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 (59)ويرايش بهمن 

 عنوان پروژه -1

 قرمزمادون يگرمانگار يبا استفاده از تکنولوژ آبیبرقدر نيروگاه  نشده يزيربرنامه يهوشمند خطاها ینيبشيپ 

 حل خواهد  شد؟(لی ، چه مسائبا انجام طرح) تعريف دقيق مسئلهسواالت اساسی تحقيق و  -2

 از انرژي مصرف در کاهش شود.می کشور آن هايهزینه کاهش سبب ،کشور منابع از استفاده صحیح روش کردن نهادینه

 کشور انرژي حوزه در هدرروي اکنونهم. باشدمی انکار غیرقابل امري تجهیزات و تولیداتصنایع،  در استانداردها ارتقاء طریق

 با مقایسه در نیز غیره و برق انتقال خطوط ،هانیروگاه در بلکه تجارتی و خدماتی مشاغل و گیخان مصارف در صرفا نه

 حرارت تولید با اتصاالت و تجهیزات ها،دستگاه از الکتریکی جریان عبور که جاآن از نیست. مقایسه قابل جهانی استانداردهاي

 کارکرد دماي حداکثر و عادي کار شرایط با آن مقایسه و تلفمخ تجهیزات حرارت درجه دقیق گیرياندازه .باشدهمراه می

 نظارتدر واقع . باشدمی سست دراتصاالت انرژي هدررفت از گیريپیش نهایت در و جلوگیري براي عنوان روشی به تجهیزات،

 گسترده يهایخاموش از يریجلوگ دریی ابتدا مهم کار کی عنوان به یواقع زمان در قدرت ستمیس يداریپا تیوضع بر

 اریبس ،یکنترل اقدامات منظور به یکاف زمان داشتن يبرا خطرناک، طیشرا نیا موقع به و عیسر صیتشخ. است شده شناخته

، ترکیب بسته به نوع هر تجهیز و شرایط کار واحدهاي هر نیروگاه خاصتوان، می. به این ترتیب است يضرور و تیاهم با

ها، انجام بازرسی هدف این برنامه. داشت بهترین برنامه نگهداري راگویانه، گیرانه و پیشهاي نگهداري پیشمناسبی از روش

ها پیش از در زمان مناسب، براي جلوگیري از توقف کار نیروگاه، جلوگیري از مشکالت تعمیرات و یا خرابی دستگاهتجهیزات 

تواند بسیاري از مشکالت را حل کرده و موجب جرا شود، میگویانه به درستی اهاي پیشبرنامهکه باشد. در صورتیمی بروز آن

 دارتر گردد.شود برنامه نگهداري جهت

 گرماي شود.ها در آینده میاز آنبرداري ، باعث پایین آمدن راندمان بهرهنیروگاه  رفتن بیش از حد دما در تجهیزاتباال

توان به مشکالت اتصال در تجهیزات، جمله این دالیل میرود. ازبنا به دالیل مختلفی باال می داخلی تجهیزات مختلف

 ها وترمینالها، ها، توربینرله نقص درها، فورماتورهاي عایقی در تجهیزات، اشکاالت ترانسل، ایجاد ترکدبارگذاري نامتعا

در نتیجه جلوگیري از یعی و گویی به موقع از بروز گرماي غیرطببینی و پیشرو پیشاشاره کرد. از این اشکاالت فیوزها

کارافتادگی این تجهیزات امري ضروري است. زوال تدریجی تجهیزات الکتریکی امري طبیعی است، اما خرابی تجهیزات 

هاي ناگهانی، تلفات اتصاالت و... به سبب جلوگیري از توقف ه موقع عیب در تجهیزات،باشد. تشخیص بنمیبینی پیشغیرقابل 

 کی عنوان به یواقع زمان در ،قدرت ستمیس يداریپا تیوضع بر نظارتدار است. در واقع االیی برخورجانی و مالی از اهمیت ب

 یکاف زمان داشتن يبرا موقع، به و عیسر صیتشخ. است شده شناخته گسترده يهایخاموش از يریجلوگ دریی ابتدا مهم کار

 .است يضرور و تیاهم با اریبس ،یکنترل اقدامات منظور به
هایی همچون سرعت و دقت باال، توانایی باال بردن قابلیت اطمینان به علت داشتن ویژگی روش گرمانگاري مادون قرمز امروزه

برداري از تجهیز، عدم نیاز به اتصال به تجهیز مورد بررسی، صرفه اقتصادي و همچنین امکان یافتن محل سیستم در بهره

دیهی است که براي افزایش کارایی و مورد توجه است. بی به طور گسترده، هاي داخلی و خارجخطا و چگونگی برخورد با خطا

کارهایی ها در سیستم قدرت وجود دارد و همچنین ارائه راهطول عمر تجهیزات، شناسایی تمام خطاهایی که امکان اتفاق آن

بتدا نیاز به اخذ تصاویرگرمایی از قرمز، اگیري از تکنولوژي مادونراي بهرهبراي برخورد با این خطاها بسیار مهم است. ب

هاي مادون قرمز در محل تجهیز اخذ و بر اساس عوامل تجهیزات موجود در سیستم را داریم. این تصاویر توسط دوربین

بندي (عمر در مدار بودن تجهیز طبقه3داري خطا بر روي تجهیز و(مدت زمان نگه2(پروفایل دمایی تجهیز، 1مختلفی چون: 

 روال در واقع گیرند.ها انجام میبنديهاي تعمیر و نگهداري و بازبینی تجهیزات بر اساس این طبقهچنین اولویتشوند. هممی



مورد نظر قرار  زاتیدر محل نصب تجه ییگرما ریمادون قرمز جهت اخذ تصاو يهانیصورت است که ابتدا دورب نیکار بد

به صورت  جیو نتا .شودیانجام م ریتصاو يو پردازش بر رو لیکار تحل، هاآن رهیمورد نظر و ذخ ریتصاو ذو بعد از اخ رندیگیم

  .شودیمنتقل و اقدامات الزم انجام م لبه اتاق کنتر یخروج

نشده و ارسال  يزیربرنامه يخطاها قیو دق حیصح صیتشخافزاري براي تواند ارائه نرمیی در فاز اول میمحصول نها

توان از این باشد. نهایتا می نیروگاه زاتیتجه دنید بیو آس هایاز خاموش يریجلوگ يبرا الزم به مرکز کنترل يهافرمان

مبتنی بر فناوري گرمانگاري مادون قرمز استفاده نمود. این محصول در کلیه  صول در طراحی ربات بازرس هوشمند،مح

گیري جهت خروج تجهیزات و تصمیم بریت انرژي و بررسی عیوقابل استفاده است. به ویژه جهت مدی هاي نیروگاهبخش

 استفاده شود. از راه دور و ربات بازرس هوشمند تواند در سیستم سنجش برداري است. همچنین میبراي تعمیرات، قابل بهره

 پژوهشتبيين ضرورت نياز براي انجام اين  -3

 صیتشخ دما حد از شیب شیافزا يابتدا مراحل همان در اگر ،است يرعادیغ يگرما آمدنشان وجود به عامل که ییخطاها

 در تیوضع شینما ستمیس توسط یسادگ به مهم امر نیا که. کرد يریجلوگ زیتجه یخراب از توانیم یسادگ به ،شوند داده

کمک نماید تا ضرورت و وسعت انجام  تواندروش نظارت بر وضعیت کار تجهیزات نیروگاه می .است صیتشخ قابل ابتدا همان

 و یا اساسی تجهیزات شناسایی شود و نیز زمان مناسب براي انجام تعمیرات اساسی پیشنهاد شود. تعمیرات اصالحی

شود، ها استفاده میقرمز، و تحلیل آن در اکثر صنایع به عنوان یک وسیله اساسی براي تشخیص وضعیت دستگاهمادوناسکن 
هایی از یک تجهیز در معرض خطر و بروز زا یا قسمتتواند براي تشخیص بسیاري از شرایط حاد که اجها میو در نیروگاه

قرمز را اند و نیاز به اقدامات اصالحی دارند، مورد استفاده قرارگیرد. عالوه بر تجهیزات الکتریکی ، اسکن مادونعیب قرار گرفته
 ها نیز مورد بررسی قرار داد.هاي آنتوان براي تشخیص اشکاالت در تجهیزات مکانیکی و سازهمی

 تواند مزایاي زیر را در برداشته باشد: میتکنولوژي مادون قرمز در نیروگاه استفاده از پایش تجهیزات مبتنی بر  

 کاهش تلفات انرژي 

 هاي نگهداريکاهش هزینه 

 جلوگیري از تعمیرات غیرضروري تجهیزات 

 هاي اضطراريکاهش خروج 

 افزایش طول عمر تجهیزات 

 سیستم کارآیی افزایش نتیجه در و تجهیزات و هاگاهدست عمر ها افزایشکاهش خاموشی  

 عملیاتی منديهدف و هاي تعمیراتیبرنامه بخشی اثر افزایش  

 وري بهره سطح ارتقاء 

 هادستگاه توقف و بیکاري ساعات کاهش 

 مادي ناپذیري جبران ضایعات از جلوگیري  

 برداريبهره هايهزینه کاهش 

 یدکی عاتقط مصرف از ناشی هايکاهش هزینه 

 قطعات مصرف زمان و میزان بینیامکان پیش 

 سیستم عملیاتی کیفیت و کار کیفیت بهبود 

 خدمات یا و محصول کیفیت بهبود 

-گویی و پیشي یک سیستم هوشمند تشخیص عیب براي سرعت بخشیدن به پیشرو هدف اصلی از این تحقیق ارائهاز این 

هاي ، ویژگیسیستم  این هايوروديند. دهکه در تجهیز رخ می مایی استهاي گرگیري خطاهاي موجود در سیستم و نقص

بینی خطاهایی که تاکنون (پیش1گیرد: اخذ شده از تصاویر گرمایی هستند و خروجی شبکه در دو فاز مورد بررسی قرار می



  

ها ویر گرمایی امکان اتفاق آنهاي استخراج شده از تصااند؛ ولی با توجه به ویژگیدر سیستم و بر روي تجهیزات رخ نداده

( اراِئه زمان مشخصی براي بازرسی هر تجهیز بر اساس خطاهایی که در یک بازه مشخص بر روي تجهیز اتفاق 2وجود دارد و 

 افتد. می
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