
  

 

 صنعتی چالش  فراخوان راهنمای شرکت در

  دروژنیه خلوص سنج  حسگرتوسعه 

  ژنراتورساز خنک

 متقاضی نیروگاه شهید محمد منتظری 

 

 
 



 های نوآوری و فناوری چالش  – شبکه تبادل فناوریمعرفی 

 

فناور  تبادل  پ  ت یریمد   ، یگرل یتسه  ، یتگریها، حما  تیظرف  ییجهت شناسای  شبکه  تبادل    ند یدر فرا  ی ریگ یو 

  ، یمسائل صنعت ی حل برا و ارائه راه ها و صنایع گوناگون شرکت  شبکه با ارائه خدمات به ن ی. اد یگرد جاد یا ی فناور

  های شرکتبه  توسعه بازار محصوالت و خدمات    نه یخود در زم  ت یکار خود را آغاز کرد و اکنون با گسترش فعال

  ی و نوآور یبرنامه چالش فناور   ی ری در برگ  ن یو همچن  ی جمهور  استیر  ی و فناور  یمعاونت علم   ل یذ  ان یدانش بن

برنامه   ی کیعنوان  به   InnoTEN  نوتنیا  د.دار   تیفعال فناور   یها  از  تبادل    ی ها   چالش  ی اجرا  ی متول  ،یشبکه 

  یها  شرکت  یهاازها و مسأله ین  ییکارگزاران خود اقدام به شناسا  قی طر  از  نوتنیاست. مجموعه ا  و فناوری   ینوآور 

اقدام به انتشار    ،دونش  ییآن شناسا  ی آماده برا  یپاسخ  که ی مختلف در صورت  یهایاب یکرده و پس از ارز  یصنعت

طراحی    موضوع  ،  متقاضیان. در این بین با مطالعات انجام شده و دریافت نیازهای  کند یمسابقه م   یفراخوان و برگزار

 برای نیروگاه شهید منتظری احصاء شده است.   میزان خلوص هیدروژن خنک کننده ژنراتور و ساخت حسگر

 

 ( نیروگاه شهید محمد منتظریمتقاضی )درباره 

 

میلیون متر مربع   ۲/۲در زمینی به وسعت  ،نیروگاه شهید محمد منتظری در شمال غرب اصفهان جنب پاالیشگاه

مگاوات در ساعت  ۱۶۰۰مگاواتی مجموعا به ظرفیت تولید  ۲۰۰احداث گردیده است. این نیروگاه دارای هشت واحد  

بین شرکت توانیر و شرکت تکنوپروم اکسپورت   ۱٣٥٧قرارداد احداث چهار واحد از این نیروگاه در سال   .باشد می

  ، ۱٣۶4واحد سه در سال   ،۱٣۶٣در سال  آن  واحد یک و دو  .عملیات نصب آن آغاز گردید  شوروی سابق منعقد و 

با شرکت مزبور    ۱٣۶8اندازی گردید. طرح توسعه نیروگاه نیز که قرارداد آن در سال  راه   ۱٣۶8واحد چهار در سال  

  واحدهای   و   ۱٣٧٧درسال  پنج و شش  واحدهای    مشابه واحدهای قبلی است.  و   شامل چهار واحد   ،منعقد گردید 

براساس دستورالعمل وزارت نیرو شرکت    ۱٣٧4در سال    .به شبکه برق کشور پیوست  ٧8درسال    هفت و هشت نیز 

قانون اساسی   44این شرکت مطابق اصل    ۱٣9۰و در سال    مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری تشکیل گردید 

 . پرشیان فوالد واگذار گردید هلدینگ در مزایده عمومی به 

 

 



ارائه خدمات تجاری   انواع کاالهای مجاز،  توزیع  تهیه و  اهدافی چون صادرات، واردات،  با  شرکت پرشیان فوالد 

های خصوصی و تولیدی،  های داخلی و خارجی، مشارکت در تولید با بخشها و مزایدهها و حضور در مناقصه شرکت

فنی، عمرانی و ساختمانی منجر به تولید اشتغال  های داخلی و خارجی، انجام امور  اخذ امتیازات نمایندگی شرکت

این شرکت پیش    .های تولیدی، صنعتی، تجاری و بازرگانی به صورت سهامی خاص تاسیس گردید در کلیه بخش

های بارز این نیروگاه  برداری قرار داده است. از ویژگیاز این نیروگاه سیکل ترکیبی زواره را ساخته و مورد بهره

 . های خنک کننده خشک )هلر( می باشد که مصرف آب نیروگاه را به حداقل رسانده استتم برجاستفاده از سیس

 

 نیروگاه شهید محمد منتظری  

 

شود، ارزیابی میزان خلوص گاز هیدروژن  های خنک سازی با گاز هیدروژن که در این نیروگاه انجام میدر سامانه

محیط پیرامون و همچنین عدم نفوذ گازها و مواد دیگر به داخل  در داخل محفظه و جلوگیری از نشت آن در  

آید و پایش مداوم این موضوع توسط حسگر خلوص  محفظه خنک کننده از الزامات ایمنی نیروگاه به شمار می

از به    پس.  شدند میاین حسگرها کامال وارداتی بوده و از کشور روسیه خریداری    .شود سنج هیدروژن انجام می

پشتیبانی فنی از حسگر توسط شرکت سازنده، تالش و    تولید و   نوسانات ارز و عدم وجود آمدن مشکالتی اعم از  

 .تمرکز بر روی طراحی و ساخت نمونه داخلی این حسگر قرار گرفت

 

 

 



 ضرورت مسئله        

 

در    ینقش مهم  برای آنخنک کننده    ستمی، س نی. بنابراشودها از ژنراتور به صورت مداوم استفاده میروگاهیدر ن

ی  کارآمد   و  شود  یخنک کننده در ژنراتورها استفاده م  ماده  به عنوان  دروژن یکند. ه  ی م  فای ا  وری این دستگاهبهره

همه گازها است و    ن یدر ب  ی باالحرارت  تیهدا  ی گاز دارا  نیاآن در مقایسه با سایر خنک سازها ثابت شده است.  

در    یآلودگاز دالیلی که ممکن است درصد خلوص هیدروژن کاهش یابد،  .  شودتر می  خنک سازی سریع  باعث

به    دهد. این مسئلهرخ می  گر یو موارد د  یبند   لیروغن س   ایو    یداخل  یبه واسطه گازها  که  است  داخل محفظه 

ایجاد کند و  به ژنراتور را    بی قوس و آس   جادیرا کاهش دهد و خطر ا  ستمیس   ییکارا  نحوی است که ممکن است

شود تا سنجش میزان خلوص هیدروژن در  ی عوامل ذکر شده باعث میهمه  .تواند باعث انفجار شود  یمحتی  

است    %9٥- ۱۰۰ی خنک کننده ژنراتور بین  جهت جلوگیری از حادثه اهمیت پیدا کند. میزان هیدروژن در محفظه

 که این میزان به منظور جلوگیری از آسیب های بعدی باید مداوما اندازه گیری شود.  

حسگرهای متنوعی بر اساس تکنولوژی های مختلف وجود دارند که قابلیت اندازه گیری میزان گاز مشخص را در  

با دقتبازه تقاضی به صورت  در شرکت م  موجوداساس کار حسگرهای    .های متنوع داردهای زمانی مشخص و 

ومتریک است. البته روش های مورد استفاده در حسگرهای نیروگاه های ژاپنی نیز امکان جایگزینی  ترموکنداکت

استفاده در تمامی    امکان   دارای بازار مصرف قابل توجهی هستند و   ی سنجش میزان خلوص گاز هاحسگر  دارد. 

د و هم اکنون تعداد هشت دستگاه  نها دار LABهای بخاری کشور و صنایع پتروشیمی با خوراک گاز نظیر نیروگاه

 . ضرورت دارد شرکت متقاضیبرای 

گلوگاه این چالش، دانش فنی ساخت حسگرهای با دقت باال و یا روش های مشابه اندازه گیری است.  در روش  

روغن است که سبب خرابی و از کار افتادگی آن می شود، لذا  اندازه گیری، حساسیت سنسور به بخارات آب و  

 .مکانیزم تهیه یک نمونه عاری از هرگونه آلودگی بسیار مهم است

 

 

 



 

 تحقیقاتی  شرح مسئله            

 

برق  استفاده ژنراتور  نیروگاه  از  میزان زیادی حرارت می،  هادر  تولید  ب  شودباعث  کارا  ه منظورکه    د یبا  یی حفظ 

تولیدی د  استفاده کر   هااز آن  توانخنک سازی ژنراتور می در جهت  از جمله موادی که    د.نمو   حذفرا    حرارت 

  و هیدروژن. مقایسه بین این سه ماده که در جدول ذیل آمده است. آب  ،هوا عبارتند از :

 هامقایسه نسبی خنک سازها بر اساس خواص فیزیکی آن  

  2.07فشار با هیدروژن ) هوا سیال

 بار(

 3.10فشار با هیدروژن )

 بار(

 آب

 4.16 14.36 14.36 1.0 گرمای ویژه نسبی 

 1000.0 0.26 0.21 1.0 دانسیته نسبی 

 

 خنک کننده از جنس هیدروژن  

در مقایسه    مناسب  ۱ی حرارت  ییو رسانا  باالویژه    ی، گرمانییپا  نسبی  یچگالمزایای هیدروژن اعم از فراوان بودن،  

های  خنک کننده  . د کن  یم   لیتبد کاربرد    ن یا  یخنک کننده برتر برا   ک یرا به    آن  نسبت به سایر خنک سازها،

کنند تا با استفاده از ژنراتورهای کوچک، میزان مگاوات های بیشتری دریافت  هیدروژنی این امکان را فراهم می

  .داشته باشد  مناسبی را باعث می شود تا از لحاظ اقتصادی صرفه  قابلیتکرد و این 

خنک  برای    گاز هیدروژناز  های بخار    ژنراتورهای نیروگاهبا توجه به ویژگی های ذکر شده، تعداد قابل توجهی از  

در حالت معمول    فاکتور بسیار مهم در روند بهره برداری است.  هیدروژن به عنوانو خلوص    کنند استفاده میکاری  

باشد و هنگامی که به دلیل شرایط مختلف این درصد به کمتر از   %۱۰۰الی  9٥باید میزان خلوص هیدروژن بین 

 ی را انجام داد. های بعد برسد باید اقدامات الزم جهت جلوگیری از آسیب %9٥

  یبه واسطه گازها  که  است  در داخل محفظه  یآلودگکاهش یابد،    خلوص هیدروژن  از دالیلی که ممکن است درصد 

  ستم یس   یی کارا  به نحوی است که ممکن است  دهد. این مسئله رخ می  گریو موارد د  ی بند   لیروغن س   ا یو   یداخل

 
1 Thermal Conductivity 



بنابراین    .تواند باعث انفجار شود  یمحتی    و  ایجاد کند به ژنراتور را    بیقوس و آس   جادیرا کاهش دهد و خطر ا

 ضرورت دارد.   میزان خلوص هیدروژن  اندازه گیری دائم و بدون وقفه

  بوده و   از جمله روسیه  تماما ساخت کشورهای صنعتی  مجموعه متقاضی،   در تجهیزات استفاده شده برای این کار   

هاست چالش صنایع نیروگاهی  سال  نوسانات ارز  و مشکالت ناشی ازفنی ندارد و قیمت های باال    یبانپشتیخدمات  

ولی نتایج مطلوب از این حسگرها بدست    ، هایی شده استتالش پروژه داخلی نیز تعریف و    ینچند   . اگرچه است

هیدروژن دعوت    خلوص  میزانسنجش  حسگر برای    که در جهت رفع چالشاز این رو از کلیه فناوران  نیامده است.  

 های قابل اجرا اقدام نمایند.  به عمل می آید تا به رفع این مشکل صنعتی از طریق ایده 

 

 

   یمالحظات فنو  یشنهاد یالزامات محصول پ  

 باشد:های ذیل پارامتردارای  طلوب است،مها  و ویژگیپیشنهادی، از نظر خواص   هیدروژن خلوص  حسگر میزان

 واحد  مقادیر  مشخصات

یدروژن هگاز    محدوده اندازه گیری   ۱۰۰ -9٥  درصد  
ی گاز هیدروژن  دمامحدوده  

 عبوری  
 ٥۰ –  ٥  درجه سانتی گراد  

قابل تحمل گاز هیدروژن    فشار

 برای حسگر 
 ۱٣۰-٧۰  میلی بار  

  هیدروژن  گاز  همراه با   رطوبت

 )حداکثر(
 درصد  ٥

  هیدروژنگاز  همراه با    بخارات

 )حداکثر(
 درصد  ۰.۰۰۱

)حداقل(   گاز هیدروژن عبوری  دبی  لیتر بر دقیقه  ٥ 

حسگر  سیگنال خروجی  ٥-۰ , ۲۰ -۰ , ۲۰-4  میلی آمپر  

حسگر   نوع تغذیه  ولت  ۲۲۰ 

)حداقل(  حسگر   عمر مفید  سال ۱٥ 

 

 



 مسئله رویکردهای پیشنهادی در حل  

 

 با پشتیبانی فنی تولید نمونه داخلی  -1

 در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی   مقرون به صرفه هزینه تمام شده   -2

  ر و اندازه گیری ئ شهید رجایی قزوین روش اندازه گیری از طریق بلونیروگاه  های ژاپنی نظیر  در نیروگاه -3

∆𝑃  علیرغم سادگی و  انجام می شود  ترمودینامیکی حاکم  روابط  است   ، و  باالیی  که    دارای طول عمر 

   تواند در این زمینه نیز مورد بررسی قرار داده شود.  می

غیر از موارد ذکر شده با اهتمام به تامین کلیه الزامات نیز مورد استقبال قرار    استفاده از راهکارهای نوین  -4

 گیرد. می

 

   لقبو  رقابلیغ ی شنهادهایپ 

 

 .لیتر بر دقیقه باشد  ٥دبی گاز عبوری از حسگرها کمتر از  -1

 .سال باشد  ۱٥کمتر از   حسگر مفید  ل عمرطو -2

 .  داده شو نشان د ۰.۱% ا دقت کمتر از ب در حسگر  هیدروژن خلوص  ازه گیری میزاناند  -3

 باشد. ثانیه ۱بیش از  حسگر سرعت پاسخ دهی -4

 

 های برگزیده حمایت از طرح      

 از طرف متقاضی   میلیون تومانی  ۶۰معرفی طرح برتر و اعطای جایزه   ✓

 هامشاوره جهت تکمیل طرح ✓

 میلیون تومان   ۱۰به میزان   اعطای گرنت نقدی توسعه محصول ✓

 میلیون تومان   ٥به میزان  های راهبردی آزمایشگاه شبکه اعطای گرنت  ✓

 محصول سازی و توسعه  حمایت در راستای تجاری ✓

   انعقاد قرارداد صنعتی با تیم برنده ✓



 مراحل و زمان بندی شرکت در چالش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نام و ارسال  

 طرح  

غربال طرح ها و  

 داوری مرحله اول  

دریافت گرنت تولید  

 نمونه محصول 

 تولید نمونه محصول 

 داوری نمونه ها  

دریافت جایزه و عقد  

داد رقرا  

فنی    اطالعات  تادارند  فرصت  تا تاریخ مقرر شده در سایت  کنندگان  شرکت  مرحله  این در  

  سامانه   در  بخش های درنظر گرفته شده در بخش ثبت نامی سایت،  بامطابق  را  طرح خود  

 . کنند  ثبت  innoten.irنشانی   به  ایران نوآوری و  فناوری هایچالش

 

 

 

 

 

 

-طرح و شودمی  انجام داوری اولیه،  غربال  و  فنی اطالعات دریافت  مهلت پایان از پس

 یابند. می  راه بعد  مرحله  به برگزیده های

  نقدی توسعهو گرنت  یشگاه یآزما نمونه محصول، گرنت د یبرتر جهت تول هایمیت

 .ند ینمایم افت یمحصول در

  مطابق  و   مشخص ی  بند   زمان   برنامه   ک یو براساس    یی برتر با استفاده از گرنت اعطا  ی هامیت

-فی تعر  ازینمونه محصول جهت پاسخ به ن  د یتول  به  شده، اقدام  فیها و الزامات تعرشاخص  با

 .ند ینمایشده م

 

و الزامات   ها  شاخص  بر اساس   ، یکارشناسان و متقاض  توسط   ،شده  د یتول   ت النمونه محصو

 . گرفت خواهند  قرار  یشده، مورد داور  نییتع

  میلیون    ۶۰جایزهتعیین شده و    های تولید شده، تیم برتر نهایتا بر اساس مقایسه نتایج نمونه

 یافت.این تیم اختصاص خواهد به  از طرف متقاضی تومانی


