
 شیمی نیروگاه دماوندفیه خانه صبررسی هارمونیک سیستم پساب و تشرح فعالیت 

 کلیات:-الف

هکای  هارمونیک  اثرات روشی برای کاهش سازی پیاده و در صورت نیازگیری و مطالعه هارمونیکی اندازهکارفرما در نظر دارد تا عملیات 

بطور کامک  و  شیمی نیروگاه را  خانهتصفیهپساب و  سیستم موجود در (VFD, UV) ادوات الکترونی  قدرت حاویتجهیزات ناشی از 

، توسک  پیمانککار   جکاده تهکراگ گرمسکار    35واقع در کیلومتر  ،در نیروگاه شهدای پاکدشت )دماوند( های نیروگاهیبا رعایت استاندارد

 واجد شرای  اجرا نماید.

 

 :شرح فعالیت-ب

 :باشدمی زیر موارد شام  گیرد،می انجام فعالیت این قالب در که یکارهای

و نیکز   بکرداری نمونکه زماگ مدت  انجام گردد. روز 11به مدت ی  هفته الی برداری نمونه این گیری مقادیر جریانی و ولتاژی:اندازه   .1

 .خواهد بوددر نهایت تائید کارفرما ما و ربه کارف پیشنهادپیمانکار و ارائه  منوط به بررسی ،از تجهیز شرای  بارگیری

 انجام گردد.Power Factory افزارهای تخصصی نظیرفاده از نرمبا است سازی آثار هارمونی :شبیه .2

منطبک  بکا    بایسکتی  تفسکیر نتکایب بدسکت آمکده از بنکد )ب(     در این مرحله،  ارائه راهکار برای کاهش آثار آگ:تحلی  هارمونیکی و   .3

از حکد مجکاز    (THD و VHDاعکم از  )پارامترهکای هکارمونیکی   مقکادیر  در صورت فراتکر شکدگ    .انجام شود IEEE 519د استاندار

سازی شکده  شبیه ه عملکرد آگ از طری  مدارکئاپیمانکار موظف به ارائه راهکار پیشنهادی و ارهای نیروگاهی،  plant استاندارد در

 باشد.به کارفرما میافزار با نرم

، پیمانکار موظف بکه تهیکه و نصکب    passiveهای ی استفاده از فیلترکارفرما براتائید فیلتر: در صورت لزوم و نیز سازی و نصب پیاده .4

 باشد.فیلتر مورد نظر می

 

 تعهدات پیمانکار: -ج

ها، شرح کاال و ریز قیمت و همچنین اخذ تائیدیکه آگ از سکوی کارفرمکا    ریز فعالیت، CPMبرنامه زمانبندی ارائه  پیمانکار موظف به .1

 باشد.می

 صورت پذیرد. permitاخد همچنین عملی در سایت مربوطه، بایستی با هماهنگی دستگاه نظارت کارفرما و  انجام کلیه مراح  .2

 باشد.می، شده مربوطه  As Built هایار موظف به ارائه نقشهپیمانک .3

 باشد.میفنی مربوطه به کارفرما توب مکگزارشات ارئه و  هاتحلی  و سازیشبیهبرداری، نمونه ارائه تمامی مدارک ار موظف بهپیمانک .4

 باشد.سازی شده، به مدت یکسال میههر فیلتر پیادگارانتی دوره  .5

 پس از تائید کارفرما تهیه نماید. ساعت 22حداکثر تا را مورد نیاز پیمانکار موظف است تمام قطعات و تجهیزات  .6


