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 (RFP)پژوهشی هاي طرحفرم تدوين و ارائه عناوين سفارش  -1پيوست 

 (59 اسفند)ويرايش 
 عنوان پروژه -1

 pc2احیای سیستم مانیتورینگ صخره  

 حل خواهد  شد؟(، چه مسائلی )با انجام طرح تعريف دقیق مسئلهسواالت اساسی تحقیق و  -2

و  ی و خطوط انتقال برقبه تاسیسات حساس نیروگاهبدلیل مشرف بودن   pc2با توجه به اهمیت پایداری صخره 

بدالیلی سالهای زیادی است ا متاسفانه سیستم مانیتورینگ آن هزینه های زیادی که صرف پایدار سازی آن شده است ام

با انجام این پروژه قرائت ابزار منصوبه بصورت آنالین و بسهولت و بدونه خطر برای  که از سرویس خارج می باشد.

د واحد اندازه گیری صورت می گیرد و عالوه برآن تحلیل دقیقی از وضعیت پایداری صخره بدست خواهد آمد و افرا

 هزینه های صرف شده جهت نصب سنسورها و تجهیزات اولیه سیستم مانیتورینگ می توان بهره گرفت.از 

 پژوهشتبیین ضرورت نیاز براي انجام اين  -3

انجام مانیتورینگ این صخره در نقاط مختلف آن نصب شده است ولی تجهیزات تمامی سنسورهای ابزار دقیق جهت 

انتقال و مانیتورینگ آنها آسیب دیده و مدتهاست از روند بهره برداری خارج می باشد و رفتارنگاری صخره مذکور 

 عمالً بصورت دستی و در چهار نقطه محدود انجام میگردد.

اندازه گیری دستی و عدم ایمنی کافی در مسیر دسترسی، اجرای ارگانه چهبا توجه به دشواری دسترسی به نقاط 

 مانیتورینگ ابزار از راه دور بسیار ضروری می باشد.

 عملیاتی نتايج طرح کجاست؟ اجراي آزمايشی يا پايلوت واحد متقاضی جهت  -4

 سد و نیروگاه دز pc2صخره 

 الزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در مراحل کار  -9

(  و انتقال سیستم صخره ایناهموار تامین ایمنی افراد در زمان اجرای پروژه )بدلیل کار در ارتفاع و و جود بستر 

 مانیتورینگ به محل اتاق اندازه گیری مستقر در سمت راست تاج سد.

 

 )ماه(:مدت زمان تقريبی انجام پروژه             میلیون ريال   444   ريال(:یون)میلمبلغ تخمینی 

 

 
معاونت کنترل پایداری شرکت تولید وبهره برداری سد و  واحد متقاضی تحقیق )واحد يا شرکت/معاونت/دفتر(:

 نیروگاه دز

 

 شرکت کمیته تحقیقات تايید اعضاي کمیته تخصصی پژوهش و فناوري معاونت يا 
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