال و توزيع نيرو :پژوهشكده

 ----- :كد پروژه خط و پست:گروه پژوهشي

  - :همكاران

   :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
ي الزم هـا  آزمـون آزمايشگاه مرجع رله و حفاظت با هدف انجام 

و  IEC 60255ي حفـاظتي براسـاس اسـتاندارد    هـا  رلهبر روي 
 انـدازي  راههاي جريان محصوالت جانبي مرتبط همچون ترانس

ي عملكردي و تعيـين دقـت   ها آزمونشده است و قادر به انجام 
و  هـا  قابليت. باشد مياوليه و ثانويه يك يا دو كميتي  ها رلهبراي 

  :ي اين آزمايشگاه به شرح زير استها توانمندي
ي عملكـردي و ثبـت زمـان قطـع و تعيـين      ها آزمونانجام  .1

فـاز بـر   هفـاز و سـ  ي حفاظتي تـك ها رلهمشخصه عملكرد 
ي ثانويــه هــا رلــهشــامل  IEC 60255اســاس اســتاندارد 

ي هـا  رلـه دار و همچنين جرياني، فركانسي، ولتاژي و جهت
  اوليه

هاي جريان فشار ضعيف مطابق با اسـتاندارد  ي تعيين خطاي فاز و خطاي نسبت تبديل برروي ترانسها آزمونانجام  .2
IEC 60044-1 

 IEC 60269عيف مطابق با استاندارد انجام آزمون عملكردي فيوزهاي فشارض .3

اكتيـو و راكتيـو و مـولتي   ي نـوعي مـرتبط بـر روي ترانسديوسـرهاي ولتـاژ، جريـان، تـوان       هـا  آزمـون انجام تمامي  .4
 IEC 60688ترانسديوسرها بر اساس استاندارد 

و سـاير تجهيـزات    هـا  رلـه ها و ترانسديوسـرها و  CTالكتريكي برروي ي مقاومت عايقي و قدرت ديها آزمونانجام  .5
 IEC 60414مرتبط بر اساس استاندارد 

 IEC 60051-9هاي آنالوگ بر اساس استاندارد دهندهآزمون نشان .6

 IEC 61204آزمون منبع تغديه ولتاژ ضعيف بر اساس استاندارد  .7

 IEC 60839-1هاي چند پنجره بر اساس استاندارد آزمون آالرم .8

 NEMA PE5ستاندارد آزمون باطري شارژرهاي عمومي بر اساس ا .9

 ي تعمير شده و تعيين مشخصه عملكرد واقعي و مقايسه نتايج با تنظيمات ها رلهي ها آزمون .10

  اي منطقهي برق ها شركتهاي آزمونگر موجود در كاليبراسيون دستگاه .11

 ميكرواهم ±5با حداكثر دقت ) راكتانس(مقاومت و امپدانس  گيري اندازه .12

 ترا اهم 5هاي بسيار باال تا حداكثر مقدار و مقاومت هاي عايقيمقاومت گيري اندازه .13

  ولت 3تحت ولتاژ تقليل يافته  KA20 باال تا مقدار حداكثر  ACهاي تزريق جريان .14
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  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 /704Tبه شماره  استان تهران استاندارداداره كل-سازمان ملي استاندارد ايرانگواهي نامه تأييد صالحيت از 1

 ISO/IEC 17025در حال تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد 2

  
  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات

 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

IEC 60947-3 )كليد فيوز(كليد و تابلوهاي فشار ضعيف 1

IEC 60947-4-1 )كنتاكتور(كليد و تابلوهاي فشار ضعيف 2

IEC 60947-2 )كليد اتوماتيك(كليد و تابلوهاي فشار ضعيف 3

IEC 60044-1 هاي جريان براساس استانداردترانس 4

IEC 60688 هاي الكتريكيكميتگيرياندازههايترانسديوسر 5

IEC 60269 )الزامات عمومي(فيوزهاي فشار ضعيف 6

IEC 60269 )الزامات عمومي(پايه فيوزهاي فشار ضعيف 7

IEC 60255-1 )ي نوعي عموميهاآزمون(گير و حفاظتي الكتريكي اندازهها رله 8

IEC 60051-9 دهنده آنالوگ و تجهيزات جانبي آننشان 9

IEC 61204 منبع تغذيه ولتاژ ضعيف 10

IEC 60839-1-3 هاي چند پنجرهآالرم 11

NEMA PE5 باطري شارژرها بر اساس استاندارد 12

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 نام استاندارد/نام پروژه رديف

1 
كنندگان تجهيـزات حفاظـت و كنتـرل ديجيتـال در     پروژه انجام خدمات كارشناسي در زمينه شناسائي و ارزيابي تأمين

 هاي فشارقويپست

 پروژه طراحي و ساخت نمونه هشداردهنده زلزله جهت مصارف خانگي 2

 پروژه واگذاري دانش فني توليد صنعتي هشداردهنده زلزله 3

 پروژه واگذاري دانش فني توليد صنعتي هشداردهنده ايمني 4

 نظارت پروژه طراحي و ساخت رله مديريت فيدر 5

 )مدل پيش بينهاي مبني بركنترل كننده( MPCنظارت پروژه  6

 IEC 60383-1مشاركت در تدوين استاندارد ملي 7

8 
هاي فشار قوي دفتر امـور فنـي و تـدوين معيارهـا سـازمان      عضو كميته فني استاندارد اينترتريپ و اينترالك در پست

 كشور ريزي برنامهمديريت و 

9 
ي رلـه ثانويـه اضـافه جريـان و اتصـال زمـين بـا        هـاآزمونتهيه و تدوين دستورالعمل تعيين الزامات و ارزيابي فني و

 تكنولوژي ميكروپروسسور
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  فشارقوي مرجع آزمايشگاه

 سيامك ابيضي مدير آزمايشگاه انتقال و توزيع نيرو :پژوهشكده

 --- :كد پروژه فشارقوي:گروه پژوهشي

  غالمحسين كاشي، سعيد يگانه، محمد درفكي :همكاران

  :آزمايشگاهي ها توانمنديو  ها قابليت
 خـدمات ارايه با هدف  1375آزمايشگاه فشارقوي پژوهشگاه نيرو درسال 

تجهيـزات   يهـا  آزمـون قيقـاتي و همچنـين انجـام    تح يهـا  فعاليـت به 
كيفيـت   در صنعت برق جهت حصول اطمينان از فشارقوي مورد استفاده
با توجه به تعدد كارخانجات و مراكـز   .شد تأسيسو عملكرد مناسب آنها 

كشور و همچنـين حجـم بـاالي     ساخت و توليد تجهيزات فشار قوي در
لزوم انجام آزمون بر روي ايـن محصـوالت    ،واردات اين كاالها به كشور

جهت تطابق مشخصات و عملكرد تجهيـزات مـذكور بـا اسـتانداردهاي     
ي بسيار بر روي ها آزموناين آزمايشگاه با انجام  .باشد ميمعتبر ضروري 
ي فعال در صنعت برق كشور تبديل ها آزمايشگاهوي و كسب تجربه مناسب جهت انجام آزمون به يكي از تجهيزات فشارق

ي بـرق را دارا  هـا  شـركت كننـدگان و  اي يا فني به سازندگان، مصرفهرگونه خدمات مشاوره ارايهشده است كه آمادگي 
  :ي اين آزمايشگاه به شرح زير استها توانمنديو  ها قابليت. باشد مي

  800ي ولتاژ فركانس قدرت تا سطح ها آزمونانجامkV  800با توانkVA   
  400ي ولتاژ ضربه صاعقه تا سطح ها آزمونانجامkV  20با انرژيkJ   
 انجام آزمون تخليه جزئي  
  10تا ميزان  باال ي جريانها آزمونانجامkA 5ولتاژ خروجي  باV 

  مقاومت حجمي و ظرفيت خازني ،ضريب تلفات عايقي گيري اندازهي ها آزمونانجام  
  استقامت عايقي گيري اندازهي ها آزمونانجام  
  هامقرهي ترمومكانيكال ها آزمونانجام 

 ماتورتبديل ترانسفورنسبت  گيري اندازه 

 پيچ ترانسفورماتورگيري مقاومت سيم اندازه  
  

  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
 هاي بشقابي سراميكيانجام آزمون الكترومكانيكال مقره  
 1800هاي ولتاژ ضربه صاعقه تا سطح  انجام آزمونkV  180با انرژيkJ 

 1200هاي ولتاژ ضربه كليدزني تا سطح  انجام آزمونkV  120با انرژيkJ  
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  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

 IEC61109 مقره كامپوزيتي آويزي 1

 IEC61952 مقره كامپوزيتي اتكايي خط 2

 IEC60383-1 مقره بشقابي سراميكي 3

 IEC60383-1 ايبشقابي شيشه مقره 4

 IEC60383-1 سوزني سراميكي 5

 IEC 62271-200 تابلو فشار متوسط 6

 IEC 62271-202 پست پيش ساخته 7

 IEC 60439 تابلو فشار ضعيف 8

 IEC 62271-100 كليد قدرت 9

 IEC62271-102 سكسيونر 10

 ANSI A92.2 خط گرم باالبر 11

 IEC60243-1, IEC60250, IEC60093 نمونه عايق 12

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 نام استاندارد/نام پروژهرديف

 400kVآزمايشگاه فشار قوي اندازي راه 1

 مشاركت در تدوين استاندارد مقرهاي هيبريدي 2

 توليد انبوه مقره سنجش ولتاژ و جريان 3

  
  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره

 كنندگان شركتتاريخ برگزاري نام دوره رديف

 ساير صنايع 10/11/91 ي الكتريكي كابلهاي فشار متوسطها آزمون 1

 شركت برق كردستان عراق دو نوبت هاي فشار قويآزمون مقره 2

  
   

 ISO/IEC 17025در حال تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد 1
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  نمكي مه مرجع آزمايشگاه

 داود محمدي مدير آزمايشگاه انتقال و توزيع نيرو :پژوهشكده

 ---- :كد پروژه فشارقوي:گروه پژوهشي

  اشكان شمس :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
ي پيرسـازي روي  هـا  آزموننمكي به منظور انجام آزمايشگاه مه

همچنـين امكانـات الزم   . هاي پليمري توسعه يافتـه اسـت  مقره
 ي آلودگي در اين آزمايشگاه فراهم گرديدهها آزمونجهت انجام 

حات صـورت گرفتـه   اين آزمايشگاه بـا تغييـرات و اصـال    .است
ــاده  ــه پي ــق ب ــازي موف ــونس ــا آزم ــابق ه ــازي مط ــا ي پيرس ب

  .شده است IEC 62217(2012)استانداردهاي جديد 
  

  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
  ي ها آزمونانجام UV ي پليمريهامقرهبر روي  

  
  :صالحيت تأييدگواهينامه 

 ISO/IEC 17025در حال تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد 1

 تقدير نامه از بيست و يكمين جشنواره خوارزمي 2

  
  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات

 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

 IEC 61109 (2008) )نمكيمه(مقره آويزي  1

 IEC 6195 (2008) )نمكيمه(مقره اتكايي  2

 IEC 60099-4(2009) )نمكيمه(مقره برقگير  3

 IEC 62217 (2012) )نمكيمه(مقره كات اوت  4

 IEC 62217 (2012) )نمكيمه(هاي پليمري رزينيمقره 5

 IEC 60502-4 (2010) )نمكيمه(مقره سركابل  6

 IEC 60507(1991) )آزمون مه تميز(مقره سراميكي  7

 uv( IEC 62217 (2012)آزمون(هاي پليمريمقره 8

 IEC 60815 (2000))هاي آلودهآزمون برآورد سطح آلودگي مقره(هاي سراميكي و پليمريمقره 9

 IEC 62217 (2012) )آزمون تراكينگ ويل(هاي پليمريمقره 10
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  :استانداردمشاركت در تدوين / ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/نام پروژه رديف

هاي منتخب انتقال و فـوق در خطوط و پست RTVهايهاي سيليكوني و پوششپروژه تحقيقاتي تخمين عمر مقـره 1
 گيري از پايگاه تحقيقاتي هرمزگانتوزيع استان هرمزگان با بهره

 فني تخمين عمر باقيمانده مقره كامپوزيتي سيليكونيپروژه همكاري داخلي با گروه مواد غير فلزي تدوين دانش 2

هاي هيبريدي مورد استفاده در شبكه توزيع از طريق كار گـروه تخصصـي تـدوين    پروژه تهيه و تدوين استاندارد مقره 3
 IECدر سازمان  المللي بيناستاندارد 
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  مينياتوري كليد مرجع آزمايشگاه

 فاطمه نصري آزمايشگاهمدير انتقال و توزيع نيرو :پژوهشكده

 --- :كد پروژه فشارقوي:گروه پژوهشي

  اشكان شمس :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
در  1380آزمايشــگاه كليــد مينيــاتوري پژوهشــگاه نيــرو در ســال 

شـد و   انـدازي  راهراستاي هدف كنترل كيفيت كليدهاي مينياتوري 
ايــن نــوع كليــد بــر اســاس ي هــا آزمــوندر حــال حاضــر تمــامي 

در . باشد ميدر اين آزمايشگاه قابل انجام  IEC60898-1استاندارد
سال جاري با توجه به نياز مصرف كنندگان و واردكننـدگان انـواع   
ديگر كليد، استاندارد مربوط به كليدهاي ديگر از جملـه كليـدهاي   
، اتوماتيك، گردان، كليد فيوز، كنتـاكتور، كليـد و پريـز و دوشـاخه    

با توجه به اهميت انجـام  . مورد بررسي قرار گرفت... محافظ جان و
بر روي يك محصول، آزمايشگاه كليد مينياتوري در حال حاضر درصدد است  IECمطابق با استانداردهاي  ها آزمونكامل 

محصـوالت توليـدي و   ي بيشتري را در اين آزمايشگاه فراهم سازد تا بتواند در جهت ارتقـاء كيفـي   ها آزمونقابليت انجام 
   .وارداتي گامي ديگر بردارد

  
  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
 بر اساس استاندارد  انجام آزمون بر روي كليد اتوماتيكIEC60947-1/2(2009) 

  انجام آزمون بر روي كنتاكتور بر اساس استاندارد IEC60947-4-1(2012) 

  مطابق با استاندارد .. .گردان وانجام آزمون بر روي كليدفيوز، كليدIEC60947-3(2012) 

  انجام آزمون بر روي كليدهاي محافظ جان مطابق با استانداردIEC61009-1,IEC61008-1(2010)  

  
  :صالحيت تأييدگواهينامه 

 T/703اداره كل استاندارد استان تهران به شماره -گواهي نامه تأييد صالحيت از سازمان ملي استاندارد ايران 1

 ISO/IEC 17025در حال تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد 2
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  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

بـار و  ي بررسي حدود قطع در شرايط اضـافه ها آزمون.1/   كليد اتوماتيك 1
ولتـاژ پايـداري ضـربه     -هاي دي الكتريـك بررسي ويژگي. 2كوتاه، اتصال 

، )بدون جريان(كارايي عملياتي . 3صاعقه و ولتاژ پايداري فركانس قدرت، 
 هاي اضافه باربررسي عملكرد رهاكننده. 5افزايش درجه حرارت، . 4

IEC60947-2

دي . 3افزايش درجه حـرارت   . 2بررسي حدود . 1ي ها آزمون/  كنتاكتور 2
بررسي توانـايي  . 4ولتاژ پايداري فركانس قدرت و ضربه صاعقه  -الكتريك

 تحمل اضافه بار

IEC60947-4-1

دي . 2افـزايش دمـا   . 1ي ها آزمون/  كليد گردان و تركيبات فيوزدار كليد 3
اضافه بـار  . 4ولتاژ ضربه  -دي الكتريك. 3ولتاژ فركانس قدرت  -الكتريك

بررسي افزايش . 7جريان نشتي . 6ولتاژ فركانس قدرت  -دي الكتريك. 5
 Glow-wire. 8دما 

IEC60947-3

قابليت اطمينان وضعيت .2گذاريصحت و پايداري عالمت.1/كليد مينياتوري 4
قابليت اطمينان وضعيت ترمينالها جهـت  . 3هادي جريان و اتصاالت پيچها، اجزاء

خـواص  . 5حفاظت در برابر شوك الكتريكي . 4اتصال به هاديهاي خارج از كليد 
دوام . 9مشخصــه قطــع خودكــار . 8روزه  28. 7افــزايش دمــا . 6الكتريــك دي

. 11كي و ضـربه  مقاومـت در برابـر شـوكهاي مكـاني    . 10مكانيكي و الكتريكـي  
. 13مقاومت در برابـر گرمـاي غيـر عـادي و آتـش      . 12مقاومت در برابر حرارت 
حداقل فاصله خزشي براي قسمتهاي خـارجي و  . 14زدگي مقاومت در برابر زنگ

 مكانيسم. 15داخلي 

IEC60898-1

قابليـت  . 2گـذاري  صـحت و پايـداري عالمـت.RCCB /1كليد محـافظ جـان 5
اطمينـان وضـعيت   . 3هـادي جريـان و اتصـاالت    پيچها، اجزاءاطمينان وضعيت 

. 5فواصل خزشي  گيري اندازه. 4ترمينالها جهت اتصال به هاديهاي خارج از كليد 
مقاومـت در برابـر   . 7حفاظت در برابر شوك الكتريكـي  . Trip free 6مكانيسم 

. 10 الكتريكخواص دي. 9مقاومت در برابر گرماي غير عادي و آتش . 8حرارت 
) باشـد  مـي به طور كامل قابل انجـام ن (آزمون مشخصه عملكرد . 11افزايش دما 

 Test. 13) باشـد  مـي به طور كامل قابل انجام ن(دوام مكانيكي و الكتريكي . 12

device 14 .جريان عدم قطع . 15هاي مكانيكي و ضربه مقاومت در برابر شوك
 در شرايط اضافه جريان

IEC61008-1

قابليـت  . 2گـذاري  صـحت و پايـداري عالمـت.RCBO /1محـافظ جـانكليد  6
اطمينـان وضـعيت   . 3هـادي جريـان و اتصـاالت    اطمينان وضعيت پيچها، اجزاء

. 5فواصل خزشي  گيري اندازه. 4ترمينالها جهت اتصال به هاديهاي خارج از كليد 
رابـر  مقاومـت در ب . 7حفاظت در برابر شوك الكتريكـي  . Trip free 6مكانيسم 

. 10الكتريك خواص دي. 9مقاومت در برابر گرماي غير عادي و آتش . 8حرارت 
) باشـد  مـي به طور كامل قابل انجـام ن (آزمون مشخصه عملكرد . 11افزايش دما 

 Test. 13) باشـد  مـي به طور كامل قابل انجام ن(دوام مكانيكي و الكتريكي . 12

device 14 .مشخصه. 15و ضربه  هاي مكانيكيمقاومت در برابر شوك 

IEC61009-1
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  كوتاه اتصال مرجع آزمايشگاه

 فاطمه نصري مدير آزمايشگاه انتقال و توزيع نيرو :پژوهشكده

 ---- :كد پروژه فشارقوي:گروه پژوهشي

  اشكان شمس :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
پژوهشگاه نيرو پروژه ساخت و تجهيز آزمايشگاه اتصال كوتاه در محل 

با توجه به اهميت انجام آزمـون اتصـال كوتـاه بـر روي      1381از سال 
كليد مينياتوري و نياز توليدكنندگان بـه انجـام ايـن آزمـون در داخـل      
كشور آغاز شد و به عنوان نخستين آزمايشگاه اتصال كوتـاه كشـور در   

بـر  با احداث اين آزمايشـگاه عـالوه   . برداري رسيدبه بهره 1385سال 
ي ها آزموني آزمايشگاه كليد مينياتوري، امكان انجام ها قابليتتكميل 

تجهيـزات  ) operational performance test(جرياني و عملكـردي  
   .كيلوآمپر براي مجموعه آزمايشگاهي صنعت برق مهيا شده است 15ولت و  600فشار ضعيف در محدوده 

  
  :صالحيت تأييدگواهينامه 

 T/703به شماره  استان تهران استاندارداداره كل  -سازمان ملي استاندارد ايران گواهي نامه تأييد صالحيت از  1

 ISO/IEC 17025در حال تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد 2

  
  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات

 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

عملكرد در جريان اتصال كوتاه كاهش يافتـه،  :ي كليد مينياتوريها آزمون 1
آزمون اتصال كوتاه به منظور بازبيني مناسب بودن كليد بـراي اسـتفاده در   

آمپـر، ظرفيـت اتصـال     15000، عملكرد اتصال كوتـاه در  ITهاي سيستم
 )Icn(كوتاه نامي ، عملكرد در ظرفيت اتصال )Ics(كوتاه سرويس 

IEC60898-1
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  سنجش كيفيتآزمايشگاه مرجع 

  علي علي صنعتگران محب  مدير آزمايشگاه  كنترل و مديريت شبكه  :پژوهشكده
  ----- :كد پروژه  الكترونيك، كنترل و ابزار دقيق :گروه پژوهشي

  مهديه دهاقين :همكاران

   :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
  اي كنتورهاي هوشـمند   نمونه ي نوعي وها آزمونسازي  پياده

  و ديجيتال
 ي سـازگاري الكترومغناطيسـي  هـا  آزمونسازي  پياده)EMC (

 تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي صنعت برق

 ي شرايط محيطيها آزمونسازي  پياده 

 ي مكانيكالها آزمونسازي  پياده 

  
  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
  بلوك ترمينال آزمونخريد تجهيز 

  ساعت كنتور آزمونجهت خريد تجهيز اقدام 

  آزمونجهت خريد تجهيز اقدامSurge  وCDN  سه فاز 

  هوشمند طرح فهام گيري اندازهي مرتبط با سيستم ها آزمونبا سابا براي انجام  هاهمكاريتوسعه 

  هاي مرتبط ي كنتور هوشمند و هزينهها آزمونتدوين ليست 

 هـاي   هـاي مـرتبط بـا كنتـور     ئه همكاري با كميته تخصصي كنتور شركت توانير جهت تـدوين دسـتورالعمل  ارا
 ديجيتال

  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 ISO/IEC 17025در حال تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد  1
  709به شماره  استان تهران استاندارداداره كل -سازمان ملي استاندارد ايرانگواهي نامه تأييد صالحيت از  2
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  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

 IEC 62052-11 فازكنتور تكفاز و سه  1
IEC 62053-21,22,23 

 IEC61439-1 , IEC62271-1  كنتور تابلويي  2
 ,IEC61000-4-2, IEC 61000-4-8, IEC60068-2-2, IEC60068-2-1 ايستگاه زميني نشانگر خطا  3

IEC 60068-2-6, IEC60068-2-27 

 IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-6 نشانگر مصرف برق  4

5  Alarm annonciatorIEC839-1-3 

6  HVDC tester IEC61000-4-29,  IEC60068-2-2, IEC60068-2-1, IEC 60068-2-6, 
IEC60068-2-27, IEC60529 

 IEC 61000-4-4, IEC610004-2 ترازوي ديجيتال  7

 IEC62052-11  حفاظ كنتور  8

  
  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي  دوره

  كنندگان شركت  تاريخ برگزاري نام دوره  رديف

 گيري اندازههاي  شركت سيستم  1392شهريور ماه  ديجيتال و هوشمندهاي  دوره آموزشي آشنايي با كنتور  1
  نوين ايران
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  برق صنعت مخابرات مرجع آزمايشگاه

 حميدرضا حافظ عقيلي مدير آزمايشگاه كنترل و مديريت شبكه :پژوهشكده

 --- :كد پروژه مخابرات:گروه پژوهشي

  دولت جمشيدي مريم شبرو، بهنام غالمرضازاده فاميلي، :همكاران

   :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
ي هـا دسـتگاه تـرين  اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن جديـد 

ي عملكـردي  هـا  آزمـون مخابراتي، قابليت انجام  گيري اندازه
ـــتجهي ــابراتي ــ  PLC (Power Line Carrier)ز مخ
 زـهيـــــتج ،IEC60495دارد ــــتانـــا اسـابــــق بـــــمط

TPS (Tele-Protection System)   ــا ــابق بــ مطــ
 زـــــ يــهــجـــــو ت  IEC 60834-1داردـــ انـــتــاس

RTU(Remote Terminal Unit)  مطــابق بــا اســتاندارد
IEC60870  همچنـين در ايـن آزمايشـگاه    . باشـد  ميرا دارا
با مطابق  LMUردي تجهيز ي عملكها آزمونبخشي از  ،كنتور هوشمند PLCي عملكردي ماژول ها آزمونقابليت انجام 

و بخشي از  IEC60353استاندارد با مطابق  Line Trap ي عملكردي تجهيزها آزمونو بخشي از  IEC60481استاندارد 
با توجه بـه امكانـات آزمايشـگاهي و تخصـص و تجربيـات      . ي عملكردي تجهيزات مخابرات راديويي وجود داردها آزمون

بر روي محصوالت مخابراتي ساخت داخل به منظور بررسـي انطبـاق بـا     ها آزمونجام موجود، در اين آزمايشگاه امكان ان
خدمات مشاوره فني جهـت بـر طـرف نمـودن اشـكاالت       ارايهاستانداردها در مراحل طراحي و ساخت و همچنين قابليت 

  .هاي مخابراتي و الكترونيكي موجود استطراحي سيستم
  
  

  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
 ي عملكردي ماژول ها آزمونتجهيزات و استخراج  تأمينPLC كنتور هوشمند 

  ايجاد قابليت انجام آزمونRIV آالت خطوط فشار قوي برروي يراق 

 هاي نوعي برقگير مخابراتي نظارت بر انجام آزمون 
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رو گاه    ژپو

   :مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيزرديف

 IEC60495 آنالوگ و ديجيتالPLC(Power Line Carrier)سيستم  1

 IEC60834-1 آنالوگ و ديجيتالTPS(Tele Protection System)سيستم  2

 RTU(Remote Terminal Unit) IEC60870سيستم  3

 LMU(Line Matching Unit) IEC60481هاي سيستمتعدادي از آزمون 4

 Line Trap IEC60353هاي سيستمتعدادي از آزمون 5

 VHF،UHFهاي مودم راديويي در باندهاي فركانسـيتعدادي از آزمون 6
 و مايكروويو 

ETSI 300-086, 
ETSI 300-113 

 OPEN Meter  Report كنتور هوشمند PLCماژول  7
EN 50065-1-IEC61334 

 CISPR18-2 ,  IEC 60437 آالت خطوط فشار قويبرروي يراقRIVهاي انجام آزمون 8

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 نام استاندارد/نام پروژه رديف

  SEM400پروژه طراحي و ساخت مودم باند پايه براي مودم راديويي 1

 پروژه طراحي و ساخت فلومتر نوري 2

 ديجيتال TPSپروژه طراحي و ساخت 3

 پروژه طراحي و ساخت سنسور اكسيژن 4

 پروژه طراحي و ساخت فلومتر آلتراسونيك 5

 پروژه تست پراكندگي بريلوئن در فيبر نوري 6

 كنتور هوشمند PLCماژول هايپروژه طراحي و ساخت مدارات جانبي مورد نياز براي آزمون 7

  
  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره

 كنندگان شركت تاريخ برگزاري نام دوره رديف

1 
كارگاه آموزشي معرفي مشخصات فني تكنولوژي 

PRIME  مورد استفاده درPLC كنتور هوشمند 
 92آبان  14

كارشناسان شركت كنتورسـازي  
ــابا،  ــا، شــــركت ســ افزارآزمــ

 نفر 10جمعا  -پژوهشگاه نيرو
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رو گاه   ژپو

  كابل و سيم مرجع آزمايشگاه

 بهنام علم دوست مدير آزمايشگاه شيمي و مواد :مركز

 --- :كد پروژه مواد غيرفلزي:گروه پژوهشي

  پورنيا، جمشيد وفاييعباس فيضي :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
  هاي هـوايي و  هاي فشار ضعيف و هاديي كابلها آزمونانجام

  هاي فشار متوسط و فشار قويغيرالكتريكي كابلي ها آزمون
  

  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
 ي اختصاصي كابـل خودنگهـدار فشـار ضـعيف طبـق      ها آزمون

 HD 626استاندارد 

  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 ISO/IEC 17025در حال اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد 1

  
  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات

 شماره استاندارد مواد/نام تجهيزرديف

 V IEC 60227, ISIRI 607 450/750هاي فشار ضعيف تا ردهكابل 1

 kV IEC 60502-1, ISIRI 3569-1 1.8/3وkV 0.6/1هاي قدرتكابل 2

 kV IEC 60502-2, ISIRI 3569-2 18/30تاkV 3.6/6هاي قدرتكابل 3

فوالد و-هاي هوايي تمام آلومينيومي، آلومينيومهادي 4
 سيم محافظ هوايي

EN 50182,  ASTM B231, ASTM B399, ASTM 
B416, ASTM B232, ASTM B549, IEC 61089 

 BS 7884 هاي هوايي مسيهادي 5

توسط شركت توانيرو مشخصات فني تدوين شده  kV 0.6/1هاي خود نگهداركابل 6  HD 626 

  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 توربين باديآغشته مورد استفاده در كامپوزيت پرهكسب دانش فني ساخت الية پيش 1

 ساخت ماژول خورشيدي نانوساختار اليه نازك 2

  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره
 كنندگان شركت تاريخ برگزاري نام دوره رديف

 –بخش هادي هاي هوايي (تعمير و نگهداري خطوط انتقال نيرو   1
 )ارايه شده براي كاركنان شبكه برق كردستان عراق

 1392تير 
  ي برقها شركت ■
 ساير صنايع □
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رو گاه    ژپو

  الكتريكي آالت يراق مرجع آزمايشگاه

 اعظم باجقلي مدير آزمايشگاه شيمي و مواد :مركز

 --- :كد پروژه متالورژي:گروه پژوهشي

  كمال الدين خضري :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
  ديهاي هواييها شبكهتوزيع  آالت يراقي مربوط به ها آزمونانجام  
  كابل خودنگهدار فشار ضعيف آالت يراقي مربوط به ها آزمونانجام  
  كابل خودنگهدار فشار متوسط آالت يراقي مربوط به ها آزمونانجام  
  ي مكانيكي و پيرشدگي ها آزمونانجام)UV (هاي كامپوزيتيمقره  
  خطوط انتقال آالت يراقي مربوط به ها آزمونانجام، OPGW و پست  
  ي كشش و پيرشدگي ها آزمونانجام)UV (كابلهاي خودنگهدار  
  

  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
  كابل خودنگهدار فشار ضعيف آالت يراقي ها آزمونتكميل تجهيزات مربوط به  
  كابل خودنگهدار فشار متوسط آالت يراقي به ها آزمونتكميل تجهيزات مربوط به  
  

  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 ISO/IEC 17025استاندارددر حال اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس 1

  
  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات

 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز  رديف

 EN50483-4 خودنگهدار)IPC(هاي آي پي سيكلمپ 1

 EN50483-3 هاي انتهايي و آويز خودنگهداركلمپ 2

 IEC 61284- IEC 61238 هاي هواييتوزيع شبكه آالت يراق 3

 ANSI 135.17-ANSI135.22 هاميل و پين مقره 4

 DIN 267-ISO898 هاپيچ و مهره 5

 NEMA CC1 پست آالت يراق 6

 NEMAGR1, ASTM F855 ...)كلمپ و ميله زمين، كانكتور شكافدار و(سيستم زمين آالت يراق 7

 EN50483-4 (Sleeve)مفصل  8

 EN50483-4 (Lug)كابلشو  9
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رو گاه   ژپو

  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 هاي هوايي توزيع برقفناوري اتصاالت در شبكه 1

  
  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره

 كنندگان شركت تاريخ برگزاري نام دورهرديف

  ي برقها شركت 2/92 ...استانداردها و، ها آزمون –كابل خودنگهدار  آالت يراق 1
 ساير صنايع 
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رو گاه    ژپو

  بخار و آب مرجع آزمايشگاه

 صفيه رياحي مدير آزمايشگاه شيمي و مواد :مركز

 --- :كد پروژه شيمي و فرايند:گروه پژوهشي

  نفيسه نامجو، جواد قوامي :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
آزمايشگاه آب و بخار با در اختيار داشتن امكانـات متناسـب از لحـاظ نيـروي     

پسـاب انساني متخصص، تجهيزات و دانش فني الزم در رابطه بـا آنـاليز آب،   
هـاي  هـاي بـويلر و پـره   ي بهداشتي و صنعتي، آناليز شيميايي رسوبات لولهها

و صـنايع،   هـا نيروگاهتر، بررسي آب سيستم خنك كن توربين به روش شيمي
هـاي  و بررسـي مـواد مضـر در نمونـه     گيـري  انـدازه بررسي خورندگي ضديخ، 

  .نمايدپليمري وارداتي و ساخت داخل فعاليت مي
  

  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
  ي هـا  شركتجهت ارزيابي محصوالت  هانيروگاه شوينده پره هاي كمپرسور توربيني كنترل كيفيت ها آزمونتعيين

 هاي مذكورشويندهتوليدكننده 

  عقد قرارداد ارزيابي و بررسي كيفي آب خام رودخانه چالوس جهت احداث تصفيه خانه طرح تامين آب شرب نوشهر
  و چالوس

  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 /595Tه به شمار استان تهران استاندارداداره كل  -سازمان ملي استاندارد ايران گواهي نامه تأييد صالحيت از  1

 آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست 2
  

  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيزرديف

 *مطابق با استاندارد ذيل  هاي آب، پساب، رسوبات و لجننمونه 1

 استاندارد ملي ايران ضديخ و آب اسيد باطري 2

 استاندارد ملي ايران هاي پليمري وارداتي و ساخت داخلدر نمونه)فلزات سنگين(مواد مضر تراوش 3

اسيدكلريدريك، اسيد سولفوريك، نمكها، كلرورفريك، هيپوكلريـت  (موادشيميايي  4
 ....)كلسيم و

 استاندارد ملي ايران

 BS,Ghostاستانداردهاي  هاي ذغال سنگنمونه 5
* Eugene W. Rice, Rodger B. Baird, Andrew D. Eaton, Lenore S. Clesceri. (2012). Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, 22th ed. American Public Health Association, Washington 

  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/ نام پروژه ديفر

 نقطه جوش ضد يخگيري اندازهاستاندارد  1
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رو گاه   ژپو

  روغن و سوخت مرجع آزمايشگاه

 رادمهدي صالحي مدير آزمايشگاه شيمي و مواد :مركز

 --- :كد پروژه شيمي و فرايند:گروه پژوهشي

  علي سبزي، محمود كريمي :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
  
  صات فني خانجام آزمايشات تعيين مش -1

 هـاي  كننده، روغنهاي روانروغن(هاي صنعتي  روغن
هـاي ديـزل،   هـاي موتـور، روغـن   هيدروليك، روغـن 

هـاي  هـاي كمپرسـور، روغـن   هاي دنده، روغـن  روغن
  )توربين

 ــن ــايقي  روغ ــاي ع ــن(ه ــفورماتور،  روغ ــاي ترانس ه
  )هاي كليدهاي فشار قوي روغن

 هاي جامداي مايع سبك و سنگين، سوختهسوخت(ها سوخت(  
 هاي آتش نشانيكف  
 هاگريس  

  
  هابررسي و تجزيه و تحليل وضعيت انواع روغن -2

 هاي توربينتعيين معادل روغن  
  ي توربينهاروغنبررسي و تعيين روغن مناسب جهت سرريز و يا جايگزيني 

 هاي عايقيبررسي و تجزيه و تحليل وضعيت روغن 

  هاي عايقي ترانسفورماتوري روغنهاويژگيتعيين مشخصات فني و 

 هاي ترانسفورماتورتعيين نوع و مقدار بازدارنده بكار رفته در روغن 

 هاي عايقيجرم مولكولي روغن گيري اندازه 

 آناليز و شناسايي انواع گازهاي محلول موجود در روغن 

 تجزيه و تحليل علل ايجاد گازهاي توليد شده 

 هاي عايقي ترانسفورماتوري و تعيين روغن مناسب سر ريز بر روي روغنبررس 

 هاي عايقيتعيين نوع و پايه روغن 

 هاي خارجيتعيين معادل داخلي مناسب براي روغن 
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  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 /145Tبه شماره  استان تهران استاندارداداره كل  -سازمان ملي استاندارد ايران گواهي نامه تأييد صالحيت از  1

  
  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات

شماره استاندارد عنوانرديف
 ASTM D 86 تقطير محصوالت نفتي 1

 Cleveland open(تعيين نقطه احتراق و نقطه اشتعال به وسيله دستگاه كليولند اپـن كـاپ    2

cup( 

ASTM D 92 

 Pensky- martense)مـارتينز كلـوز كـاپ-پنسـكيوسيله دستگاهتعيين نقطه اشتعال به 3

closed cup)

ASTM D 93 

 ASTM D 3278  (small scale closed-cup) ميني فلشتعيين نقطه اشتعال به وسيله دستگاه 4

 ASTM D 96 تعيين ميزان آب و رسوب در نفت خام با استفاده از سانتريفيوژ 5

 ASTM D 97 محصوالت نفتيتعيين نقطه ريزش 6

 ASTM D 130 خوردگي مس در محصوالت نفتي بوسيله آزمون تغيير رنگ نوار مسي تعيينآزمايش  7

 ASTM D 189 تعيين ميزان باقيمانده كربن محصوالت نفتي 8

 ASTM D 217 هاي روانسازينفوذپذيري مخروط در گريس 9

 ASTM D 611 هاي هيدروكربنيحاللومحصوالت نفتيتعيين نقطه آنيلين و نقطه آنيلين مخلوط 10

 ASTM D 892 هاي روانسازيروغن)كنندگيكف(تعيين مشخصه 11

 ASTM D 943 هاي معدني حاوي بازدارندهتعيين مشخصه اكسيداسيون روغن 12

ــه 13 ــر آب بـ ــن در برابـ ــطحي روغـ ــش سـ ــين كشـ ــه تعيـ ــفحه و حلقـ ــد صـ ــيله متـ  وسـ
 )Plate&ring method( 

ASTM D 971 

 ASTM D 1218 تعيين ضريب انعكاس و پراكندگي انعكاس مايعات هيدروكربني 14

 ASTM D 664 تعيين مقدار اسيديته محصوالت نفتي به روش پتانسيومتري 15

 ASTM D 1264 كاري در برابر شستشو با آبهاي روانتعيين مشخصه مقاومت گريس 16

 ASTM D 1500 تعيين رنگ محصوالت نفتي 17

 ASTM D 240 وسيله بمب كالريمترهاي هيدروكربني مايع بهتعيين گرماي احتراق سوخت 18

 ASTM D 445 تيرهمايعات شفاف و و ديناميكي و دانسيته درويسكوزيته سينماتيكي گيري اندازه 19
ASTM D 7042 

 ASTM D 482 تعيين خاكستر محصوالت نفتي 20

هاي تـوربين بخـار در حضـور    روغنrust preventing)(خوردگيمشخصه ممانعت ازتعيين  21
 آب

ASTM D 665 

 ASTM D 3612 وسيله گاز كروماتوگرافيهاي عايقي الكتريكي بهآناليز گازهاي حل شده در روغن 22

 ASTM D 6278 هاي موتورتعيين پايداري برشي روغن 23

 ASTM D 2265 كنندههاي روانتعيين نقطه افتادن گريس 24

 ASTM D 1120 (engine coolants)تعيين نقطه جوش ضد يخ 25

 engine coolants & antirusts( ASTM D 1121(زدگيتعيين قلياييت ذخيره در ضد يخ و ضد زنگ 26
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شماره استاندارد عنوانرديف
 ASTM D 2270 تعيين ويسكوزيته ايندكس محصوالت نفتي 27

 ASTM D 1533 فيشرتعيين ميزان آب در محصوالت مايع نفتي با دستگاه كارل 28

 ASTM D 2440 هاي عايقي و معدنيتعيين پايداري اكسيداسيون روغن 30

 ASTM D 3427 تعيين خصوصيت آزادسازي هوا براي محصوالت نفتي 31

 IEC 156 تعيين ولتاژ شكست مايعات عايقي 32

 IEC 247 هاي عايقي الكتريكيدر روغنتعيين فاكتور پراكندگي، مقاومت و نفوذپذيري 33

 ASTM D 129 تعيين مقدار سولفور در محصوالت نفتي به روش بمب 34

 IEC 6066 هاي عايقيدر روغن(antioxidant)تعيين مقدار و نوع آنتي اكسيدانت 35

 ASTM D 1177 تعيين نقطه انجماد ضد يخ 36

 IP19 در محصوالت نفتي water separability)(جداپذيري آبتعيين مشخصه 37

 ASTM D 2422 كنندههاي روانتعيين كالس و گريد روغن 38

 IEC 1198 هاي عايقيتعيين تركيبات فورفورال در روغن 39
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  پوشش و رنگ مرجع آزمايشگاه

 طيبه سعدالدين مدير آزمايشگاه شيمي و مواد :مركز

 ---- :كد پروژه شيمي و فرايند:گروه پژوهشي

  رستميمحمدصادق  :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
آزمايشگاه مرجع رنگ و پوشش پژوهشگاه نيرو بـا توجـه   

ات تأسيسبه اهميت رنگ و پوشش در حفاظت تجهيزات و
گرديده است  تأسيسصنايع مختلف باالخص صنعت برق 

و هدف افزايش سطح رضـايت مشـتريان خـود از طريـق     
خدمات آزمايشگاهي با كيفيت را سـرلوحه عملكـرد    ارايه

ايـن آزمايشـگاه بنـا بـه ضـرورت و      . خود قرار داده است
ي رنــگ و پوشــش در اســتانداردهاي هــا آزمــوناهميــت 

و ملي تجهيزات مورد نيـاز بـراي انجـام انـواع      المللي بين
بـه . ي مربوط به رنـگ و پوشـش را دارا اسـت   هاآزمايش
 :در سه بند زير خالصه نمود توانميل كيفيت را داليل اصلي كنتر طوركلي

 شده براي مصرف كننده حفظ كيفيت موجود براي توليدكننده واطمينان از كيفيت ادعا 

 بهبود كيفيت براي توليدكننده  
 كنندهمطابقت با استانداردها براي مصرف  

  
  :گرددي كنترل كيفيت رنگ در آزمايشگاه به سه دسته زير تقسيم ميها آزمون
هاي اوليـه  بر روي رنگ خام و تعيين مشخصه ها آزموناين  :)رنگ تر(هاي فيزيكي رنگي تعيين مشخصهها آزمون . الف

  .گيردرنگ جهت تطبيق آن با مشخصات فني رنگ انجام مي
گيـرد و خـواص كـاربردي رنـگ مـورد      بر روي فيلم خشك انجام مـي  ها آزموناين  :ي فيلم خشك رنگها آزمون

  .گيردميبررسي قرار 
  ي تعيين و بررسي خواص مكانيكي رنگها آزمون .ب
  هاپوششي تعيين و بررسي مقاومت شيميائي و محيطي رنگها و ساير ها آزمون . ج
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  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 /146Tبه شماره  استان تهران استاندارداداره كل  -سازمان ملي استاندارد ايران گواهي نامه تأييد صالحيت از  1

  
  :ي مورد آزمون به همراه استاندارد مربوطههانمونهتجهيزات و 

 شماره استاندارد مواد/نام تجهيزرديف

سطوح فلزي (سنجي بر روي فيلم خشك پوششآزمون ضخامت-رنگ و پوشش 1
 )آهني

ASTM D 1186 

سطوح فلزي (سنجي بر روي فيلم خشك پوششآزمون ضخامت-رنگ و پوشش 2
 )غيرآهني

ASTM D 1400 

 ASTM D 4414 سنجي بر روي رنگ ترآزمون ضخامت -رنگ 3

 ASTM D869 آزمون ته نشيني -رنگ 4

 ASTM D 1640 آزمون تعيين زمان خشك شدن رنگ -رنگ 5

 ASTM D 2697 آزمون تعيين درصد حجمي مواد جامد -رنگ 6

 ASTM D 2369 آزمون تعيين درصد وزني مواد جامد -رنگ 7

 ASTM D344 دهي تئوريپوشش -رنگ 8

 ASTM D1210 بنديآزمون تعيين دانه -رنگ 9

 ,ASTM D1200 D2196 آزمون تعيين ويسكوزيته -رنگ 10
D562 

 ASTM D 1475 آزمون تعيين دانسيته -رنگ 11

 ISO 9515 آزمون تعيين زمان عمر مفيد –رنگ  12

 ASTM D 3359, D4541 آزمون تعيين مقاومت چسبندگي-رنگ و پوشش 13

 ASTM D 2794 آزمون تعيين مقاومت ضربه-رنگ و پوشش 14

 Instruction Manual )سايش خشك(آزمون تعيين مقاومت سايشي -رنگ  15

 ASTM D 2486 )سايش تر(آزمون تعيين مقاومت سايشي -رنگ  16

  ISO 1520 آزمون جامي شدن –رنگ  17

 ASTM D 523 آزمون تعيين براقيت -رنگ  18

 ASTM D4366, D3363 آزمون تعيين سختي -رنگ  19
BS EN ISO 1522 

 ASTM D 522 آزمون تعيين مقاومت خمش -رنگ 20

 ASTM B 117 )سالت اسپري(آزمون مه نمكي-رنگ و پوشش 21

 ASTM D 2247 ها در برابر رطوبتآزمون تعيين مقاومت پوشش-رنگ و پوشش  22

 ASTM D 5071 با المپ گزنونUVها در برابرآزمون تعيين مقاومت پوشش-رنگ و پوشش 23
ISO 11341 

 ASTM G 20  ها در برابر مواد شيمياييآزمون تعيين مقاومت پوشش-رنگ و پوشش  24
ASTM D 1308 

 ASTM D 870 ها در برابر آبآزمون تعيين مقاومت پوشش-رنگ و پوشش  25

 ASTM D2485 تعيين مقاومت در برابر حرارتآزمون-رنگ و پوشش  26

 ASTM D 3278 آزمون تعيين نقطه اشتعال -رنگ  27
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 شماره استاندارد مواد/نام تجهيزرديف

 SO2 DIN 50018ها در محيط خورندهآزمون مقاومت پوشش-رنگ و پوشش  28
EN ISO 6988 

 ASTM C541,C543 هاي خورندهها در محيط سيالآزمون الينينگ-رنگ و پوشش  29

ات آب تأسيسـ ي مورد نياز جهـت اسـتفاده پوشـش در    ها آزمون -پوشش اپوكسي  30
 شرب

AWWA C210 

 ASTM D4400 آزمون مقاومت رنگ در برابر شره -رنگ  31
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  مواد و متالورژي مرجع آزمايشگاه

 محمدرضا شيرپي مدير آزمايشگاه شيمي و مواد :مركز

 --- :كد پروژه متالورژي:گروه پژوهشي

  سلطانلومصطفي  :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
 ي تحقيقـاتي بـه منظـور    هـا  پروژهي مختلف مورد نياز ها آزمون

 وري ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز اكسب فن

 هـا و تخريـب  ي مورد نياز جهت تجزيه و تحليل زوالها آزمون
  هاي بويلرهاي قطعات مورد استفاده در صنعت مانند لوله

 ي مورد نياز بـراي تخمـين عمـر باقيمانـده تجهيـزات      ها آزمون
  هاي توربيننيروگاهي مانند اجزاي مختلف بويلر و پره

 ي مورد نياز براي تعيين مقاومت در برابـر خـوردگي و   ها آزمون
 اكسيداسيون انواع قطعات مورد استفاده در صنعت برق 

  پيس، ياتاقانمانند الينر و ترانزيشنكنترل كيفيت قطعات و تجهيزات بازسازي شده يا خريداري شده  
 ها آزمون مكانيكي مقره  
 تهيه شناسنامه فني قطعات فلزي  
 انتخاب مواد و آلياژ جايگزين براي قطعات صنعتي با توجه به امكانات داخل كشور و منابع قابل دسترس  
  

  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

 ASTM E 92 هاي فوالدويكرز نمونه -سنجي ماكرو سختي 1

 ASTM E10 هاي آلياژهاي غيرآهنيبرينل نمونه –سنجي ماكرو سختي 2

 ASTM E 18 هاي فوالد ضدزنگ و سوپرآلياژراكول نمونه –سنجي ماكرو سختي 3

 ASTM A 370 هاي فوالدي و چدنياستحكام كششي و تسليم نمونه 4

 ASTM E 340 ماكرو اچ نازل، پره، ياتاقان، ميل فرمان 5

 ASTM A 370 آزمون خمش ديسك ترمز و كاسه چرخ 6

 ASTM A 370 هاي سراميكي و پليمريآزمون خمش مقره 7

 ASTM E139 آزمون هاي بويلرهاي پره توربين و لولهگسيختگي تنشي نمونه 8

 ASTM E 3 هاي سوپرآلياژ، فوالد، چدن و آلياژهاي غيرآهنينمونهسازي نمونه متالوگرافيآماده 9

 ASTM A 956 سنجي در محل قطعات توربين و بويلرسختي 10

 ASTM E 1351 متالوگرافي در محل قطعات توربين و بويلر 11

هاي متالوگرافي سوپرآلياژ، فوالد ضدزنگ، آلياژهـاي آهنـي و   بررسي ريزساختار نمونه 12
 غيرآهني

ASTM E 407 
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 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

 ASTM E3 ضخامت پوشش با ميكروسكوپ نوري گيري اندازه 13

 ASTM E 1077 عمق اليه دكربوره شده گيري اندازه 14

 ASTM E 340 هاي بويلر، نازل و پره توربينشناسي با استفاده ميكروسكوپ استريو لولهشكست 15

 ASTM E 384 فوالديهاي سوپرآلياژ و ويكرز نمونه –سنج ميكرو سختي 16

 ASTM E 384 هاي سوپرآلياژ و فوالديپروفيل سختي پيچ و نمونه 17

 ASTM E112 هاي فوالديتعيين اندازه دانه نمونه 18

 ASTM E 919 عمليات حرارتي قطعات فوالدي و چدن 19

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 استانداردنام/نام پروژه رديف

 ارزيابي و بررسي عملكرد قطعات ساخت داخل مسير داغ توربين گازي 1

 تهيه اطلس خوردگي 2

هـاي  مورد استفاده در پره 939بررسي تغييرات ساختاري و تدوين دانش فني بازيابي و افزايش عمر سوپرآلياژ اينكونل  3
 توربين

 و صنعت اميركبيرهاي بويلر شركت كشتبررسي علل آسيب ديدگي لوله 4

 خدمات آزمايشگاهي و پژوهشي متالورژي به شركت مديريت توليد برق ري  5

  
  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره

 كنندگان شركتتاريخ برگزاري نام دوره رديف

  ي برقها شركت 92تير ماه  متالوگرافي چدن و فوالد 1
 ساير صنايع 
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  گاز سوخت آناليز مرجع آزمايشگاه

 فرزاد برهان آزاد مدير آزمايشگاه شيمي و مواد :مركز

 --- :كد پروژه شيمي و فرآيند:گروه پژوهشي

  ----- :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
 نقطه شبنم و ميزان رطوبت گاز گيري اندازه  
 آناليز كمي و كيفي تركيبات موجود در سوخت گاز  
 و محاسـبه خـواص فيزيكـي گـاز نظيـر ارزش       گيـري  اندازه

  ...  .حرارتي خالص و ناخالص، فاكتور تراكم پذيري و
  
  
  
 

  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيزرديف

 ASTM-D1945 & ASTM-D1142 سوخت گاز طبيعي 1

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 نام استاندارد/نام پروژه رديف

 پروژه آناليز دوره اي سوخت هاي مصرفي نيروگاههاي تحت پوشش شركت مديريت توليد برق دماوند 1

 پروژه آناليز دوره اي سوخت هاي مصرفي شركت مديريت توليد برق قم 2

 )نيروگاه خوي(پرتو شمس تابانپروژه آناليز دوره اي سوخت هاي مصرفي شركت 3
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  پليمر و سراميك آزمايشگاه

 مهرنوش هور مدير آزمايشگاه شيمي و مواد :مركز

 --- :كد پروژه مواد غيرفلزي:گروه پژوهشي

  دوست، ناصر جعفري ندوشنبهنام علم :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
  كارگاهي در دو زمينه سراميك و پليمرمجهز به تجهيزات آزمايشگاهي و  
  ي مربـوط بـه   هـا  آزمونها و برخي از ها و لعابهاي ساخت سراميكفرآيندانجام

  كاري آنهابررسي خواص فيزيكي و شيميايي و آميزه
  ي مرتبط با خواص آنهاها آزمونفرآيند كردن مواد پليمري و انجام  
  هاي كامپوزيتي مطابق استانداردهاي ي غيرالكتريكي مقرهها آزمونانجامIEC  
 مهندسي  -اي و فنيارايه خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي، مشاوره 

  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيزرديف

 IEC 61109:  2008 )ي غيرالكتريكيهاآزمون(هاي كامپوزيتي آويزي كششيمقره 1
IEC 62217: 2012 

 IEC 61952:  2008 )ي غيرالكتريكيهاآزمون(Line post)(هاي كامپوزيتي پستمقره 2
IEC 62217: 2012 

 EN,BS,DIN,ASTM هاي سراميكي، پليمري، سيمان و بتننمونه 3

  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 استانداردنام/نام پروژه رديف

 ساخت ماژول خورشيدي نانوساختار اليه نازك 1

 هاي توربين باديكسب دانش فني ساخت اليه پيش آغشته مورد استفاده در كامپوزيت پره 2

 )گروه فشار قوي(هاي كامپوزيتيارزيابي وضعيت مقره 3

 هاي آنيوني شركت اسكامارزيابي رزين 4

 پارس جنوبيرزيني شركتهايتخمين عمر مقره 5

 كامپوزيتي استان خراسانهايتخمين عمر مقره 6

 تهيه اطلس خوردگي براي صنعت برق 7

  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره
 كنندگان شركت تاريخ برگزاري نام دورهرديف

هاي كـامپوزيتي از دوره تعميـر و   ي غيرالكتريكي مقرهها آزمونبخش  1
 نيرو براي كاركنان شبكه برق كردستان عراقنگهداري خطوط انتقال 

  ي برقها شركت  1392تيرماه 
 ساير صنايع 
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  آلودگي هوا و عوامل فيزيكيآزمايشگاه مرجع 

  رامين پايدار راوندي  مدير آزمايشگاه  انرژي و محيط زيست  :پژوهشكده
  ----- :كد پروژه  محيط زيست :گروه پژوهشي

  معز تقي پيك، ايرج آرش كوكب :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
ــودگي هــوا و عوامــل فيزيكــي پژوهشــگاه نيــرو از   آزمايشــگاه آل

خـدمات   ارايهكه قابليت  باشد ميي مرجع وزارت نيرو ها آزمايشگاه
ي محيطـي و عوامـل فيزيكـي و    هـا  آالينـده  گيري اندازهدر زمينه 

را دارا  المللـي  بـين  كاليبراسيون تجهيزات بر طبق استاندارد ملـي و 
  .باشد مي

  
 

  :92و امكانات انجام آزمون در سال  ها فعاليتتوسعه 
ها و پست هاي انتقال متمركـز بـوده اسـت كـه بـا توسـعه        ي اين آزمايشگاه در آغاز بر روي نيروگاهها فعاليتترين  عمده
 گيـري  اندازهي اين آزمايشگاه گسترش يافته و به كليه صنايع كشور خدمات ها فعاليتو بازاريابي موثر، محدوده  ها فعاليت
در حـال حاضـر ايـن آزمايشـگاه     . نمايد مي ارايهرا ) ميدان الكترومغناطيسي، صدا، دود، ذرات(ي زيست محيطي ها آالينده

و قـادر بـه انجـام    ي آنـااليزر گـاز دودكـش و گازهـاي محيطـي بـوده       ها دستگاهمجهز به تجهيزات كاليبراسيون جهت 
 .باشد مياي از غلظت  در محدوده گسترده) CO, NO, NO2, SO2(گازهاي آالينده  گيري اندازهكاليبراسيون تجهيزات 

 

  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 گواهينامه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست  1

  .تمديد گرديده استاز طرف اين سازمان مقايسه اي هاي  آزمونهر ساله با انجام اين گواهينامه * 
 

  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز  رديف

 ASTM D6522  زا و هيدروكربورهاگازهاي آالينده، سرطان:آناليز گاز دودكش مشتمل بر 1
 ISO 9096 )به روش ايزوكينتيك(ذرات معلق خروجي از دودكش گيري اندازه 2
 TSP, PM2.5 , PM10( ASTM F50(ذرات معلق محيطي گيري اندازه 3
 Din EN 50271  زا و تركيبات آلي فرارگازهاي آالينده، سرطان:هاي محيطي مشتمل بر آناليز آالينده 4

 ISO 7708 ميكرون20تا3/0كانال از 15اناليز ذرات معلق محيطي در 5
 ASTM E1014 باند فركانسي33شدت كلي صوت و آناليز آن در گيري اندازه 6
 IEEE std 644  هرتز50/60هاي الكتريكي و مغناطيسي در فركانسميدان گيري اندازه 7

 DIN 5035 )لوكس متري(شدت روشنايي گيري اندازه 8

ــش و 9 ــاز دودكــ ــاي گــ ــيون آناليزرهــ ــدهكاليبراســ ــيآالينــ ــاي محيطــ  هــ
 (CO,NO,NO2,SO2) 

Sonimix 2106-128 
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  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/ نام پروژه  رديف

  هااز دود نيروگاه CO2پروژه طراحي و ساخت پايلوت تماس دهنده غشايي جهت جداسازي 1
  اكسيژن محلول در آب به همراه آنااليزر مربوطهگيريطراحي و ساخت دستگاه اندازه 2
  و مقدار رطوبت عايقي در ترانسفورماتورهاي قدرت CO,H2طراحي و ساخت سيستم بهنگام غلظت گازهاي 3
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  سوختي پيل آزمايشگاه

 حامد محبي مدير آزمايشگاه انرژي و محيط زيست :پژوهشكده

  :كد پروژه انرژي هاي نو:گروه پژوهشي

  نژاد حامد اصالن :همكاران

   :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
آزمايشگاه پيل سوختي با توجه به دارا بودن امكانات و متخصصين در زمينه پيل 
سوختي، امكان ارايه خدمات مختلف در زمينه ساخت و تست تك سـل، اجـزاي   

. را داراستپيل سوختي اكسيد جامد و همچنين استك پيل سوختي اكسيد جامد 
  :خدمات قابل ارايه توسط اين آزمايشگاه عبارتند از

 هاي مختلف پيل سوختي اكسيد جامدساخت و پوشش دهي اليه 

 ساخت تك سل پيل سوختي اكسيد جامد در ابعاد و اشكال مختلف 

 طراحي و ساخت اجزاي مختلف استك پيل سوختي اكسيد جامد 

  پيل سوختي اكسيد جامدساخت و ارايه مشاوره در زمينه آب بندهاي 

 انجام آزمايشات عملكردي پيل سوختي اكسيد جامد 

 سنجي پيل سوختي اكسيد جامدانجام آزمايشات امپدانس 

  
  :ها فعاليتتوسعه 

 ارايه خدمات در زمينه ساخت و تست استك پيل سوختي اكسيد جامد 

  
  :هاي مورد آزمونتجهيزات و نمونه

 مواد/نام تجهيز رديف

 گري نواريريختهدستگاه  1

 ايدستگاه چاپ صفحه 2

 هاي دما باالكوره 3

 سيستم تست تك سل پيل سوختي اكسيد جامد 4

 سيستم تست استك پيل سوختي اكسيد جامد 5

 متردستگاه امپدانس 6

 بنديسيستم تست آب 7

 حمام بن ماري 8
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  صنعتي الكترونيك آزمايشگاه

 بنفشه همداني مدير آزمايشگاه برق :پژوهشكده

 --- :كد پروژه الكترونيك صنعتي:گروه پژوهشي

  فرحسن نسيم :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
 آزمايشـگاه الكترونيـك   هاي  يكي از مهمترين فعاليت

هاي  دهي و پاسخگويي به نياز پروژه، سرويسصنعتي
تحقيقــاتي گــروه در زمينــه مونتــاژ، ســاخت، نصــب، 

اندازي و انجام آزمون بر روي بخشـهاي مختلـف    راه
سيســتمهاي الكترونيــك قــدرت از جملــه بخشــهاي 

فيلتـر  : هـايي نظيـر   الكترونيك، قدرت و فرمان پروژه
اسـتاتيك تـوان راكتيـو،     سـاز جبـران فعال تركيبـي،  

 . باشد مي ...توربين ژنراتور وميكرو

 هـاي   بـراي پـروژه   اينورتر و يكسوسـاز شامل مدارات  ي مختلف الكترونيك قدرتهاطراحي، ساخت و آزمون مبدل
 .گيردمختلف نيز در اين آزمايشگاه صورت مي

 ي تخليـه، باالسـت القـائي و    هـا المـپ القـائي و الكترونيـك    هـاي باالسـت هاي الكتريكي براي  انجام انواع آزمون
ارجيوه ي تخليه اعـم از بخـ  هاالمپ، انواع LEDي هاچراغي فلورسنت، ايگنايتور المپ تخليه، هاالمپالكترونيك 

 .باشد هاي آزمايشگاه مي از ديگر فعاليت.. .وپرفشار، بخارسديم پرفشار 

 آزمايشگاه قابل انجام است هاي اينورترهاي فتوولتائيك متصل به شبكه نيز در اين برخي از آزمون . 

  
  :92و امكانات انجام آزمون در سال  ها فعاليتتوسعه 

  ي مختلفهاالمپانداز و قطعات جانبي ي انواع ايگنايتور، راهها آزمونانجام 

  هاي تخليههاي عملكردي انواع باالست المپ انجام آزمون 

  سطحي باالست القائي دو هايسوئيچرانجام آزمون براي 

   هاي ي انواع چراغها آزمونانجامLEDمطابق با استانداردهاي مربوط.. .و مصرفي تخليه، فلورسنت، كمها، المپ  
  مقاومت زمين گيري اندازهسنجي جهت ي ارتها آزمونانجام 
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  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز رديف

ISIRI 5190 هاي تخليه بخارسديم و بخارجيوهباالست القائي المپ 1

ISIRI 6195 ايهاي فلورسنت لولهباالست الكترونيك المپ 2

IEC 61000-3-2و  LED IEC 62384هاي چراغ 3

ISIRI 5191 هاي بخارسديم پرفشارالمپ 4

ISIRI 2702 هاي بخارجيوه پرفشارالمپ 5

ISIRI 3782 تخليهايگنايتور المپ 6

IEEE 80-2000 چاه ارت 7

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 نام استاندارد/نام پروژه رديف

 لوشانSVCمشاركت در پروژه طراحي و ساخت 1

 مشاركت در پروژه فيلتر فعال تركيبي 2

 قدرت و سيستم كنترل و مانيتورينگ ميكروتوربين ژنراتورمشاركت در پروژه طراحي و ساخت مبدل الكترونيك 3
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  الكتريكي هايماشين آزمايشگاه

 قاسم جاهدي مدير آزمايشگاه برق :پژوهشكده

 ----- :كد پروژه هاي الكتريكيماشين:گروه پژوهشي

  يار، سهراب اميني والشاني، مصطفي ارغوانمحمود نجف :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
ي الكتريكي با هدف كمك به انجـام و  هاماشينآزمايشگاه 

 ارايـه ي پژوهشي و مهندسي مـرتبط و نيـز   ها فعاليتارتقاء 
ــه   ــي در زمين ــي و مهندس ــدمات فن ــونخ ــا و  آزم موتوره

ي فشـار  هـا تـرانس فشار ضـعيف،   ACو  DCژنراتورهاي 
ي الكتريكـي،  هـا ماشـين يابي ضعيف تكفاز يا سه فاز، عيب

تجهيـز ايـن آزمايشـگاه بـه نحـوي      . فعاليت خود را آغاز كرده اسـت  1382در سال  ،ي الكتريكيهاماشينتحليل عددي 
هـايي بـه عنـوان    ها و محدودهصورت گرفته است كه عالوه بر اهداف ذكر شده در چارچوب برنامه بلندمدت نيز در زمينه

  .آزمايشگاه مرجع به فعاليت بپردازد
  

  :ها فعاليته توسع
  ي ها آزموني الكتروموتورها و ها آزمونپيگيري جهت خريد تجهيزات مورد نياز براي انجامoffline عايقي 

  افت جريان مستقيم آزمونساخت تابلوي ميني بار جهت انجام 

  
  :ها آزمونچكيده اي از 

 موتورهاي فشارضعيفباري هاي ورودي و خروجي در حالت بارداري و بيآزمون تعيين شكل موج 

 آزمون دماسنجي و تعيين ميزان افزايش دماي موتور در حين كار 

  مقاومت اهمي اندوكتانس و توان مصرفي موتورهاي فشار ضعيف گيري اندازهآزمون 

 هاي الكتريكي فشارقوي و فشار ضعيفآزمون تعيين دقيق مقاومت كابل 

 افزار المان محدود تحليل الكترومغناطيسي موتور با كمك نرمFlux 

 يابي موتورهاي الكتريكيعيب 

 هاي ولتاژ و جريانهارمونيك گيري اندازه 

 تخليه جزئي به روش  گيري اندازهonline 

  عمرسنجي عايق استاتور  
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  : ي مورد آزمون به همراه استاندارد مربوطههانمونهتجهيزات و 
 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 )IEC60034و  ISIRI3772،IEEEstd115بر اساس استانداردهاي(ضعيفژنراتور فشار  1

ــاي 2 ــواع الكتروموتوره ــعيفDCان ــار ض ــتانداردهاي  (فش ــاس اس ــر اس و  ISIRI3772 ،IEEEstd115ب
IEC60034( 

 )IEC60034و  ISIRI3772 ،IEEEstd115بر اساس استانداردهاي(فشار ضعيفACانواع الكتروموتور 3

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 ژنراتور-ساخت اينورتر ميكروتوربين 1

 ژنراتور-ساخت و مونتاژ ژنراتور ميكروتوربين 2

 واحد نيروگاهي با اهميت كشور شامل انجام تستهاي شناسايي30تعيين پارامترهاي ديناميكي اجزاي 3

 ژنراتور-اندازي و تجهيز آزمايشگاه ميكروتوربين راه 4
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  آكوستيك و ارتعاشات آزمايشگاه

 علي صيامي مدير آزمايشگاه توليد نيرو :پژوهشكده

 --- :كد پروژه مكانيك:گروه پژوهشي

  مسعود آسايش، اميرحسين همدانيان، اصغر نجفي :همكاران

   :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
در  1383آزمايشگاه ارتعاشات و آكوستيك پژوهشگاه نيـرو در سـال   

اين آزمايشگاه شامل سه بخـش زيـر   . شد اندازي راهپژوهشگاه نيرو 
  :است
  ي روتورديناميكيهاتحليلآناليز ارتعاشي و  
  حـين   مـد با چكش، شكل  آنجام آزمونآناليز مودال، شامل

  ارتعاشي حين كاركرد گيري اندازهكاركرد و 
  هاي پارامترهاي مختلفگيري اندازهآكوستيك، شامل  

  
  :طور خالصه عبارتند ازآزمايشگاه بهخدمات قابل انجام در اين 

  تعيين فركانسهاي طبيعي قطعات و اجزاي مكانيكي 

 ي دوار با آناليز ارتعاشات هاماشينيابي عيب 

  هاي ارتعاشي و تحليل نتايج  گيري اندازهانجام 

 گيري اشيت آالت مختلف و تحليل نتايج اندازهتعيين سطح صوت م 

  ي دوارهاماشينباالنس 

  ي مانيتورينگ ارتعاشاتهاسيستم سازيپيادهطراحي و 

 مختلف ارتعاشات، آكوستيك و مسايلو تحليل  سازيمدلVibro-Acoustic 

 هاماشينديناميك روتور در توربو مسايلو تحليل  سازيمدل  
  

  :و امكانات انجام آزمون ها فعاليتتوسعه 
  صوتيارتعاشي و  گيري اندازهتوسعه تجهيزات  
  ارتعاشي و خستگي براي اسپيسر دمپرها انجام آزمونساخت دستگاه  
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  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 شماره استاندارد مواد/نام تجهيز  رديف

 IEC61897:1998مطابق استاندارد  Stockbridgeتعيين كارايي دمپرهاي 1

  هاي توربينمودال پره 2

  هاي دواري مربوط به عيوب ماشينها آزمونانجام  3

  ارتعاشي بر روي تجهيزات در حين كاركرد و تحليل نتايج گيري اندازه 4

  صوتي و تعيين سطح صوتي تجهيزات صنعتي گيري اندازه 5

  هاي صنعتيمحيطارايه مپينگ صوتي حول تجيهزات و 6

  ارتعاشي و خستگي اسپيسر دمپرها انجام آزمون 7

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 تميزكننده صوتي 1

 مانيتورينگ آنالين يك واحد نيروگاه رامين اهواز 2

  
  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره

 كنندگان شركتتاريخ برگزاري نام دوره رديف

  ي برقها شركت 92 آذر و دي ماه دوره آناليز مودال 1
 ساير صنايع 

  ي برقها شركت 92 اسفند ماه دمپرهاي خطوط انتقالهاي آزموندوره  2
 ساير صنايع 
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  ترموهيدروليك آزمايشگاه

 فرهاد خسروي مدير آزمايشگاه توليد نيرو :پژوهشكده

 --- :كد پروژه مكانيك:گروه پژوهشي

  مهدي خاقاني، سينا سالمينژاد،  مجيد رحماني :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
 ي حرارتي نيروگاهيها مبدلسازي فيزيكي و بررسي عملكرد  شبيه 

 تعيـين  اي جهـت   اي و صـفحه  لوله -ي پوستهها مبدل هاي انجام آزمون
  ضريب انتقال حرارت كلي، افت فشار و كارايي آنها

 هاي مختلف بـر روي   هاي با اشكال و هندسه هندسه مجموعه لوله تأثير
 راندمان

 بررسي انتقال حرارت در ژنراتورهاي اتصال كوتاه در حالت دائم 

 فاگ مورد استفاده در سيستم ي ها نازلفشار و دبي  آزمون 

 كنترلي هايشيرانواع و عملكرد  هيدرواستاتيكفشار  آزمون 

 هاي عملكرد حرارتي والو تريستوري انجام آزمون 

  
  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات

 مواد/نام تجهيز رديف

 National Instruments هاآوري داده كارت جمع 1

 هاي تركيبي رطوبت نسبي و دما پروب 2

 دبي سنج گردابه ساز 3

 دبي سنج توربيني 4

 ترانسديوسر فشار 5

 ترمومتر 6

 موتور سه فاز 7

 كنندة دور كنترل 8

 وات متر 9

 وارياك 10

11 Slip Ring 
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  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 نمونه نيمه صنعتي ميكروتوربين و ميكروژنراتورآزمون عملكرديهاپروژهمشاركت در  1

 نمونه شير كنترليآزمون فشار هيدرواستاتيك و عملكردمشاركت در  2

 سايلنسرآزمونمشاركت در  3

 عملكرد حرارتي والو تريستوريآزمونمشاركت در  4
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  عملكرد آزمون آزمايشگاه

 غريبيانادوارد  مدير آزمايشگاه توليد نيرو :پژوهشكده

 --- :كد پروژه گيري و كنترل نيروگاه هاي اندازهسيستم:گروه پژوهشي

  پورحيدر عبداله فر،مهدي صحرايي، نوذر ايراني، حميدرضا خالصي، اسماعيل صالح :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
با توجه به افزايش روزافزون اهميت عملكرد واحدها نيروگاهي و 
  افـــزايش رانـــدمان آنهـــا آزمايشـــگاه آزمـــون عملكـــرد     

(Performance Test)     نيروگاه، با هدف ارايـه خـدمات آزمـون
 اندازي راهعملكرد نيروگاه هاي بخاري و سيكل تركيبي تجهيز و 

گيري از تجهيزات دقيـق قـادر    اين آزمايشگاه با بهره. شده است
نتـايج و  انجام آزمون عملكرد واحـد هـاي نيروگـاهي و تحليـل     

تعيين علل افت راندمان و توليد اجزاي مختلف واحـدهاي توليـد   
  . نيرو مي باشد

  :باشد ميي آزمايشگاه به شرح زير ها قابليت
 سيكل بخار، بويلر، توربين گاز :انجام آزمون عملكرد واحدهاي نيروگاهي شامل 

  
  : مورد كاليبراسيون گيري اندازهتجهيزات 

 نام تجهيز رديف

 ترنسميترهاي فشار و اختالف فشار 1

 هاي ترموكوپلي و مقاومتيانواع دماسنج 2

 %0.1كنتور برق با درستي 3
 فلومتر آلتراسونيك كلمپي مايعات 4

 ثبات هاي دقيق دما، رطوبت و فشار بارومتريك 5

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 استانداردنام/ نام پروژه رديف

 تهيه بسته نرم افزاري ارزيابي آنالين عملكرد نيروگاهاي  گازي و سيكل تركيبي و پياده سازي در يك نيروگاه نمونه  1

  
  :شده ارايههاي آموزشي و سمينارهاي دوره

 كنندگان شركت تاريخ برگزاري نام دوره رديف

 برقت صنع  1392مهر آزمون عملكرد و عيب يابي توربين گاز 1
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  صنعتي اتوماسيون آزمايشگاه

 حميدرضا خالصي مدير آزمايشگاه توليد نيرو :پژوهشكده

 ----- :كد پروژه گيري و كنترل نيروگاه هاي اندازهسيستم:گروه پژوهشي

  - :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
كار كـرده  شروع به 1387آزمايشگاه اتوماسيون صنعتي از اسفند ماه سال 

هـاي  اين آزمايشگاه براي انجام امور تحقيقاتي در زمينـه سيسـتم  . است
هاي مختلف در نظـر گرفتـه شـده و تمـامي     كنترل و الكترونيك نيروگاه

هاي مورد نيـاز  مراحل مورد نياز براي طراحي و ساخت و آزمايش سيستم
زيـر  ي آزمايشگاه به شـرح  ها قابليت. دهد هاي برق را پوشش مينيروگاه

  :باشد مي
  برنامه نويسيPLC  
 آوري داده و مانيتورينگ جمع 

     (Data Acquisition & Monitoring) 
 سازي ديناميكي فرآيند شبيه 

 طراحي سيستم كنترل 

 هاي الكتريكي و طراحي، ساخت و انجام آزمون بر روي انواع سيستم
  مربوط به صنايع مختلف الكترونيكي

  
  :انجام آزمون و امكانات ها فعاليتتوسعه 

 هانيروگاهي كنترل هاسيستمسازي  هشبي  
  

  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 مواد/نام تجهيز  رديف

  منبع تغذيه 1
 اسيلوسكوپ 2

 مولتي متر 3

4 PLC 

 آوري دادههاي جمعكارت 5

 كامپيوترهاي جيبي 6
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  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 آوري داده ارتعاشاتي براي آزمايشگاه ارتعاشاتطراحي و ساخت دستگاه جمع 1

 برداري و مانيتورينگ براي نيروگاه گازي آبادانطراحي و ساخت سيستم داده 2

 نيروگاه منتظرقائمبرداري و مانيتورينگ برايطراحي و ساخت سيستم داده 3

 هاي كرمان، پرند، طرشت، قم، دماوندواحد براي آزمون عملكرد در نيروگاهيهاهمكاري در بخش جمع آوري داده 4

 طراحي و ساخت سيستم كانديشنينگ و مانيتورينگ و كنترل ارتعاشات براي نيروگاه رامين اهواز 5

 پروژه راندمان برخط نيروگاه دماوندطراحي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز براي 6
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  كاليبراسيون مرجع آزمايشگاه

 نوذر ايراني مدير آزمايشگاه توليد نيرو :پژوهشكده

 ----- :كد پروژه گيري و كنترل نيروگاه هاي اندازهسيستم:گروه پژوهشي

  فراسماعيل صالح :همكاران

  :ي آزمايشگاهها توانمنديو  ها قابليت
هــا و  كاليبراســيون دماســنجآزمايشــگاه كاليبراســيون پژوهشــگاه نيــرو 

انجـام   صـالحيت آزمايشـگاه   تأييـد ي شـمول   در دامنـه را هـا   سنجفشار
  .دهد مي

  
  
  

  :صالحيت تأييدگواهينامه 
 /794Tبه شماره  استان تهران استاندارداداره كل -سازمان ملي استاندارد ايرانگواهي نامه تأييد صالحيت از 1

 
  : تجهيزات قابل كاليبراسيون

 نام تجهيز رديف

 ايهاي آزمايشگاهي و صنعتي مقاومتي، ترموكوپل، مايع درشيشه و عقربهانواع دماسنج 1

 ...هاي آزمون آزمايشگاهي دمايي مانند كوره، آون، انكوباتور، سالت اسپري، فريزر، بن ماري وانواع محفظه 2

 كاليبراسيون دماهايانواع محفظه 3

 هاي كنترل دما صنعتيارزيابي انواع محفظه 4

 اي، ديجيتالي، ترنسميترها و ترنسديوسرهاهاي عقربهها و اختالف فشارسنجانواع فشارسنج 5

 انواع كاليبراتورهاي فشار 6

  
  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 

 استانداردنام/ نام پروژه رديف

 مشاركت در آزمون عملكرد در نيروگاه ري 1

 مشاركت در آزمون عملكرد در نيروگاه دماوند 2

 مشاركت در آزمون عملكرد در نيروگاه طرشت 3

 مشاركت در پروژه كانديشن مانيتورينگ نيروگاه رامين اهواز 4
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  ساخت كارگاه

 سينا سالمي مدير آزمايشگاه توليد نيرو :پژوهشكده

 ----- :كد پروژه مكانيك:گروه پژوهشي

  نژاد، مهدي خاقاني مجيد رحماني :همكاران

  كارگاه ساختي ها توانمنديو  ها قابليت
 ها ساخت قطعات و مجموعه 

 نظارت بر ساخت 

  مهندسي معكوس(تهيه نقشه و مشخصات فني(  
 فرزكاري، تراشكاري، سوراخكاري(كاري  ماشين( 

 جوشكاري و آهنگري 

  :ها فعاليتمشاركت در 
 انجام آزمون هيدرواستاتيك شيرها 

  بندي تجهيز كارگاه جهت ساخت قفسه  
  گيري اندازهتوسعه تجهيزات  

  : مواد مورد آزمون به انضمام استاندارد مربوطه/ تجهيزات
 مواد/نام تجهيز  رديف

 با كلگي بورينگFP4Mماشين فرز مدل 1

 TN50Aماشين تراش مدل 2

 MS32Aماشين دريل مدل 3

 دستگاه جوش برق 4

 دستگاه دريل 5

 اره صابوني 6

 كمپرسور هوا 7

  :مشاركت در تدوين استاندارد/ ي تحقيقاتيها پروژهمشاركت در 
 نام استاندارد/ نام پروژه رديف

 SVCساخت ولو تريستور 1

 كشوراينچ كنترلي براي نيروگاه هاي8اينج و4اينچ،3ساخت شيرهاي 2

 ساخت فلومتر التراسونيك 3

 ساخت سايلنسر 4

 ساخت نمونه نيمه صنعتي ميكروتوربين و ميكروژنراتور 5
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  المللي هاي ملي و بين شده در كنفرانس ارايهمقاالت چاپ و 

 معمـوالً جايابي بهينه نقاط مانور و كليـدهاي  ”: كرمي، مرضيه؛ مسلمي، نيكي؛ خطيب زاده آزاد، هادي؛ جاللي، داود .1
هاي توزيع نيروي  شبكه كنفرانس هجدهمين ،“ي فشارمتوسط توزيع ايران با وجود سرمايه محدودها شبكهبسته در 

  .1392 ارديبهشت، كرمانشاه، برق
توأم ژنراتور القايي و جبرانسـاز تـوان راكتيـو بـه      سازي مدل”: اله كش، سيما؛ رؤفي، حبيببرهمندپور، همايون؛ كمان .2

  .1392 ارديبهشت، مشهد، مهندسي برق كنفرانس بيست و يكمين ،“منظور كنترل ولتاژ ژنراتور
رت بـه  الگوريتم مناسب براي پخـش بـار سيسـتم قـد     ارايه”: اله؛ برهمندپور، همايون كمانكش، سيما؛ رؤفي، حبيب .3

 كنفـرانس  بيسـت و يكمـين   ،“ساز با استفاده از تحليل حساسيت و محاسبه خازن جبران SCIGهمراه توربين بادي 
  .1392 ارديبهشت، مشهد، مهندسي برق

روش نوين محاسبه جريمه ايجـاد اغتشـاش در    ارايه” :همايون، برهمندپور ، هادي؛زاده آزاد خطيب سميه؛ ،دريكوند .4
 .1392  المللي برق، تهران، آبان ، بيست و هشتمين كنفرانس بين“كيفيت برق از سوي مشتركين

تدوين رويه انتخاب نقـاط نمونـه مناسـب    ” :داود جاللي، ؛نيكيمسلمي،  ؛هاديزاده آزاد،  خطيبمرجان؛ راد،  شفيعي .5
، بيسـت و هشـتمين   “هاي سيستمي توزيع و محاسبه شاخص هاي انتقال و فوق شبكهجهت ارزيابي كيفيت توان در 

  .1392  المللي برق، تهران، آبان كنفرانس بين
الگوريتمي جديد جهت بهبود كـارايي روش   ارايه”: جوادصالحي، داود؛ جاللي،  ؛زهرايدگلي، مديحي ب ؛اميرمشاري،  .6

  المللـي بـرق، تهـران، آبـان     ، بيست و هشتمين كنفرانس بـين “ططراحي پاساژي در مسيريابي فيدرهاي فشار متوس
1392. 

الگوريتم مناسب جهت ارتقـاي   ارايه”: حميددانايي، داود؛ جاللي،  ؛نيكيسلمي، م ؛مازياركريمي،  ؛مصطفيكاظمي،  .7
ان، المللي بـرق، تهـر   ، بيست و هشتمين كنفرانس بين“ي توزيع به كمك تحليل حساسيتها شبكهقابليت اطمينان 

 .1392  آبان

 تـأثير مطالعه ”: حميددانايي، هادي؛ ، زاده آزاد خطيبداود؛ جاللي، نيكي؛ مسلمي، مازيار؛ كريمي، مصطفي؛ كاظمي،  .8
المللـي   ، بيست و هشتمين كنفرانس بين“عهاي توزي خطاي كليدهاي شبكه توزيع بر محاسبه قابليت اطمينان شبكه

 .1392  برق، تهران، آبان

هـاي   سـازي  گيري از ناپايداري ولتاژ بـا اسـتفاده از حساسـيت و شـبيه     پيش”: مصطفيزاده،  شريفاله؛  حبيبرؤفي،  .9
 .1392  المللي برق، تهران، آبان ، بيست و هشتمين كنفرانس بين“متوالي

در  ي بـادي هـا  نيروگـاه نقش ”: محمدجعفريان، حميد؛ دانايي، سعيد؛ سليمي، سيما؛ كمانكش، همايون؛ برهمندپور،  .10
 .1392  المللي برق، تهران، آبان ، بيست و هشتمين كنفرانس بين“پايداري گذراي شبكه

ي هـا  نيروگـاه سازي شبكه انتقال بـا وجـود توسـعه     ظرفيت”: محمدجعفريان، سيما؛ كمانكش، همايون؛ برهمندپور،  .11
 .1392  المللي برق، تهران، آبان ، بيست و هشتمين كنفرانس بين“بادي

، بيست “ي باديها نيروگاهكاربرد حد بارگذاري ديناميك خط در انتقال توان ”: محمدجعفريان، جواد؛ نظافت نميني،  .12
 .1392  المللي برق، تهران، آبان و هشتمين كنفرانس بين
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 پيشنهاد ساختار مـديريت ”: سعيدسليمي، جواد؛ نظافت نميني، سيما؛ كمانكش، نيكي؛ مسلمي، همايون؛ برهمندپور،  .13
  .1392  المللي برق، تهران، آبان ، بيست و هشتمين كنفرانس بين“تحقيقات در صنعت برق كشور

ارزيابي وضـعيت عـايقي واحـدهاي مجتمـع مـس      ”: احمدي، مهدي؛ اميني والشاني، سهراب؛ رمضاني، تهمينه علي .14
چهـارمين كنفـرانس تخليـه جزئـي در      ،“تخليـه جزئـي   گيـري  اندازهي حاصل از ها دادهسرچشمه از طريق بررسي 

 .1391تجهيزات الكتريكي، تهران، اسفند 

همگرايي نتايج تست تانژانت دلتـا و تخليـه جزيـي در نيروگـاه شـازند اراك و نحـوه       ”: سرافراز، روزبه؛ كلهر، معراج .15
 .1391تهران، اسفند  ،كنفرانس تخليه جزئي ،“اثرپذيري از شرايط محيطي

واحـد   2آمده از تست تانژانت دلتا و تخليه جزيـي در   دست بهررسي همخواني نتايج ب”: ، معراجسرافراز، روزبه؛ كلهر .16
  .1391اسفندكيش،  ،كنفرانس پايش وضعيت ،“نيروگاه شازند اراك و اثرپذيري آنها از شرايط محيطي هنگام تست

بيسـت و  ، “دقيق سيستم گاورنر واحد بخـار نيروگـاه سـهند بنـاب     سازي مدل” :؛ مصطفوي معينسيدعليسالمتي  .17
  .1392آبان ، تهران ،المللي برق هشتمين كنفرانس بين

تعيين پارامترهاي ديناميكي سيستم گارونر نيروگاه آبـي  ” :قاسم ،مهراد؛ جاهدي مركيد ،شربياني ؛سيدعلي ،سالمتي .18
 .1392آبان ، تهران ،رقب المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“مسجد سليمان

بررسي وضعيت عايقي و تخليـه جزئـي    Offlineي ها تست مجموعه نتايج حاصل از انجاممقايسه ” :سرافراز روزبه .19
Online دومين همايش صنعت برق با دانشـگاهها  “كيلوولت نمونه 20هي در راستاي عمرسنجي يك واحد نيروگا ،

  .1392آبان و مراكز پژوهشي، تهران، 
پنجمـين  ، “اورنر نيروگـاه آبـي شـهيد عباسـپور    شناسايي پارامترهاي سيستم گ” :مهراد، شربياني ؛سيدعلي، سالمتي .20

  .1392 بهمنتهران، ، كنفرانس تجهيزات دوار
بررسي اثرات تنظيم بهينه سيستم كنترل توربين نيروگاه آبي در بهبود عملكرد ” :مهراد، شربياني ؛سيدعلي، سالمتي .21

  .1392 اسفندتهران، ، يابي عيبپايش وضعيت و  رانس، كنف“و كاهش ارتعاشات
، پنجمين كنفرانس “ 3شناسايي پارامترهاي سيستم گاورنر نيروگاه آبي كارون ” :مهراد، شربياني ؛سيدعلي، سالمتي .22

  .1392 بهمنتهران،  ،تجهيزات دوار
 سيسـتم كنتـرل واحـدهاي آبـي    شناسـايي پارامترهـاي   ” :، قاسممركيد ؛ جاهديمهراد، شربياني ؛سيدعلي، سالمتي .23

  .1392 اسفندتهران، ، ها نيروگاه، ششمين كنفرانس “نيروگاه شهيد عباسپور
ي هـا  نيروگـاه  تـأثير جهت كـاهش   SVCطراحي و ساخت ”: ، محمدساران ؛ مرامي، بهروز؛ عارضي، احمد اسماعيلي .24

  .1392هاي توزيع نيروي برق، كرمانشاه، ارديبهشت  هجدهمين كنفرانس شبكه ،“بادي بر پست توزيع لوشان

ارزيابي دو روش متفـاوت مدوالسـيون در فيلترهـاي قـدرت     ” :مهدي ،سيامك؛ اسدي ،؛ فرشاد  حامد ،جعفري كليبر .25
  .1392كازرون، شهريور  ،شانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران ،“فعال

ي بـادي در آينـده براسـاس دورنمـاي     هـا  تـوربين بينـي سـاختار    پـيش ” :مهـدي  ،احسان؛ بابايي رگنـي  ،زاده هاشم .26
 .1392 مهر ،تهران ،ين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايرانتنخس ،“ي فناوريها پيشرفتهاي اقتصادي و  شاخصه

ز صاعقه براي توربين بادي طراحي سيستم حفاظت ا”:  سعيد ،مسعود؛ حاتمي، سيدنژاد مهدي؛ مرتضايي ،بابايي رگني .27
 .1392 مهر ،تهران ،نخستين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايران ،“مگاواتي ملي 2
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بيست و  ،“ي الكتريكيها چراغتدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژي انواع ” :بهروز ،؛ عارضي  حسن ،راد ابراهيمي .28
 .1392 آبان ،تهران ،المللي برق هشتمين كنفرانس بين

تحليل ناپايداري ارتعاشي به عنوان عامل بـروز حادثـه   ”: آسايش، مسعود؛ نجفي، اصغر؛ صيامي، علي؛ قبادي، بهروز .29
كـيش،  آالت،  يـابي ماشـين   هفتمين كنفرانس تخصصي پـايش وضـعيت و عيـب    ،“در خطوط ولتاژ باالي سه باندل

  .1391اسفند
جربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكـانيكي نيروگـاه   شناسايي ت”: بهمن مظفري،باقر؛ شهبازي،  ؛جعفرآقاياري،  .30

  .1392آبان ، تهران، برق المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“بخاري تبريز
 ،“ي ميـداني ها تستآبي عباسپور براساس ديناميكي و شناسايي توربين نيروگاه برق” :، رويازاده صالح ؛جعفرآقاياري،  .31

  .1392آبان ، تهران، برق المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس 
ي بـازتواني در  هـا  طـرح بندي انـواع   اولويت”: روشن، حميد؛ سربندي فراهاني، محمد ابراهيم؛ نمازي تجرق، اكبر آب .32

المللـي انـرژي، تهـران،     ، نهمـين كنفـرانس بـين   “نيروگاه بخاري بندرعباس جهت افزايش رانـدمان و توليـد بـرق   
 .1391اسفند

نهمـين   ،“اي اليـه كـاري  بررسي عددي اثر وجود يك سطح شـيب دار بـر روي عملكـرد خنـك    ”: معصومي، حميد .33
  .1391انرژي، تهران، اسفند  المللي بينهمايش 

، نهمـين  “مصـرف  موارد به تفكيك تهران شهر مسكوني هاي ساختمان در سوخت مصرف ميزان” :روشن، حميد آب .34
 .1391المللي انرژي، تهران، اسفند  كنفرانس بين

ارزيـابي فنـي و اقتصـادي    ” :پرهيزگار، افسون؛ اسكويي، محمد؛ رضايي، مجيد؛ اسدي، عباس؛ صحتي، محمد رضـا  .35
  .1392 ، هجدهمين كنفرانس توزيع، كرمانشاه، ارديبهشت“برق يزد شبكه توزيع كاربردي برقگير در

: ديـانتي، جمشـيد؛ اردكـاني، حسـين     قـره، عبـدالطيف؛   باش نوروزي، هادي؛ رضايي، مجيد؛ جنيدي، ايمان؛ احمدي .36
 نوين برقگيرهاي از استفاده با زمين سيستم نياز به بدون صاعقه، برابر در متوسط فشار توزيع هوايي خطوط حفاظت”

المللـي   كنفرانس بين بيست و هشتمين ،“تهران نواحي توزيع شركت پوشش تحت مناطق منتخب در اي چندمحفظه
  .1392برق، آبان 

هاي خطوط انتقال موجود  سيستم زمين دكل سازي به” :اللطيف؛ رضايي، مجيد؛ احمدي جنيدي، ايمانقره، عبد باش .37
 ،“با در نظـر گـرفتن فونداسـيون دكـل     آنالين و طراحي سيستم زمين صورت بهها  گيري مقاومت پاي دكل با اندازه

  .1392 المللي برق، آبان بيست و هشتمين كنفرانس بين
هـاي   اي بـراي تـوربين   ضريب رفتار لرزه” :حديث؛محمد علي؛ رهنورد، عليرضا؛ محمد مراديسرايي،  جعفري صحنه .38

  .1392 المللي برق، آبان بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“اي  بادي دو مگاواتي با برج فوالدي لوله
مكانيكي بـتن  مقايسه برخي خصوصيات ” :زاده، نقي؛ ذكاوتي، علي اصغر؛ قرباني اقدم، منصور؛ افشين، حسن عبدي .39

 .1392آذر عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبريز،  المللي بينكنفرانس  ،“خود تراكم و بتن معمولي

ي شـارژ خودروهـاي الكتريكـي و    هـا  ايسـتگاه ضرورت تدوين الزامـات فنـي اتصـال    ”: معاني، علي؛ خزايي، پژمان .40
 .1392 اولين سمپوزيم توليد پايدار در صنعت خودرو، تهران، ارديبهشت ،“هاي توزيع نيـروهيبريدي به شبكه
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ي الكتريكي و شيميايي روغن ها آزمونگيري از تفسير نتايج بهره”: خزايي، پژمان؛ معاني، علي؛ اسماعيلي، مصطفي .41
 .1392 هشتمين كنفرانس ملي نگهداري و تعمير، تهران، خرداد ،“در مديريت عمر ترانسفورماتورهاي قدرت

سيستم مديريت جمعيت ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده  سازي پياده”: خزايي، پژمان؛ معاني، علي؛ مرادي، محمد .42
 .1392 هشتمين كنفرانس ملي نگهداري و تعمير، تهران، خرداد ،“از مفهوم شاخص سالمت

بندي ترانسـفورماتورهاي قـدرت   اولويت ”: گودرزي، مصطفي؛ خزائي، پژمان؛ ثابت قدم، عيسي؛ كريمي فرد، پيمان .43
 .1392 برق، تهران، آبان المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“براساس مفهوم ماتريس ارزيابي ريسك

افـزار   يك نرم ارايه”: ثابت قدم، عيسي؛ كريمي فرد، پيمان ؛گودرزي، مصطفي؛ خزائي، پژمان؛ رحماني، محي الدين .44
بيسـت و هشـتمين كنفـرانس     ،“يت عمـر ترانسـفورماتورهاي قـدرت   نوين و جامع جهت ارزيابي وضـعيت و مـدير  

  .1392 برق، تهران، آبان المللي بين
ي  تخمـين عمـر باقيمانـده   ”: زارعيان جهرمي، مهدي؛ خزائـي، پژمـان؛ ثابـت قـدم، عيسـي؛ كريمـي فـرد، پيمـان         .45

بيسـت و هشـتمين    ،“يي عصـب هـا  شـبكه ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از الگوريتم تركيبي مونـت كـارلو و   
  .1392 برق، تهران، آبان المللي بينكنفرانس 

براي  (FMEA) آناليز حاالت و اثرات خرابي”: اكبري، محسن؛ خزائي، پژمان؛ ثابت قدم، عيسي؛ كريمي فرد، پيمان .46
  .1392 برق، تهران، آبان المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“ترانسفورماتورهاي قدرت

كارايي سيسـتم مانيتورينـگ آناليـن    ”: شهبازي، بهيه؛ ثواقبي، مهدي؛ عاشوري، مهدي؛ وديعتي، مريم؛ معاني، علي .47
دومـين همـايش ارتبـاط صـنعت بـرق بـا        ،“سـازي ترانسـفورماتورهاي قـدرت    خنك فرايندترانسفورماتور در بهبود 

 .1392 ها و مراكز پژوهشي، تهران، آبان دانشگاه

هاي توزيـع و نقـش    افزار تخصصي طراحي و توسعه بهينه شبكه تهيه و توليد نرم”قديري، حميده؛ گيلوانژاد، مجتبي؛ .48
هـا و مراكـز پژوهشـي،     دومين همايش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ،“ي جامع و كاهش تلفات ايرانها طرحآن در 
  .1392 آبان ،تهران،

پديـده   گذار در بروزتأثيراتفاقي پارامترهاي  سازي مدل”: حسين؛ مظلومي، كاظم گيلوانژاد، مجتبي؛ عسكريان ابيانه، .49
هشـتمين كنفـرانس تخصصـي     ،“هـاي توزيـع   شكست الكتريكي ناشي از صاعقه و نقش حفاظتي برقگير در شبكه

 .1392ي قدرت، تهران، ها سيستمحفاظت و كنترل 

 المللـي  بـين  كنفـرانس  سومين ،“هاي كاهش تلفات در ترانسفورماتورهاي توزيع برق مديريت فناوري”: علي معاني، .50
  .1392 اسفند تهران، انرژي، نگهداشت در نوين رويكردهاي

 نقـل  و حمـل  بخـش  در الكتريكيي خودروها ازي ريگبهره و شارژي هاستگاهيا شدن اضافه شنهاديپ”: علي معاني، .51
 .1392 اسفند تهران، انرژي، نگهداشت در نوين رويكردهاي الملليبين كنفرانس سومين ،“يصنعتي هامجموعه

نگـر جهـت اتصـال خودروهـاي      آينـده  ريـزي  برنامهها، الزامات و  زيرساخت”: زاده، سيد محمد خزايي، پژمان؛ صادق .52
هاي تجديد پذير، پاك و كارآمد،  پنجمين كنفرانس ملي انرژي ،“الكتريكي به شبكه توزيع در ساختار شبكه هوشمند

 .1392 تهران، اسفند

يازدهمين كنفـرانس   ،“شهر تهران كارگيري خودرو هيبريدي در كالن هبررسي فني و اقتصادي ب” :اميد، شاه حسيني .53
 .1390اسفند ، تهران، المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك بين
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سنجي كاهش مصرف برق لوازم خانگي در افـق   پتانسيل”: شاه حسيني، اميد؛ زهتابيان، شاهرخ؛ مكاري زاده، وهاب .54
  .1391المللي انرژي، تهران، اسفند  يش بيننهمين هما ،“1404

طراحي و سـاخت مخـزن ذخيـره    ”: مكاري زاده، وهاب؛ منصوري، شبنم؛ جوكار، علي؛ نيكنامي، علي؛ جبار، محسن .55
  .1392ملي انجمن انرژي ايران، تهران، مهر  سنخستين كنفران ،“انرژي آبگرمكن پمپ حرارتي

تدوين دانش فني طراحي و ”: ن، شاهرخ؛ جبار، محسن؛ نوري، مصطفيمنصوري، شبنم؛ مكاري زاده، وهاب؛ زهتابيا .56
  .1392ملي انجمن انرژي ايران، تهران، مهر  كنفرانسنخستين  ،“ساخت مخزن ذخيره ساز سرما

ملـي   كنفـرانس نخسـتين   ،“خودرو برقي در كالنشهر تهران كارگيري بهبررسي زيست محيطي ”: شاه حسيني، اميد .57
  .1392هران، مهر انجمن انرژي ايران، ت

افزار محاسبه جرائم مصرف برق و  معرفي نرم”: زهتابيان، شاهرخ؛ سليميان، زهره؛ مكاري زاده، وهاب؛ جبار، محسن .58
  .1392ملي انجمن انرژي ايران، تهران، مهر  كنفرانسنخستين  ،“انرژي در صنايع انرژي بر

از گازهـاي خروجـي    CO2جداسـازي  ”: اميـر؛ داوري، سوسـن   ،گروهي، الهام؛ پور مقدم، پيمان؛ سـهرابي كاشـاني   .59
  .1392 آبان ،تهران ،برق المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“دهنده غشايي توسط تماس ها نيروگاهدودكش 

بـه   هـا  نيروگـاه از گازهاي خروجي دودكش  CO2 جداسازي” :امير؛ داوري، سوسن ،گروهي، الهام؛ سهرابي كاشاني .60
، تهـران  ،ي بـرق هـا  نيروگـاه  المللـي  بـين ششمين كنفـرانس   ،“ه غشايي و ساخت پايلوت مربوطهدهند روش تماس

  1392بهمن
 هـا  نيروگـاه از گازهـاي خروجـي دودكـش     CO2 جداسـازي ” :، امير؛ داوري، سوسن؛ سهرابي كاشانيگروهي، الهام .61

  .1392 اسفند ،اصفهان ،دومين همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا كاربرد ،“دهنده غشايي نانوساختار توسط تماس
اي هوشمند با شبكه عصـبي  ه هبيني ظرفيت فعال خودروهاي برقي در اتصال به شبك پيش”: مباركه، پيمان موسوي .62

  .1392 آبان ،تهران ،برق لملليا بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“بيزين
  مدت با اسـتفاده از روش  بيني قيمت برق در افق زماني ميان پيش”: فرهادخاني، مهدي؛ موسوي مباركه، سيد پيمان .63

بيسـت و هشـتمين كنفـرانس     ،“Least Square Support Vector Machinesو  Waveletتركيبـي تجزيـه   
  .1392 آبان ،تهران ،برق المللي بين

 انـرژي  ميـزان  بـر  خورشـيدي  آبگـرمكن  نصـب  زاويه تأثير”: حق پرست كاشاني، آرش؛ صالح ايزد خواست، پژمان .64

  .1392سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، كرج، شهريور  ،“ايران مختلف مناطق دريافتي در
زيست توده چوبي در  منابع از پلت توليد پتانسيل تخمين”: رضايي، مهدي؛ ليواني، احسان؛ حق پرست كاشاني، آرش .65

  .1392سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، كرج، شهريور  ،“ايران
هـاي گرانـي بـه     تفسـير داده ” :باغزنداني، حميدرضا؛ نورعليئي، جواد؛ پرخيال، سهيل؛ آقاجاني، حميد؛ بابايي، بهنـام  .66

اولين كنفـرانس ملـي    ،“قع در جنوب شرق ماكومنظور شناسايي مناطق اميد بخش زمين گرمايي در منطقه شوط وا
  .1392مهندسي اكتشاف منابع زير زميني، شاهرود، پائيز 

سيسـتم حفاظـت از راه دور    سـازي  پيـاده طراحـي و  ”: بهنام، غالمرضازاده فاميلي؛ وحيد، حميتي واقفم؛ مري، شبرو .67
 .2013مي ، بندرعباس، SASTechالمللي  هفتمين سمپوزيم بين ،“ديجيتال
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هفتمـين   ،“ديجيتـال  PLCدر  VoIPكـدك مناسـب بـراي سـرويس     ”: بهنـام ، غالمرضازاده فاميليم؛ مري، شبرو .68
 .2013مي ، بندرعباس، SASTechالمللي  سمپوزيم بين

روشي جهت شناسايي قطعات حساس مدارها نسبت ”: ممري، شبرو ؛وحيد، حميتي واقف ؛بهنام، غالمرضازاده فاميلي .69
 .2013مي ، بندرعباس، SASTechالمللي  وزيم بينهفتمين سمپ ،“EFT/Bبه 

واسط مخابراتي آنالوگ سيسـتم حفاظـت از راه دور    سازي پيادهطراحي و ”: بهنام، غالمرضازاده فاميليم؛ مري، شبرو .70
 .1392 آبان ،تهران ،برق المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“در باند صوتي

طراحي و ساخت مدارات جانبي مورد ”: خسروي، حميد ؛گيالني، نادر سالك ؛مدقق، هادي؛ حميد رضا، حافظ عقيلي .71
 ،بـرق  المللـي  بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“ي استاندارد ماژول مخابراتي كنتور هوشمندها تستنياز براي انجام 

  .1392 آبان ،تهران
بيست و  ،“وزيع برق ايراناتوماسيون توزيع چالش اساس هوشمند سازي شبكه ت”: ليال، ظفري ؛مهران، سليماني فر .72

  .1392 آبان ،تهران ،برق المللي بينهشتمين كنفرانس 
ي توزيـع  هـا  شـبكه مكان يابي همزمان كليدهاي اتوماتيك و غير اتوماتيـك در  ” :ليال، ظفري؛ شهسواري، عليرضا .73

 ،تهـران  ،بـرق  المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“الكتريكي با استفاده از الگوريتم كلوني مصنوعي زنبور عسل
  .1392 آبان

طراحي و ساخت كنترل كننده الكترونيكي ريكلوزر و سكسيونر با قابليت ارتبـاط  ” :سميرا، بختياري نژاد؛ عبدي، ليال .74
  .1392 آبان ،تهران ،برق المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“با مركز ديسپاچينگ

طراحي و سـاخت  ” :آبادي، مجيد حسيني شاه؛ خبازي، ميرداود ؛ليال، عبدي؛ حميدرضا، هژبري؛ بختياري نژاد، سميرا .75
  .1392 آبان ،تهران ،برق المللي بينبيست و هشتمين كنفرانس  ،“ماژول فرمان به كليد قدرت ريكلوزر

بيسـت و هشـتمين    ،“AMMبررسي موردي توپولوژي شبكه مخـابراتي سيسـتم   ” :سليمي، راضيه؛ مظفري، اعظم .76
  .1392 آبان ،تهران ،برق المللي بينكنفرانس 

جريان  يگير اندازه يبرا يغيرتماس يفراصوت سنج يو ساخت دب يطراح” :سليمي خليق، يحيي؛ حميتي واقف، وحيد .77
صـنايع نفـت، گـاز،     در )ميترينـگ (هـا   هيدروكربن يگير آموزشي اندازه يهمايش تخصص، “هگاز فشار پايين در لول
  .1392، ، تهرانيپااليش و پتروشيم

اولـين همـايش    ،“اي طراحي و ساخت فلـومتر گـازي فراصـوتي تعبيـه    ” :حميتي واقف، وحيد؛ سليمي خليق، يحيي .78
  .1392، ، تهرانيصنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشيم در )ميترينگ(هيدروكربن ها  يآموزشي اندازه گير يتخصص

ي اتوماسيون توزيع بـا  ها سيستمانتخاب تكنولوژي مخابراتي ”: مظفري، اعظم ؛مهديه، بخشي علي؛ زهرا، پور شريف .79
  .1392آذر  ،، تهرانهاي هوشمند كنفرانس شبكه ،“رويكرد شبكه هوشمند

ي هـا  پستارزيابي كارايي شبكه مخابراتي سيستم اتوماسيون ”: مظفري، اعظم ؛مهديه، بخشي علي؛ زهرا، پور شريف .80
  .1392اصفهان، ايران،  ،كنگره اتوماسيون صنعت برقدومين  ،“IEC61850مبتني بر استاندارد 

ي هـا  پستهاي مخابراتي در اتوماسيون  راهكارهايي جهت باال بردن امنيت شبكه” :زهرا، پور شريف ؛مظفري، اعظم .81
  .1392اصفهان، ايران،  ،دومين كنگره ملي اتوماسيون صنعت برق ،“انتقال
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كنفرانس  ،“تدوين نقشه راه شبكه هوشمند براي شبكه توزيع ايرانهاي  چالش” :سيد فرشي، شيدا؛ پورمستدام، كاوه .82
  .1392 اي سيرد، تهران، خرداد منطقه

) AMI(گيري هوشـمند   ساخت اندازه تعامالت زير” :ور مستدام، كاوه؛ سيد فرشي، شيداعباسي، سيد محمد مهدي؛ پ .83
 .1392 تهران، آبان ،للي برقالم بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“هاي شبكه هوشمند با ساير زيرسيستم

بيست و هشتمين  ،“افزارهاي حوزه توزيع برق آزمون نرم”: مرتضوي، فرزانه؛ هاللي مقدم، مهشيد؛ سيد فرشي، شيدا .84
 .1392 تهران، آبان ،المللي برق كنفرانس بين

 در داده مـديريت  افزار نرم كارايي تست”: زاده، نگارا؛ سيد فرشي، شيدا هاللي مقدم، مهشيد؛ مرتضوي، فرزانه؛ زمان .85

تهـران،   ،المللي برق بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“فهام طرح بر منطبق (AMI)گيري هوشمند  اندازه زيرساخت
 .1392 آبان

ي هـا  شـركت متدولوژي تدوين نقشه راه شـبكه هوشـمند بـراي    ” :صبا، رنجبر؛ پور مستدام، كاوه؛ سيد فرشي، شيدا .86
 .1392 تهران، آبان ،المللي برق رانس بينبيست و هشتمين كنف ،“توزيع

سـاخت وريسـتورهاي خطـوط انتقـال و توزيـع بـا       ”: رياحي نوري، نسترن؛ صراف ماموري، رسول؛ مهديخاني، علي .87
 .1392 نهمين كنگره سراميك ايران، تهران، ارديبهشت ،“استفاده از فناوري نانو

 ،“معرفـي، مزايـا، كاربردهـا و ارزيـابي فنـي و اقتصـادي      : هاي خورشيدي نانوسـاختار  سلول”: رياحي نوري، نسترن .88
 .1392 ، تيرتهراننخستين همايش تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي، 

 ،“ساخت برقگير با استفاده از قرص اكسيد روي نانوساختار جهت نصب در شـبكه توزيـع وردآورد  ”: مهديخاني، علي .89
 .1392 ، تيرتهرانبرق و انرژي، نخستين همايش تخصصي فناوري نانو در صنعت 

: پور، مهدي؛ مهديخاني، علي؛ سياوش موخر، روزبه؛ جاللي، مهسا؛ دولتي، ابوالقاسـم  رياحي نوري، نسترن؛ منتظري .90
 بـه  شـده  توليد اكسيدتيتانيوم دي آند از با استفاده رنگ با شده حساس نانوساختار خورشيدي سلول راندمان افزايش”

 .1392تين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايران، تهران، مهر نخس ،“هيدروترمال روش

هاي  آن بر خواص نمونه تأثيرساخت و بررسي  فرايندطراحي شرايط ”: هور، مهرنوش؛ رضانژاد، ساينا؛ جودت، حمزه .91
المللي برق، تهـران، آبـان    بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“آغشته مورد استفاده در كامپوزيت پره توربين بادي پيش

1392. 

 FTOمقدار فلوئور بر خواص الكتريكـي پوشـش    تأثير”: دبير، فاطمه؛ صراف ماموري، رسول؛ رياحي نوري، نسترن .92
 .1392المللي برق، تهران، آبان  بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“جهت استفاده در سلولهاي خورشيدي نانوساختار

بررسي اثـر نـانوذرات پـرك شيشـه بـر      ”: لحي، سميرا؛ احساني، مرتضي؛ رياحي نوري، نسترن؛ مهديخاني، عليصا .93
بيست و هشـتمين كنفـرانس    ،“خواص فيزيكي و اپتيكي پلي متيل متا اكريالت به عنوان زير پايه سلول خورشيدي

 .1392المللي برق، تهران، آبان  بين

بررسي اثر نـانو ذرات پـرك شيشـه بـر     ”: احي نوري، نسترن؛ مهديخاني، عليكاوياني، بهجت؛ احساني، مرتضي؛ ري .94
المللـي   بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“هاي خورشيدي ت جهت كاربرد در سلخواص بسترهاي پلي اتيلن ترفتاال

 .1392برق، تهران، آبان 
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هاي خورشـيدي   و ساخت ماژولطراحي ”: رياحي نوري، نسترن؛ مهدي پور، مهراد؛ سياوش، روزبه؛ مهديخاني، علي .95
 .1392المللي برق، تهران، آبان  بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“نانوساختار

طراحي فرموالسيون رزين مـورد اسـتفاده در سـاخت    ”: ور، سهيل هور، مهرنوش؛ رضانژاد، ساينا؛ جودت، حمزه؛ پيله .96
 .1392المللي برق، تهران، آبان  بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“آغشته كامپوزيت پرة توربين بادي پيش

-سـاخت نـانوذرات طـال   ”: سياوش، روزبه؛ رياحي نوري، نسترن؛ جاللي، مهسا؛ دولتي، ابوالقاسـم؛ قربـاني، محمـد    .97
دهي الكتروشيميايي جهت استفاده در كاتد سلول خورشيدي نانوسـاختار حسـاس شـده بـه      پاالديوم به روش رسوب

 .1392المللي برق، تهران، آبان  بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“ )DSSC(رنگ 

ساخت خمير نقره جهت اسـتفاده در مـاژول   ”: پور، مهراد؛ سياوش، روزبه؛ رياحي نوري، نسترن؛ جاللي، مهسا مهدي .98
  .1392المللي برق، تهران، آبان  بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“هاي خورشيدي نانوساختار سلول

  سـازي شـرايط سـنتز نـانوپودر     بهينـه ”: دي، فاطمه؛ صراف ماموري، رسول؛ رياحي نوري، نسـترن غفوري نجف آبا .99
CeO-MgO و مـواد نانوسـاختار، تهـران،     هـا  المللي فـوق ريزدانـه   كنفرانس بين ،“ساخته شده به روش همرسوبي

 .1392آبان

آزمـون تـاگوچي جهـت سـنتز     اسـتفاده از طراحـي   ”: موري، رسول؛ رياحي نوري، نسترنغفاري، ياسمن؛ صراف ما .100
ها و مواد نانوساختار، تهـران،   المللي فوق ريزدانه كنفرانس بين ،“به روش سل ژل احتراقي Al2O3.Y2O3نانوپودر 

 .1392آبان 

معرفـي، ويژگـي،   : هاي خورشيدي نانوسـاختار سلول”: يخاني، علي؛ سياوش موخر، روزبهرياحي نوري، نسترن؛ مهد .101
 .1392 ها و مراكز علمي و پژوهشي، تهران، آبان دومين همايش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ،“كاربردها و ساخت

كاري بـر   سد حرارتي و افزايش ميزان خنك  پوشش تأثيربررسي ”: خدابخشي، ميثم؛ ژام، علي اكبر فالح، علي اكبر؛ .102
بيسـت   ،“فاده در توربينمورد است GZ-X10NiCrNb32-20 ديدگي قطعه ساخته شده از فوالد روي كاهش آسيب

  .1392المللي برق، تهران، آبان هشتمين كنفرانس بين  و 
بررسي علت شكست پره توربين كم فشار بخار در يك واحـد نيروگـاهي   ”: پور لياسي، حسن؛ سعادت، مرتضي كاظم  .103

 .1392المللي برق، تهران، آبان هشتمين كنفرانس بين بيست و  ،“داخل كشور

ت يكدست الينـر مولـد گـازي    تهيه مشخصات فني، تدوين تكنولوژي و ساخ”: ؛ و همكارانكاظم پورلياسي، حسن .104
  .1392ها و مراكز علمي و پژوهشي، تهران، آبان  دومين همايش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ،“5فريم 

رسـور  بررسي علل شكست پره متحـرك رديـف اول كمپ  ”: پور، علي جهانگيري، محمدرضا؛ فالح، علي اكبر؛ غياثي .105
 .1392المللي برق، تهران، آبان هشتمين كنفرانس بين بيست و  ،“مگاواتي 30يك توربين گازي 

المللي برق، تهران،  هشتمين كنفرانس بين و   بيست ،“تهيه اطلس خوردگي براي صنعت برق كشور”: رضاخاني، داور .106
 .1392آبان

 ،“يـك نيروگـاه بخـاري    هيتـر  ريهاي سـوپرهيتر و   اندازي سيستم پايش خوردگي لوله نصب و راه”: رضاخاني، داور .107
 .1392ها و مراكز علمي و پژوهشي، تهران، آبان دومين همايش ارتباط صنعت برق با دانشگاه

بيسـت و هشـتمين كنفـرانس     ،“بررسي داليل تخريب قطعه تـداخلي ياتاقـان تـوربين بخـار    ”: زاده، محسن مهدي .108
 .1392المللي برق، تهران، آبان  بين
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 ،“محفظه حلزونـي در يـك نيروگـاه آبـي    آناليز زوال رنگ و پوشش اعمال شده به ”: محمد؛ مولوي، هدي قديمي، .109
 .1392 المللي برق، تهران، آبان بيست و هشتمين كنفرانس بين

جهـت   CO2ي حرارتي كشور براي نصب سيستم بازيافـت  ها نيروگاهبندي  اولويت”: مراديان، عدنان؛ رعايايي، عماد .110
 .1392 المللي برق، تهران، آبان بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“زن نفتيتزريق در مخا

 ،“انكتورهـا جهـت جلـوگيري از خـوردگي    بررسي چگونگي ايجاد پوشش قلع بر ك”: باجقلي، اعظم؛ ميرزايي، مهدي .111
 .1392 اي سيرد، تهران، دي دومين كنفرانس منطقه

هـاي هيبريـدي    بررسي امكان استفاده از نانوپوشش”: رياحي نوري، نسترن؛ مهديخاني، علي؛ جعفري ندوشن، ناصر .112
 .1392 ، شيراز، بهمنها نيروگاههمايش شيمي  ،“بر روي تجهيزات نيروگاهي

بـه   CeO2-MgOاثر نوع سوخت بر سنتز نـانوپودر  ”: غفوري، فاطمه؛ صراف ماموري، رسول؛ رياحي نوري، نسترن .113
 .1392 پنجمين كنفرانس نانوساختار، كيش، اسفند ،“روش احتراقي

سـنتز  ”: پـور، مهـراد   نـوري، نسـترن؛ مهـدي    االسالم؛ سياوش مؤخر، روزبه؛ رياحي جاللي، مهسا؛ صدرنژاد، خطيب .114
به صورت ساختار يك جهته، قابل استفاده در آند سلول خورشـيدي حسـاس    TiO2اي  هيدروترمال نانوذرات شاخه

 .1392 پنجمين كنفرانس نانوساختار، كيش، اسفند ،“ه به رنگدانهشد

) 1:1(اثر نوع سـوخت بـر سـنتز احتراقـي نـانوپودر      ”: غفاري، ياسمن؛ صراف مأموري، رسول؛ رياحي نوري، نسترن .115
Al2O3.Y2O3“، 1392 پنجمين كنفرانس نانوساختار، كيش، اسفند. 

شناسايي فازهاي موجود در ريزساختار سوپرآلياژ پايه ”: بياباني، ارغوان آ؛ فالح، پرستو؛ سلطانلو، مصطفي؛ فالح، پانته .116
ي برق، تهران، ها نيروگاهششمين كنفرانس  ،“در حالت ريختگي و كاركرده و بررسي زوال ريزساختاري X45كبالت 
 .1392 بهمن

ششـمين كنفـرانس    ،“بررسي علل تخريب لوله سـوپرهيتر واحـد آمونيـاك   ”: يرپي، محمدرضا؛ سلطانلو، مصطفيش .117
 .1392 ي برق، تهران، بهمنها نيروگاه

بررسي عملكرد انتقـال حـرارت كـولر روغـن     ”: سرمدي، مجيد؛ همتي، منصور؛ دليريان سرابي، سهيال؛ مدني، زهرا .118
 ي بـرق، تهـران، بهمـن   هـا  نيروگـاه ششمين كنفرانس  ،“ها نيروگاه طرشت با استفاده از نانو پوشش 4توربين واحد 

1392. 

) Hold-up(متوسـط انباشـتگي   ”: د، فاطمه؛ بهمنيار، حسين؛ موسويان، محمدعلي؛ مولوي، هدي؛ منافي، ستارهبهزا .119
 .1392 المللي مهندسي شيمي، كيش، اسفند كنگره بين ،“)غربالي(هاي ديسكي متخلخل  ندهده استاتيكي در تماس

 صـنعت  نتـايج  ارايـه  و يـزد  استان صنايع خاموشي هزينه محاسبه”: رستمي، ثريا؛ بهداد، فريده؛ صحتي، محمدرضا .120
   .1392كرمانشاه، ارديبهشت  ،برق نيروي كنفرانس توزيع هجدهمين ،“نساجي

ي بادي، ها نيروگاهمطالعه و برآورد قيمت برق توليدي از ”: پرست كاشاني، آرش؛ الري، حميدرضا رستمي، ثريا؛ حق .121
  .1392يران، تهران، مهر نخستين كنفرانس ملي انجمن انرژي ا ،“خورشيدي و بيوگاز

به  ي بادي مگاواتيها توربين مناسب انتقال تكنولوژي روشانتخاب ”: رستمي، ثريا؛ بحري، عباس؛ الري، حميدرضا .122
 .1392نخستين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايران، تهران، مهر  ،“كشور
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ـ   ”: الري، حميدرضا؛ بحري، عباس؛ رستمي، ثريا؛ الهي، عباس .123  ،“مگـاواتي  2وربين بـادي ملـي   طراحـي و سـاخت ت
 .1392نخستين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايران، تهران، مهر 

تحليل افزايش دمـاي ديسـك ترمـز تـوربين     ” : يزداني، محمد جواد؛ موسوي ترشيزي، سيد ابراهيم؛ بحري، عباس .124
 .1392نخستين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايران، تهران، مهر  ،“بادي مگاواتي در حالت ترمز عادي و اضطراري

تحليـل فركانسـي روتـور تـوربين     ”: كنكراني فراهاني، محمد؛ عين القضاتي، مونا؛ بحري، عباس؛ الري، حميد رضا .125
، تهـران، آبـان   المللـي بـرق   بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“مگاواتي ملي با استفاده از روش المان محدود2 بادي

1392. 

ارايه يك رهيافت جديد بـراي تعيـين   ”: چمني، محمد؛ تاران، بهرام؛ الهي، عباس؛ بحري، عباس؛ الري، حميد رضا .126
، تهـران، آبـان   المللي برق بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“استراتژي كنترلي سيستم يا توربين هاي بادي مگاواتي

1392. 

مدل سازي و تحليـل  ”: ضل؛ الري، حميدرضا؛ بحري، عباسعاقلي نژاد، محمدمهدي؛ موسوي ترشيزي، سيد ابوالف .127
 .1392، تهران، آبان المللي برق بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“مگاواتي 2ريشه پره توربين بادي 

بررسي اثر برج روي بارگذاري پره ”: موسوي ترشيزي، سيد ابوالفضل؛ الري، حميدرضا؛ بحري، عباس؛ جليلوند، رضا .128
 .1392، تهران، آبان المللي برق ت و هشتمين كنفرانس بينبيس ،“توربين بادي

ررسي ديناميكي سيستم تهويه توربين بادي ب” :بخشي، مرتضي؛ الهي، عباس؛ الري، حميدرضا؛ بحري، عباس فيض .129
 .1392، تهران، آبان المللي برق بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“مگاواتي 2

كاهش هزينه هاي محاسـباتي در طراحـي خسـتگي بـرج تـوربين      ” :فتحي، عليرضا؛ الري، حميدرضا؛ الهي، عباس .130
 .1392، تهران، آبان المللي برق بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“بادي

آناليز تنشي ديسك ترمز توربين ” :ترشيزي، سيد ابراهيم؛ بحري، عباس؛ سعيدي، حامد يزداني، محمد جواد؛ موسوي .131
 .1392، تهران، آبان المللي برق بيست و هشتمين كنفرانس بين ،“اواتي در شرايط عادي و اضطراريبادي مگ

132. Moshari, A., Madihi, Z., Moslemi, N., Jalali, D.,"A Novel Algorithm for Long-term Load 
Forecasting of Distribution Networks under Redevelopment Conditions"; 22nd 
International Conference on Electricity Distribution (CIRED), Stockholm, 2013. 

133. Asadi, M., Jalilian, A., "Balancing Capacitors Voltages and Currents Control of a Hybrid 
Active Power Filter Comprising 3-Level NPC Inverter based on PI-Predictive Control 
System"; 28th International power system conference (PSC), Tehran, Nov 2013. 

134. ziaee Nezhad, M., Mohammadi, D., Rostaghi Chalaki, M., “Analysis and Investigation of 
Hybrid Insulators Installed in Different Areas of Country Through the Evaluation Tests”; 
2nd Regional Conference on Electricity Distribution (CIRED), Tehran, , 2014. 

135. Ahmadi-Joneidi, I., Rezaei, M., Norouzi, H., Ardakani, H., Dianati, J., “Simulation of 
Induced over Voltage due to Indirect Lightning Strike on a Distribution Medium Voltage 
Overhead Lines Regarding to Lossy Ground and Protection Using Multi Chamber 
Arrester without Grounding System”, 2nd Regional Conference on Electricity Distribution 
(CIRED), Tehran, 2014. 

136. Zekavati, A., Jafari, M.A., Rahnavard, A., Yavartalab, A., Samadi, M., “Development of 
Seismic Capacity Curve (S.C.C.) for Power Distribution Concrete Poles”; 22nd 
International Conference on Electricity Distribution (CIRED), Stockholm, June 2013. 
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137. Rahnavard, A., Jafari, M.A., Yavartalab, A., Samadi, M., Farahani, M.R., “Seismic 
Vulnerability Assessment of Electric Power Distribution Network in Iran”; 22nd 
International Conference on Electricity Distribution (CIRED), Stockholm, June 2013. 

138. Gilvanejad, M., Ghadiri, H., Shariati, M.R., Khayyamim, S., “Analyzing the Effect of 
Transformer Utilization Factor in Distribution Networks as an Investment Management 
Index by Using Displan Software”; 22nd International Conference on Electricity 
Distribution (CIRED), Stockholm, 2013.  

139. Shabanzadeh, M., Fallahi, F., Rahimi, S.,"Optimal Contract Pricing for Private DG-
Owners via Bilevel Programming"; 28th International power system conference; PSC; 
Tehran; Iran; Nov 2013. 
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  شده در مجالت و نشريات مقاالت چاپ

خسارت ناشي از خرابي و يـا قطعـي هـاي مكـرر در     كاهش ”:ناصر، يزدآباديمحمدرضا؛ شريعتي، ود؛ مسعآسايش،  .1
پژوهشـي ره آورد  -مجله علمـي  ،“دمپر ضد هم آوايي-با استفاده از جاذب خطوط ولتاژ باال در اثر ناپايداري ارتعاشي

  .1392آبان  ،تهران، 10- 1 .، صص91-2-021كد ، 92-1931شماره  ،نگهداري و تعميرات
بررسي روند يك ”: ژاد، مهساĤيينكندي، مسعود؛ رضايي، مجيد؛ ضي رضايي سامانزاده، صفر؛  محمدي، داود؛ فرضعلي .2

المللـي   سازي ايده تحقيقاتي تا مرحله توليد انبوه و صادرات و مشاركت در تدوين استاندارد بين الگوي موفق در پياده
(IEC)  1392ماهنامه صنعت برق، بهار  ،“نيرودر پژوهشگاه.  

ي بررسـي و افـزايش ميـزان    هـا  روشي تهيه نانوسـياالت،  ها روش: يست؟ بخش دومنانو سيال چ” :مولوي، هدي .3
 .1392، 11-5صص ، 26شماره دنياي نانو،  ، نشريه“پايداري آنها

، 187شـماره  ، سـيمان نشريه  ،“هاي معدنيروغن گياهي ترانسفورماتور، جايگزيني سبز براي روغن” :هدي، مولوي .4
 .1392آبان ، 66-57 .صص

 نـانوذرات  سـنتز  ي بهينه شرايط تعيين”: نوري، نسترن رياحي موري، رسول؛مأ آبادي، فاطمه؛ صرافغفوري نجف  .5

پژوهشي علم و مهندسي سـراميك،   -نشريه علمي  ،“تاگوچي طراحي از استفاده رسوبي با هم روش به سريا -منيزيا
 .1392، پاييز 3، شماره 2جلد 

 شـرايط  تعيـين  جهـت  تـاگوچي  طراحـي  بكارگيري”: غفاري، ياسمن؛ صراف ماموري، رسول؛ رياحي نوري، نسترن .6
پژوهشي علم و مهندسي سراميك، جلـد   -نشريه علمي  ،“احتراقي ژل-سل روش به YAlO3نانوذرات  سنتز بهينه

 .1392، زمستان 4، شماره 2

7. Ahmadi-Joneidi, I., Rezaei, M., Kahuri, H. Sahragard, J., Sayani, A., “Evaluation of Actual 
Field Ageing on Room Temperature Vulcanized Silicone Rubber”; Coating of Ceramic 
Insulators on 230/63 Substation, Life Science Journal, 10(4s), 2013. 

8. Gilvanejad, M., Shariati, M.R., Ghadiri, H., Khayyamim, S., Yavartalab, A.,: “A New 
Approach to System Planning”; Transmission & Distribution World Magazine, Vol.65, 
No.4, pp.30-34, Illinois, April 2013. 

9. Mohammadi, M., Fallahi, F., “A Comprehensive Model for Scenario Planning in Power 
Industry”; Global Journal of Science, Engineering and Technology, Issue 14, pp. 173-180, 
2013. 

10. Haghparast Kashani, A., Saleh Izadkhast, P., Asnaghi, A., “Mapping of Solar Energy 
Potential and Solar System Capacity in Iran”; International Journal of Sustainable Energy, 
http://dx.doi.org/10.1080/14786451.2013.784317, 2013. 

11. Porkhial, S., Nouraliee, J., Rahmani, M.R., Ebrahimi, D., “Resource Assessment of Vartun 
Geothermal Region, Central Iran”; Journal of Tethys, Vol.1, No.1, pp.29-40, Tehran, May 
2013. 

12. Bozorgmehri, S., Hamedi, M., Babaei, A., “Modeling of Nanostructured Palladium Anode 
in Solid Oxide Fuel Cells”; Advanced Materials Research, Vol. 829, pp. 195-198, 2014. 

13. Bozorgmehri, S., Hamedi, M., Babaei, A., “Modeling of Nanostructured Palladium Anode 
in Solid Oxide Fuel Cells”; 4th International Biennial Conference on UltraFine Grained 
and NanoStructured Materials (UFGNSM), Vol. IV, Tehran, November 2013. 
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14. Rezaei, M., Livani, E., Eslami, M.A., “Assessment of Pellet Production Potential in 
Different Provinces of IRAN Based on Available Biomass Resources”; International 
Academy of Energy, Minerals & Materials (IAEMM), pp.66-71, Ottawa, Canada, 
September 2013. 
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  )ISI(شده  شده در مجالت نمايه مقاالت چاپ

1. Hosseini, S.A., Shahmorad, S., Masoumi, H., "Extension of the Operational Tau Method 
for Solving 1-D Nonlinear Transient Heat Conduction Equations"; Journal of King Saud 
University-Science, Doi: 10.1016/j.jksus.2013.01.001, Jan 2013. 

2. Rezaei, M., Ahmadi-Joneidi, I., Parhizgar, A., Kahuri, H., Sayani, A., "Evaluation of 
Actual Field Ageing on Silicone Rubber Insulator under Coastal Environment" Life 
Science Journal, 10(5s), 2013. 

3. Gilvanejad, M., Askarian Abyaneh, H., Mazlumi, K., “Estimation of Cold-Load Pickup 
Occurrence Rate in Distribution Systems”; IEEE Transactions On Power Delivery, Vol.28, 
No.2, pp.1138-1147, April 2013. 

4. Gilvanejad, M., Askarian Abyaneh, H., Mazlumi, K., “Estimation of the Overload-Related 
Outages in Distribution Networks Considering the Random Nature of the Electrical 
Loads”; IET Generation, Transmission & Distribution Journal, Vol.7, No.8, pp.855-865, 
August 2013. 

5. Bagheri, F., Mokarizadeh, V., Jabbar, M., “Developing energy performance label for office 
buildings in Iran”; Energy and Buildings Journal, No.61 , pp.116–124, Feb. 2013. 

6. Hosseinzadeh, H., Shayegan, J., Jalali, M., “Performance Enhancement of Dissolved Air 
Flotation Column in Removing Low Concentrations of Heavy Fuel Oil by Adding 
Powdered Activated Carbon”, Desalination and Water Treatment, Vol. 51, No. 16-18, pp. 
3353-3360, April 2013. 

7. Fallahi, F., Nick, M., et al," The Value of Energy Storage in Optimal Non-Firm Wind 
Capacity Connection to Power Systems"; Elsevier: Renewable Energy, October 2013. 

8. Bozorgmehri, S., Hamedi, M., “Analysis of Design Parameters in Anode-Supported Solid 
Oxide Fuel Cells Using Response Surface Methodology”; Fuel Cells, Vol. 13, No. 4, pp.1-
10, July 2013.  

9. Ladjevardi, S.M., Asnaghi, A., Izadkhast, P.S., Kashani, A.H., “Applicability of Graphite 
Nanofluids in Direct Solar Energy Absorption”; Solar Energy, No.94, pp.327-334, 2013. 
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  هاي تحقيقاتي توليد صنعتي نمونه

  
  1392ي تحقيقاتي در سال ها نمونهنتايج تحقيقات و توليد صنعتي  سازي تجاريانتقال دانش فني، 
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  واگذاري امتياز دانش فني نمونه تحقيقاتي براي توليد صنعتي

در راستاي تحقق اهداف توسعه اقتصادي، باال بردن سـطح توليـدات داخلـي، كمـك بـه رشـد اقتصـاد ملـي، همچنـين          
هاي تحقيقاتي كه در پژوهشگاه نيرو به ساخت نمونـه محصـول    تعدادي از پروژهي پژوهشي، ها طرحبرداري از نتايج  بهره

  .اندازي شده است اند با همكاري بخش خصوصي به توليد صنعتي رسيده و خط توليد آنها راه منجر شده
  :عبارتند از 1392عناوين محصوالت توليدشده تا پايان سال 

 كنتور ديجيتال تكفاز 

  كيلوولت63مقره كامپوزيتي تا رده 

 ي موقت براي خطوط انتقال نيروها دكل 

 RTU توزيع 

 مودم راديويي 

  مپِر پيچشي ضد گالوپينگدTDD 

  جداكنندهST 

 نشانگر خطا  
 مانيتورينگ برقگير 

 هشداردهنده ميدان الكتريكي 

 فاز كنتور ديجيتال سه 

 خطاي زمين حساس رله حفاظتي (Sensitive Earth Fault Relay) SEF 

 ياب خطا براي خطوط انتقال نيرو  فاصله(Fault Locator) FL 

 ترميم مقره 

 هشداردهنده زلزله 

  مانيتورينگOn-line ترانسفورماتور 

 جريان زياد رله حفاظتي (Over Current Relay) OCR 

 PLC  ديجيتال مدلG1200 

 كيلوولت 20پليمري  -مقره سوزني سراميكي 

 ساز آنالوگ سيستم قدرت شبيه 

  كيلوولت20ولتاژ و جريان در خطوط توزيع هوايي فشارمتوسط مقره سنجش 

 اسكادا افزار نرم  
  محصوالتي كه در مرحله انتقال دانش فني قراردارند

 كيلوولت 20مقره سوزني بتن پليمري  
  كيلو ولت 20سكشنااليزر الكترونيكي شبكه توزيع 

 ديجيتال سيستم حفاظت از راه دور ديجيتال باقابليت اتصال به شبكه مخابرات  
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  نمونه تحقيقاتي براي توليد صنعتي 12مزايده واگذاري امتياز دانش فني 

سازي نتايج تحقيقات و با هدف رشد و پيشرفت اقتصادي، كاهش وابستگي و جلوگيري از  منظور تجاري پژوهشگاه نيرو به
هـاي تحقيقـاتي    تعدادي از پروژه خروج غيرضروري ارز و استفاده از نتايج تحقيقات در امر توسعه صنعت برق، دانش فني

 1392منظور توليد صـنعتي در سـال    اند، براي واگذاري به يافته خود را كه به ساخت يك نمونه محصول منجر شده خاتمه
  .بشرح زير اعالن نمود

  ردكارب  انگليسينام  محصول نام رديف

 High Pressure Control  شير كنترلي فشار باال  1
Valve 

در مسيرهاي مختلف نيروگاه،  قابل استفاده
... پااليشگاه،خطوط انتقال نفت،پتروشيمي ها و

  .براي كنترل دبي سيال
  توليد پراكنده برق در مناطق ايزوله از شبكه 25kW Wind Turbine  كيلو وات 25توربين بادي   2

گيري فازوردستگاه اندازه  3
)PMU(  

Phasor Measurement 
Unit 

دقيق فاز در بررسي  گيري به منظور اندازه
  پايداري و حفاظت سيستم در شبكه انتقال

4  

مودم راديويي طيف گسترده با
تكنيك پرش فركانس در باند 

-FHSS(مگا هرتز 900فركانسي 

900(  

Frequency Hopping 
Spread Spectrum Radio 
Modem(FHSS-900) in 

900MHz Band 

انتقال اطالعات به صورت راديويي با نرخ بيت 
kbps 100  

سيستم پايش مداوم گاز   5
  ها نيروگاه

Continuous Emission 
Monitoring  System 

پايش مداوم گازهاي خروجي از دودكش 
سازي  محيطي، بهينه با نگرش زيست ها نيروگاه
  كنترل احتراق و كاهش مصرف سوخت فرايند

 Thermal Energy  سيستم ذخيره ساز سرما  6
Storage System 

سازي سرما به منظور عدم استفاده از  ذخيره
ي سرمايشي در ساعات اوج مصرف ها سيستم

  برق و يا كاهش ظرفيت سيستم سرمايشي

كلكتور خورشـيدي لولـه خـال بـا       7
 لوله گرمايي

Heat Pipe Evacuated 
Tube Solar Collector  

ي خورشـيدي شـامل   ها سيستمقابل استفاده در 
ها، گرمـايش فضـا، چيلرهـاي جـذبي     آبگرمكن

 ...ي حرارتي وها پمپخورشيدي، 

8  
كنترلر الكترونيكي جامع ريكلـوزر  
و سكسيونر بـا قابليـت برقـراري    
 ارتباط با مركز ديسپاچينگ توزيع

Electronic Controller of 
Auto Recloser and 
Sectionner with 
Communication 
Capability to SCADA 
Center

اتوماسيون توزيـع و   سازي پيادهدر قابل استفاده 
در مناطق داراي خطا به منظور رفع سريع خطـا  

 ها و كاهش خاموشي

 در مقابل اضافه ولتاژ ها پستحفاظت  Composite Arrester برقگير كامپوزيتي  9

سيستم مخـابراتي انتقـال داده از  10
  كيلوولت  20طريق خطوط 

Distribution Line 
Carrier for Data 
Transmission

  كيلوولت  20انتقال داده از طريق خطوط 

 Hydrogen Purity Meter  دستگاه خلوص سنج هيدروژن  11

درجه خلوص هيدروژن در ژنراتورها  گيري اندازه
و واحدهاي هيدروژن در ژنراتورهـا و واحـدهاي   

  هيدروژن سازي
 Optical Natural Gas  فلومتر نوري گاز طبيعي  12

Flow Meter
  ها نيروگاهفلوي گاز مصرفي  گيري اندازه
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  مشاركت در تحقيقات و واگذاري امتياز دانش فني توليد همزمان

منظور افـزايش سـهم و مشـاركت بخـش خصوصـي در       ي موردنياز صنعت برق و انرژي و بهها فناوريدر راستاي توسعه 
هاي تحقيقـاتي   صورت همزمان، انجام تعدادي از پروژه دانش فني به تحقيقات متناسب با نياز اين صنعت و واگذاري امتياز

گذاري بخش خصوصي فعال شده و امتيـاز دانـش فنـي  شوند با مشاركت و سرمايه كه منجر به ساخت نمونه محصول مي
  .اند توليـد صنعتـي آنها همزمـان با انجام مراحل تحقيقاتي در دو سال گذشته واگذار شده

با هدف انجام تحقيقات كاربردي متناسب با نياز صنعت برق و پتانسـيل علمـي موجـود در پژوهشـگاه در     اين فعاليت 
هاي مرتبط با صنعت برق شامل توليد، انتقال و توزيع نيرو، كنترل و مديريت شبكه، انرژي و محيط زيست، شيمي و  زمينه

  .دشو مواد و استفاده از توان مهندسي ساخت و توليد داخل انجام مي
هاي پروژه توسط بخش خصوصي بوده و پس از توليد صـنعتي در   بخشي از هزينه تأمينصورت  چگونگي مشاركت به
  .شود مي تأمينهاي تحقيقات از قدرالسهم فروش محصول  مدت زمان معين هزينه

  :مزاياي استفاده از اين طرح عبارتند از
 نياز صنعتهاي انجام تحقيقات در راستاي رفع  جويي در هزينه صرفه  
 هاي تبديل نمونه تحقيقاتي به نمونه صنعتي حذف هزينه 

 كاهش هزينه تمام شده تجهيزات در صنعت 

 سازي دانش فني متناسب با نياز صنعت بومي 

 جلوگيري از خروج غيرضروري ارز 

 رشد و پيشرفت اقتصادي 

 كاهش وابستگي صنعت به تجهيزات توليدشده در خارج از كشور 

 زايي اشتغال  

ادهاي مشاركت در تحقيقات و واگذاري امتياز دانش فني همزمان در مورد محصوالت زير منعقد شده و درحال انجام قرارد
  .باشند مي
  ساخت ماژول تشخيص خطا و افزودن آن بهRTU  بخش تحقيقاتي خاتمه يافته است(توزيع(. 

  مودم باند پايه براي مودم راديوييSEM400 )ستبخش تحقيقاتي خاتمه يافته ا(. 

 رله مديريت فيدر 

 طرح (ي اضطراري براي خطوط انتقال نيرو ها دكلH( 

 سيستم حفاظت از راه دور ديجيتال با قابليت اتصال به شبكه مخابرات ديجيتال 

 بخش تحقيقاتي خاتمه يافته است(هاي توزيع  افزار طراحي و توسعه بهينه شبكه نرم(. 

  مانيتورينگOnline  كليد هاي فشار قوي 

 گاه زميني نشانگر خطا ايست)FI-RTU (هاي  با قابليت پشتيباني پروتكلGPRS  وGSM. 

 سيستم مديريت مصرف برق مشتركين با قابليت تبادل اطالعات با كنتورهاي هوشمند 

  هنگام غلظت گازهاي  هب گيري اندازهسيستمCO  وH2 و مقدار رطوبت روغن عايقي در ترانسفورماتورهاي قدرت 



  

Niroo Research Institute                 1392كارنامه پژوهشي سال  

216 

رو گاه   ژپو

  ماژول محاسباتي و عملياتي براي كنتورLandys+Gyr ) مدل تكفازZCF100( 

 كنتور تك فاز هوشمند و سه فاز اتصال مستقيم هوشمند 

  طراحي، ساخت و آزمون دكلHST 400Kv هاي سرد نـورد   مشبك تك مداره آويزي خطوط انتقال نيرو با پروفيل
 )Cold Formed( شده

  طراحي و ساخت دستگاه پرتابل تست رله تكفاز 

 متمم قرارداد( سيستم حفاظت از راه دور با قابليت اتصال به شبكه مخابرات ديجيتال( 

 

  ي تحقيقاتي ها پروژهعناوين دانش فني 
  اند  واگذار شده 1392كه امتياز دانش فني آنها در سال 

 پودر نانو ساخت ZnO قرص نمونه ساخت و يرو دياكس يرهايبرقگ در مصرف مورد 

 نساختما گرمايشي و سرمايشي يها سيستم در كاربرد جهت خالء هاي لوله با خورشيدي كلكتور 

 يبار كم به پرباري از مطيوع تهويه سيستم الكتريكي بار جابجايي جهت سرما سازي ذخيره  سيستم 

 با اطالعات تبادل قابليت با مشتركين مصرف الگوي اصالح منظور به برق، مصرف نشانگر دستگاه ساخت و طراحي 
 دهوشمن كنتورهاي

  دستگاه نشانگر خطا با قابليت ارتباط راه دور  
  

  :الذكر در ادامه آورده شده است فوقشرح كامل محصوالت 
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  :عنوان محصول توليدي

  قرص مورد مصرف در برقگيرهاي اكسيد روي و ساخت نمونه ZnOساخت نانو پودر 

    :مدير پروژه  رنگينه و كاتاليست پارسشركت   :توليدكننده
  مواد غيرفلزي  :گروه پژوهشي  شيمي و مواد  :مركز

  
  : مقدمه ـ تعاريف ـ اطالعات عمومي

روند، از مـاده اوليـه اكسـيد     وريستورهاي اكسيد روي كه امروزه به عنوان برقگير در خطوط انتقال و توزيع نيرو به كار مي
وجود برخـي  . اند عناصر افزودني از جمله اكسيدهاي بيسموت، منگنز، كروم و نيكل تهيه شدهروي به همراه مقادير جزئي 

شود و به منظور دستيابي به پودر اكسيد روي با خلوص  ها باعث بروز مشكالتي در خواص اكسيد روي خالص مي ناخالصي
توجه به اين نكته كه هم اكنون مواد اوليـه   با. به تكنولوژي بااليي نياز است هاي شيمياييمطلوب و افزودن اضافه شونده

شود، سنتز اين مـاده اوليـه در داخـل كشـور باعـث كـاهش قيمـت توليـد          ها با قيمت بااليي به كشور وارد مياين قرص
هاي نامبرده، بسياري از خواص با توجه به توليد پودر اكسيد روي به صورت نانو و استفاده از نانوافزودني. برقگيرخواهد شد

الكتريكي برقگيرهاي اكسيد روي بهبود خواهد يافت كه دليل اين امر افزايش يكنواختي ريزساختار و بهبود خـواص مـرز   
  .باال بردن كيفيت محصول است منظور بهدانه 

. تحقيقـات در زمينـه نـانوتكنولوژي هنـوز در مراحـل ابتـدايي قـرار دارد         عليرغم نزديك به دو دهـه تحقيقـات بنيـادي،   
تكنولوژي رشـد بسـياري خواهـد     هاي مجزا و مختلف، بيانگر اين مساله است كه در نيمه دوم اين دهه بازار نانو يبين پيش
تـري برخـوردار اسـت،     پيامدهاي توسعه اين بازار، كه براي كشورهاي در حال توسعه از اهميت افزون ترين مهماز . داشت

قيمـت مـواد اوليـه در قيمـت      تأثيركمرنگ شدن نقش مواد اوليه در محصوالت نانوتكنولوژي است، به طوري كه نسبت 
هاي جديدتر اين رونـد نزولـي همچنـان     نهايي محصوالت نسبت به گذشته بسيار كاهش يافته است و با ظهور تكنولوژي

هاي مبتني فرايندهاي رقابتي جديد، نه در مواد اوليه بلكه در  هاي نسبي يا به عبارت بهتر مزيت بنابراين مزيت. ادامه دارد
  . بر تكنولوژي بسيار پيشرفته خواهد بود

ها، با استفاده از حجم نواختي توزيع افزودنيساخت ماده اوليه به اين روش كيفيت باالي قرص قابل تهيه را با توجه به يك
همچنين الزم به ذكر است كـه  . تواند داراي صرفه اقتصادي با وجود كيفيت همسان باشد سازد و ميكمتر مواد فراهم مي

بـه دمـاي سـينترينگ و زمـان      ZnOدر فرآيند ساخت وريستورهاي اكسـيد روي در صـورت اسـتفاده از نـانو پودرهـاي      
هـا از  تواند از لحاظ اقتصادي مثمرثمر باشد ضمن اينكه در صورت ريز شدن دانـه تري احتياج است، لذا ميسينترينگ كم

استفاده از ذرات ريـز، هموژنيتـه را   . تري دست يافتتوان به نتايج مناسبلحاظ خواص فيزيكي، مكانيكي و الكتريكي مي
هدايت الكتريكـي برقگيـر و ولتـاژ    . شودنتر پذيري بهتر ميبخشد همچنين سيبرد و خواص الكتريكي را بهبود ميباال مي

شكست به شدت به ريزساختار وابسته است و از آنجايي كه اندازه دانه، مرزدانه و هموژن بـودن ريزسـاختار روي خـواص    
  .باشداست، لذا اندازه دانه يكي از پارامترهاي مهم در ساخت قطعه وريستور مي مؤثرالكتريكي وريستور 

ها جهت ساخت توان عنوان نمود كه هدف اصلي در اين پروژه، سنتز نانو پودر اوليه اكسيد روي و افزودنيوركلي ميبه ط
هاي نهايي قرص برقگير در مقايسه با نوع معمولي و سنتز مـواد اوليـه بـا    نمونه قرص برقگير به منظور باال بردن ويژگي

ها و تسهيل در فرآيند توليد قرص برقگير از طريق كاهش يع افزودنيتكيه بر تركيبات تجاري و حصول يكنواختي در توز
  .باشدمي) كاهش مصرف انرژي(دما و زمان سينترينگ 

  :ي اصلي اين محصول عبارتند ازها ويژگي
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 ايمني باال  
  در حد ميكروآمپر(جريان نشتي پايين(  
  در حدود (قابليت جذب انرژي باالJ/cm3 700(  
  نانوثانيه 20حدود  در(زمان پاسخگويي سريع(  

  : مشخصات فني محصول
  ميليمتر 27 ارتفاع قرص
  ميليمتر 49 قطر قرص
  كيلوولت 4 ولتاژ نامي

  كيلو ولت 3 ولتاژ عملكرد مداوم
  كيلوآمپر 10 جريان تخليه خط

 ولتاژ باقيمانده تحت ضـربه جريـاني صـاعقه
  كيلو آمپر 10

  كيلو ولت 68/9

جرياني كليد زنـيولتاژ باقيمانده تحت ضربه
  آمپر 200

  كيلو ولت 9/5

  IEC 60099-4 استاندارد آزمون

  :كاربرد ـ عملكرد ـ مصرف
  استفاده در كيسينگ براي جلوگيري از عبور ولتاژهاي مازاد به سمت ترانسفورماتورها

  :مستندات پروژه
 »1385 مهر، گروه پژوهشي مواد غيرفلزي، مركز شيمي و مواد، »مروري بر منابع مطالعاتي.  
 »اسـفند ، گروه پژوهشي مـواد غيرفلـزي، مركـز شـيمي و مـواد،      »فهرست بندي مواد اوليه، تجهيزات و تدارك آنها 

1385 .  
 »  گـروه پژوهشـي   »طراحي تركيب مواد اوليه و افزودني ها و كنترل پارامترهاي مهم جهت حصول نتيجـه مناسـب ،

  .1386 مهرمواد غيرفلزي، مركز شيمي و مواد، 
 »گروه پژوهشي مواد غيرفلـزي، مركـز شـيمي و    »و زينترينگ نمونه هاي شكل داده شده) پرس كردن(دهي  شكل ،

  .1386مواد، دي ماه 
 » ي ها آزمونفاز تست انجام)ICP، LPSA ،XRD ،XRF ،SEM، TEM (گروه پژوهشـي مـواد   »و تحليل نتايج ،

  . 1387غيرفلزي، مركز شيمي و مواد، ارديبهشت ماه 
 »گـروه پژوهشـي مـواد    »هاي معتبر و نصب سـه برقگيـر سـاخته شـده در شـبكه     ه از يكي از آزمايشگاهاخذ تاييدي ،

  . 1387 اسفندغيرفلزي، مركز شيمي و مواد، 
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  :عنوان محصول توليدي

 گرمايشي و سرمايشي يها سيستم در كاربرد جهت خالء هاي لوله با خورشيدي كلكتور
  ساختمان

    :مدير پروژه  تهرانشركت همراه افق   :توليدكننده
  انرژي و مديريت مصرف  :گروه پژوهشي  انرژي و محيط زيست  :پژوهشكده

  
  : مقدمه ـ تعاريف ـ اطالعات عمومي

اي  شـامل دو دسـته كلـي كلكتورهـاي تخـت و لولـه      ) غير نيروگاهي(كلكتورهاي خورشيدي مرسوم در بخش ساختماني 
هاي خورشيدي رواج داشـته و   كلكتورهاي تخت ترموسيفوني به عنوان  آبگرمكناكنون در كشور استفاده از  هم. باشند مي

اگرچـه كلكتورهـاي تخـت ترموسـيفوني در مقايسـه بـا       . باشـد  اي آنها در كشور به صورت محدود و وارداتي مي نوع لوله
اطراف، تلفات حرارتي در آنها  تري برخوردارند، اما به علت انتقال حرارت شديد با محيط اي از ساختار ساده  كلكتورهاي لوله

در اين نوع كلكتورها با افزايش اختالف دماي آب و محيط اطراف، . باشد حرارتي پايين مي نقابل توجه و در نتيجه راندما
به دليل اين افت بازدهي استفاده از اين كلكتورها براي كاربردهاي . باشيم درصد مي 50تا  40شاهد افت بازدهي تا مقدار 

هاي سرد و همچنين  كم اثر بوده و در  اقليم..) .ي سرمايش جذبي وها سيستمهمچون گرمايش فضاهاي داخلي، (ال دما با
كلكتورهـاي  اي نيز هماننـد   كلكتورهاي لوله. باشيم هاي ديگر  شاهد افت شديد بازدهي در آنها مي در روزهاي ابري اقليم

با ايجاد محيط خـالء در فضـاي بـين دو جـدار      در اين نوع كلكتور،. باشند نمي اي پيچيدهداراي ساختار تخت،  خورشيدي
جايي جلوگيري شده و باعث افزايش بازدهي بـه ميـزان    اي لوله دوجداره، از اتالفات حرارتي ناشي از هدايت و جابه شيشه

ي سيال و محيط به همين دليل با افزايش اختالف دما. گردد مي) درصد 40تا  20(قابل توجه نسبت به كلكتورهاي تخت 
هـاي   هاي سرد و روزهاي ابري اقليم اي تحت شعاع قرار نگرفته و استفاده از آنها در اقليم اطراف، بازدهي كلكتورهاي لوله

ي پمـپ حرارتـي و سـرمايش جـذبي امكانپـذير      ها سيستمباشد و همچنين كاربرد اين نوع كلكتورها در  ديگر مطلوب مي
) هيت پايپ(شامل دانش فني طراحي و ساخت اين نوع كلكتور به همراه لوله گرمايي محصول توليدي مورد نظر . ميگردد

وجود لوله گرمايي در كلكتور باعث افزايش بازدهي هر چه بيشتر انتقال حرارت و در نتيجه افزايش هر چه بيشتر . باشد مي
  .شود دماي كاري سيال مي

  

  
  



1392  

ه لولـه     
ازدهي  
جـدول  

بـراي   
و  60/1

وجه به 
.. .ي و  

هـاي   م  

 

2ژوهشي سال 

 

ـداره بـه همـراه
و بـا  هزينـه  زي 

در ج .شده است 

هاي ساخت شه
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  :مستندات پروژه
 »گـروه پژوهشـي انـرژي و مـديريت     »خـالء  هاي لوله با خورشيدي كلكتورهاي كارگيري به موضوع ادبيات بررسي ،

  .1391 خردادمصرف، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 
 »از كشـور  داخل ساخت و نياز مورد تجهيزات خريد امكانات منتخب، خورشيدي كلكتورهاي فني مشخصات بررسي 

، گروه پژوهشي انرژي و مديريت مصرف، پژوهشكده انـرژي و محـيط زيسـت، پژوهشـگاه     »...و اقتصادي فني، نظر
  .1391 مردادنيرو، 

 »گروه پژوهشي انرژي و مـديريت مصـرف،   »اي لوله خورشيدي كلكتور طراحي محاسباتي پكيج ارايه و سازي مدل ،
  .1391 آذرپژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 

 »گروه پژوهشي انرژي و »آن هاي نقشه ارايه و آن حرارتي مبدل و اي لوله خورشيدي كلكتور زاءاج تفصيلي طراحي ،
  .1391 اسفندمديريت مصرف، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 

 »گروه پژوهشي انرژي و مديريت مصرف، پژوهشكده انرژي و »اي لوله خورشيدي كلكتور تجهيزات ساخت و خريد ،
  .1392 آبانمحيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 

 »گـروه پژوهشـي   »خال لوله كلكتور فني دانش واگذاري ي نحوه ارايه و اي لوله خورشيدي كلكتور عملكردي تست ،
  .1392 داسفنانرژي و مديريت مصرف، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 
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  :عنوان محصول توليدي

 به پرباري از وعبمط تهويه سيستم الكتريكي بار جابجايي جهت سرما سازي ذخيره  سيستم
  باري كم

    :مدير پروژه  شركت همراه افق تهران  :توليدكننده
  انرژي و مديريت مصرف  :گروه پژوهشي  انرژي و محيط زيست  :پژوهشكده

  
  : مقدمه ـ تعاريف ـ اطالعات عمومي

 ممكن نياز، حداكثر اين. نمايد تأمين را آن برودتي نياز حداكثر بتواند تا شود مي انتخاب طوري ساختمان هر تبريد دستگاه
 يكـي . كند  كار تر پايين يها ظرفيت در تبريد دستگاه ديگر ساعات در و افتد اتفاق سال طول در ساعت چند در فقط است

 مصـرف  كم ساعات در كه صورت اين به. باشد مي سرما سازي ذخيره كمك به بار ضريب بردن باال موجود، هاي حل راه از
 سـرد  آب يـا  و يـخ  صـورت  بـه  برودتـي  يهـا  سيسـتم  توسـط  شـده  توليـد  سرماي دارد، كم برودت به نياز ساختمان كه

 سـازي  ذخيـره  يهـا  روش از سـرما  سازي ذخيره بنابراين. گيرد  قرار استفاده مورد مصرف پر ساعات در و شده سازي ذخيره
 مطـرح  گرمـا  درفصـل  بار كنترل جهت روشي عنوان به هم و بار جابجايي منظور به روشي عنوان به هم كه است انرژي
 ،بـرودت  توليـد  چيلـر  چـون  تجهيزاتـي  از سرما ساز ذخيره سيستم در. گردد مي انرژي مصرف  هزينه كاهش باعث و بوده

 گليكـول  اتيلن و آب ساز جبران يها سيستم و اي صفحه حرارتي مبدل ،ثابت دور و متغير دور يها پمپ يخ، ذخيره مخزن
 فـراهم  بـار  مـديريت  نمـودن  لحاظ با را افراد برودتي آسايش شرايط كنترلي سيستم مديريت تحت كه است شده استفاده

 بـر  سـازي  ذخيره يها سيستم. باشد مي بازدارنده مواد با گليكول اتيلن استفاده مورد ثانويه سيال سيستم، اين در. كنند مي
 طـرف  از ذوب و لولـه  روي بر يخ توليد بحث مورد سيستم كه شوند مي بندي دسته سازي ذخيره نوع و اجزا آرايش اساس
 و كشور از خارج از يخ ساز ذخيره مخازن خريد لزوم علت به باال اوليه هزينه كه آنجا از. باشد مي چيلر تقدم با و يخ داخل
 در آن سـازي  بـومي  و مخـازن  اين ساخت با بود، تكنولوژي اين گسترش راه سر بر مانعي آن طوالني پروسه كردن طي

  .باشد مي استفاده قابل بار مديريت زمينه در مطرح هاي تكنولوژي از كشور در سرما سازي ذخيره يها سيستم ،كشور
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  ساز نمونه مورد استفاده در سيستم ذخيره  unloaderچيلر تراكمي دو كمپرسوره مجهز به 
  
  

 
  

  سازي نمونه ستم ذخيرهيسازي سرما مورد استفاده در س مخزن ذخيره
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  :ي اصلي اين دستگاه عبارتند ازها ويژگي
 برق كاهش ديماند 

 كاهش ظرفيت چيلر  
 اوليه به علت كاهش ظرفيت چيلر كاهش ظرفيت ساير تجهيزات برودتي در سيستم 

 باري و در نتيجه كاهش هزينه هاي برق مصرفي جابجايي بار از ساعات اوج مصرف برق به ساعات بي 

 قابليت عملكرد سيستم بدون نياز به اپراتور ماهر 

 جويي در مصرف انرژي الكتريكي قابليت تنظيم خودكار سيستم با تغيير بار برودتي و در نتيجه صرفه 

 اتوماتيك/ ليت عملكرد دستي قاب 

  استاندارد روش تست مخزنARI Std. 900-2004 )سازي سرما تعيين عملكرد حرارتي تجهيزات ذخيره( 

  :مشخصات فني دستگاه
 ساز مشخصات تجهيزات سيستم ذخيره  

 شركت سازنده  ظرفيت مدل نوع تجهيزات

 .باشدميتناژ و برند آن بر اساس كاربرد متفاوت چيلر زير صفر

 .باشدر مييتناژ آن بر اساس كاربرد متغ تانك ذخيره سازي
 SWEP .باشدظرفيت متناسب با ديگر اجزاي سيستم مي ايمبدل حرارتي صفحه

 NBE 50-200/219 GRUNDFOS ي دور متغيرها پمپ

PLC S7-300 زيمنس 

     منبع انبساط

    تابلوي برق و كنترل

    هاي فشار گيج

    اي متر شيشه ترمو

    ترانسميترهاي دما

 BV    اي شير پروانه

 Weber    فلوسوييچ

 Weber    دبي سنج

 ي عملكردي سيستمها حالت  
 براي توليد و ذخيره يخ در تانك ذخيره سازي و در ساعات  سازي حالت يخoff-peak  
 نياز سرمايشي درساعات  تأمينبراي  سازي و سرمايش مستقيم به صورت همزمان حالت يخ off-peak و توليد يخ  
 نياز سرمايشي در ساعات  تأمينبراي  حالت عملكرد چيلر به تنهاييmid-peak   
 نياز سرمايشي در ساعات  تأمينبراي  سازي شده در مخزن حالت استفاده از سرمايش ذخيرهpeak  
 نياز سرمايشي در ساعات  تأمينبراي  شده در مخزن حالت استفاده از چيلر و سرمايش ذخيرهmid-peak  ياpeak 

  .نياز سرمايشي را نداشته باشند تأميندر شرايطي كه هر كدام به تنهايي توانايي 
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  :كاربرد ـ عملكرد ـ مصرف
  باشد مينتايج تست هاي انجام شده نشان دهنده عملكرد بسيار خوب مخزن ذخيره ساز. 

 بالتيمور ايركويل نمونه سازي شده است مخزن مورد نظر با استفاده از تكنولوژي شركت. 

  باشد ميكاربرد اين مخزن در كنار چيلرهاي زير صفر و براي تهويه مطبوع انواع ساختمان ها. 

  بارهاي برودتي متفاوت دارد تأمينمخازن ذخيره سازي قابليت موازي كردن براي. 

 افزار نرم Ice Storage  ظرفيت هاي مختلف تهيه شده و موجود است براي طراحي ترموهيدروديناميكي  مخزن در. 

  :مستندات پروژه
 » گـروه پژوهشـي انـرژي و مـديريت مصـرف،      »ي ذخيـره سـاز سـرما   هـا  سيستممرور ادبيات موضوع به كارگيري ،

  .1387شهريور ماه پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 
 »گروه پژوهشـي انـرژي و مـديريت مصـرف، پژوهشـكده      »بررسي مشخصات فني اجزاي مخزن ذخيره ساز سرما ،

 . 1387 مهرانرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 

 »گـروه پژوهشـي انـرژي و مـديريت     »افـزار مربوطـه   نرم ارايهترموهيدروديناميكي مخزن ذخيره ساز و  سازي مدل ،
  . 1387 آذرمصرف، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 

 »گروه پژوهشي انـرژي و مـديريت مصـرف، پژوهشـكده     »سازي ترموهيدروديناميكي مخزن ذخيره ساز سرما شبيه ،
  . 1387 اسفندانرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، 

 »گـروه پژوهشـي انـرژي و    »كيلووات سـاعت جهـت سـاخت    647مخزن ذخيره ساز با ظرفيت   طراحي اجزاء سازه ،
  . 1388تيرماه ي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، مديريت مصرف، پژوهشكده انرژ

 » ي حرارتي جهت ساخت مخزن ذخيره سـاز طراحـي شـده و انتخـاب     ها مبدلي سازنده ها شركتاستعالم قيمت از
  .1389 مرداد، گروه پژوهشي انرژي و مديريت مصرف، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، »پيمانكار

 »گروه پژوهشي انـرژي و مـديريت مصـرف، پژوهشـكده انـرژي و محـيط       »ه ساز سرماتست عملكرد مخزن ذخير ،
  . 1389شهريور ماه زيست، پژوهشگاه نيرو، 

 » گـروه پژوهشـي انـرژي و    »گـزارش نهـايي   ارايهآناليز اقتصادي جهت ساخت مخزن ذخيره ساز سرما در كشور و ،
  . 1389شهريور ماه ، مديريت مصرف، پژوهشكده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو
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  :عنوان محصول توليدي

طراحي و ساخت دستگاه نشانگر مصرف برق، به منظور اصالح الگوي مصرف مشتركين با 
  قابليت تبادل اطالعات با كنتورهاي هوشمند

    :مدير پروژه  شركت رسانامهر  :توليدكننده
  و ابزاردقيق الكترونيك، كنترل  :گروه پژوهشي  كنترل و مديريت شبكه  :پژوهشكده

  : مقدمه ـ تعاريف ـ اطالعات عمومي
و هدفمنـدي   44هاي مطـرح در اصـل    امروزه اهميت و پرهزينه بودن توليد انرژي برق با رويكرد كشور به سمت سياست

آنها كاهش مصرف برق از سوي مشتركين و ميـزان اهتمـام    ترين مهمها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است از جمله  يارانه
يي كه ميزان مصرف برق و هزينه آن را به مشـترك  ها سيستموجود . آنها جهت اصالح هر چه بيشتر الگوي مصرف است

 نشان دهد و در مواقع لزوم هشدارهاي الزم را در اين زمينه بدهد گامي مهم جهت ترغيب مشتركين به استفاده بهينـه از 
در  (AMI)ري هوشـمند  يـ گ سـتم انـدازه  يسسـازي   باشد در اين راستا با پياده و مديريت مصرف محسوب ميمصرف برق 
و مشترك است بـه عنـوان جزئـي    كنتور هوشمند كه رابط ) IHD(وجود سيستم نشانگر خانگي مصرف برق  سطح كشور

  .شود ضروري شناخته مي
زمـان   صـورت  به) خانگي معموالً(بازخورد ميزان مصرف انرژي به مشترك اي كم هزينه براي  نشانگر مصرف برق وسيله

شـود و اطالعـات    گيـري مـي   مستقيم يـا از طريـق كنتـور انـدازه     صورت بهدراين وسيله ميزان مصرف برق . حقيقي است
ه قسـمت نشـانگر   ب..) .مانند امواج راديويي، زوج سيم، سيم برق منزل و(گيري از طريق يك واسط انتقال اطالعات  اندازه

در قسمت نشانگر ضـمن پـردازش اطالعـات، اطالعـات مصـرف      . شود ديد قرار دارد ارسال مي كه در منزل و در معرض
شود و در مواردي كه مصرف برق از مقادير مجاز تعيين شـده فراتـر رود بـه     اي به مشترك نشان داده مي لحظه صورت به

  . سازي و مديريت مصرف،  اقدام نمايد شود تا خود نسبت به بهينه وي هشدار داده مي

  :ي اصلي اين دستگاه عبارتند ازها ويژگي
 استفاده از نمايشگر گرافيكي  
  يك عددRGB  جهت هشدار به مشترك 

  استفاده از سه عدد كليد حركتي جهت دريافت فرامين از كاربر 

   استفاده از باتري پشتيبان 

   استفاده از حافظه خارجي 

   يك عدد پورتUSB جهت برقراري ارتباط با كامپيوتر 

   دو عددLED تك رنگ جهت اطالع از رد وبدل شدن اطالعات از سخت افزار به كامپيوتر 

   آمپر 5/0ولت  9آداپتور 

   استفاده از ماجولES32L گيري توان  خارج از دستگاه جهت اندازه 

  حافظه جهت اطالع و مـديريت صـحيح ميـزان    قابليت محاسبه ميزان انرژي مصرفي مشترك و ذخيره سازي آن در
  مصرف انرژي برق
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 قابليت نمايش ميزان مصرف لحظه اي به همراه بهاي برق و نوع تعرفه  
    قابليت نمايش ميزان مصرف انرژي روزانه، هفتگي، ماهانه و ساليانه به صورت نمودار ميله اي و جدول با توجـه بـه

  تاريخ درخواست شده
  در بازه زماني دلخواه با توجه به تعرفه مورد نظرامكان محاسبه بهاي برق  
 تقويم شمسي  
    متوسـط و كـم،  توسـط     ،قابليت اطالع رساني ميزان مصرف در صورت قرار گرفتن در محدوده هـاي مصـرف زيـاد

LED هاي رنگي  
 قابليت تنظيم آستانه سطوح براي محدوده هاي مصرف  
 جه به مناطق عادي، سرد سير و گرمسيرقابليت دريافت، ذخيره سازي و نمايش تعرفه ها باتو  
 عات مصرفقابليت ذخيره سازي اطال  
  پيكربندي مديريت مصرف انرژي از طريق پورت  افزار نرمقابليت اتصال به كامپيوتر و برقراري ارتباط باUSB  

  كاربردي دستگاه افزار نرممشخصات 
  و ذخيره سازي آن بر روي كامپيوتر شخصيبرقراري ارتباط با دستگاه نشانگر مصرف و دريافت اطالعات مصرف  
     امكان نمايش ميزان مصرف انرژي روزانه، هفتگي، ماهانه و ساليانه به صورت نمودار ميله اي، خميـده و جـدول، بـا

  توجه به تاريخ درخواست شده
  ي مختلف زماني درخواست شدهها دورهامكان مقايسه ميزان مصرف انرژي به صورت نمودار براي 

 روشن يا خاموش بودن آالرم و مقادير تعرفه،محدوده هاي مصرف،يير تنظيمات دستگاه از جمله ساعتامكان تغ  
 امكان صدور صورتحساب بهاي برق براي بازه هاي زماني دلخواه 

 قابليت دريافت، ذخيره سازي و نمايش تعرفه ها باتوجه به مناطق عادي، سرد سير و گرمسير و محاسبه بهاي برق 

  :عملكرد ـ مصرفكاربرد ـ 
 تـا باشـد  يمـ  يو بسـتر مخـابرات  افـزار، افـزار، نـرم  سـخت شامل  ياكپارچهيستم يسهدف از اين پروژه ايجاد يا استفاده از 

بـا  ) هوشمند(كنتور از سمت زمان حقيقي صورت بهگر را يو اطالعات د هزينه برق مصرفيماند، ير مصرف، دينظ ياطالعات
-ت قرائـت، جمـع  يـ قابل تـا ) كنتور غير هوشمند(گيري كند  مستقيم اندازه طور بهكند يا افت يدر WMbusاستفاده از بستر 

اين اطالعات را به صورتهاي مختلف از قبيل مـتن، نمـودار،   شده را داشته و  يآورل اطالعات جمعي، پردازش و تحليآور
  :ي زير استها بخشاين سيستم شامل  .زن به مشترك انتقال دهد صوت و چراغ چشمك

  گيري مستقيم در مورد كنتورهاي غير هوشمند بخش اندازه .4
  بخش ارتباط با كنتور و دريافت اطالعات و ارسال  .5
 افزار پيكربندي جهت ارتباط با بخش نمايشگر نرم .6
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  :مستندات پروژه
 »كنتـرل و بـزار دقيـق    ،، الكترونيـك »طراحي و ساخت نشانگر مصرف بـرق  هاي تكميلي انجام مطالعات و بررسي، 

 .1390 مهرپژوهشگاه نيرو،  ،وهشكده كنترل و مديريت شبكهپژ

 »كنتـرل و بـزار دقيـق    ،، الكترونيـك »گيـري مسـتقيم   تحليل و طراحي نشانگر مصرف برق به همراه ماجول اندازه، 
 .1390 بهمنپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 »كنتـرل و بـزار دقيـق    ،، الكترونيك»گيري مستقيم اندازهسازي نشانگر مصرف برق به همراه ماجول  ساخت و پياده، 
 .1391 مردادپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 »كنترل و  ،، الكترونيك»گيري مستقيم نتايج آزمون و بازنگري در ساخت نشانگر مصرف برق به همراه ماجول اندازه
 .1392 مردادپژوهشگاه نيرو،  ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه ،بزار دقيق

 » به صورت   دستگاهنحوه استفاده از نصب وPilot«پژوهشكده كنتـرل و مـديريت    ،كنترل و بزار دقيق ،، الكترونيك
 .1392 مردادپژوهشگاه نيرو،  ،شبكه
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  :عنوان محصول توليدي

  )FIRTU-YAP300مدل (دستگاه نشانگر خطا با قابليت ارتباط راه دور 

    :مدير پروژه  آوران پويا يراقشركت   :توليدكننده
  الكترونيك، كنترل و ابزاردقيق  :گروه پژوهشي  كنترل و مديريت شبكه  :پژوهشكده

  
  : مقدمه ـ تعاريف ـ اطالعات عمومي

هـا بـه    ايـن دسـتگاه  . شوند هاي فيدرهاي توزيع نصب مي هاي مستقلي هستند كه بر روي هادي نشانگرهاي خطا دستگاه
تواند به صورت بصـري و فـالش    اين اعالم هشدار مي. كنند محض عبور جريان اتصالي از خط شروع به اعالم هشدار مي

  .چراغ دستگاه باشد
  

سه نوع نشانگر، شامل نوع كابلي، هوايي ساده و هوايي داراي ماجول راديويي، توسط پژوهشگاه نيرو ساخته شده و دانش 
  .آوران پويا واگذار شده است يراق ها نيز به شركت توليد آن  فني

  
در ) FI_RTU(عدد نشانگر راديويي مي توانند با يـك ايسـتگاه زمينـي     12در نشانگر خطاي راديودار ساخته شده، تعداد 

اين قابليت را دارد كـه   FI_RTU عالوه به. متر است 300پوشش ارتباط راديويي ايستگاه مركزي در حدود . ارتباط باشند
با يك نرخ زماني ثابت، جريان سنس شده توسط هريك از نشانگرها را دريافت كرده و در حافظه خود ثبت و ذخيره كنـد  

متصل شد، تنظيمات هر نشانگر را خوانده و يا تغييـر داد و   FI_RTUبه كمك يك كامپيوتر ميتوان به ). پروفيل بار خط(
همچنين ميتـوان بـه تمـامي اطالعـاتي كـه در حافظـه       . شده توسط هر نشانگر را قرائت نموداي  سنس  يا جريان لحظه

FI_RTU باشد اين اطالعات شامل موارد خطاها و يا ميزان جريان سنس شده مي. ذخيره شده است، دست پيدا كرد.  
  

ارسال اطالعات نشانگرهاي در مدل جديد اين ترمينال سعي شده است كه به كمك شبكه مخابراتي موبايل كشور امكان 
در اين صورت بدون اعزام پرسنل شبكه، به سرعت مسير و محل خطا شناسايي . راديودار به راه دور دست نيز فراهم گردد
  .شده و مي توان اقدامات الزم را انجام داد

  
هـاي    بـا نشـانگرهاي راديـودار بـه كمـك مـودم       FI_RTUدر همين راستا، در گـام نخسـت، امكـان ارتبـاط يكطرفـه      

GSM/GPRS هاي مخـابراتي    هاي بعدي، از مدول خارجي فراهم شده، و سپس در گامGSM/GPRS    قابـل نصـب در
بدين ترتيب تنهـا بـا يـك    . اين ارتباط دوطرفه شده است عالوه بهاستفاده شده است و  FI_RTUطرح سخت افزار فعلي 

ي تحـت وب  افـزار  نرمالبته به منظور سهولت كار كاربر، . وان با اين نشانگرها ارتباط برقرار نمودمدم و يك كامپيوتر مي ت
نوشته شده كه با اخذ نقشه تك خطي فيدر آنرا بعنوان پايه ارتباط كاربر قرار داده و در اين نقشه تمامي نشانگرها اسـتقرار  

ه وضعيت خطاي آن براي كاربر به نمايش در آمده و كاربر مي با بروز خطا در يكي از نشانگرهاي شبك. شوند ميو تنظيم 
بنا به مشخصه هاي ارتباطي و فانكشن دستگاه از سرويس پيامك شبكه موبايل براي  .تواند آنها را از راه دور ريست نمايد

  . فراهم سازي اين ارتباط استفاده شده است
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  :از عبارتند دستگاه اين اصلي يها ويژگي
  نشانگر از طريق اين ترمينال  12امكان ارتباط راه دور با 

 يك ارتباط دوطرفه از طريق سرويس پيامك  سازي پياده
 شبكه موبايل

  ارتباط محلـي جهـت ارتبـاط دسـتگاه بـا       افزار نرمداراي
كامپيوتر و انجام تنظيمات و يا قرائـت اطالعـات ذخيـره    

 شده در آن

  ور و تحت وب كه امكان مانيتورينگ راه د افزار نرمداراي
مانيتورينگ و كنترل نشـانگرها را از مركـز ديسـپاچينگ    

 فراهم مي كند

         تغذيه دسـتگاه توسـط بـاطري و قابـل شـارژ بـا سـلول
 خورشيدي

  يه استانداردي دستگاه از مراجع ذيربطتأييداخذ 

  :مصرف ـ عملكرد ـ كاربرد
اين ترمينال با . شود ميمتر نصب  3-2زير خط  با فاصله كيلو ولت و  33نصب ترمينال در روي پايه خطوط توزيع تا 

نشانگرهاي خود ارتباط كوتاه برد راديويي داشته و به محض بروز خطا توسط نشانگرها هشدار آنرا دريافت و براي مركز 
ر بستر پيام دوطرفه و د صورت بهالبته ارتباط ترمينال با مركز به كمك شبكه موبايل و مدم مربوطه و . ارسال مي نمايد

 . كوتاه صورت مي گيرد

  :ندات پروژهتمس
 » كنترل و ابـزار دقيـق   ،الكترونيك، »ي ارتباطي ايستگاه زميني نشانگرها قابليتمطالعه و بررسي در راستاي توسعه، 

 .1389، دي ماه پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه

 » ي ارتباطي ها قابليتتوسعهFI_RTU  به كمك مودمGSM  خارجي و مودمEmbedded« ،كنترل و  ،الكترونيك
 .1392 مرداد، پژوهشگاه نيرو ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه ،ابزار دقيق

 » كنتـرل و ابـزار دقيـق    ،الكترونيـك ، »مركـز راه دور ترمينـال نشـانگرهاي راديـويي     افزار نرم سازي پيادهطراحي و، 
 .1392 مرداد، نيرو پژوهشگاه ،پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه
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صنعتي ايران و -هاي علمي ي توليدي از سازمان پژوهشها طرحيه تأييدثبت اختراع، 
  جشنواره خوارزمي

همچنين در . اند ي برتر جشنواره خوارزمي قرار گرفتهها طرحشده در پژوهشگاه نيرو در رده  طرح پژوهشي انجام 4تاكنون 
طـرح توليدشـده، از سـازمان     14صـالح بـراي محصـوالت توليدشـده، تـاكنون       يه فنـي از مراجـع ذي  تأييدراستاي اخذ 

يـه دريافـت   تأييدمحصول نيز به عنوان اختراع از اداره ثبت اختراع  25يه گرفته و تأييدصنعتي ايران، -هاي علمي پژوهش
  .نموده است

 81 -المللي خوارزمي جشنواره بين -هسته ترانسفورماتور 

 81 -المللي خوارزمي جشنواره بين -تن 10يتور با ظرفيت باالي ار دي 

  رله حفاظتي زمين حساس)SEF(- 82 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش 

  82 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش -كيلوولت63مقره كامپوزيتي 

 ياب خطا براي خطوط انتقال نيرو  فاصله)FL(- 82 -ي ايرانصنعت-هاي علمي سازمان پژوهش 

  رله حفاظتي جريان زياد)OCR(- 83 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش 

 PLC 83 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش -ديجيتال 

 83 -المللي خوارزمي جشنواره بين -مانيتورينگ برقگير 

 SVC- 84 -المللي خوارزمي جشنواره بين 

 خطاي زمين /رله حفاظتي جريان زياد)OC/EF(- 85 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش 

 85 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش -هشداردهنده ايمني ميدان الكتريكي 

 85 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش -ي اضطراري خطوط انتقالها دكل 

  86 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش –كيلوولت230مقره كامپوزيتي رده 

 86 -ايران صنعتي-علمي هاي سازمان پژوهش-هادي كيلونيوتن بالعاب معمولي ونيمه160ني تامقره پرسال 

 86 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش -وريستورهاي برقگير با پايه اُكسيد روي 

 RTU 86 -صنعتي ايران-هاي علمي سازمان پژوهش -توزيع و مودم راديويي 

  مانيتورينگOn-line 88 -صنعتي ايران -هاي علمي ازمان پژوهشس -ترانسفورماتور 

  ي فشـار  هـا  پسـت ي مورد اسـتفاده در  ها دستگاهدستگاه مولد ميدان مغناطيسي نوساني ميرا براي آزمايش ايمني
 90 -اداره ثبت اختراع  -قوي برق در برابر ميدان مغناطيسي ناشي از پديده سوئيچينگ

 90 - اداره ثبت اختراع -نترل كننده جريانطراحي و ساخت شير كنترلي فشار باال جهت عضو ك 

 هشدار دهنده زلزله مدلAF-EQD- 91 -اداره ثبت اختراع 

            طراحي و ساخت دسـتگاه پيرواليـزر و سيسـتم نمونـه بـرداري از پيروليـزر عـايق هـاي الكتريكـي ژنراتورهـاي
 91 -اداره ثبت اختراع -نيروگاهي

  هشدار دهنده ايمني مدلEFA5-  91 -اختراعاداره ثبت 

  91 -اداره ثبت اختراع -ها نيروگاهدستگاه پايش مداوم پايش گاز دودكش  
  91 -اداره ثبت اختراع -ي قدرتها سيستمشبيه ساز آنالوگ  
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  91 -اداره ثبت اختراع -كيلو ولت با استفاده از بتن پليمري 20ساخت مقره سوزني  
  دمپر ضد گالوپينگTDD- 91 -اداره ثبت اختراع  
  91 -اداره ثبت اختراع -بين فازي كامپوزيتياسپيسر  
 91 -اداره ثبت اختراع -مقره پليمري سراميكي هيبريدي با ايده استفاده از سطوح حفاظت شده  
  91 -اداره ثبت اختراع -پيل سوختي اكسيد جامد با روش ريخته گري مضاعف سل تكساخت  
 91 -ت اختراعاداره ثب -تدوين دانش فني ساخت سلول خورشيدي نانو ساختار  
 91 -اداره ثبت اختراع -لعاب نيمه هادي مورد استفاده در مقره پرسالني  
 91 -اداره ثبت اختراع -ساخت نانوپودر اكسيدروي مورد مصرف در برقگيرهاي اكسيد روي و ساخت نمونه قرص  
  جبران كننده استاتيكي توان راكتور)SVC ( ي توزيع از نوع ها شبكهبرايTCR   6.6با ولتـاژKV/+1MVAR- 

  91 -اداره ثبت اختراع
  91 -اداره ثبت اختراع -ترانسفورماتور سيستم مانيتورينگ آنالين 

  91 -اداره ثبت اختراع -كيلو ولت 20طراحي و ساخت سكشنااليزر الكترونيكي كات اوتي در شبكه توزيع  
  91 -ره ثبت اختراعادا -ولتاژ و جريان براي خطوط هوايي فشار متوسط شبكه برق گيري اندازهمقره 

 92 -اداره ثبت اختراع -ساخت قرص برقگير اكسيد روي فرايند 

  ي حفاظت از راه دور ديجيتالها سيستمدستگاه آزمونگر)DTT-28(- 92 -اداره ثبت اختراع 

  92 -اداره ثبت اختراع -كيلو ولت طراحي شده براي مناطق با شرايط حاد ايران 63مقره كامپوزيتي آويزي رده 

 13(مالتي پلكسر صوت و داده براي كاربردهاي اسكادا-VDMA(- - 92 -اداره ثبت اختراع 

 92-اداره ثبت اختراع -ها پست در محل با استفاده از مواد پليمري بوشينگ ويژه بهديده  پرسالني آسيب ترميم مقره  

 92 -اداره ثبت اختراع-گير ولتاژ و ميدان الكتريكي پيزو اپتيك حسگر اندازه 
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  جايزه جشنواره مديران نمونه تحقيق و توسعه كشور

شـركت   71سازمان و مدير نمونـه تحقيـق و توسـعه از بـين      29جشنواره مديران نمونه تحقيق و توسعه كشور با معرفي 
  .حاضر در جشنواره برگزار شد

تجاري سازي نتايج تحقيقات، توانمندي مديران تحقيق و توسـعه، و توانـايي در قطـع وابسـتگي هـا از جملـه مهمتـرين        
در اين راستا پژوهشگاه نيرو به عنوان سازمان نمونه تحقيق و توسعه كشوردر بـين  . ي انتخاب سازمان برتر بودها شاخص

  .و لوح و تنديس جشنواره را دريافت نمودنفر پرسنل انتخاب شده  500تا  100سازمانهاي داراي 
  

  
  

   



 

 

  المللي بين -هاي علمي همكاري
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  المللي بين-هاي علمي همكاري
 
 توسعه همكاري با كشور اسلوني 

  توسعه همكاري پژوهشي و آموزشي با وزارت برق كردستان عراق  
  و كـار   و ايجاد ساز) پذير گذاري ريسك بر سرمايه تأكيدبا (صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق اندازي  راهطراحي و

  الزم
 هاي مبادله شده نامه تفاهم  
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  توسعه همكاري با كشور اسلوني

هاي  ها و شركت سسات، ارگانؤالملل و افزايش سطح تعامالت با م در راستاي نيل به اهداف پژوهشگاه نيرو در عرصه بين
، امكـان و  در مذاكرات. كردنداز پژوهشگاه نيرو بازديد  Sloveniaتي از كشور أ، هيالمللي در حوزه برق و انرژي بينتبر مع

 مونو و پلي كريسـتال، نـانو سـاختار و   ( هاي خورشيدي هاي همكاري پژوهشگاه نيرو با شركت فوق در زمينه سلول روش
  .هاي خورشيدي بررسي گرديد هاي توليد انرژي از سلول و سيستم) چند اليه

  :هاي آتي مدنظر قرار گرفت همكاريتوسعه زمينه كلي براي چهار 
 هاي خورشيدي مونو كريستال و پلي كريستال انتقال دانش فني سلول  
 هاي خورشيدي كمك در تهيه تجهيزات آزمايشگاهي، پژوهشي و توليدي سلول  
 خورشيديهاي كنترل و مانيتورينگ  كمك در زمينه سيستم 

 هاي خورشيدي گذاري و مشاركت در ساخت و توليد سلول سرمايه  
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  با وزارت برق كردستان عراقپژوهشي و آموزشي  توسعه همكاري

اي، آزمايشـگاهي و آموزشـي پژوهشـگاه نيـرو در كردسـتان عـراق و        به منظور توسعه صادرات خدمات مهندسي، مشاوره
با شركت صنعتي گـام اراك تفـاهم    1391رابطه، پژوهشگاه نيرو در اواخر سال استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در اين 

اي،  بازاريـابي و صـدور خـدمات فنـي مهندسـي ، پژوهشـي، مشـاوره       در زمينـه معرفـي،   همكـاري  « نامه اي با موضـوع 
  .مبادله نمود »در زمينه خطوط انتقال و پستها آزمايشگاهي و آموزشي پژوهشگاه نيرو خصوصاً

در محـل  رشناسـان وزارت بـرق كردسـتان عـراق     مـديران و كا بـيش از سـي نفـر از    دوره آموزشي براي  4استا در اين ر
  :پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد

 400هـاي   دكل«هاي پژوهشگاه نيرو در زمينه انتقال و توزيع، سميناري تحت عنوان  همچنين به منظور معرفي توانمندي
ري شركت گام اراك در محل وزارت برق كردستان عراق در سطح مـديران برگـزار   با همكا »كيلوولت خودايستا و مهاري

  .گرديد
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  اندازي صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق طراحي و راه

  و كار الزم و ايجاد ساز) پذير گذاري ريسك بر سرمايهتأكيد با (

يـن مهـم نيازمنـد سياسـت گـذاري      عه اتحقق اقتصاد دانش بنيان مستلزم توجه به توسعه فناوري و نوآوري بـوده و توسـ  
. ، توسعه زير ساخت ها ، نهاد سازي، تخصيص بهينه منابع و رفع موانع همكاري بخش هـاي مختلـف مـي باشـد    صحيح

خوشبختانه در چند سال اخير پيشرفت هاي مناسبي در زمينه توسعه زير ساخت ها و نهاد سـازي در حـوزه هـاي دانـش     
كه همچنان موانعي وجود دارد كه از سرعت حركت كشور در توسعه فناوري  و نيـل بـه   بنيان صورت گرفته است، حال آن
يكي از مهم ترين اين موانع ضعف در تعامل ،همكـاري و همـاهنگي ميـان نهـاد هـا و      . اقتصاد دانش بنيان كاسته است 
ز آن جمله مي توان بـه نبـود   عوامل متعددي منجر به بروز چنين مانعي شده است كه ا.بازيگران فعال در اين زمينه است

همچنين كار آفرينان . اشاره نمود...شفافيت در فعاليت ها، اعتماد ميان ذي نفعان ،زبان مشترك و وجود مخاطرات مالي و 
متخصص و نوآوران به دليل ضعف ساختار هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور امكان بروز و ظهور قابليـت هـاي   

در همين راستا صندوق هاي پـژوهش و فنـاوري بـا هـدف     . قدر توان خود و نياز هاي كشور نمي يابند فناورانه خود را به
ايجاد زمينه مشاركت و سرمايه گذاري بخش غير دولتي در عرصه فناوري و حمايت از پژوهش هاي كـاربردي در كشـور   

ه چهارم توسعه كشور بستر قـانوني ايجـادآن   برنام 45برنامه سوم توسعه و ماده  100اين صندوق ها كه ماده . ايجاد شدند
ها را فراهم نموده است، ارائه خدمات مالي ويژه به كارآفرينان متخصص و نوآور كشور و شركت هاي دانش را بـر عهـده   

  . دارند
سرمايه گذاري ريسك پذير كه ترجمـه  . يكي از حوزه هاي اصلي فعاليت صندوق ها بحث سرمايه گذاري خطر پذير است

مي باشد يك روش تامين مالي نوين است  كـه مخصـوص شـركت هـاي دوران مخـاطره      ) Venture Capital(عبارت 
)Venture Period (اين روش تامين مالي امروزه به عنوان مهم ترين و موثرترين روش تامين مـالي  . طراحي شده است

كارآيي كه دارد بخش قابـل تـوجهي از اقتصـاد    و توانسته است با . طرح ها و شركت هاي نوآور در سطح دنيا مطرح است
. امروز دنيا را بوجود آورد و با حمايت و نقش آفريني از ايده هاي برتر، چهره دنيا را در بسـياري از زمينـه هـا تغييـر دهـد     

  . شركت هايي همانند گوگل و ياهو از اين طريق رشد كرده اند
ي و جمعيتي كشور  كه بخش اعظمي از اقتصاد توسـط بنگـاه هـاي    از همين رو شايسته است با توجه به ساختار اقتصاد 

كوچك و متوسط كه در دوران مخاطره قراردارند اداره مي شود و همچنين هرم جمعيتي كشـور كـه در آن جوانـان داراي    
توجه بسيار  اكثريت مي باشند و تعداد بسيار زيادي جوان با انگيزه و تحصيل كرده به عنوان منابع اصلي كشور وجود دارد،

  .جدي به تامين مالي طرح ها و شركت هاي نوآور و در دوران مخاطره صورت گيرد
پژوهشگاه نيرو به عنوان متولي مديريت تحقيقات در عرصه برق و انرژي، عهده دار حمايت از شركت هاي دانش بنيان و 

يكي از ابزارهاي تحقـق ايـن هـدف،    . دتسهيل گري انجام تحقيقات كاربردي با هدف تحقق اقتصاد دانش بنيان مي باش
لذا ماموريـت طراحـي و راه انـدازي صـندوق     . ايجاد صندوق پژوهش و فناوري با تاكيد بر سرمايه گذاري خطر پذير است

  .پژوهش و فناوري صنعت برق به پژوهشگاه نيرو داده شد
ط پژوهشگاه نيرو انجام گرديد و مدل بر همين اساس طراحي ساختار و فرايندهاي الزم براي فعاليت مناسب صندوق توس

اندازي صندوق پژوهش و فناوري از مراجـع   در اواخر سال نيز مجوزهاي الزم براي راه. بهينه كاركردي صندوق تبيين شد
  .ذيصالح اخذ شد

 توسط وزير محترم علوم، تحقيقات و فنـاوري بـه   19/11/1392شايان ذكر است مجوز راه اندازي صندوق فوق در تاريخ 
 .وزير محترم نيرو ابالغ گرديد
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  مبادله شده هاي نامه تفاهم

 سازمان منطقه آزاد ماكو  
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 منطقه ويژه اقتصادي زاگرس  

 توبا(آبي  -هاي برق  شركت مهندسي مديريت ساخت توربين(  
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 شركت مهندسين مشاور نيرو  
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  آموزش ديريتم
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  1392شده در سال  انجام آموزشيي ها فعاليتاهم 

  دوره و سمينار تخصصي براي كارشناسان صنعت برق و ساير صنايع كشور 35برگزاري 

 دوره مديريتي براي كارشناسان پژوهشگاه نيرو و مديريت توليد برق قم 4ريزي و برگزاري  برنامه 

  گاه نيرونفر از كارشناسان پژوهشگاه به مؤسسات آموزشي خارج از پژوهش 162معرفي 

  1393تهيه و تدوين تقويم آموزشي سال 

 مستقل توسط واحد آمـوزش طور بهدوره مديريتي  4دوره تخصصي و  12ريزي و اجراي  تعريف، تدوين، برنامه  
  نفر كارشناسان پژوهشگاه نيرو 64برگزاري همايش مالكيت فكري با تعداد 

  557 1392هــاي تـخصصــي ســــال    ايع كشـــور در دورهنفر از كارشناسان صنعــت برق، انرژي و ديـگر صـن 
  .اند واحـد آموزش پژوهشگاه نيرو شركت داشته

  67 701ها و سمينارهاي تخصصي با واحد آمـوزش همكـاري داشـته و در مجمــوع      نفر از اساتيد در تدريس دوره 
  .اند ساعت تدريس نموده

 اند شــركت داشتــه 1392زشي پژوهشگاه در سال هاي آمو شركت يا سازمان در دوره 66 بيش از كارشناسان .  
 انـد،   هاي داخل و خـارج از پژوهـــشگاه حضـور يافـــته     متوسط ساعات آموزشي كل پرسنل پژوهشگاه كه در دوره

 باشد مي 1392ساعت در سال  19.8ساعت و متوسط ساعات آموزشي پرسنل پژوهشي 11.5معادل  

 المللي با شــركت برق كردسـتان عراق ي بين دوره 4داد برگزاري بازاريابي، تدوين، تعريف و عقد قرار 

  برگزاري همايش مديريت عمر ترانسفورماتور 

   المللي براي كشــور آذربايجان ي بين دوره 4همكاري آموزشي با دفتر توسعه صادرات وزارت نيرو جهت تعريف 

  الملـل مؤسسـه و مـدير     همكاري آموزشي با معاون امور بـينOGITC     ي  دوره 4وزارت نفـــت جهـت تعريــــف
 سازمان آكو 2014المللي براي تقويم  بين

 نـــفر مهمـان    150نفر مهمان خـارجي و   50با حضور بيش از  آكادمي يا مركز آموزشي آمبودزمان آسيايي افتتاحيه
  داخلي با همكاري سازمان بازرسي كل كشور

  وزش تخصصي به كشور امارات متـحده عربينفر از همكاران پژوهشكده انتقال جهت آم 1اعزام 

  نفـر از   62 با حضور بـيش از  هاي توزيع اي شبكه پذيري و بهسازي لرزه دستورالعمل ارزيابي آسييببرگزاري همايش
 ي توزيع كشورها شركتكارشناسان 
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هاي  كننده در دوره ها تخصصي، نفر ماه، نفر ساعت و متوسط نفرات شركت تعداد دوره
 آموزشي

ها متوسط نفرات دوره ها نفر ساعت دوره هانفر ماه دوره هاي تخصصيتعداد دوره سال
1392 35 7/100 11093 23/20 

1391 34 82 9012  2/14 

  

  1392ر سال ي تخصصي برگزارشده دو سمينارها اه دوره

 عنوان رديف
مدت 

 )ساعت(

  تاريخ
 شروع

  تاريخ
 خاتمه

تعداد 
 دانشجويان

1 OHL GIS SYSTEM8  21/1/92 17/1/92 40 گروه اول  
  13  15/2/92 4/2/92 20 سازي آنو پيادهDLMSآشنايي با پروتكل 2
3  PLS_CADD 40 7/2/92  11/2/92  4  
4  OHL GIS SYSTEM4  31/3/92  28/2/92 32 گروه دوم  

5 
ــاليز مــودال وكــاربرد آن در تحليــل وضــعيت دوره آن

 ها ماشين
16  29/2/92  30/2/92  5  

  15  5/4/92  26/3/92  80  تعمير و نگهداري خطوط  6

7 
مديريت عمـر ترانسـفورماتورهاي قـدرت در ايـران و

  9 12/4/92 12/4/92  16  برداري نتايج كاربردي در بهبود و بهره ارايه

 6 18/4/92 16/4/92 16  متالوگرافي چدن و فوالد 8

9 
از طريـقon loadارزيابي وضعيت تـپ چنجرهـاي

  10  17/4/92  17/4/92  16  آناليز روغن 

10 GD&T 17  23/7/92  15/5/92 48 و آموزش انباشتگي  
11 PM Bok  48 20/5/92  24/6/92  22  
  RCM 40 20/5/92  16/6/92  10تسهيگري  12

13 
سمينار تحقيق در طراحي وساخت يـك نمونـه نيمـه

  5  2/5/92  2/5/92  2  صنعتي مبدل حرارتي دما باال

  9  20/6/92  19/6/92 16 آشنايي با كنتورهاي ديجيتال وهوشمند 14

15 
يهـاتوربينيابيعيبتست كارايي وتحليل عملكرد و

  گازي
16 26/6/92  27/6/92  8  

 18 17/7/92 17/7/92 8 يربرپايي دكل تاورهاي اضطرا 16

  180 17/7/92 17/7/92 8 برگزاري آمبودزمان آسيا 17
  15 17/7/92 16/7/92 16 تابلوها و دژنكتورهاي فشارمتوسطتعمير و نگهداري 18
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 عنوان رديف
مدت 

 )ساعت(

  تاريخ
 شروع

  تاريخ
 خاتمه

تعداد 
 دانشجويان

  14 29/8/92  14/8/92  32  تعمير و نگهداري بويلرهاي كمكي 19
20 Arm 13  26/8/92  19/8/92  48  پيشرفته  
  14  18/6/92 18/6/92  4 پرتفوليو 21
  16  25/6/92  18/6/92  16 جعبه ابزار مديريتي  22
  16  25/6/92  19/6/92  16  جعبه ابزار مديريتي  23
  64  6/9/92  6/9/92  7  مالكيت فكري 24

25 
ــرم ــوزش ن ــزار  آم ــدلو Thermo flowاف ــازي م  س

  10  11/9/92  9/9/92  24  ي بخاري ها نيروگاه

26 
هـاي تـوربين    ي تخمين عمـر باقيمانـده پـره   ها روش
  9  7/10/92  7/10/92  16  گازي

  10  3/11/92  1/11/92  18  آموزش تخصصي ژنراتور  27

آموزش مشخصات فنـي عمـومي واجرايـي روشـنايي       28
  57  2/11/92  2/11/92  8  راهها

  18  12/11/92  12/11/92  8  مديريت عمر ترانسفورماتورهاي قدرت  29

ي هـا  آزمـون آشنايي با اصول آزمايشگاه فشار قوي و   30
  9  13/11/92  12/11/92  16  كابلهاي فشار متوسط

كيفـي و دسـتورالعمل   سمينار تدوين معيارهاي كنترل   31
  14  5/11/92  5/11/92  2  هاي توربين گازي گيري پره تحويل

32  
سمينار بررسي فني اقتصادي جهت اتخاذ تصـميم در  
مــورد نحــوه ادامــه كــار واحــدهاي گــازي كوچــك و 

  متوسط قديمي
1  26/11/92  26/11/92  5  

سمينار تدوين دانش فني ساخت اليـه پـيش آغشـته      33
  18  28/11/92  28/11/92  3  هاي توربين بادي كامپوزيت پرهمورد استفاده در 

  8  30/11/92  28/11/92  24  مديريت بحران  34

ي هـا  پسـت پـذيري   سمينار دستورالعمل ارزيابي آسيب  35
  62  17/11/92  17/11/92  8  فشار قوي بر اثر زلزله
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  1392هاي مختلف در سال  ي آموزشي پژوهشكدهها فعاليتآمار كلي وضعيت 

  

 1392ديده هر بخش در سال  جدول نفرساعت آموزش

 نام بخش رديف

 نفر ساعت

 جمع تخصصي عمومي
متوسط ساعت آموزش 

 كارشناسي/پژوهشي 

  87/14  372 372 0 پژوهشكده برق 1
  75/25  515 515 0 پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو 2
  4/30  1430 1430 0 پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه 3
  35/17  347 347 0 پژوهشكده انرژي و محيط زيست 4
  32/18  458 458 0 پژوهشكده توليد نيرو 5
  29  739 739 0 مركز شيمي و مواد 6
  2/31  624 624 0 ي باديها توربينمركز   7
  2/0  47 0 47 معاونت پشتيباني و ساير واحدها 8

  - 4532 4485 47 جمع كل
  

   

يف
رد

ده  
شك

ژوه
پ

 

وره
د د

عدا
ت

 
امه

برن
ي 

ها
 

ي 
ريز

يم
تقو

در 
ده 

ش
92 

وره
د د

عدا
ت

 
اي

ه
  

 
ده 

رش
گزا

بر
92 

وره
د د

عدا
ت

 
امه

برن
ي 

ها
 

ي 
ريز

ال 
 س
ده
ش

وره 93
ل د

شكي
د ت

رص
د

 
ي 

ها
يم
تقو

92 

وره
د د

عدا
ت

 
وق

ي ف
ها

 
ده 

لعا
ا ده

 ش
زار

رگ
ب

 

وره
ر د

ت د
فرا

ط ن
وس

مت
 ها 

وره
ت د

ساع
فر 

ن
 ها 

وره
ه د

مـا
فر 

ن
 ها 

 4.1 456 57 1 0 35 0 33  برق  1

  4.38  482  4.11 3  4/6 31 2 31 شيمي ومواد  2
 11.5  1264  20.6 5  5/4 26 1 22 انتقال و توزيع نيرو  3

 7.26  799  4.8  3  5/8 35 3 35 توليد نيرو  4

  1.3  144  9  0  6.2 19 1 16شبكه  كنترل و مديريت   5
  0  0  0  0  0 23 0 23 زيست انرژي و محيط  6
  72.3  7948 26.3  16  - - - 0 واحد آموزش  7

11093  -  28  6/25 169 7 160 جمع  جمع
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سالن مختلف بـا مسـاحتي بـالغ بـر      3شركت داخلي و خارجي در  120در نمايشگاه جنبي كنفرانس بيست وهشتم، تعداد 
ور بازديدكنندگان حكايت از موفقيت اين برنامـه  متر مربع به ارايه محصوالت و خدمات خود پرداخته و حضور پر ش 2000
  .داشت

و در حاشيه كنفرانس بيسـت و   1392هاي آموزشي است كه در سال  هاي جنبي كنفرانس، برگزاري كارگاه از ديگر برنامه
ت نفر در مـد  200كارگاه آموزشي مشتمل بر موضوعات مهم و روز صنعت برق برگزار گرديد و بيش از  3هشتم نيز تعداد 

  .ساعت از مطالب ارايه شده توسط مدرسين و كارشناسان ذيربط بهره بردند 160زماني بالغ بر 
سازد دبيرخانـه كنفـرانس آمـادگي دارد تـا      هاي برگزار شده را مشخص نموده و خاطر نشان مي جدول زير عناوين كارگاه

  . رار دهدمشروح مطالب ارايه شده در هر كارگاه را در اختيار متقاضيان عالقمند ق
  

تعداد   نام مدرس  نام كارگاه  رديف  تاريخ
  نفرات

مدت 
  )ساعت(

 RIMEآشنايي با مشخصات فني تكنولوژي   1  14/08/1392
 كنتور هوشمند PLCمورد استفاده در 

  4  2  ، مريم شبروسحر راكعي

11/08/1392  
2  

بررسي تاثير قوانين و حوزه هاي جديد و 
برق ايران پيشنهاد بهينه قيمت دهي در بازار 

  ...)بورس، تجميع شدن، هزينه راه اندازي(
  4  10  پيمان يوسفي

ريزي سيستم عرضه انرژي كشور با  برنامه  3
 MESSAGEافزار  استفاده از نرم

  4  4  سميه رحيمي

تعيين بهترين استراتژي براي كسب حداكثر   4  12/08/1392
 سود در بازار برق ايران

  4  4  ميثم انصاري
  

در  1393آبـان   19 – 21الزم به توضيح است مقدمات برگزاري بيست و نهمين دوره برگزاري كنفرانس مزبور در مقطـع  
  .محل پژوهشگاه فراهم آمده است

امسـال نيـز همچـون    ) PSC 2014(المللـي بـرق    براساس اطالعات دريافتي از دبيرخانه بيست و نهمين كنفـرانس بـين  
  :باشد هاي زير مي مقاالت پذيرفته شده، كنفرانس دربرگيرنده بخش هاي قبل عالوه بر ارايه دوره

 كارگاههاي آموزشي -

 هاي نمونه سال صنعت برق انتخاب كتاب -

 گردهاي تخصصيميز -

 سمينارهاي تخصصي -

 نمايشگاه جنبي -

ارسـال   ، ارسال پيشنهاد برگزاري كارگاه آموزشـي، 29/05/1393موجب فراخوان منتشر شده آخرين مهلت ارسال مقاله  به
و آخـرين مهلـت ارسـال     12/06/1393پيشنهاد برگزاري ميزگرد تخصصي و ارسال پيشنهاد برگزاري سمينار تخصصـي  

  .باشد مي 29/07/1393درخواست غرفه و نمايشگاه 
از نكات بارز، متفاوت و قابل ذكر كنفرانس بيست و نهم، تشكيل دبيرخانه الكترونيك با هدف تسهيل ارتباطات فيمابين و 

، براي درج مقاالت ارايه شده به زبان انگليسـي  IEEEالمللي مهندسين برق و الكترونيك  تمهيد هماهنگي با موسسه بين
  .توان مورد اشاره قرار داد در فهرست مقاالت نمايه شده اين موسسه را مي
د بـه آدرس الكترونيكـي   توانيـ  هاي كنفرانس بيست و نهم مي ها و سرفصل براي كسب اطالعات بيشتر در مورد زمانبندي

www.psc-ir.com مراجعه نماييد.  
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  اولين همايش تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي

  
در پژوهشگاه نيرو برگزار  12/04/92نخستين همايش تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي، روز چهارشنبه مورخ 

فناوري نانوي معاونت فناوري رياست جمهوري، شركت توانير اين همايش كه با همكاري و حمايت ستاد ويژه توسعه . شد
و پژوهشگاه نيرو برگزار شد، با استقبال گسترده پژوهشگران، محققان، مديران و كارشناسان صنعت برق و انـرژي كشـور   

  . روبرو شد
هاي  ونگي تشكيل و فعاليتدر اين همايش، ابتدا دكتر سركار، دبير ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، به معرفي اين ستاد، چگ

رونـد توليـد   «: وي در ادامه به جايگاه ايران در زمينه فناوري نانو در جهان اشاره و اعالم كرد. آن از آغاز تا كنون پرداخت
كشورهاي جهـان   نيب رانيا گاهيجا كه اي گونه بهي بوده صعود، نانو فناوري توسعه ويژه ستاد تشكيلعلوم نانو، از ابتداي 

درصد  4.3محققان كشورمان با توليد  2013داشته است و در پايان مارس  رشدپله  50حدود  2012تا  2000ي ها سالدر 
  .»اند هشتم دنيا را به خود اختصاص دادهاز علم نانوي جهان، رتبه 

اي هـ  در اين پيام مهنـدس حـائري بـا تشـريح اولويـت     . سپس پيام مهندس حائري، مدير عامل شركت توانير، قرائت شد
هاي مختلف صنعت برق و انرژي، از پژوهشگران، استادان دانشگاه و صـنعتگران خواسـت،   كاربردي فناوري نانو در بخش

هاي ذكـر شـده، زمينـه كـاهش     تا با فراهم كردن زمينه ورود گسترده اين فناوري در صنعت برق، به خصوص در اولويت
وي در ادامه به عزم راسخ صنعت برق بـه اسـتفاده از   . راهم نمايندهاي زيست محيطي را فهاي توليد برق و آاليندههزينه

هاي جديد و توليد علم پرداخت و از جمله به كسب مقام نخست تعداد مقاالت پذيرفته شده، در مهمتـرين  علوم و فناوري
  .ره كردكه سه هفته قبل در كشور سوئد برگزار شد اشا) سيرد(هاي توزيع نيروي برق  المللي شبكه كنگره بين

مديرعامل شركت توانير در ادامه تصريح كرد، صنعت برق با در اختيـار داشـتن منـابع انسـاني خبـره و مـديران توانـا، در        
المللي، همچنان استوار وظيفـه توليـد انتقـال و توزيـع نيـروي بـرق را بـا بـاالترين          هاي بين ترين فشارها و تحريمسخت

  . كندبرق، دانش فني، تجهيزات و تكنولوژي به بسياري از كشورها صادر مي دهد، ضمن اين كهاستانداردها انجام مي
زاده، رئيس پژوهشگاه نيرو بود كه ضمن خيرمقـدم بـه ميهمانـان بـا اشـاره بـه        سومين سخنران اين همايش دكتر قاضي

پژوهشـگران،   علمـي ارتبـاط بـين     هاي نانو فنـاوري در حـوزه انـرژي، از تشـكيل شـبكه      سازي ظرفيت ضرورت يكپارچه
  . كنندگان فناوري نانو، تا پايان سال خبر داد گران و مصرف صنعت

هاي مختلـف فنـاوري در صـنعت بـرق، سـاختاري       زاده با اشاره به اين كه پژوهشگاه نيرو در هر يك از حوزه دكتر قاضي
تـر شـبيه بـه سـتاد ويـژه       كما اين است كه در حوزه فناوري نانو، ساختاري كوچ  سعي: هماهنگ ايجاد خواهد كرد، گفت

هـاي دانـش بنيـان و بخـش      ها، شركت ها، پژوهشگاه دانشگاه  فناوري نانو براي صنعت برق ايجاد كنيم تا بتوانيم ظرفيت
كند تا بـا كمـك    وي در ادامه گفت، پژوهشگاه نيرو تالش مي. هاي بزرگ كشور را يكپارچه كنيم تحقيق و توسعه شركت
اختار مناسبي براي گسترش فناوري نانو در صنعت برق ايجاد و عالقمندان بيشتري را به فعاليت ستاد ويژه فناوري نانو، س

وي در پايان تاكيد كرد كه همايش تخصصي فناوري نـانو در صـنعت بـرق و    . در اين حوزه جلب، حمايت و مديريت كند
گـران مقـاالت و    متخصصـان و صـنعت  انرژي از اين پس به صورت مستمر همه ساله برگزار خواهد شد و از سال آينـده  

  . دستاوردهاي خود را به اين همايش ارائه خواهند داد
تـن از   10طول كشيد ادامه يافت، كـه طـي آن    17:30همايش برطبق جدول ذيل با سه نشست تخصصي كه تا ساعت 

  .و انرژي ارائه كردند استادان و پژوهشگران، مقاالت خود را در زمينه كاربردهاي مختلف فناوري نانو در صنعت برق
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  سخنران  شرح برنامه  زمان رديف
  --  پذيرش، صدور كارت  00/08  1

پخش سرود جمهوري اسالمي ايران، تالوت آياتي از قرآن مجيد، خير   30/08  2
  --  مقدم

  فناوري نانودكتر سركار، دبير ستاد ويژه   هاي حمايتي ستاد نانو براي ورود فناوري نانو به صنايعبرنامه  45/08  3

هاي مرتبط با فناوري هاي توانير در حمايت از طرحها و سياستبرنامه  00/09  4
  مهندس حائري، مدير عامل توانير  نانو

هاي صورت پذيرفته در زمينه فناوري نانو در پژوهشگاه نيرو و فعاليت  15/09  5
  رئيس پژوهشگاه نيرو زاده،دكتر قاضي  هاي حمايتي پژوهشگاه نيرو از فناوري نانوبرنامه

تقدير و تشكر از پيشگامان و حاميان توسعه فناوري نانو در صنعت برق   30/09  6
  و انرژي

  دكتر سركار، مهندس حائري،
  فر زاده، دكتر اسدي دكتر قاضي

  --  استراحت، پذيرايي و بازديد از نمايشگاه جانبي  00/10  7

موفق فناوري نانو در دنيا،  كاربردهاي فناوري نانو در صنعت، موارد  30/10  8
  هاي بازارهاي داخلي و فرصتتوانمندي

  فردكتر اسدي
  مدير كارگروه صنعت و بازار

  مهندس ژام  كاربردهاي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي  00/11  9
  رئيس مركز شيمي و مواد پژوهشگاه نيرو

  شريف يزديمهندس   آسيب شناسي گسترش فنĤوري نانو در صنعت برق  30/11  10
  اي يزدشركت برق منطقه

  --  نماز، ناهار، بازديد نمايشگاه  00/12  11

مازوت براي مصرف - استفاده از فناوري نانو در توليد امولسيون هاي آب  00/14  12
  ها به منظور كاهش آالينده ها و افزايش راندماننيروگاه

مهندس رخشا، مدير عامل شركت پيام 
  فردانگرآوري آوران نانو فن

  دكتر فريدي  معرفي فيلترهاي نيروگاهي  30/14  13
  مديرعامل شركت فناوران نانو مقياس

هاي توليد برق در صنايع نيروگاهي با افزايش راندمان و كاهش هزينه  00/15  14
  هااستفاده ازنانوسياالت و نانوپوشش

  مهندس همتي
  مدير عامل شركت نانو پوشش فلز

  مهندس سوسن داوري  هاهاي دودكش نيروگاهنانوفناوري در كاهش آاليندهكاربرد   30/15  15
  رئيس پژوهشكده انرژي و محيط زيست

دكتر نسترن رياحي نوري، مدير گروه   هاي خورشيدي نانوساختارسلول  45/15  16
  پژوهشي مواد غيرفلزي پژوهشگاه نيرو

  مهندس علي مهديخاني  نانووريستورهاي اكسيد روي ساخته شده با فناوري   00/16  17
  مدير پروژه در پژوهشگاه نيرو

18  15/16  
  هاي گسترش استفاده از فناوري نانو در صنعت برق و انرژيميزگرد راه

روي  نقش اليه نازك تيتانيا به عنوان سطح خود تميز شونده بر(
  )هاي پرسالني مقره

  دكتر رسول صراف ماموري
  دانشگاه تربيت مدرس

  --  بندي، اختتاميه، پذيرايي جمع  30/16  19
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  مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي

هاي دانش بنيان، مركز توسعه فناوري صنعت برق و  به منظور توسعه تحقيقات توسط بخش خصوصي و حمايت از شركت
  .خواهد شدهاي اين مركز در ادامه به تفضيل ارائه  ها و مأموريت اندازي گرديد كه اهم فعاليت انرژي راه

 
 چشم انداز

      تدارك معتبرترين و كارآمدترين مجموعه در راستاي حمايت از كسب و كارهاي دانـايي محـور، از طريـق برقـراري
  تعامالت گسترده ميان صنعت و دانشگاه براي توليد ثروت بر مبناي دانش

 التحصيالن دانشگاهي ترين مراكز ايجاد اشتغال براي فارغ ايجاد يكي از موفق  
 المللي فناور داخلي منطقه در سطح بين هاي ترين پل ارتباطاتي براي حضور شركت قراري قويبر  
 پذير داخلي و خارجي در منطقه گذاران مخاطره ايجاد معتبرترين مجموعه براي جذب سرمايه   
 حمايت از ترين مراكزي كه در جامعه با خلق محصوالت و بازارهاي جديد از طريق تشويق و  ساماندهي يكي از مهم

 .ارتقاي فرهنگ نوآوري باعث افزايش توليد ناخالص ملي گردد

  
 ها موريتأم اهداف و

 :توان به موارد زير اشاره كرد مي ،انرژي هاي مركز توسعه فناوري صنعت برق و موريتأاز جمله اهداف و م

 ي فناور مستعدها پذيرش و حمايت از شركت، نيازهاي فني صنعت برق كشور از طريق جذب رفع مشكالت و 

 فراهم نمودن زمينه ارتقاء كمي وكيفي آنها در جهت تكميل چرخه توسعه فناوري آنها  
 هاي علمي و پژوهشي حركت نتيجه محور در فعاليت سازي و تفكر تجاري ،حاكميت ديدگاه كاربردي  
 طرح هاي فني و ها پروژههاي مديريتي و اقتصادي در  استقرار چهارچوب  
 به ويژه پژوهشگاه نيرو ،خصوصي هاي دولتي و انرژي كشور در بخش ل صنعت برق واستفاده از پتانسي  
 مديريتي مربوط هاي كاري وسازي مقررات و تسهيل فرآيند روان  
 انرژي حوزه برق و ايجاد و راهبري شبكه ملي مراكز رشد مرتبط با  
 المللي سب و كار بينهموار نمودن مسير توسعه ك  
 پذير هاي حمايت مالي ريسك مديريت صندوقاندازي و  كمك به راه  
  
  مكاناتا

د و اين مركز در دو مكان موسوم به ساختمان رشـ . مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي در پژوهشگاه نيرو واقع است
ان رويـش بـا   سـاختم  .در ساختمان رشد قـرار دارنـد   هاي اداري مربوط به مركز غالباً بخش. ساختمان رويش مستقر است

هـاي   شركت .هاي متقاضي پذيرفته شده در نظر گرفته شده است براي استقرار شركت ،ها شركتفيتي موجود براي دهظر
 ،امكانات زيرسـاختي  ،مانند فضاي سبز و مفرح) پژوهشگاه نيرو(استقرار يافته از امكانات فيزيكي و تجهيزاتي متنوع مركز 

تجهيـزات و   برند و در فضـايي بـا   بهره مي) رجع موجود در پژوهشگاههاي م با توجه به آزمايشگاه(تجهيزات آزمايشگاهي 
 .پردازند ايمني مناسب به كار و پژوهش مي
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  ساختار سازماني

  
  

 ها خدمات و حمايت

  هاي فناوري در مركز رشد، قرار گرفتن محققين در يك فضاي توسعه فناوري ترين مزيت استقرار واحدها و هسته شاخص
گيري از مزاياي تجميع  عالوه بر بهره. شود افكار مستمر با ديگر محققين و مؤسسات فناوري را موجب مياست كه تبادل 

رساني، پشتيباني فني و  فني، واحدهاي فناوري از خدمات اداري، اطالع -واحدهاي فناوري و ارتقاي سطح مبادالت علمي
همچنـين واحـدهاي فنـاوري    . مند خواهنـد شـد   گردد بهره هاي مناسب ارائه مي اي و آموزشي كه با تعرفه خدمات مشاوره

هـاي اسـكان، خريـد تجهيـزات و      امكان استفاده از اعتبار خدماتي را دارند، اعتبار خدماتي جهت پرداخت بخشي از هزينه
رد چنانچـه ايـدة محـوري واحـد فنـاوري مـو      . گيرد استفاده از خدمات پشتيباني مركز رشد در اختيار واحد فناوري قرار مي

نيـز وجـود   ) اعتبار تحقيقاتي(مايت مالي جهت اجراي ايده كاري تصويب شوراي مركز رشد قرار گيرد، امكان استفاده از ح
 .گردد اي در مدت حضور واحد فناوري در مركز رشد به واحد فناوري پرداخت مي اين اعتبارات به صورت مرحله. دارد

  :هاي مستقر به شرح زير است عه صنعت برق و انرژي به شركتتوس هاي ارائه شده از سوي مركز خدمات و حمايت
 

   خدمات اسكان در فضاي مجهز -الف
و تـأمين  هاي مركز رشد، اجاره اتاق با خدمات معمول در زمينه حفاظت از محل، تميزكاري اماكن مشـترك،   در ساختمان

اداري معمـول، در اختيـار قـرار دادن فضـاهاي     هاي سرمايش و گرمايش، ارائـه تجهيـزات    داري سيستم آماده به كار نگاه
انـدازي نمـابر    ، خطوط تلفن، خدمات دفتري، تـأمين ارتباطـات اينترنتـي، راه   …مشترك مانند اتاق جلسات، غذاخوري و 

 .، همراه خواهد بود...اي و رايانه

وري خواهد بـود بايـد از   افن افزايي واحدها در جهت ارتقاء سطح دانش و كه ازنظر محتوا در خدمت هم مركز رشد همچنان
. گويي به نيازهاي چند بعدي فنĤوران و كارآفرينـان باشـد   نظر شكل نيز با فضاي سبز جذاب و مفرّح خود در خدمت پاسخ

هاي خاص، مانند وجـود فضـاي علمـي و ارتباطـات      هاي عام مانند فضاي سبزِ مفرّح و هم جاذبه ها، هم جاذبه اين جاذبه
  .گسترده خواهد بود
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 خدمات آموزشي و مشاوره حقوقي -ب

هـاي عمـومي شـامل     آمـوزش . هاي خاص و مهارتي باشد هاي عمومي يا آموزش تواند شامل آموزش خدمات آموزشي مي
هـاي تضـمين كيفيـت، فنّـاوري      اي مديريت و رفتار سازماني، آموزش هاي آموزشي و مشاوره مواردي مانند برگزاري دوره

هاي انتقال تكنولوژي و  المللي، روش ح ملي و بينخصوص توسعه كسب و كار در سط هشغلي ب هاي مهارت اطالعات، دوره
افـزاري مشـترك    هـاي نـرم   آموزش ،هاي تخصصي و افزايش مهارتي خاص دوره. گذاري تكنولوژي باشد ارزيابي و قيمت

هاي  قوانين كار و بيمه آموزش هاي نظري و عملي كامپيوتر و شبكه، بانك اطالعات، آموزش مورد عالقه واحدها، كالس
هاي مرتبط با كنترل و بازرسـي   مرتبط با كنترل و بازرسي، آموزش استانداردهاي صنعتي و نحوه استفاده از آنها و آموزش

  .هاي خاص هستند نيز بخشي از آموزش
قرارداد، قـوانين كـار و   هاي مختلفي مانند مشاوره براي عقد  ، زمينههاي مستقر در مركز خدمات مشاوره حقوقي به شركت

ـ   . ژي را شـامل مـي شـود   هاي حقوقي مرتبط با انتقال تكنولـو  شركت، اختراع و پتنت و مشاوره بيمه، ثبت  هپـارك بـا ارائ
ها و واحدهاي مستقر در مركـز توسـعه در    هاي آموزشي جهت هدايت مديران شركت هاي الزم يا برگزاري كارگاه مشاوره

  .مديريت آنان تالش خواهد كردهاي بازاريابي و  ارتقاء روش
اي و تخصصي نيز در اين مرحله بيشتر متكي بـر خـدمات ارائـه شـده توسـط اعضـاي هيـأت علمـي يـا           خدمات مشاوره

  .هاي تخصصي مستقر خواهد بود شركت
  
 تخصصي واجرايي ،خدمات پشتيباني فني -ج

رساني، آموزش و مشاوره و بازاريابي،  هاي مرتبط با توسعه كسب و كار عالوه بر خدمات مربوط به اطالع خدمات و فعاليت
جسـتجوي منـابع اطالعـاتي و    . گـردد  شامل برخي خدمات فني و تخصصي مرتبط بـا پشـتيباني كسـب و كـار نيـز مـي      

پذير و جستجو براي  گذاران ريسك نياز، جستجوي سرمايهات مورد استانداردها، جستجوي بازار براي مواد اوليه و انواع خدم
تواند موضوع خدمات فني  سازي مي ، توليد، آزمون و تجاريورياهاي مرتبط با فرايند ايجاد دانش فني، فن هر يك از حلقه
ان ارائـه  در ايـن ميـ  . هاي خدمات مهندسي مستقر انجام خواهـد شـد   اين خدمات عموماً توسط شركت. و تخصصي باشد

  .خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي نقشي برجسته دارد
مركز عالوه بر جستجو و ارائه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي مناسب كه در چارچوب خدمات توسعه كسب و كـار قابـل   

  .نمايد ارائه است بخشي از خدمات كارگاهي و آزمايشگاهي را در فضاي كالبدي مركز ارائه مي
  
 ي و تسهيل عقد قراردادخدمات بازارياب-د

ها بخش بسيار مهمي از  بازاريابي، بازارسازي و بازارداري براي محصوالت فنّاورانه به ويژه در مراحل اوليه تشكيل شركت
 .باشـند  هـاي جـدي روبـرو مـي     هاي نوپاي فنّاور به ويژه در اين عرصه با كاسـتي  باشد و شركت سازي مي فعاليت تجاري

بازارهاي تحـت   هاي مجازي و فن زاريابي به وسيله تجميع فعاليت بازاريابي آنها، استفاده از نمايشگاهسازي خدمات با ارزان
ارجي مـي توانـد نقـش    هاي داخلي و خـ  جمعي در نمايشگاه هاي خاص يا شركت دسته  مديريت پارك و تدارك نمايشگاه

قراردادهـاي جمعـي بـا    . هاي ساكن مراكز رشـد داشـته باشـد    سازي محصوالت در مراحل تكوين بنگاه مهمي در تجاري
هـاي   توانـد مزايـايي جهـت كـاهش هزينـه      مـي هاي تخصصي تبليغـاتي   سازان و شركت واحدهاي خدماتي از جمله غرفه

  .بازاريابي ايجاد نمايد
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  انتشـارات

سـنگ پژوهشـگران و تنظـيم دقيـق و دسـته بنـدي علمـي         مطلوب نتايج تحقيقات و دستاوردهاي گرانبه منظور انتقال 
اي، دفتر انتشارات پژوهشگاه نيـرو   هاي چندرسانه اي چون مجله، كتاب يا بسته هاي مفيد و قابل استفاده اطالعات در قالب

  .تشكيل گرديده است
  .را تنظيم و به چاپ رساند مباني فناوري نور و روشنايياب با نام كت يك 1392دفتر انتشارات پژوهشگاه نيرو در سال 

به منظور صرف، با هدف چاپ مقاالت پژوهشي ترين نشريه علمي صنعت برق است  نيز كه با سابقه علمي برق نشريه
در سال را  ، مرحله جديدي از فعاليت خودبرقهاي مختلف مرتبط با صنعت  گسترش مرزهاي دانش و كاربرد آنها در زمينه

است كه مقاالت محققين و انديشمندان را در اين سطح علمي به چـاپ  اي  مجلهعلمي برق مجله  .آغاز كرده است 1389
سـطح  ثري در رسـيدن بـه   ؤد گـام مـ  توان ميصنعتي  ها و مراكز پژوهشي و همكاري اساتيد و محققان دانشگاه. رساند مي

   .باشدبرق صنايع وااليي از علم و تجربه در 
  : پذيرد مقاله مي ها زمينهعلمي برق در اين  نشريه
 مطالعات سيستم  
 نيروگاه و برداري شبكه بهره  
 ي الكتريكيها ماشين  
 مديريت مصرف 

 ديسپاچينگ  
 مخابرات  
 كامپيوتر  
 كنترل  
 شيمي و مواد  
 ي نو و محيط زيستها انرژي  

 مطالعات اقتصادي 
  

هـا و مجـالت منتشـره بـوده و در صـورت       سؤاالت در زمينه كتابدر ضمن، دفتر انتشارات آماده پاسخگويي به كليه 
يـد از طريـق پايگـاه اينترنتـي     توان مـي  منظـور  بـدين . باشد رساني مي تمايل به خريد آنها از سوي عالقمندان آماده خدمت

www.nri.ac.ir  تماس حاصل نماييد اين دفتربا.  
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