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سٌذ راّثزدي ٍ ًقشِ راُ طزاحي ،ساخت ٍ تذٍيي
داًشفٌي تزاًسفَرهاتَرّاي تا تلفات پاييي

مقدمه
كاّص تلفات ٍ افشايص تْزٍُري در تخصّاي تَليذ ،اًتمال ٍ تَسيغ ًيزٍ ّوَارُ تِ ػٌَاى يكي اس
هْن تزيي ًياسّاي صٌؼت تزق در جْت كاّص ّشيٌِ توام ضذُ ٍ افشايص تْزٍُري هطزح تَدُ است ٍ
تْزُگيزي اس تجْيشات ٍ فٌاٍريّاي كاّص تلفات در سطح ضثكِّاي اًتمال ٍ تَسيغ ًييزٍ ّويَارُ اس
طزف تْزُ تزداراى ضثكِ پيگيزي ضذُ است .ظزفيت تزاًسفَرهاتَرّاي ليذرت ًبية ضيذُ در ضيثكِ
اًتمال ٍ فَقتَسيغ كطَر حذٍد  5تزاتز ظزفيت ػول ٍاحذّاي ًيزٍگاّ است كيِ اييي ػيذد ًطياى
دٌّذُ اّويت تزاًسفَرهاتَرّاي لذرت در افشايص تْزٍُري ضثكِ اًتميال اسيتّ .ويٌييي در تخيص
تَسيغ ،تؼذاد تزاًسفَرهاتَرّاي تَسيغ در هالكيت ضزكتّاي تَسيغ ًيزٍ اس  585،555ػثَر ه كٌذ .تا
تَجِ تِ ايي تؼذاد فزاٍاى ٍ ّويٌيي تا احتساب تزاًسفَرهاتَرّاي تزقدار ضثكِ تزق داخل صيٌايغ ٍ
هطتزكيي ديواًذي ،هَضَع كاّص تلفات در تزاًسيفَرهاتَرّا ٍ اريز ى در افيشايص تْيزٍُري ضيثكِ
سزاسزي تزق اس اّويت تسيار سيادي تزخَردار است.
اس جولِ رار كاّص تلفات تَاى در ضثكِّاي تَسيغ اس ًمطِ ًظز التبادي ه تَاى تيِ كياّص ّشيٌيِ
تاهيي تلفات اًزصي ،كاّص ّشيٌِّاي ػوليات ٍ سزهايِاي ضثكِّاي تَسيغ ،تِ تؼَيك اًذاختي سهياى
تَسؼِ ضثكِ اًتمال ٍ كاّص ّشيٌِّاي سزهايِاي ٍ ػوليات ضثكِّاي اًتمال ٍ فَقتَسيغ لذرت ،تيِ
تؼَيك اًذاختي سهاى احذاث ٍاحذّاي تَليذ ٍ در ًتيجِ كاّص ّشيٌِّاي سزهايِاي ٍ ػوليات تخص
تَليذ اضارُ ًوَدّ .ويٌيي سايز رار ًاض اس تِكارگيزي تزاًسيفَرهاتَرّاي كينتلفيات اس ًمطيِ ًظيز
التبادي ،كاّص حجن اليٌذُّاي ًيزٍگاّ اس طزيك افشايص تْزٍُري خَاّذ تَد .اس اييي رٍ تَسيؼِ
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فٌاٍري ّاي كاّص تلفات در تزاًسفَرهاتَرّا ،الذاه استزاتضيك در راستاي تحمك اّذاف تزًاهِ پٌجن
تَسؼِ هثٌ تز افشايص تْزٍُري در صٌؼت تزق خَاّذ تَد.

سٌذ راّثزدي ٍ ًقشِ راُ طزاحي ،ساخت ٍ تذٍيي
داًشفٌي تزاًسفَرهاتَرّاي تا تلفات پاييي

چشمانداز سند راهبردي و نقشه راه طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني
ترانسفورماتورهاي با تلفات پايين

چش
رد راستاي سند مانداز  1404و تأكيد رب خودكفايي،
محي
بوميسازي و توهج هب مالحظات زيست طي:

دستيابي هب دانش فني ساخت رتانسفورماتوراهي كم

تلفات با استفاده از فناورياهي هستو آمورف و

اربرساان ،الكترونيك قدرت هب منظور كاهش تلفات
توان رد رتانسفورماتوراه و نيس نوسازي رتانسفورماتوراهي

شبكو با هبكارگيري رتانسفورماتوراهي كم تلفات طي افق
زماني  10ساهل
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سٌذ راّثزدي ٍ ًقشِ راُ طزاحي ،ساخت ٍ تذٍيي
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اهداف توسعه فناوري
اّذاف تؼييي ضذُ تزاي تحمك چطناًذاس ايي سٌذ تِ ضزح سيز ه تاضذ:
 )1كاّص  2هيليَى تُي دي اكسيذ كزتي در سال در ارز كاّص هيشاى سَخت هَرد ًياس تيزاي تَلييذ
تزق
 )2كاّص  %5.5اس پيك تار ضثكِ تزق كطَر
 )3كاّص ّشيٌِ ّاي ػوليات هزتَط تِ تَليذ ،اًتمال ٍ تَسيغ در ضثكِ تزق كطَر
 )4كاّص  15درصذ اس تلفات تَاى سالياًِ تزاًسفَرهاتَرّاي تَسيغ
راهبردهاي توسعه فناوري
 )1ايجاد سيزساختّاي هَرد ًياس تزاي تَسؼِ فٌياٍريّياي اتزرسياًا ٍ تْييِ ّسيتِ هيَرف ٍ ًييش
تزاًسفَرهاتَرّاي هثتٌ تز ادٍات الكتزًٍيك لذرت
 )2دستيات تِ داًص فٌ السم تزاي تَسؼِ تزاًسفَرهاتَرّاي تَسييغ تيا ظزفييت پياييي سييز 455
كيلٍَلت هپز) تا اسيتفادُ اس فٌياٍري ّسيتِ هيَرف ٍ ًييش ادٍات الكتزًٍييك ليذرت ٍ تَسيؼِ
تزاًسفَرهاتَرّاي تا ظزفيت تاال تاالي  455كيلٍَلت هپز) تا استفادُ اس فٌاٍري اتزرساًا
 )3تأكيذ تز رفغ هَاًغ تاسار تَسؼِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات
 )4سهيٌِ ساسي تزاي خلك ،اًتطار ٍ تِ كارگيزي داًص هزتَط تِ تَسؼِ فٌاٍريّاي كاّص تلفات در
تزاًسفَرهاتَرّا
 )5تسْيل دستزس تِ هٌاتغ هال  ،اًساً ٍ هَاد ٍ لطؼيات هيَرد ًيياس تيزاي تَسيؼِ فٌياٍريّياي
3

اتزرساًا ٍ تْيِ ّستِ هَرف ٍ ًيش تزاًسفَرهاتَرّاي هثتٌ تز ادٍات الكتزًٍيك لذرت
اقدامات و سياستهاي توسعه فناوري
در ايي هزحلِ اس طزح ،الذاهات ٍ سياستّاي هَرد ًياس تزاي تحمك چطن اًذاس ،اّذاف ٍ راّثزدّيا
هطخص ه گزدد .ايي الذاهات تزاي رفغ هطكالت هَجَد در اتؼاد تَسؼِ ٍ اًتطار داًص ،فؼاليتّاي
كار فزيٌ  ،ضكلدّ تِ تاسار ،تأهيي هٌاتغ هال  ،اًساً ٍ هَاد ،هطزٍػيت تخطي ٍ جْيتدّي تيِ
سيستن در حَسُ تَسؼِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات تؼييي هي ضيَدٍ .رٍدي السم تيزاي تؼيييي اييي
الذاهات ،چالصّا ٍ هطكالت هَجَد در ّز يك اس ايي اتؼاد است كِ تيا كويك هتخببياى ٍ صياحة
ًظزاى در سهيٌِ تزاًسفَرهاتَرّاي تَسيغ استخزاج ه ضَد.
 )1حوايت اس تَسؼِ داًص فٌ طزاح ٍ ساخت تزاًسفَرهاتَرّاي هثتٌ تز ّستِ هَرف ،اتزرساًا
ٍ الكتزًٍيك لذرت
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 )2سهيٌِساسي تزاي اًتطار داًصفٌ طزاح ٍ ساخت ّستِ هَرفّ ،ادي ّاي اتزرساًا ٍ هثيذلْا،
كاًَرتزّا ٍ هتؼلمات الكتزًٍيك لذرت
)3

كوك تِ تزتيت ٍ جذب ًيزٍي اًساً هتخبص در سهيٌِ طزاح ٍ ساخت ّستِ هَرفّ ،ادي
ّاي اتزرساًا ٍ هثذلْا،كاًَرتزّا ٍ هتؼلمات الكتزًٍيك لذرت

)4

ايجاد تستز السم تزاي اًجام فؼاليتّاي كار فزيٌ در سهيٌِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

)5

تسْيل ٍ تأهيي هٌاتغ هال هَرد ًياس تاسيگزاى تَسؼِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

)6

كوك تِ تَسؼِ تاسار تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

)7

ايجاد تستزهٌاسة تزاي تاهيي هَاد ٍ لطؼات هَرد ًياس ساسًذگاى داخل تزاي طزاح ٍ سياخت
ّستِ هَرف ّادي ّاي اتزرساًا ٍ هثذلْا،كاًَرتزّا ٍ هتؼلمات الكتزًٍيك لذرت

)8

تْثَد ساختار ًْادي تَسؼِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

 )9طزاح ٍ ساخت تزاًسفَرهاتَرّاي هثتٌ تز ّستِ هَرف اتزرساًا ٍ الكتزًٍيك لذرت
پروژه هاي اجرايي
پزٍژُّاي هزتَط تِ حوايت اس تَسعِ داًش فٌي طزاحي ٍ ساخت تزاًسفَرهاتَرّاي كنتلفات تا فٌاٍري
اتزرساًا ٍ الكتزًٍيك قذرت

 )1تييذٍيي تزًاهييِ جيياهغ حوايييت اس فؼاليييتّيياي تحميييك ٍ تَسييؼِ در سهيٌييِ طزاحي ٍ سيياخت
تزاًسفَرهاتَرّاي اتزرساًا ٍ الكتزًٍيك لذرت
 )2ضٌاساي تاسيگزاى فؼال در سهيٌِ تَسؼِ داًص در حَسُ طزاح ٍ ساخت ّياديّياي اتزرسياًا ٍ
ًيش ادٍات الكتزًٍيك لذرت
 )3تْيِ پايگاُ دادُ تاسيگزاى فؼال در سهيٌِ تَسيؼِ داًيص در حيَسُ طزاحي ٍ سياخت ّياديّياي
اتزرساًا ٍ ًيش ادٍات الكتزًٍيك لذرت
 )4تزٍسرساً هحتَاي هَسض در حَسُ رضتِّاي تخبب هَرد ًياس تيزاي سياخت تزاًسيفَرهاتَر
كن تلفات تا ّاديّاي اتزرساًا ٍ ادٍات الكتزًٍيك لذرت اس جولِ در رضتِّاي هَاد ،هتالَرصي ٍ
تزق لذرت گزايص هاضييّاي الكتزيك ٍ ًيش تزق لذرت گزايص الكتزًٍيك لذرت
 )5تذٍيي دستَرالؼول ّوكاري هياى تاسيگزاى داخل تَسؼِ تزاًسفَرهاتَرّاي كين تلفيات اػين اس:
داًطگاُّا ،هزاكش تحميمات  ،ضزكتّاي ساسًذُ تزاًسفَرهاتَرّا
 )6ضٌاساي ضزكتّا ٍ هزاكش تحميمات هؼتثز خارج در سهيٌِ طزاح ٍ ساخت تزاًسفَرهاتَرّاي
تا ّاديّاي اتزرساًا ٍ تزاًسفَرهاتَرّاي الكتزًٍيك لذرت
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سٌذ راّثزدي ٍ ًقشِ راُ طزاحي ،ساخت ٍ تذٍيي
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 )7تزلزاري ارتثاط هياى ضزكتّا ٍ هزاكش ػلو ٍ تحميمات تييالولل تا ضزكتّا ٍ هزاكش ػلوي ٍ
تحميمات داخل در حَسُ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات
 )8حوايت اس پاياىًاهِّاي ارضذ ٍ دكتزي در سهيٌِ طزاح ٍ ساخت ّاديّاي اتزرساًا ٍ ًيش ادٍات
الكتزًٍيك لذرت
پزٍژُّاي هزتَط تِ سهيٌِساسي تزاي اًتشار داًش فٌي طزاحي ٍ ساخت تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

 )1تزگشاري كٌفزاًسّاي تييالولل ٍ ًوايطگاُّاي تخبب تا حضَر كطَرّاي پيطيزٍ در سهيٌيِ
تزاًسفَرهاتَرّاي كنتلفات جْت تثادل داًص ٍ گاّ اس جذيذتزيي دستاٍردّا در دًيا
 )2تْيِ ٍ اًتطار ًطزيات تخبب هزتَط تِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات
پزٍژُّاي هزتَط تِ كوك تِ تزتيت ٍ جذب ًيزٍي اًساًي هتخصص در سهيٌِ طزاحي ٍ ساخت
تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

 )1تذٍيي ييي ًاهِ ّوكاري هياى داًطگاُّا ٍ صٌؼت تزاي تاهيي ًيزٍي اًساً هتخبص در حيَسُ
طزاح ٍ ساخت ّاديّاي اتزرساًاّ ،ستِ هَرف ٍ ًيش ادٍات الكتزًٍيك لذرت
 )2اػشام هتخبباى داخل تِ كٌفزاًسّاي تييالولل هؼتثز ٍ ضزكتّاي خيارج پيطيزٍ جْيت
كسة داًص رٍس دًيا در حيَسُ طزاحي ٍ سياخت ّياديّياي اتزرسياًاّ ،سيتِ هيَرف ٍ ادٍات
الكتزًٍيك لذرت
 )3سهيٌِساسي حضَر هتخببيي خارج در سهيٌيِ طزاحي ٍ سياخت ّياديّياي اتزرساًاّ،سيتِ
هَرف ٍ تزاًسفَر هاتَر الكتزًٍيك لذرت در هزاكش تحميمات ٍ صٌؼت كطَر
 )4تزگشاري دٍرُّاي هَسض در سهيٌِ طزاح ٍ ساخت ّاديّاي اتزرساًا ٍ الكتزًٍيك لذرت
پزٍژُّاي هزتَط تِ ايجاد تستز السم تزاي اًجام فعاليتّاي كارآفزيٌي در سهيٌِ تزاًسفَرهاتَرّاي
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كنتلفات

)1

گاُساسي كار فزيٌاى اس هشايا ٍ هٌافغ تَسؼِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

 )2تذٍيي دستَرالؼول جْت حوايت اس تجاريساسي داًص فٌ تِ دست هذُ اس تحميمات در سهيٌِ
طزاح ٍ ساخت ّاديّاي اتزرساًاّ ،ستِ هَرف ٍ تزاًسفَرهاتَر الكتزًٍيك لذرت
 )3ضٌاساي هَاًغ ٍرٍد تَليذكٌٌذگاى جذيذ تِ تاسار تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات
پزٍژُّاي هزتَط تِ تسْيل ٍ تاهيي هٌاتع هالي هَردًياس تاسيگزاى تَسعِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

 )1ضٌاساي ٍ پايص هطكالت تاسيگزاى تَسؼِ صٌؼت تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات در تاهيي هٌياتغ
هال هَرد ًياس
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 )2تذٍيي دستَرالؼولّاي السم تزاي تاهيي هٌاتغ هال هَرد ًياس تِ هٌظيَر تَسيؼِ فٌياٍري سياخت
ّاديّاي اتزرساًاّ ،ستِ هَرف ٍ فٌاٍري الكتزًٍيك لذرت
 )3اػطاي ٍام ّاي تاًك تلٌذ هذت ٍ كن تْيزُ هزاكيش ػلوي ٍ تحميميات ٍ ضيزكت ّياي سياسًذُ
تزاًسفَرهاتَرّا تِ هٌظَر اًجام فؼاليتْاي تحميمات ٍ ساخت سهايطگاُ ّاي تسيت تجْييشات ٍ
كارگاُ ّاي ساخت
 )4تخبيص تخط اس هٌاتغ حاصل اس ّذفوٌذي ياراًِّا در تخص تزق تِ تيَه سياسي داًيص فٌي
طزاح ي ٍ سيياخت ّيياديّيياي اتزرسيياًا ٍ ّسييتِ هييَرف ًيييش داًييص فٌ ي طزاح ي ٍ سيياخت
تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات هثتٌ تز الكتزًٍيك لذرت
پزٍژُّاي هزتَط تِ كوك تِ تَسعِ تاسار تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

 )1تذٍيي دستَرالؼولّاي الشام ٍر در هَرد استفادُ اس تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات در ضثكِ تزق
 )2تاسًگزي يييًاهِّاي هؼاهالت خزيذ ٍ فزٍش تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات
 )3ايجاد ساسٍكار اًگيشض  -حوايت تزاي تَليذكٌٌيذگاى تزاًسيفَرهاتَرّاي كين تلفيات اس طزييك
كاّص تؼزفِ ٍ تخطَدگ هاليات
 )4اػطاي هطَقّاي هال ًظيز پزداخت تسْيالت تلٌذهذت كن تْيزُ ،پزداخيت سيَد تسيْيالت ٍ
كيياّص هاليييات جْييت تزرييية هبييزفكٌٌييذگاى تزاًسييفَرهاتَرّا تييِ تؼييَيد يييا خزيييذ
تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات
پزٍژُّاي هزتَط تِ ايجاد تستزهٌاسة تزاي تاهيي هَاد ٍ قطعات هَرد ًياس ساسًذگاى داخلي تزاي طزاحي ٍ
ساخت تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات

 )1ضٌاساي تاهييكٌٌذگاى داخل ٍ خارج هَاد هيَرد ًيياس تيزاي طزاحي ٍ سياخت ّياديّياي
اتزرساًاّ،ستِ هَرف ٍ ًيش طزاح ٍ ساخت تزاًسفَرهاتَرّاي الكتزًٍيك لذرت
 )2ايجاد ارتثاط تا تاهييكٌٌذگاى خارج تزاي تاهيي هَاد هَرد ًياس
 )3كاّص تؼزفِ ٍاردات هَاد هَرد ًياس هَرد ًياس ساسًذگاى داخل تزاي طزاح ٍ ساخت ّاديّاي
اتزرساًاّ ،ستِ هَرف ٍ ًيش طزاح ٍ ساخت تزاًسفَرهاتَرّاي الكتزًٍيك لذرت
پزٍژُّاي هزتَط تِ تْثَد ساختار ًْادي تَسعِ تزاًسفَرّاي كن تلفات

 )1تطكيل ستاد راّثزي ًمطِ راُ تَسؼِ تزاًسفَرهاتَرّاي كن تلفات جْت ّواٌّگ ٍ ًظيارت تيز
اجزاي كار
 )2ضٌاساي تطكلّا ٍ اًجويّاي هَجَد در صٌؼت تزق
 )3تطَيك تطكلّا ٍ اًجوي ّاي هَجَد در صٌؼت تزق تِ فؼاليت در سهيٌِ تزاًسيفَرهاتَرّاي كين
تلفات
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سٌذ راّثزدي ٍ ًقشِ راُ طزاحي ،ساخت ٍ تذٍيي
داًشفٌي تزاًسفَرهاتَرّاي تا تلفات پاييي

رهنگاشت (نقشهراه) توسعه فناوري ترانسفورماتورهاي كم تلفات
در اين هرحله با هشخص كردن پروژه هاي اجرايي الزم براي تحقق اقذاهات و سياستهاي تعيين شذه و
زهان بنذي انجام هر يك از اين پروژهها و هتوليان و هجريان انجام آنها ،رهنگاشت توسعه فناوريهاي
ترانسفورهاتورهاي كن تلفات در افق زهاني  01ساله ترسين شذه است.
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