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 بهينو سازي سيستم خنك كاري دو دستگاه ترانسفىرماتىر اصلي نيروگاه گازي اروميو

 شركت برق منطقو اي آذربايجان: كار فرما 
 طراحي مىسسو تحقيقات ترانسفىرماتىر ايرانتىسعو  گروه مكانيك و:  مجري  

دس ايٓ ِجذث . اس ِي ثبؽذخٕه وبسي تىّيٍي ساٖ دٍي ثشاي استمبء تٛاْ گشِبيي يه تشأغفٛسِبتٛس دس دبي ن
ِعّٛاًل اطالعبت ِٕبعت وٗ ثٗ لذس وبفي جٙت ِذبعجبت الصَ وّه ّٔبيذ، ثخقٛؿ اص اجضاء داخً 

ثٕبثشايٓ اظٙبسٔظش ٚ تقّيُ گيشي دس ِٛسد تٛاْ ثبسگيشي تشأغفٛسِبتٛس ثذْٚ ثشخي . تشأغفٛسِبتٛس ٚجٛد ٔذاسد
ثب تٛجٗ ثٗ ايٓ . اتٛس ثبص ِي گشدد اِىبْ پزيش ّٔي ثبؽذِفشٚضبت وٗ ثٗ ؽشايط اخيش ٚ دبي دبضش تشأغفٛسَ

ثٗ تٛاْ اضبفي وٗ ِؾشٚط ثٗ خٕه وبسي خبسجي ثبؽذ ثب تٛجٗ ثٗ ِذٌغبصي ٚ ِذبعجبت تمشيجي ٚ  اعتّبد ِغئٍٗ
.  تجشثيبت ثبيذ دس ٔظش گشفتٗ ؽٛد

 30تٛاْ ثب ويٌٍٛٚت ٚ  5/20ٚ ثٙيٕٗ عبصي عيغتُ خٕه وٕٕذگي ِشثٛط ثٗ تشأغفٛسِبتٛس  افالحأجبَ عٍّيبت 

يبْ ِتّبدي دس فقٛي گشَ عبي لجً اص اِىبْ ثبسگيشي ِٕبعت اص يِگب ٌٚت آِپش ٔيشٚگبٖ اسِٚيٗ ِي ثبؽذ وٗ عب
 .تشأغفٛسِبتٛس،دِبي سٚغٓ ٚ عيُ پيچ ثٗ دذ ثذشأي ٚ آالسَ ِي سعيذ

 :الذاِبت أجبَ گشفتٗ دس طٛي أجبَ پشٚژٖ ثٗ ؽشح ريً ِي ثبؽٕذ 
 صتشأغفٛسِبتٛس٘بي ِٛسد ٔظش دس ِذً ٔيشٚگبٖ گبصي اسِٚيٗ ٚ اخز اطالعبت اص عٛاثك عٍّىشد   ثبصديذ ا

 تشأغفٛسِبتٛس ثب تغت ٘ب ٚ ِذاسن فٕي، ثبصسعي ظب٘شي ٚ أذاصٖ گيشي ٘بي اثعبدي سٚي تشأغفٛسِبتٛس

 ة ِٛجٛد ِطبٌعٗ ٚضعيت فعٍي عيغتُ خٕه وبسي تشأغفٛسِبتٛس٘ب ٚ ِؾخـ ّٔٛدْ ٔمبط ضعف ٚ ِعبي
 ٚ اسائٗ سٚػ ٘بي ثٙيٕٗ عبصي آْ

  ٗطشادي عيغتُ خٕه وٕٕذگي جذيذ تشأغفٛسِبتٛس ثب ٔظش ِٛافك دعتگبٖ ثٙشٖ ثشداس ٚ وبسفشِب ٚ اسائ 
 ٔمؾٗ ٘بي اجشائي ٚ وبسگب٘ي جٙت ٔقت ٚ ساٖ أذاصي ٚ ثٙشٖ ثشداسي اص عيغتُ جذيذ

 ٓجذيذ ٚ ٔقت ٚ ثٙشٖ ثشداسي اص آْ ٔذٖتٙيٗ ٌيغت ِٛاد ٚ تجٙيضات ِٛسد ٔيبص جٙت عيغتُ خٕه و 

 تٙيٗ ثشآٚسد سيبٌي اجشاي پشٚژٖ ثشاي تجٙيضات ِٛسد ٔيبص ٚ خذِبت پيّبٔىبسي 

 ْتٙيٗ اعٕبد ِٕبلقٗ ثب ّ٘بٕ٘گي دفتش فٕي تٌٛيذ ٚ اِٛس تذاسوبت ؽشوت ثشق ِٕطمٗ اي آرسثبيجب 

 ٚژٖ ثب دعتگبٖ ثٙشٖ ثشداس ٚ ِؾبٚسٖ ٚ ّ٘ىبسي دس تٙيٗ ٌيغت پيّبٔىبساْ ٚاجذ ؽشايط جٙت أجبَ پش
 وبسفشِب

   ٔظبست ٚ ِؾبٚسٖ دس جٍغٗ ثشگضاسي ِٕبلقٗ ٚ أتخبة پيّبٔىبس طشح وٗ ِٕجش ثٗ أتخبة ؽشوت تعّيشات
 .ثشق آرسثبيجبْ ثٗ عٕٛاْ پيّبٔىبساجشاي طشح گشديذ

  دس ِذً ٔظبست عبٌيٗ ٚ وبسگب٘ي ثش اجشاي پشٚژٖ ثٗ فٛست وبًِ ثش سٚي يه دعتگبٖ تشأغفٛسِبتٛس
 .ٔيشٚگبٖ گبصي اسِٚيٗ ٚ تذٛيً ِٛلت ٚ لطعي پشٚژٖ ثب ٔقت ٚ ساٖ أذاصي عيغتُ جذيذ
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ِٛجٛد تشأغفٛسِبتٛس، اطالعبت ثجت ؽذٖ اص ِيضاْ ثبسگيشي ٚ دِب٘بي  اطالعبتطشادي ايٓ پشٚژٖ ثب اعتفبدٖ اص 
ٚجٛد آِذٖ ثب تٛجٗ ثٗ ؽشايط ِذيطي ِٛجٛد ٚأذاصٖ گيشي ٘بي ِٛسد ٔظش اص عيغتُ خٕه وٕٕذگي أجبَ آالسَ ة

عپظ تّبَ سٚػ ٘بي لبثً اِىبْ ثشاي افضايؼ وبسايي عيغتُ خٕه وٕٕذٖ ٚ ِيضاْ تأثيش آٔٙب ثش سٚي . گشديذ
فٗ ّٔٛدْ ظشفيت عيغتُ خٕه دس ٔٙبيت اضب .تٛاْ ثبسگيشي ٚ دِبي سٚغٓ ٚعيُ پيچ ِٛسد ِذبعجٗ لشاس گشفت

 .وبسي ٚ  ّ٘ضِبْ تغييش آسايؼ آْ ثٗ عٕٛاْ ِٕبعت تشيٓ ٚثٙيٕٗ تشيٓ ساٖ دً ثشگضيذٖ ؽذ
دس تٛاْ ( سٚغٓ ٚعيُ پيچ)دس ٔتيجٗ اجشاء عٍّيبت ٚ ٔتبيج تغت ٘بي أجبَ گشفتٗ دِبي ثبسگيشي تشأغفٛسِبتٛس

ي ثذشأي آالسَ ٚ تشيپ وب٘ؼ يبفتٗ ٚاِىبْ ثبسگيشي ٔبِي ٘بي ِٛسد ٔظش ثٗ ِمذاس لبثً ِالدظٗ اي اص ِيضاْ ِجٕب
 .دس ؽشائط ِذيطي ٚ دِبيي فقٛي گشَ عبي ثشاي تشأغفٛسِبتٛس فشاُ٘ گشديذ

ٔتبيج تغت ٘بي دشاستي ثشاي تشأغفٛسِبتٛس ثب عيغتُ خٕه وبسي جذيذ ٚ تشأغفٛسِبتٛس ِؾبثٗ ثب عيغتُ  
 لبثً ِالدظٗ َ ثب پبؽؼ آة سٚي ثذٔٗ خٕه گشديذٖ ثٛد وب٘ؼخٕه وبسي لجٍي دس ؽشايطي وٗ دس ٕ٘گبَ آالس

دس طٛي .دس ؽشايط ِذيطي ٚ ثبسگيشي ِتفبٚت ثشاي دِبي سٚغٓ ٚ عيُ پيچ سا ٔؾبْ ِي د٘ذدشاست دسجٗ 
يىغبي اخيش دس دبٌي وٗ تشأغفٛسِبتٛسلجٍي چٕذيٓ ثبس ٚاسد ِشدٍٗ آالسَ گشديذٖ ثٛد؛ تشأغفٛسِبتٛس ِؾبثٗ ثب 

. وبسي جذيذ ثذْٚ ِؾىً دس وبسوشد ثٛدٖ اعتعيغتُ خٕه 

  



     

 Iran Transformer Research Institute      گروه مكانيك و توسعه طراحي-موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران 

      

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

( 90تابستان سال )اطالعات مربىط بو ترانس اصلي واحد يك نيروگاه گازي اروميو قبم از اجراي پروژه خنك كاري 
 

دِبي ِذيط 
( دسجٗ عٍغيٛط)

تٛاْ تٌٛيذي 
( ِگبٚات)

دِبي سٚغٓ 
( دسجٗ عٍغيٛط)

دِبي عيُ پيچ 
( دسجٗ عٍغيٛط)

24 19 66 60 

26 19 69 61 

30 18 75 65 

27 19 72 62 
 

سٚي ثذٔٗ اطالعبت فٛق ِشثٛط ثٗ ؽشايط لجً اص اجشاي پشٚژٖ خٕه وبسي ٚ ّ٘شاٖ ثب پبؽؼ آة : تٛضيخ
.  ثٛدٖ اعتتشأغفٛسِبتٛس 
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( 91سال تابستان )اطالعات مربىط بو ترانس اصلي واحد يك نيروگاه گازي اروميو بعد اجراي پروژه خنك كاري 
 

دِبي ِذيط  
( دسجٗ عٍغيٛط)

تٛاْ تٌٛيذي 
(  ِگبٚات)

دِبي سٚغٓ  
( دسجٗ عٍغيٛط)

دِبي عيُ پيچ 
( دسجٗ عٍغيٛط)

24 19 62 56 

26 18.9 57 53 

30 18 58 55 

27 18.9 54 53 
 


