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 ها در مناطق با اقلیم خاص فشار قوی و عایقهای نوین تجهیزات  فناوری ی راه و نقشه یسند راهبرد
 

 

 

   پیشگفتار

 

 "ها در مناطق با اقليم خاصسند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري تجهيزات فشار قوي و عايق"طرح كالن و راهبردي 

باشد  و مقرر است كه ضمن بررسي جامع ابعاد موضوع، سند  پژوهشگاه نيرو ميهاي كالن و راهبردي  از مجموعه طرح

 هاي مرتبط با اين سند به قرار زير است:  ترين فعاليت راهبردي اين طرح تدوين شود. مهم

 ها تدوين مباني سند توسعه فناوري 

 ها ارزيابي هوشمندي فناوري 

 ساز تدوين اركان جهت 

 ها تتدوين برنامه اقدامات و سياس 

 تدوين ره نگاشت و برنامه عملياتي 

 روزرساني تدوين برنامه ارزيابي و به 

ها در  هاي نوين تجهيزات فشارقوي و عايق تدوين مباني سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري "نوشتار پيش رو با عنوان 

بيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات و باشد كه با هدف ت ، گزارش مرحله اول از پروژه ياد شده مي"مناطق با اقليم خاص

ها در هاي مربوط تجهيزات فشار قوي و عايقي فناوريآورانه در توسعه هاي فن ترين مشخصه همچنين تبيين اساسي

 مناطق با اقليم خاص توسط گروه فشار قوي پژوهشگاه نيرو تهيه شده است.
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 مقدمه

برق، فراهم كردن ولتاژ با شكل موج مناسب، كيفيت توان باال و به طور دائم بررا  مررر     ي شبكهوظيفه اصلي 

با در نظر گرفتن عرواملي ماننرد رشرد جم،يرت، برزر  شردن       نيز ايران سطح جهاني و از جمله كنندگان است. در 

  اجتماعي، صن،تي، كشاورز ، اقتراد  ها فعاليت ي كليهمرر  انرژ  الكتريكي و وابستگي  ي سرانهشهرها، افزايش 

ناپريير و   ترامين  مطلروآ  ن امرر  اجتنراآ       بررق، و در عين حال لزوم رشد شرككه  و خدماتي به انرژ  الكتريكي

 .]1[ خواهد بودضرور  

  انتقال و توزيع برق بر اساس شرراي   آ و هروايي و نيرز الگرو  برار مرررفي پايردار طراحري         ها شبكهم،موالً 

و  فشرارقو  . اما شراي  سنگين  آ و هوايي و محيطي از جمله عوامل مهمي هستند كه عملكرد تجهيزات شوند مي

  زياد  ممكن است بر اين تجهيزات وارد  ورند و سكب اخالل ها تنشو  دهند ميرا در شككه تحت تاثير قرار  ها عايق

تغييررات زيراد دمرا در محري ، رطوبرت      يرا     محيطي، دما  باالها  لودگي. عواملي چون ]2[ سيستم قدرت شوند

زدگري، كراهش چگرالي هروا      شكنم، وزش بادها  شديد، يخ ي پديده  جو ، فشار بخار  آ اشكاع، ها  بارشمحيطي، 

سكب بروز مشكالت فراوان بررا    ندتوان ميريزگرد  ي پديدهناشي از ارتفاع زياد نسكت به سطح دريا، برخورد صاعقه و 

 .]3[ شوند ها عايقتجهيزات شككه و 

مل محيطي ميكور به حد  اسرت  ، شدت برخي از عواشود ميمناطق با اقليم خاص گفته  ها آندر مناطقي كه به 

  زوال عايقي و پيرشدگي ها پديده، سكب تسريع فشارقو كه با اثرگيار  نامطلوآ بر رو  سطوح عايقي و تجهيزات 

ا  كره بره مررور زمران      ، بره گونره  شيود  ميي تر نسكت به ساير منراطق     عايقي در زماني كوتاهها مشخصهو ليا تغيير 

  زيراد  پيردا    از  ن تجهيرزات فاصرله   بيرداري  بهره  زمان طراحي در  غاز ها مشخصه  عايقي نسكت به ها مشخصه

و سطوح عايقي را به شدت تحت تاثير قرار داده احتمرال   فشارقو كارائي تجهيزات  دتوان مي ا  مسئله. چنين كند مي

ناخواسته خواهرد   بيني نشده را نيز بيشتر نمايد كه سكب قط،ي غيرمنتظره و گاه خاموشي بروز شكست عايقي پيش
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و لريا طري    يابرد  مري تر از مناطق ديگرر كراهش   نيز در اين مناطق، سريع فشارقو شد. در عين حال عمر تجهيزات 

 .]3[ ت،مير يا ت،ويض تجهيزات را افزايش دهد ي هزينهها  زماني مشخص، ممكن است  بازه

. شود ميبه اخترار شرح داده  ها آنو مشكالت  فشارقو   مورد استفاده در تجهيزات ها عايقجهت وضوح بيشتر، 

و شككه توزيع هوايي و زميني را در بر  فشارقو ها     خطوط انتقال و پست )كه كليه نيرو انتقال و توزيع  شككهدر 

   رده IECبا سطح ولتاژ شككه تماس دارند و مطابق اسرتاندارد   1اجزائي كه از طريق سطوح عايقي ي كليه( گيرد مي

 ]5و4[ شوند ميناميده  فشارقو كيلوولت است تحت عنوان تجهيزات  1هرتز باالتر از  50برا  فركانس  ها آنولتاژ  

2 . 

 ن است كه طول عمر مفيد اين تجهيرزات در واقرع تراب،ي از     فشارقو بسيار مهم در خروص تجهيزات    نكته

  جردا كرردن اجرزا      ، وظيفره فشرارقو  در تجهيزات  ها يقعاست. ها آنطول عمر مفيد سطوح عايقي بكار رفته در 

توس  سرطوح   فشارقو   عملكرد تجهيزات ها محدوديتمرتك  با ولتاژ و اجزا  بدون برق را به عهده دارند. اب،اد و 

 . ]6[ شود ميت،يين  ها آنعايقي مورد استفاده در 

و همچنين ت،مير و نگهدار  مناسب سطوح عرايقي   فشارقو در عين حال انتخاآ مناسب عايق برا  تجهيزات 

خواهرد برود. از ايرن رو در راسرتا       فشارقو كيفيت عملكرد تجهيزات  كننده در اين تجهيزات تا حد زياد  ت،يين

 :]6[ ، همواره دو مسئله پيش رو خواهد بودفشارقو مناسب تجهيزات  برداري بهره

                                                                                                                                                                  
1 . Insulation 

مطرابق   IECدر خروص برخي تجهيزات، ممكن است عر  صن،ت برق از منظر  سطح  ولتراژ  برا اسرتاندارد    . شايان توجه است كه  2

طراحري شرده بررا  ولتاژهرا      هرا   كابلها  فشار قو   كابل ها عر  بدين صورت است كه منظور ازنكاشد. برا  مثال در مورد كابل

( شرناخته  MV Cablesهرا  فشرار متوسر  )    كيلوولت به عنروان كابرل   33كيلوولت و  10ها  بين  و كابل استكيلوولت  50باالتر از 

 1  تجهيزات فشار متوس  و فشار قو   براالتر از  ، در اين سند كليهIECالزم به ذكر است كه به منظور تك،يت از استاندارد شوند.  مي

 كيلوولت مشمول خواهد شد.  
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ايقي  قديمي، مواد عايقي مرورد اسرتفاده در حرال حاضرر و     دانش كافي در خروص  انواع و مشخراتِ مواد ع -1

 ها آنهمچنين افق   تي تغيير و تحوالت مربوط به 

بلندمدت در شككه، به خروص تحرت شرراي ِ    برداري بهرهدانش كافي در خروص رفتار مواد عايقي در طول   -2

 خاص محيطي

برا   گراهي از شرراي     برداري بهرهدر طول  ها آنو تغيير مشخرات  ها عايقاز همين رو دانش كافي در خروص 

 .حائز اهميت فراواني است ها آنبيني وض،يت  تي  تجهيزات شككه و همچنين پيش

 توان ميها  اخير پييرش مواد عايقي جديد در صن،ت برق به كُند  صورت گرفته است كه علت  ن را  طي سال

  توليد و همچنين الزامات مربوط بره حررول احتمرال    ها فناور   اقتراد ، تغيير در ها محدوديتعواملي همانند 

  مرورد  هيا  عيايق  سال دانست. 25  زماني افزون بر ها دورهبرق برا    شبكه  قابل اطمينان  باال در عملكرد پيوسته

خرال  و    گاز ، ها عايق  مايع، ها عايق  جامد، ها عايق   دستهدر چند  توان ميرا  فشارقو استفاده در تجهيزات 

 .بند  كرد   عايقي اشكاع شده با مايع طكقهها سيستم

يي شروند كره كيفيرت عرايقي     ها  سيبممكن است دچار  برداري بهرهدر مدت زمان  فشارقو   تجهيزات ها عايق

   پديرده و  تخليره جزئري  الكتريك، ها عكارتند از افزايش تلفات د كه برخي از مهمترين   ن دهد ميرا كاهش  ها آن

 .پيرشدگي

، تراكنون هيچگونره ت،رير     ها عايقو  فشارقو در ارتكاط با مناطق با اقليم خاص از منظر اثرگيار  بر تجهيزات 

در هيچ يك از استانداردها  م،تكرر ف،لري ارائره     گير  اندازهها و م،يارها   جامع و كاملي شامل مشخرات، ويژگي

، برخي مالحظات مربروط بره انتخراآ تجهيرزات و     شود ميبيان  نشده است.  نچه م،موالً توس  استانداردها  م،تكر

سطوح عايقي در شراي  محيطي غيرم،مول است تا به اين ترتيب عملكرد و كار يي و طرول عمرر مفيرد تجهيرزات     

  .]3[ و سطوح عايقي شككه تاثيرپيير  كمتر  از شراي  محيطي داشته باشد فشارقو 
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( پارامترها  1، جدول )"استاندارد مناطق خاص كشور"ر خروص تدوين شده د انجامبر مكنا  مطال،ات پيشين 

ا  كره حرائز شرراي  بيشرتر  از      . هر منطقهدهد ميها  با مناطق خاص كشور را نشان  محيطي اقليم كننده ت،يين

ياد ور  اين نكته ضرور  است كره   موارد ارائه شده در جدول باشد به لحاظ اقليمي وض،يت دشوارتر  را داراست.

(، پارامترها  دمايي، رطوبت و همچنين  لرودگي )بره ويرژه از نروع     1در ميان شراي  محيطي ارائه شده در جدول )

، كاهش استقامت سطوح فشارقو دريايي و پاشش نمك( به لحاظ تاثيرگيار  بر تسريع سرعت پيرشدگي تجهيزات 

ا  برخروردار   ، از اهميت ويژهفشارقو جاد خوردگي در قط،ات فلز  تجهيزات عايقي، كاهش راندمان تجهيزات و اي

 . ]3[ است

 (: معيارهاي تعيين شرايط خاص اقليمي1جدول )

 مقدار معيار تعيين شرايط خاص اقليمي پارامتر محيطي

 دما

 ) درجه سانتيگراد (

 40بزرگتر از حداكثر مطلق

 -40كوچكتر از  حداقل مطلق

 30بزرگتر از  ماهانهمتوس  

 20بزرگتر از  متوس  ساالنه

 35بزرگتر از  متوس  روزانه

 تاكنون م،يار  ارائه نگرديده است. نوسان دما  روزانه

 تاكنون م،يار  ارائه نگرديده است. نوسان دما  ساالنه

 1000بزرگتر از  ) متر ( ارتفاع از سطح دريا

(1)سطح  لودگي باالتر از حد متوس    لودگي
 

 تاكنون م،يار  ارائه نشده است. صاعقه و سطح ايزوكرونيك

 20بزرگتر از  بار يخ ) ميليمتر (

 1000 بزرگتر از اش،ه ماورا  بنفش ) وات بر متر مربع (

 باد

 ) متر بر ثانيه (

 34 بزرگتر از در شراي  عاد 

 20 بزرگتر از در شراي  يخكندان

 فشار بخار اشكاع

 ) كيلو پاسكال (

 2/2 بزرگتر از متوس  روزانه

 8/1 بزرگتر از متوس  ماهانه

 رطوبت نسكي

 ) درصد (

 درصد 95باالتر از  متوس  روزانه

 درصد 90باالتر از  متوس  ماهانه

 رطوبت -دما
درجه  40درصد )در دما   50باالتر از 

 سانتيگراد(

 C5 (1)و  IEC C4بر مكنا  كالس خورندگي  شدت خورندگي اتمسفر 
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 مقدار معيار تعيين شرايط خاص اقليمي پارامتر محيطي

   رطوبت طول دوره

 )از منظر اثرگيار  بر شدت خوردگي(
 ISO 9223 T5 (1)بر مكنا  

 ميزان سولفيد موجود در اتمسفر

 )از منظر اثرگيار  بر شدت خوردگي(
 P3 (1)كالس  ISO 9223بر مكنا  

 ميزان كلر موجود در اتمسفر

 شدت خوردگي()از منظر اثرگيار  بر 
 S3 (1)كالس  ISO 9223بر مكنا  

 2تا  1باالتر از  حداكثر ميزان نرخ بارش باران )ميليمتر بر دقيقه (

 100بزرگتر از  ت،داد روزها  يخكندان

 تاكنون م،يار  ارائه نشده است. ريزگرد ي پديده
   خوردگي در گزارش فاز دو ارائه شده است.ها شاخصشاخص  لودگي و  (1)

 

   آ و هوايي مانند دما  باال، رطوبت باال و سطح  لودگي باال حضور  ا  تركيب  چند پارامتر عمده اگر در منطقه

گيرد كره پيامردها  نرامطلوبي     به شدت تحت تاثير قرار مي ها عايقداشته باشد عمر و كار يي تجهيزات فشارقو  و 

ها  ناخواسته و كاهش طول عمر مفيد  همچون افزايش قابل توجه تلفات شككه،  مار باال  وقوع حوادث و خاموشي

 . ]3[ تجهيزات فشارقو  و سطوح عايقي را به دنكال خواهد داشت

تررين و   درجره عررج جغرافيرايي برين شرمالي      15 موق،يت و وض،يت خاص جغرافيايي ايران )اخرتال  حردود  

ترين ايرن نقراط، وجرود     ترين و پست متر بين ارتفاع مرتفع 2500ترين نقاط شهر  كشور و اختال  بيش از  جنوبي

ديواره بلند و يكپارچه رشته كوهها  الكرز در شمال و رشته كوهها  مرتفع زاگرس در امتداد شمال غربي به جنوآ 

ا  مازندران در مرز شمالي و خليج فارس و دريا  عمان در مررز جنروبي( شرراي   آ و هروايي     شرقي و وجود دري

اسرتاندارد  "شرده در تردوين    انجامكامالً متفاوتي را در نقاط مختل  كشور پهناور پديده  ورده است. طكق مطال،ات 

بند  شده است  اقليمي طكقه، مناطق مختل  ايران از منظر شراي   آ و هوايي به هشت گروه "مناطق خاص كشور

برق از شراي  محيطي حائز  ي شبكهاند كه برخي از اين مناطق از منظر تاثيرپيير   كه در پيوست )ال ( م،رفي شده

 .]3[ اهميت بيشتر  هستند
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در مناطق با اقليم خاص شامل موارد زير است كه در  ها عايقو  فشارقو برخي مشكالت مربوط به تجهيزات 

 :]9و 8و 3[ گزارش فاز دو همين سند به طور مفرل تشريح خواهد شد

 تجهيزات    سازنده  خوردگي در قط،ات و مواد  تاثير شراي  سنگين  آ و هوايي بر تسريع پديده -1

 فشارقو  تاثيرگيار   لودگي  نشست كرده بر سطوح عايقي در پيرشدگي تجهيزات -2

 فشارقو تاثير دما  باال  محيطي در پيرشدگي تجهيزات  -3

 ها عايقو  فشارقو تاثير  لودگي  نشست كرده در افت كار يي سطوح عايقي در تجهيزات  -4

 فشارقو ها  هوايي تجهيزات  تاثير تغييرات دما و رطوبت در تنزل عملكرد محفظه -5

 فشارقو   ماورا  بنفش بر رو  تجهيزات  تاثير نامطلوآ اش،ه -6

 فشارقو تاثيرات نوسان روزانه دما بر رو  عملكرد قط،ات مكانيسم موجود در تجهيزات  -7

   جو  بر رو  عملكرد سطوح عايقيها  بارشتاثير  -8

 تاثير رطوبت زياد در ايجاد شكست عايقي -9

 لي  داخها پستتاثير فشار بخار  آ اشكاع محي  بر عملكرد تجهيزات -10

 فشارقو اثرات نامطلوآ شكنم بر استقامت عايقي تجهيزات -11

 فشارقو و خطوط  ها پستها   تاثير مخرآ بادها  شديد بر سازه-12

 و خطوط انتقال ها پستدر  فشارقو اثرات نامطلوآ يخ بر رو  تجهيزات -13

 گالوپينگ در خطوط انتقال ي پديدهاثرات مخرآ باد و يخ توامان از طريق ايجاد -14

 و سطوح عايقي فشارقو ارتفاع از سطح دريا بر تجهيزات اثرات -15

 ها عايقو  فشارقو بررسي اثرات منفي صاعقه رو  تجهيزات -16

 و سطوح عايقي فشارقو ريزگرد بر رو  تجهيزات  ي پديدهتاثيرات نامطلوآ -17
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دچار مشكالت  ها عايقو  فشارقو به طور كلي تحت تاثير شراي  نامطلوآ محيطي و  آ و هوايي، تجهيزات 

و در عين  دهد ميرا به شدت تحت تاثير قرار  ها آنفراواني خواهند شد كه در بلندمدت كار يي و مشخرات طراحي 

 :]6و3[ برق را تحت تاثير نامطلوآ قرار خواهد دارد كه برخي از اين عواقب عكارتند از ي شبكهاز  برداري بهرهحال 

 و كاهش عمر مفيد اين تجهيزات ها عايقو  فشارقو   پيرشدگي تجهيزات  تشديد و تسريع پديده -1

 ها  هنگفت خواهد شد. افزايش ميزان ت،ويض تجهيزات كه سكب تحميل هزينه -2

در  هرا  عرايق و  فشرارقو  برق به علت تغيير مشخرات فني تجهيرزات     شككهاز  بردار  بهرهكاهش راندمان  -3

 در شككه شود. ها  ند سكب ناكار مد  قابل توجه توان ميطول زمان كه 

 كنندگان خواهد شد. كاهش كيفيت برق كه منجر به عدم رضايت مرر  -4

ها  ناخواسته ناشي بروز اترال كوتاه در شرككه بره علرت شكسرت الكتريكري در تجهيرزات        افزايش خاموشي -5

 و سطوح عايقي  فشارقو 

هرا  ت،ميرر و نگهردار  و     بنرد  برنامره   شده به علت لزوم صرورت  ريز  ها  برنامه احتمال افزايش خاموشي -6

 ت،ويض تجهيزات فرسوده و غير كار مد

 ها  ت،مير و نگهدار   افزايش هزينه -7

در برخي از  ها عايقو  فشارقو برق كشور، تجهيزات  ي شبكه برداري بهرهطكق بسيار  از مستندات مربوط به 

ريزگرد  ي پديده ها آنمناطق سردسير كوهستاني و نيز مناطقي كه در  نقاط كشور همچون مناطق گرمسير جنوبي،

  ت،مير و نگهدار  و همچنين ت،ويض را ها هزينهوجود دارد در م،رج زوال و پير  زودرس قرار دارند كه نه تنها 

 ، بلكه ممكن است سكب قط،ي برق ناخواسته نيز شود. دهد ميافزايش 

ا  خليج  فارس و دريا  عمان مشكالت زياد  تجربه شده كه به علت  برق  مناطق  حاشيه ي شبكهبرا  مثال در 

  خورشيد شدت  شراي  خاص  آ و هوايي اين مناطق است. در اين مناطق دما  باال و تابش شديد اش،ه

كه  سازد مي  خشكِ بدون  بارندگي شستشو  سطوح  لودگي را ناممكن ها دوره. دهند ميپيركنندگي را افزايش 
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منجر به شكست الكتريكي شود. در عين حال  لودگي  شديد به علت  دتوان ميمت،اقب  اولين بارش  )م،موالً( شديد 

پاشش  نمكي  دريايي كه هم خاصيت خورندگي و هم تحت تاثير رطوبت خاصيت رسانايي دارد به شدت زمينه را 

   زمينهكه عالوه بر كاهش كار يي سطوح عايقي،  كند مي ها  رسانا بر رو  سطوح عايقي ايجاد برا  ايجاد كانال

برق  ي شبكه. همچنين الزم به ذكر است كه مشكالت  ورد ميرا نيز فراهم  ها آنديدن و پيرشدن  الزم برا   سيب

ها  اخير بسيار تشديد شده كه در فرل ب،د  همين  نامطلوآ ريزگرد طي سال ي پديدهاستان خوزستان به علت 

 برق در اين استان اشاره خواهد شد ي شبكه  هنگفتِ تحميلي به ها هزينهاقتراد  به   پيير توجيهبخش  سند، در

]3[. 

ديدگي  به شدت در م،رج پيرشدگي و  سيب فشارقو و تجهيزات  ها عايقاز همين رو در مناطق جنوبي كشور 

اين مناطق بسيار گزارش شده  برداري بهرهو كاهش طول عمر مفيد قرار دارند كه اين موضوع در گزارشات حوادث 

 ها  خاص كشور بيشتر اشاره خواهد شد. است. در گزارش فاز دوم همين سند به اثرات نامطلوآ محيطي در اقليم

تر اثررات محيطري در منراطق       تحقيقاتي و ميداني به منظور شناسايي دقيقها فعاليتها  اخير برخي  طي سال

  شمالي كشور صورت گرفته است كه در فرل سوم همين سند، استانهاجنوبي كشور و همچنين مناطق كوير  و 

 به  ن اشاره خواهد شد. فناور    در بخش سابقه

خاص كشور برق مناطق با اقليم  ي شبكهبا اين اوصا  مطال،ه و بررسي  راهكارها  عملي  مربوط به ارتقا  و بهكود 

برا  مناطق  ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور    توس،هحائز اهميت است. در اين ميان طرح  ا  مسئله

تدوين سند  مرتك  با اين   پيير توجيه  الزامي جهتِ ها شاخصكه در فرل ب،د   يابد ميبا اقليم خاص ضرورت 

 موضوع تشريح شده است.

به طور م،مول راهكارها  سنتي  مقابله با اثرات نامطلوآ محيطي و  آ و هوايي در منراطق برا اقلريم خراص برا      

 :]9و3[ و سطوح عايقي عكارتند از فشارقو هد  كاهش تاثيرپيير   تجهيزات 
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 هايي باالتر از حدود نرمرال و   با مشخره ها عايقو  فشارقو با هد  انتخاآ تجهيزات  1ها  باالدستي  طراحي

 متداول تا به اين ترتيب نرخ زمال و پيرشدگي كاهش يابد.

 هرا   لرودگي  كره  سطوح عايقي   شده ريز  شستشو  برنامهتوس   2تر ت،مير و نگهدار  ها  فشرده برنامه  

 نشسته بر سطوح عايقي را تميز نمايند.

منجر به فرراهم  مردن شرراي  مطلروآ      دتوان مي ها فناور  ديگر از روهِگ دودر كنار راهكارها  سنتي، بكارگير  

كه  نمايد ميا  را ايجاآ  برا  شككه در مناطق خاص كشور شود. طكي،ي است كه چنين اقداماتي بار اقتراد  اوليه

 بخش خواهد بود. اين دو گروه عكارتند از: ا  بلندمدت نتيجه اثربخشي  ن در بازه

  ها عايقو  فشارقو   ساخت تجهيزات ها فناور 

  ها عايقو  فشارقو از تجهيزات  بردار  بهره  ها فناور  

 

 در مناطق با اقليم خاص عكارتند از: ها فناور برخي اهدا  كلي بكارگير  اين 

  ها عايقو  فشارقو افزايش طول عمر تجهيزات 

  ها عايقو  فشارقو كاهش اثرات محيطي بر رو  تجهيزات 

  ها  ت،مير و نگهدار  پيش از تخريب  ناخواسته اطالعات الزم جهت تدوين برنامهايجاد  

  هرا   نها  مرتك  با وض،يت  با هد  كسب داده ها عايقو  فشارقو بازبيني و مونيتورينگ وض،يت تجهيزات 

 بيني وض،يت به منظور  ناليز وض،يت و پيش

                                                                                                                                                                  
1 . Overdesign 
2 . Maintenance 
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 ها  ناخواسته ها و خاموشي كاهش ميزان قط،ي 

سكب كاهش اثرات نامطلوآ محيطري   دتوان ميدر مناطق با اقليم خاص كشور،  ها فناور اين گروه از رو از همين 

شرود كره طكي،تراً     برداري بهرهحين  ها آنو همچنين ممان،ت از كاهش كارايي  ها عايقبر رو  مشخرات تجهيزات و 

 . بيني شد پيش   ناخواسته و بيش از حدِها هزينهمانع از ضررها  ناشي از تحميل 

است كه بايد به دقت مورد  ها عايقو  فشارقو تجهيزات ها  فناور    ساز  در مقوله مهم، اهميت بومي   نكته

تراثيرات محيطري      زمينهنظر قرار گيرد. زيرا ممكن است بسيار  از تجربيات صورت گرفته در كشورها  ديگر در 

كشورها در مقايسه با شراي  ما، از نظرر دانشري چنردان كارسراز     برق، به علت تفاوت شراي  محيطي  ن  ي شبكهبر 

بسيار شديد مواجه اسرت كره    طوفانها برق در برخي از نواحي   مريكا  شمالي با مشكل  ي شبكهنكاشد. برا  مثال 

   ن كشورها برا  بهكرود وضر،يت   ها فناور . ليا ممكن است دهد ميا  با  ن شدت رخ ن در كشور ما چنين پديده

طكي،تاً سطح  برق مناطق با اقليم خاص كشور ما نداشته باشد. ي شبكهككه در  ن مناطق ب،ضاً تناسكي با نيازها  ش

بردار ، ميزان ايجاد تغييرات در فناور ( موضوعي حائز اهميرت    بهرهدانش پايه ساخت،  دانش پايهساز  )بومي

 است و بايد مورد توجه قرار گيرد.

مهم ديگر  كه بايد مورد توجه قرار گيرد بحران گرمايش زمين است كه عراملي تاثيرگريار در بغررنج      مسئلهاما 

شراي   آ و هوايي مناطق برا اقلريم    دتوان ميشدن هرچه بيشتر شراي   آ و هوايي كشور ما خواهد بود كه نه تنها 

ي در منراطقي ديگرر از كشرور طري     سكب تغييرات  آ و هوايحتي  تر نمايد، بلكه ممكن است خاص كشور را سخت

جغرافيرايي     حروزه و از همرين رو   شروند  ميها   تي شود كه در حال حاضر مناطق با اقليم خاص محسوآ ن سال

در  2012كه در سال  ]10[  سيايي   توس،همناطق با اقليم خاص كشور را گسترش خواهد داد. طكق گزارش بانك 

 سيا ارائه شد، تا بره امرروز در كشرورها        حوزها تغييرات محيطي در   برق بها شبكهپيير   خروص لزوم تطكيق

   برق  اين كشورها در برابر تغييرات  آ و هروايي قراره   ي شبكه   پيير  سيب سيايي به موضوع  حائز اهميت افزايش 

ايي، افرزايش  درير  و نسكتاً شديد  آ و هوايي همچرون طوفانهرا     نوظهور ها پديدهها  اخير، شامل   سيا طي سال
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فنري در    پريير  توجيره دما  هوا، تغيير الگو  بارش و افزايش سطح  آ دريا توجه چنداني نشده است. در بخرش  

 همين سند اين موضوع بيشتر بررسي خواهد شد. 

در مناطق با اقليم خاص، با هد  شناسايي  اين  ها عايقو  فشارقو تجهيزات  فناور    توس،هسند راهكرد  

تدوين  شوند ميبرق در مناطق با اقليم خاص كشور  ي شبكه  نوين كه سكب بهكود كار يي ها فناور دسته از 

نمايد و  بند  اولويترا  ها فناور   مرتك  با اسناد راهكرد  كشور، اين ها شاخصتا در نهايت بر اساس  گردد مي

 دار را ارائه نمايد. يت  نوين  اولوها فناور همچنين چارچوآ كلي  الزم جهت تحقق دستيابي به 

در مناطق با اقليم خاص، مقدمات الزم  ها عايقو  فشارقو تجهيزات  فناور    توس،هدر فاز اول سند راهكرد  

 :گردد ميها  ذاتي فناور  راهكرد   مورد بررسي تشريح  و اب،اد طرح و ويژگي شود ميبرا  تدوين سند ارائه 

در منراطق برا    ها عايقو  فشارقو تجهيزات  فناور    توس،هتدوين سند راهكرد    پيير توجيه :در بخش اول

 .شود ميو قانوني تكيين  محيطي زيستاقليم خاص از زوايا  سياسي، اقتراد ، اجتماعي، فني، 

به اب،اد موضوع و محدوده مطال،ات ت،يين شده اختراص خواهد داشت كره برر مكنرا  ت،يرين      :بخش دومدر 

برر اسراس    ريرز   برنامهمشتمل بر مرزبند  جغرافيايي موضوع، و مشخص كردن افق سطح تحليل 

 صورت خواهد گرفت.  ها سياستت،يين بازه زماني اجرا  برنامه و 

با بررسي جايگاه فناور  از اب،اد ماهيت و چرخه عمر، تروير  از خروصيات فناور  راهكرد   :در بخش سوم

گرياران و     سياسرت  در مناطق با اقليم خاص به منظور اسرتفاده  ها عايقو  فشارقو تجهيزات 

 شود.  ها   تي ارائه مي گير  ترميمگران با هد  بهكود  تحليل

 يپذير توجيه -1

و تحليل محري  حقروقي و اسرناد ملري و      فناور هد  از تدوين گزارش توجيه پيير ، بررسي محي  پيرامون 

، يرك ابرزار اسرتراتژيك مناسرب بررا       فنراور  تحليل محي  پيرامرون  است.  فناور اسناد بخشي مرتك  با توس،ه 

 .گردد ميمحسوآ  شود ميمورد نظر در  ن اجرا  فناور از محيطي كه  شناخت تروير كلي
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مواجره اسرت    ها آنبا  فناور ها و حداقل نمودن تهديدهايي كه  از فرصت برداري بهرهدر راستا   دتوان مياين ابزار 

را در افرق بلنردتر  از زمران     فنراور      ينرده  تروان  مري مورد استفاده قرار گيرد. به منظور تحليل محي  خارجي، 

سراز  نمرود. در    مورد نظر را شركيه  فناور ها و تهديدها  پيش  رو   مشاهده كرد و عالوه بر  ن تا حدود  فرصت

 فنراور     توسر،ه و قانوني  اثرگيار برر رونرد    محيطي زيستي، ها  سياسي، اقتراد ، اجتماعي، فن اين بخش مولفه

 موردِ بررسي قرار گرفته است. 

، تالش برا  ارائه شواهد الزم و ضرور  برا  توجيه موضوع ايرن سرند برر     پيير توجيهمهم در خروص    نكته

 مكنا  نيازها  بومي و ملي است.

 فني يپذير توجيه -1-1

  نوين ها فناور    توس،هاين سند شواهد كافي دال بر توجيه فني موضوع اين سند، ي،ني    مقدمهدر 

 در مناطق با اقليم خاص ارائه شده است.  ها عايقو  فشارقو تجهيزات 

تداوم بحران گرمايش زمين كه طكي،تاً شراي   آ و هوايي ايران را در  ينده ممكن است بسيار زياد تحت تراثير  

منجر به تغييرات بيشتر در شراي  اقليمي كشور شود از اهميرت بسريار زيراد  برخروردار اسرت. طكرق       قرار دهد و 

  اين بحران، تغييرات  آ و هوايي زيرر در     اقليمي جهان در سايه  ينده   زمينهگزارشات موسسات تحقيقاتي در 

   بررق ممكرن اسرت داشرته باشرد     اهي  شيبكه بسيار  از نواحي جغرافيايي رخ خواهد داد كه تاثيرات نرامطلوبي برر   

 :]11و10و9[

تغيير الگو  بارندگي، به اين صورت كه در برخي نواحي ميزان بارش كم خواهد شد و ممكن است مت،اقب  .1

بسيار شديد شد. همچنين احتمال افزايش رگكار تگر   ها  بارشها شدت  افزايش فواصل زماني ميان بارندگي

را در برخي مناطق  ها پستوجود دارد. اين تغييرات اثربخشي الگوها  شستشو  طكي،ي خطوط انتقال و 

 شراي  تشكيل يخ و بر  تغيير خواهد كرد. همچنينكاهش دهد. 
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ها   تر، سيالآ خشك ب تابستانها سكافزايش نسكي دما در طول روز و شب كه توام با امواج حرارتي جو ،  .2

بيشتر و تغيير الگوها  بار مررفي خواهد شد و شدت فرايندهايي همانند خوردگي را افزايش خواهد دارد و 

  زمين  متوس  دما  كره IPCC01WG2. طكق گزارش دهد ميدر عين حال كار يي تجهيزات را كاهش 

( سه الگو  مختل  1اشت. برا  نمونه در شكل )درجه افزايش خواهد د 0.4تا  0.2سال  ينده  80طي 

  وض،يت ف،لي و وض،يت  ينده نشان داده شده  برا  توزيع دما  زمين بر اساس مقايسه   شده بيني پيش

كه حاكي از افزايش ميانگين دماست. در  دهد مياست. نمودار اول جابجايي در منحني توزيع دما را نشان 

در منحني توزيع دما نشان داده شده است كه حاكي از افزايش ميزان نقاط  نمودار دوم افزايش تغييرپيير 

دما  باال است. نمودار سوم نيز تغيير منحني توزيع دما طكق جهش نامتقارن الگو  توزيع به سمت دما  

 .دهد ميباالتر را نشان 

برق تاثير گيارد و سكب افزايش ميزان  ي شبكهبر رو   دتوان ميكه  هاطوفانافزايش ف،اليت صاعقه حين وقوع  .3

 ها  ناخواسته شود. خاموشي

تغيير الگوها  باد كه عالوه بر احتمال افزايش سرعت نسكي باد در برخي مناطق، ممكن است جهت وزش  .4

اند تاثير نامطلوآ    الگوها  قديمي بوده هايي كه بر پايه بر رو  طراحي دتوان ميباد غالب نيز تغيير كند كه 

 شته باشد.دا

يي از شككه و همچنين مونيتورينگ ريموت ها بخشتغيير شراي  هيدرولوژ  كه ممكن است دسترسي به  .5

 خطوط انتقال و همچنين ت،مير و نگهدار  ميكتي بر روباتيك را دچار مشكل نمايد.

 را افزايش دهد. 1شكست عايقي ي پديده دتوان ميافزايش احتمالي مه در برخي نواحي كه  .6

                                                                                                                                                                  
1 - Flashover 



 

 

 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
14 

 

 

 1393 شهریورویرایش اول،  : تدوین مباني سند1فاز 

 

برا  نمونه افزايش متوس  دما همزمان با كاهش منابع  آ، تغييرات الگو  مهاجرت و نيز رشد افزايش جم،يت 

الگو  مرر  را در بسيار  از نقاط كشور تغيير دهد. برا  مثال طكق گزارش مركز تحقيقات تغييرات  آ و  دتوان مي

ز اين ايالت مشخص شده است كه تغييرات دما سكب ا  ا   ناحيه بر اساس مطال،ه ]23[هوايي كاليفرنيا   مريكا 

( نشان داده شده است كه به ترتيب تغيير 2. نمودار اين تغييرات در شكل )شود ميافزايش تقاضا  مرر  برق 

بر حسب شاخص شاخص دما  متوس  روزانه و تغيير الگو  مرر  را در سپتامكر  2004الگو  مرر  را در سال 

 .دهد مينشان  2004دما  حداكثر متوس  روزانه در سپتامكر سال بر حسب شاخص  2004سال 

 

 

 هاي توزيع دما (: سه الگوي احتمالي تغييرات منحني1شكل )
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(: تغييرات تقاضاي برق بر حسب تغيير دماي متوسط روزانه )سمت راست( و تغيير دماي حداكثر متوسط روزانه )سمت چپ( 2شكل )

 2004كاليفرنيا در سال  CalISOي در ناحيه

چنين تغييراتي سكب بارگيار  بيشتر شككه و ليا افزايش تنش بر تجهيزات شككه شود كه به علت همزماني  

ها  عملكرد  و مواد  الكتريك، مكانيسم   شراي  محيطي، سكب زوال مواد عايقي د ها تنشتنش بارگيار  با 

   سيب  ها شده و ليا زمينه انسفورماتور، كليدها  قدرت و كابلكننده يا عايقي در تجهيزاتي چون تر عايقي خنك

پيير  شككه به علت خطا  اترال كوتاه  رسيدن به تجهيزات شككه، برا  ، دوچندان خواهد شد و افزايش  سيب

 .]12[ گردد ميناشي از شكست عايقي را منجر 

در مناطق با اقليم  ها عايقفشار قو  و   نوين در خروص تجهيزات ها فناور با اين احتساآ ضرورت توجه به 

 ها   ينده بسيار حائز اهميت خواهد بود.خاص، با توجه به بُغرنج شدن وض،يت  آ و هوايي  كشور طي سال

 

 اقتصادي يپذير توجيه -1-2

در مناطق با اقليم خاص بر  ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور اقتراد   بكارگير    پيير توجيه

  بومي حائز اهميت فراواني خواهد بود تا به اين ترتيب ضرورت تدوين سند از منظر فوايد اقتراد  ها بررسياساس 

برق استان  ي شبكهريزگرد در  ي پديده  اقتراد  ناشي از ها نيا شكار شود. برا  وضوح بيشتر اهميت اين موضوع، ز

  خاورميانه  ه به دليل تغيير شراي   آ و هوايي منطقه. اين پديده متاسفانه چند سال است كشود ميخوزستان ارائه 
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ها  هنگفت انساني و اجتماعي، اثرات نامطلوبي نيز بر  در اقليم برخي نقاط كشور ظاهر شده و عالوه بر خسارت

 صن،ت برق كشور داشته است. 

سال اخير تجربه كرده  نامطلوآ را طي چند ي پديدهكه استان خوزستان بيشترين ميزان مواجهه با اين  جا  ناز 

 برداري بهرهانتقال و توزيع بر اساس  مار و گزارشات  ي شبكه  تحميلي ناشي از  ن بر رو  ها هزينهاست، در ادامه به 

 .]8[ اشاره خواهد شد

 

، بابت جكران خسارات ناشري  1390تا  1387ها   برق استان خوزستان طي سال ي شبكه  تحميلي به ها هزينهال ( 

انتقرال و فروق توزيرع اسرتان      ي شبكه برداري بهرهبرق اين استان طكق  مار و گزارشات  ي شبكهريزگرد بر  ي پديدهاز 

 ( ارائه شده است.2خوزستان در جدول )

 ]8[ 1387-1390هاي  ( بخشي از تعداد و خسارات ريزگردها بر شبكه برق خوزستان در سال2جدول )

 هزينه )ميليون ريال( ت،داد نوع ت،مير/تست تجهيزات ردي 

 ترانسفورماتور 1

 تست ترانس قدرت

 تست رله 1244 128

 سرويس  چاركشي

 بريكر 2

 ت،ويض بريكر

 سرويس روانكار  25794 363

 اُو رهال

 سكسيونر 3
 ت،ويض سكسيونر

275 9820 
 سرويس روانكار  سكسيونر

 ترانس ولتاژ و جريان 4

 /تست PTيا  CVTت،ويض 

505 13325 

 CVTسرويس و  چاركشي ترانس ولتاژ و 

 ت،ويض فيوز

 همراه با تست CTت،ويض 

 CTسرويس و  چاركشي ترانس جريان 

 برقگير 5
 ت،ويض برقگير

76 1130 
 تست ميگر و سرويس برقگير

 252 76 ت،ويض و سرويس مقره ساپورت مقره 6
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 1560 شو  مقره و كل خ شست و 

7940 

3151 

 21554 ت،ويض مقره

 81 75 سرويس مارشال كيوسك تابلو مارشال كيوسك 7

 سركابل 8
 ت،ويض سركابل

275 721 
 تست سركابل و كابل

 14995 237 شست و شو  پست پست 9

 427 128000 (KM) الت برا  شككه  دكل و مقره و يراق تغيير طراحي 10

 220062  جمع

 

  هيا  هزينيه ريزگرد، سكب افزايش  ي پدييده شده، هر درجه افزايش شاخص  لودگي ناشي از  انجامآ( طكق مطال،ات 

كره در   جرا   ندرصد خواهد شد. از  5  برق فشارقو  و فوق توزيع م،ادل با ميزان حداقل ها شبكهتحميلي طراحي 

 1390شككه انتقال نيرو در استان خوزستان، ساليانه چند صد كيلومتر مدار توس،ه وجود دارد و برا  نمونه در سال 

كيلوولرت توسر  انتقرال نيررو  بررق خوزسرتان در حرال         132و  230، 400كيلومتر مردار در ولتراژ    427حدود 

هرزار   128فزايش  لودگي، برا لحراظ تقريرب در حردود     تحميلي ناشي از يك درجه ا ي هزينهبوده است،  برداري بهره

 ميليون ريال خواهد بود.

  ريزگرد مواجه هسرتند نيرز برقررار     هايي ديگر كه با م،ضالت پديده طراحي، در استان   هزينهاين افزايش  نكته:

 است؛ هرچند ميزان درصد افزايش ممكن است متفاوت باشد.

 

  توزيرع )بره صرورت    هرا  شرركت وزانه نسكت به خريد برق مررفي خود از پ( مديريت شككه برق ايران به صورت ر

برار،    بيني ها  تشويق و جريمه در پيش و با توجه به وجود  يتم نمايد ميساعته جهت روز  تي( اقدام  24بيني  پيش

تكديل شرده     توزيع برق به يكي از اركان در راستا  موفقيت در بازار رقابتيها شركتبيني بار مررفي توس   پيش

ها  توزيع، مقدار مورد نياز بررق مرررفي برا اعرالم بره       ساعت  ينده توس  شككه 24بيني  است. ليا بر اساس پيش

بينري صرحيح    كره عردم پريش    شرود  ميها  انرژ  ثكت  شركت مديريت شككه، با يك مكلغ ريالي در صورت حساآ

  توزيع برق به همراه داشرته باشرد.   ها شركتبيني را باال برده و جرائم سنگيني را برا   مقدار خطا  پيش دتوان مي
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بررق اسرتان خوزسرتان       شرككه در اين ميان بروز پديده گرد و غكار، ضررها  اقتراد  زياد  را از اين منظرر بره   

 تحميل كرده است. 

كه م،موالً  جا  نو از  دهد ميبيني نشده رخ  در اكثر اوقات پيشكه اين پديده  گردد ميعلت  ن به اين موضع باز

بيني مغرايرت زيراد  داشرته     بيني بار در روز قكل صورت گرفته است، بار شككه را م،موالً در حد  كه با پيش پيش

 بينري صرحيح برار مرررفي     باشد دستخوش تغييرات خواهد نمود. اين امر سكب باال رفتن جرائم ناشي از عدم پريش 

  توزيع برق به دنكال دارد. به عنوان نمونه جررائم  ها شركتو در نهايت مكالغ هنگفت جرائم را برا   شود ميشككه 

  توزيع نيرو  برق شهرستان اهواز، مطابق  مار و گزارشات شركت توزيرع  ها شركتحساآ فروش برق برا   صورت

 ( ارائه شده است.3نيرو  برق اهواز در جدول )

، زيرا ارتكاط مستقيمي برا  رود مي  توزيع برق به شمار ها شركت  مهم ها شاخصيع نشده يكي از ت( انرژ  توز

ضرر و زيان ناشي از عدم توزيع انرژ  خريدار  شده به مشتركين دارد. بر اساس  مرار و گزارشرات شرركت توزيرع     

 1387هرا    گرد و غكار طي سرال  نيرو  برق استان خوزستان بر رو  ميزان انرژ  توزيع نشده ناشي از بروز پديده

ميليرون ريرال    120/249(  مده است، ميزان اتال  انرژ  و مكلغ زيران و ضررر وارده   4كه در جدول ) 1390لغايت 

  هنگفتري را بره   هرا  آن  توزيع برق زير ها شركتد از لحاظ اقتراد  برا  توان ميبر ورد شده است كه اين موضوع 

 همراه داشته باشد.

 بيني  (: بخشي از جرائم ناشي از بروز پديده گردوغبار در عدم پيش3جدول )

 ]8[ 1390صحيح بار مصرفي شبكه در سال 

بيني  جريمه ناشي از عدم پيش

صحيح نياز شككه بر اثر بروز 

حساآ  پديده ريزگردها در صورت

 برق )ريال(

بيني  جريمه ناشي از عدم پيش

صحيح نياز شككه بر اثر بروز پديده 

حساآ برق  دها در صورتريزگر

 )ريال(

بيني  جريمه ناشي از عدم پيش

صحيح نياز شككه بر اثر بروز 

حساآ  پديده ريزگردها در صورت

 برق )ريال(

بيني  جريمه ناشي از عدم پيش

صحيح نياز شككه بر اثر بروز 

حساآ  پديده ريزگردها در صورت

 برق )ريال(

 مكلغ جريمه تاريخ مكلغ جريمه تاريخ مكلغ جريمه تاريخ مكلغ جريمه تاريخ

05/01/90 3104149257 13/03/90 128064670530 18/04/90 14842253604 30/11/90 3897665040 
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بيني  جريمه ناشي از عدم پيش

صحيح نياز شككه بر اثر بروز 

حساآ  پديده ريزگردها در صورت

 برق )ريال(

بيني  جريمه ناشي از عدم پيش

صحيح نياز شككه بر اثر بروز پديده 

حساآ برق  دها در صورتريزگر

 )ريال(

بيني  جريمه ناشي از عدم پيش

صحيح نياز شككه بر اثر بروز 

حساآ  پديده ريزگردها در صورت

 برق )ريال(

بيني  جريمه ناشي از عدم پيش

صحيح نياز شككه بر اثر بروز 

حساآ  پديده ريزگردها در صورت

 برق )ريال(

 مكلغ جريمه تاريخ مكلغ جريمه تاريخ مكلغ جريمه تاريخ مكلغ جريمه تاريخ

15/01/90 16667970647 14/03/90 21991048021 25/04/90 5318324980 01/12/90 3356501447 

17/01/90 12953601654 17/03/90 36740153910 26/04/90 15913467743 11/12/90 4715768531 

22/01/90 6710232254 19/03/90 8583363188 29/04/9 2390304212 13/12/90 6091302737 

24/01/90 11427516278 21/03/90 24982732124 16/05/90 5174870490 20/12/90 5325063989 

25/01/90 27164967860 22/03/90 20315311881 17/05/90 13987696567 21/12/90 5055081262 

28/01/90 5189619975 23/03/90 16976763497 18/05/90 5207807123 22/12/90 5144354979 

29/01/90 15412669829 28/03/90 58734419 25/05/90 13247238736 25/12/90 5529809272 

30/01/90 16080041412 29/03/90 13297846184 26/05/90 803099506 26/12/90 8261425603 

31/01/90 11844284687 02/04/90 2104146257 27/05/90 5840844591 27/12/90 11875337198 

01/02/90 6769502717 08/04/90 13447844090 28/05/90 7516110494 28/12/90 10474333338 

02/02/90 15406878441 09/04/90 7505082679 30/10/90 2360269969 29/12/90 15852492882 

03/02/90 12180616637 10/04/90 15156761317 01/11/90 2746151774   

04/02/90 8443307531 11/04/90 10923951630 02/11/90 9667972950   

07/02/90 9307807723 12/04/90 13046047355 14/11/90 6310652188   

10/02/90 9718903673 13/04/90 2456037657 15/11/90 6524271398   

12/03/90 450124253 15/04/90 2189619975 29/11/90 7597953625   

 

 ]8[ ي توزيع برق خوزستانها شركت(: اثرات ريزگردها بر انرژي توزيع نشده )خودكار( 4جدول )

 سال
ميزان انرژ  توزيع نشده 

 )مگاوات ساعت(

% انرژ  توزيع 10مكلغ زيان وارده با احتساآ حداقل 

 نشده )خودكار( بر اثر ريزگردها 

 )ميليون ريال(

87 257 2059 

88 18807 1505 
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89 18444 1531 

90 13370 1337 

 6432 76365 جمع

 است.صورت گرفته  1390الي  1387ها   محاسكات ريالي صورت گرفته براساس نرخ تمام شده برق در سال

 

ها  تحميل شده در اثر شست و شو   ث( مطابق  مار و گزارشات شركت توزيع نيرو  برق استان خوزستان، هزينه

 ( است.5ها  توزيع خوزستان مطابق جدول ) تجهيزات در شككه

 ]8[ ي توزيع خوزستانها شبكه(: تعداد تجهيزات و ميزان خطوط شست و شو شده در 5جدول )

 نام شهرستان ردي 
طول خطوط شست و شو شده 

 )كيلومتر(
 ت،داد ترانس )دستگاه(

ت،داد مقره ميخي و 

 بشقابي

 33426 1522 29/643 ماهشهر 1

 46583 709 15/331 بندر امام 2

 16493 405 1/220 هنديجان 3

 44871 856 98/394  بادان 4

 13229 418 9/215 خرمشهر 5

 3213 238 67 شادگان 6

 34296 817 6/424 اروند كنار 7

 192111 4965 02/2297 جمع كل

 ليتر 1000 آ مقدار مررفي به ازا  هر كيلومتر: 

 ريال 00/000/2 الت و نفر ساعت:  هزينه شست و شو  يك كيلومتر خ  با محاسكه هزينه  آ، ماشين

 ريال 000/000/594/4كيلومتر:  2297هزينه كل صر  شده جهت شست و شو  

 

در نواحي جنوآ و جنوآ شرق استان اقدام بره  ، 1390الي  1387ها  طي سالج( شركت توزيع استان خوزستان 

عدد ساپورت جهت كات اوت فيوز نموده كه  1700عدد مقره اتكايي يا مقره  ويز  و همچنين نرب  3250ت،ويض 

 باشد: ها  صر  شده در اين خروص به شرح زير مي هزينه

  ريال 000/500/787/1مقره اتكايي:  3250هزينه ت،ويض 

  ريال 000/000/595عدد ساپورت:  1700هزينه نرب 
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ارائه  1390الي  1387ها     تحميلي بر صن،ت برق استان خوزستان طي سالها هزينه   ( خالصه6در جدول )

 شده است.

 هاي سال(: هزينه برآورد خسارات ناشي از اثرات ريزگردها بر شبكه برق خوزستان طي 6جدول )

 ]8[ 1390تا  1387 

 شرح خسارات
 مكلغ )ميليون ريال( 

 در دوره سه ساله 

 مكلغ )ميليون ريال( 

 )ميانگين ساالنه(

 1531.33 4594 كيلومتر خ  انتقال 2297شستشو  

 2623.83 7871.5 مقره اتكايي )رده توزيع( 3250هزينه ت،ويض 

 198.33 595 عدد ساپورت 1700هزينه نرب 

وارده بر اثر ميزان انرژ  توزيع نشده )در اثر زيان 

 ريزگردها(
74736 24912 

 7000 21000 بيني صحيح بار مررفي  جرائم ناشي از عدم پيش

 414.67 1244 خسارات وارده بر ترانسفورماتورها

 8598 25794 خسارات وارده بر بريكرها

 3273.33 9820 خسارات وارده بر سكسيونرها

 4441.67 13325 بر ترانسها  ولتاژ و جريانخسارات وارده 

 376.67 1130 خسارات وارده بر برقگيرها

 8319 24957   رده انتقالها مقرهخسارات وارده بر

 27 81 خسارات وارده بر تابلو مارشال كيوسك

 240.33 721 خسارات وارده بر سركابل ها

 4998.33 14995 خسارات وارده بر پست ها

 42666.67 128000 از تغيير طراحيخسارات ناشي 

 109621 328864 مجموع

 

برق ناشي از عوامل اقليمي حائز اهميت زياد  خواهرد   ي شبكه  تحميلي به ها هزينهاز اين رو بكارگير  كاهش 

در مناطق با اقليم خراص را توجيره    ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور    توس،هبود كه طكي،تاً توجه به 

 .نمايد مي

 فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور اساسي وجود دارد و  ن توجيهِ اقتراد   بكارگير      نكتهدر اين ميان يك 

است. برا  نمونه ممكن است  ها فناور بكارگير   اين    اوليه ي هزينهدر مناطق با اقليم خاص با توجه به  ها عايقو 
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. طكي،تاً ممكن است نمايد ميبسيار باال باشد كه ضرورت توجه به بازگشتِ سرمايه را ايجاآ  ها فناور برخي  ي هزينه

 ي هزينيه  چنران   نديگرر   فناور نوين به لحاظ بازگشت سرمايه شراي  مناسكي را داشته باشد؛ اما يك  فناور يك 

  ن شود.   پيير توجيهسنگيني را تحميل نمايد كه مانع 

اقتراد  برر    پيير توجيه  نوين به منظور ها فناور ذكر اين نكته از اين رو حائز اهميت است كه ارزيابي  كلي  

جداگانه و با توجه به شراي  و موق،يت اسرتفاده   فناور   بازگشت سرمايه ممكن نيست و ضرورت دارد كه هر  پايه

يا   پيير توجيهد بررسي قرار گيرد تا به لحاظ اقتراد  توزيع( مور ي شبكهبرق )خطوط انتقال، پست يا  ي شبكهدر 

 ناپيير   ن م،ين شود. توجيه

 1384ا  از مطال،ات اقتراد  صورت گرفته در سال  در ادامه صرفاً برا  نمونه و نه به عنوان يك م،يار، خالصه

با  فشارقو   ها مقره  نوين در ها فناور و پوشش گريس سيليكوني به عنوان  RTVدر خروص بكارگير  پوشش 

ا  هرمزگران ارائره      مربوط به ت،مير و نگهدار  بر مكنا  بازگشرت سررمايه در بررق منطقره    ها هزينههد  كاهش 

   اوليره  ي هزينههرچند  RTVشده كه نشان دهد بكارگير  پوشش  انجام. اين مطال،ات به اين منظور ]13[ شود مي

منجرر بره    دتواني  ميي  هرا  مقرره   هنگفت مربوط به شستشو  ها هزينه، اما از طريق كاهش نمايد ميزياد  را تحميل 

و بكارگير  گريس سيليكوني از منظرر بازگشرت    نمايد مي پيير توجيهبازگشت سرمايه طي چند سال شود كه  ن را 

 سرمايه به لحاظ اقتراد  قابل توجيه نيست.

 شرش فيردر   و كيلوولت 230 فيدر يك است كه دارا  قشم كيلوولت 63/230  مورد مطال،ه، پست  نمونه پست

اسرت. ايرن    شده گرفته نظر درصد در 15تورم  نرخ و درصد 18بهره  نرخ شده انجام محاسكات است. در كيلوولت 63

و سرطوح   هرا  مقرره شستشرو    عمليات ي هزينه. شود ميشسته  سال در بار 20 محي   لودگي سطح به توجه با پست

 الت، م،رادل   مقطرر و ماشرين    آ انساني، نيرو   ها هزينه سال، شامل برا  يك پست )ي،ني راهكار سنتي( عايقي

 است. 1384ريال در سال  163،000،000
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)كره يرك    RTVقديمي است( و پوشرش   فناور يي چون گريس سيليكون )كه يك ها فناور  ي هزينههمچنين 

 به صورت زير است: 1384  سال ها هزينهجديد است( بر اساس  فناور 

 1384جديدتر از روش شستشو )گريس سيليكوني( بر مكنا  سال  فناور    هزينه: 

 ريال 322،600،000

 پوشش  فناور    هزينه( نوينRTV بر مكنا  سال )1384: 

 ريال 526،300،000

نيازمند تكرار ساليانه است؛ امرا روش دوم ترا ده سرال نيازمنرد      ها مقرهدر اين ميان روش اول همانند شستشو  

طي ده سال در نمودار  مطابق شكل  ها روش  بكارگير  اين ها هزينهشده،  انجامتكرار نيست. بر مكنا  محاسكات 

 ( نشان داده شده است.3)

 

 

 ]13[ ي تعمير و نگهداري براي پست نمونه طي ده سالها روش ي هزينه(: 3شكل)

 

كره از روش گرريس سريليكوني     RTVبكارگير  پوشش    اوليه ي هزينهديد كه  توان ميبا توجه به اين نمودار، 

و از همين رو به لحاظ اقتراد  كرامالً قابرل توجيره اسرت. امرا روش       شود ميبيشتر است، طي چهار سال مستهلك 
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ا  است، به هيچ وجه قابرل توجيره   دورهبسيار بيشتر از روش سنتي شستشو   كه اينگريس سيليكوني با توجه به 

و كاربرد بايد به صورت مجزا مورد بررسي قرار گيرد تا  برداري بهرهنوين بسته به شراي   فناور از اين رو هر  .1نيست

  ن اثكات شود.   پيير توجيهبه لحاظ اقتراد  

 سياسي يپذير توجيه -1-3

در مناطق با اقليم خاص كشرور از   ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور    توس،هتدوين سند راهكرد  

 منظر سياسي واجد اهميت اساسي است. 

  خلريج فرارس و    اصوالً مناطق با اقليم خاص در كشور ايران، در مناطق مرز  كشور همچرون منراطق حاشريه   

دريا  عمان و همچنين مناطق سردسير واقع در مرزها  غربي كشور قرار دارند. با توجه به اين نكته، توجره بره دو   

 . يابد ميمهم ضرورت    مسئله

در مناطق با اقليم خاص، امنيت تامين برق از منظر سياسي اهميت زياد  دارد. در اين مناطق برا   كه ايننخست 

 ن سرو      كننرده توسر  عوامرل تهديد   ها آنتوجه به نزديكي به نواحي مرز  زميني و دريايي و اثرپيير  بيشتر 

قرار گيرد تا در صورت برروز هرگونره    مورد توجه ها حوزهمرزها، ضرورت دارد كه تامين دائم و باكيفيت برق در اين 

  اختالل در اين مناطق تا حد ممكن كاهش يابد. از ايرن رو  ها زمينهرخداد تهديد ميز از سو  كشورها  همسايه، 

 ن در بهكود    سازنده فريني  در اين مناطق با توجه به نقش ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور توجه به 

 ها از اهميت قابل توجهي برخوردار است. ق و كاهش خاموشيبر ي شبكهوض،يت 

  هرا  سياستكه بر اساس  جا  ن  در مناطق با اقليم خاص است. از محور عدالتمورد دوم لزوم توجه به موضوع 

بنيان از نتايج بكارگير  اقتراد مقاومتي در كشور  ، تحقق اقتراد عدالت]14[ 1392ابالغي اقتراد مقاومتي در سال 
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 جرا   ندر تامين برق با كيفيت و دائم در سراسر كشور ضرورت خواهد داشرت. از   محور عدالتاست، توجه به رويكرد 

انتقال و توزيرع بررق ممكرن     ي شبكهبرق عدم توجه به تاثير عوامل محيطي بر  ي شبكهكه در مناطق با اقليم خاص 

ها   خاموشيحتي  كارايي تجهيزات شككه شده در نهايت منجر به تنزل كيفيت برق و و ور  بهرهكاهش  است باعث

برق و كيفيت  ن در اين مناطق بره   ور  بهرهكه افزايش  كند ميبنيان ايجاآ  ناخواسته گردد، توجه به رويكرد عدالت

ارند اهميت خواهرد داشرت. همچنرين بايرد     ساز   ن با مناطق ديگر كشور كه ب،ضاً وض،يت بهتر  د منظور يكسان

كره   دهنيد  ميي ها  قومي و مريهكي كشرور تشركيل     توجه داشت كه برخي از ساكنان مناطق با اقليم خاص را اقليت

  الزم برا  ثكات ها زمينهتا به اين ترتيب  سازد ميرا  شكار  محور عدالتهمين نكته ضرورت توجه بيشتر به رويكرد 

   رضايت شهروندان رشد كمي داشته باشد. ها شاخصراهم  يد و سياسي در اين مناطق ف

در كشور ايرران اسرت كره     ها فناور ها بر رو  گسترش  ديگر  كه بايد به  ن توجه نمود، اثرات تحريم   مسئله

. در نمايرد  مري ضرورت ايجاد بسترها  مناسب جهت توليد دانش فني متناسب با شراي  و نيازها  كشور را ايجراآ  

  هرا  فناور كه  نمايد ميبرق در كشور نيز ضرورت خودكفايي با هد  كاهش اثرات تحريم ايجاآ  ي شبكهخروص 

هرا  سياسري،    نوين در خروص صن،ت برق مورد توجه ويژه قرار گيرد تا بره ايرن ترتيرب پريش از اعمرال تحرريم      

و افزايش كرار يي تجهيرزات  ن فرراهم  مرده     برق  ي شبكه   توس،همحور به منظور بهكود و   بسترها  مناسب  دانش

ها كاسته شود. طكي،تاً  باشد تا به اين ترتيب با بكارگير  راهكردها  موثر، از اثراتِ نامطلوآ  احتمالي ناشي از تحريم

  هيا  هزينيه برق كشور در مناطق با اقليم خاص كره ممكرن اسرت     ي شبكه   بيشتر  تجهيزات پيير  سيببا توجه به 

در ايرن   هيا  عيايق و  فشرارقو    مربوط بره تجهيرزات   ها فناور    توس،ها تحميل نمايد، ايجاد بسترها  هنگفتي ر

 اثر كردن شراي  تحريم را برا  صن،ت برق كشور فراهم  ورَد.   الزم جهت خودكفايي و بيها زمينه دتوان ميمناطق 

 فرينري   در اين مناطق با توجره بره نقرش    ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور به همين علت توجه به 

ها كه منجر به رضايت ساكنان اين مناطق و برقررار    برق و كاهش خاموشي ي شبكه ن در بهكود وض،يت    سازنده

 عدالت در برخوردار  از برق مناسب خواهد شد از اهميتي اساسي برخوردار است.



 

 

 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
26 

 

 

 1393 شهریورویرایش اول،  : تدوین مباني سند1فاز 
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به خروص در منراطق برا    فناور    توس،ه، ركن اجتماعي  ن است كه در 1دارپاي   توس،هيكي از اركان اساسي 

پايدار    توس،هها و ت،اري  گوناگوني در خروص مفهوم  اقليم خاص همواره بايد مد نظر قرار گيرد. هرچند برداشت

 برا  حداكثرساز  محيطي زيست و اجتماعي اقتراد ، اهدا  تلفيق پايدار را به م،نا    توس،ه توان ميوجود دارد، 

 .]16و15[ شان ت،ري  كرد نيازها  بر وردن برا   تي ها  نسل توانايي به  سيب بدون ف،لي،   نسلها نساان رفاه

بررق در منراطق برا اقلريم خراص، ممكرن اسرت در         ي شبكه  نوين تجهيزات ها فناور از سو  ديگر استفاده از 

  هنگفت ت،مير و نگهدار  تجهيزات شرود كره طكي،تراً سرود ور      ها گيار  سرمايهبلندمدت سكب كاهش مطلوآ 

جهت تامين برق مناطق روستايي مورد استفاده قرار گيرد و افزايش رضايت اجتماعي را در اين  دتوان ميحاصل از  ن 

 ها فراهم  وَرَد.  ميان ساكنان اين محدوده

اره خواهد شد، تغيير الگو  مرر  بررق بره   ا  كه در بخش سطح تحليل در همين گزارش به  ن بيشتر اشنكته

ميزان بارگيار  شككه را در برخي منراطق برا اقلريم     دتوان ميعلت عواملي چون افزايش جم،يت و مهاجرت است كه 

مد نظرر اسرت را تغييرر     ها آنها  رونق تجار  و اقتراد  برا   خاص كشور همچون بنادر تجار  جنوبي كه برنامه

 تر نمايد و سكب نارضايتي مردم و صنايع در اين مناطق گردد.پيير  سيبدر  ن نواحي برق را  ي شبكهدهد و 

  اشتغال و رشد تجار  در مناطق خاص كشرور اشراره كررد.    ها شاخصبه اهميت  توان ميدر كنار موارد ميكور 

   توس،هي الزم برا    امنيتها شاخص دتوان مي برقرسانيبرق در اين نواحي، به دليل ثكات در  ي شبكهبهكود وض،يت 

 تجار  و اقتراد  در اين مناطق را افزايش دهد كه افزايش رشد اشتغال در اين مناطق را منجر خواهد شد. 

                                                                                                                                                                  
1
- .Sustainable Development 
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  جديرد  بررا    هرا  زمينره بره برقررار     دتواني  ميي برق نيرز   ي شبكه  نوين در ها فناور در عين حال توجه به 

  شغلي مرتك  منتهي شود. بديهي است كه عدم توجه به تامين برق مناسب در منراطق برا اقلريم خراص،     ها فعاليت

  اجتماعي همچون مهاجرت به مناطق ديگرر از جملره كالنشرهرها را تقويرت     ها پديده  برخي ها زمينهممكن است 

ترها  مناسب انگيزشي جهت ايجاد پايدار را با هد  ايجاد بس   توس،ه  اجتماعي   نمايد كه ضرورت توجه به جنكه

 .نمايد ميت،ادل جم،يتي ايجاآ 

گفت از منظر اجتماعي، افزايش كيفيرت بررق و همچنرين بهكرود      توان ميبر اساس موارد  كه به  ن اشاره شد 

ايع منجر به افزايش رضايت ساكنان و صن دتوان ميكه  جا  نبرق در اين نواحي، از  ي شبكه ور  بهرهعملكرد و افزايش 

اقترراد  الزم بررا       زمينره   صرن،ت بررق   ها گيار  سرمايهحاضر در مناطق با اقليم خاص شود، با بهينه كردن 

به مناطق بدون بررق را فرراهم نمايرد و در راسرتا  رونرق تجرار  و        برقرسانيها  مورد نياز جهت  ايجاد زيرساخت

ها  الزم را صورت دهد و مانع مهاجرت ساكنان به نواحي ديگرر شرود، در مجمروع حررول      زايي بسترساز  اشتغال

 پايدار را در اين مناطق محقق خواهد كرد.    توس،هپايدار  شراي  اجتماعي از منظر 

 محيطي زيست يپذير توجيه -1-5

  هرا  طررح ان   مير    توس،ه و شكوفايي اقتراد  دو رويكرد در خروص رابطره ها طرحها  اخير، در  طي سال

 . ]9[ مورد توجه است محيطي زيست   مسئلهمورد نظر و 

زيسرت، چره در اب،راد داخلري و چره در اب،راد جهراني اسرت كره جرز             رويكرد نخست اهميتِ حفاظت از محي 

بر رو   فناور ناشي از اجرا   محيطي زيستو مزايا و مشكالت  شود مي  سياستگيار  در جهان محسوآ ها اولويت

  هرا  فناور    توس،ه. از منظر اين رويكرد بايد گفت كه در دهد ميرا مورد بررسي قرار  محيطي زيست  ها شاخص

مرورد توجره باشرد اثررات احتمرالي مخررآ        محيطري  زيسرت بايرد مالحظرات    هيا  عيايق و  فشارقو نوين تجهيزات 
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ست پيامدها  نرامطلوبي برر   يي كه ممكن اها فناور   نوين مد نظر قرار گيرد و همچنين ها فناور  محيطي زيست

 محي  زيست داشته باشند از اولويت خارج شوند. 

  ايرن گراز رو بره    انيه خرا در صن،ت برق جهان، به علت خاصيت گل SF6انداز  تي بكارگير  گاز  برا  مثال چشم

اخيرر،     دهره و كليدها  گاز  در كشور ژاپن طي چند  GIS  ها پستدر  SF6كاهش است. برا  مثال كاربرد گاز 

( نشان داده شده است. در ايرن نمرودار، محرور افقري نمايرانگر      4با هد  كاهش  ن بوده است كه در نمودار شكل )

 . ]17[ پست است 1ساله و محور عمود  درصد ميزان گاز استفاده شده برا  هر ب ي  70زماني    بازه

 

 و كليدهاي گازي در كشور ژاپن GISي ها پستدر  SF6(: تحول بكارگيري گاز 4شكل )

 

  مرورد اشراره   هرا  طرحو اقليمي بر رو   محيطي زيسترويكرد دوم به موضوع حائز اهميت تاثيرات پارامترها  

مروثر باشرد،    فنراور  بر عملكرد  دتوان ميو عوامل  اقليمي هر منطقه كه  محيطي زيستكه بسته به شراي   پردازد مي

   مناسرب برا  ها فناور اب،اد  ن به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا به اين ترتيب طراحي و انتخاآ     همهبايست  مي
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  ميكور صورت گرفته باشرد ترا عرالوه برر        اثرپيير  از شراي  محيطي  منطقه جغرافيايي، با مالحظه   حوزههر 

 مطلوآ و قابل قكولي برقرار شود.    محدودهنيز در  برداري بهره، شراي  كيفي ها گيار  سرمايهساز    بهينه

كره در   جرا   ندر مناطق با اقليم خاص، از  ها عايقو  فشارقو تجهيزات  فناور    توس،هبديهي است كه ماهيت 

  نوين با هد  كاهش اثرات نامطلوآ محيطري برر ايرن تجهيرزات     ها فناور دانش فني در خروص    توس،هصدد 

 ويكرد تناسب دارد. است، به طور كامل با اين ر

 قانوني يپذير توجيه -1-6

طرح محسروآ    پيير توجيهتا  ، يكي از اب،اد مهم در راسفناور    توس،هها و الزامات حاكم بر فضا   چارچوآ

. ايرن  دهد مي  كالن كشور را نشان ها سياستمورد نظر با اهدا  و  فناور راستايي توس،ه  كه اين امر هم شوند مي

 .گيرد ميامر در تحليل قانوني بر اساس مطابقت موضوع با اسناد باالدستي قانوني موجود مورد بررسي قرار 

 انداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نيرو  سند چشم -1-6-1

 سند اهدا  و  رمان تحقق گرفت. قرار وزارتخانه اين كار دستور در ]18[تدوين اين سند  طرح اخير ها  سال طي

 دوردسرت   هرا  افرق  بره  مستندساز  نگراه  و ها فعاليت و ها برنامه به بخشي انسجام ايران، اسالمي جمهور  انداز چشم

 باالدسرتي  سرند  عنروان  بره  طررح  ايرن  خروجري  اسناد .روند مي شمار به سند اين تدوين اهدا  از برق و  آ صن،ت

 كلير   مكنرا   نيررو  محتررم  وزيرر  توسر   ابرال   بره  توجره  برا  و گرفتره شرده   نظرر  در نيررو  وزارت اجرزا   مجموعه

 .گيرد مي قرار برق و  آ صن،ت ها  گير  ترميم ها و ريز  برنامه ،ها گيار  سياست

مأموريرت،   مشرتمل برر اسرناد    و نمروده  مشرخص  را 1404افرق   در نيررو  وزارت راهكررد   برنام  حاضر مجموع 

 موزش، پژوهش »، «برق و انرژ »، «و  بفا  آ»   هگان پنج  ها بخشها و راهكردها  وزارت نيرو و  انداز، ارزش چشم

 مرديران،  از نفر 280 حدود ارزشمند مشاركت نتيجه مجموعه اين .است« پشتيكاني صن،ت  آ و برق»و « فناور و 

 ف،رال در  حضرور  و پشرتيكان   ىها فعاليت انجام قالب در برق و  آ صن،ت ارشد كارشناسان خكرگان و نظران، صاحب
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 و هرا  فرصت شناخت با اسناد اين .است طرح عال  شوراى و هماهنگ  و راهكرى كميته تخرر ، هاى كميته جلسات

 نگراه  و نمروده  ت،يرين  را نيررو  وزارت    ينرده  حركتي افق و دست  مده به برق و  آ صن،ت پيشرو  در تهديدها 

 .نمايند مي نهادينه وزارتخانه سطوح اين تمامي در را بلندمدت

ها  توليد، انتقرال و   توس،ه ظرفيت"، بايستي 1-7راهكردها  وزارت نيرو مندرج در اين طرح، بند  مطابق بخش

صورت پييرد. بنابراين بكارگير   "ها آنتوزيع برق متناسب با نيازها  مرر  مديريت شده و نوساز  و بهينه ساز  

برق در مناطق با اقليم خاص كه  ي شبكه  ساز جهت نوساز  و بهينه ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور 

 بيرداري  بهيره و عدم كار يي حرين   ي  شككه را در م،رج  سيب و پيرشدگها عايقبيشتر از ساير مناطق تجهيزات و 

 الزام قانوني خواهد داشت. دهد ميقرار 

صورت گيرد. بنابراين  "  صن،ت برقها ف،اليتمحيطي و ارتقا  ايمني در  سازگار  زيست"، بايستي 5-7در بند 

از شراي  نامطلوآ  نهاآبه منظور كاهش اثرپيير    محيطي زيست  ها شاخصبا  ها عايقو  فشارقو تناسب تجهيزات 

  نوين به عنوان  راه حلي اثربخش ضررورت خواهرد   ها فناور اقليمي الزام قانوني خواهد داشت و طكي،تاً استفاده از 

 داشت. 

ايجاد نظام پرايش تحروالت علمري و فنراور  مررتك  برا صرن،ت در سرطح         "، بايستي 6-10در بند  عالوه بر  ن

بررق را برر اسراس مطال،رات      ي شبكه  مربوط به ها فناور    توس،هبايد در دستور كار باشد كه ضرورت  "الملل بين

 دارد.  الملل ملزم مي   صورت گرفته در سطح بينها فعاليت

  دارا  هرا  فناور ساز     نوين و انتقال و بوميها فناور شناسايي "بايستي  ،7-10در عين  حال از مطابق بند 

در  هيا  عيايق و  فشرارقو    نوين مربوط بره تجهيرزات   ها فناور    توس،هدر دستور كار باشد. طكي،تاً  "مزيت نسكي

پاسخگو  نيازها  بومي كشور )ي،نري منراطق برا اقلريم خراص در ايرران(        كه اينمناطق با اقليم خاص، با توجه به 

 خواهد بود التزام قانوني خواهد داشت.
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در  هيا  عيايق و  فشرارقو    نوين تجهيزات ها فناور    توس،هبا توجه به ضرورت دستيابي به اين الزامات قانوني، 

 مناطق با اقليم خاص التزام قانوني خواهد داشت.

هاي تخصصي وزارت  مصوب كميسيون فناوريي تحقيقاتي و ها اولويت"سند  -1-6-2

 1390ي سال  مصوبه "فناوريعلوم، تحقيقات و 

 علمي توان از حداكثر  گير  بهره هد  با و قانوني وظاي  انجام راستا  در فناور  و تحقيقات علوم، عالي شورا 

 بره  اقردام  مختلر ،   هرا  حروزه  در كشرور  اجرايي ها  دستگاه و دانشگاهي خكرگان و صاحكنظران تخرري و دانش

 در شورا قانوني وظاي  اساس بر نهاآ از هركدام كه است نموده موضوعي  ها زمينه در تخرري كميسيون 11تشكيل 

 هرا   حروزه  مطال،ره  و بررسري  برا  عرالي  شرورا   تخررري  كميسيونها  .كنند مي ف،اليت تخرري مرتك    حوزه

 . ]19[ اند كرده ت،يين را ملي كالن  ها طرحو  فناور  و تحقيقاتي  ها اولويت مربوطه تخرري

 بودجه قانون 108 بند ال  جز  پنجم توس،ه، برنامه قانون 224 ماده م بند 1 ميكور )جز  قانوني اسناد به توجه با

 هرا     دسرتگاه  اسرتفاده  مربوطه، برا  ها  تخرري كميسيون فناور  و تحقيقاتي  ها اولويتكشور(  1390 سال

 شده است.  ارائه ميكور، در اين سند قانوني اسناد مشمول

 توزيع انتقال، ها  شككه كارا  و نوين  ها فناور "، بايستي 9  كميسيون تخرري انرژ ، بند ها اولويتمطابق 

 هرا  عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور در دستور كار قرار گيرد. از اين رو طرح تدوين سند راهكرد   "برق

 در مناطق با اقليم خاص الزام خواهد داشت. 

  زير در دستور كار قررار  ها اولويت  تحقيقاتي كشور در اين سند، بايستي ها اولويتعالوه بر  ن در جدول ساير 

 گيرند:

 

 "تكنولوژ  انتقال و   جديدها فناور  از استفاده" 
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 "برا  سراز   همگام و كشور( فني به دانش و فناور  جهاني )انتقال نوين  ها فناور  و ها روش به دستيابي 

 "جهاني پيشرفت سريع روند

 " جديد  ها فناور  با مرتك  ها   موزش بروزساز" 

 "باشد مي خارجي فناور  ورود به نياز هنوز كه هاييعرصه در كشور به فني دانش و فناور  انتقال" 

 "مهندسي و طراحي بخش در فني دانش انتقال و ارتقا" 

در منراطق برا    ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور ، طرح تدوين سند راهكرد  ها اولويتبر اساس اين 

  هرا  زمينره كه هم با موضوعيت انتقال دانش در اين حوزه ارتكاط مستقيم دارد و عالوه بر  ن  جا  ناقليم خاص، از 

و در عرين حرال     ورد مي  نوين را فراهم ها فناور كارگير  برق بر اساس ب   شككهموردِ نياز   بروزرساني الزم برا  

در مناطق خاص را ارتقا  خواهد بخشيد التزام قانوني خواهد  ها عايقو  فشارقو مربوط به تجهيزات  فناور دانش و 

 داشت.

 "1392ي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغيه ها سياست"با  هماهنگي وزارت نيرو-1-6-3

اقترراد   اهردا   بررا  تحقرق   ا  وزارت نيررو هر  برنامره در خرروص   1393تير  9جلسه شورا  عالي اقتراد در 

وزارت نيررو  كرار      حوزه  كلي اقتراد مقاومتي مربوط به ها سياستاز  9و  8، 3بندها  ، اعالم شد كه مقاومتي

بررق در ايرن      حروزه در  هرا  سياسرت   اين وزارتخانه برا  تحقق بخشيدن به اين ها سياستاهدا  و . برخي است

 :استبدين شرح جلسه اعالم شد كه 

 

 تالش برا  تأمين ملزومات تكديل كشور به قطب تامين و  ا  توليد و انتقال برق و توس،ه زيرساخت

 تكادل برق منطقه

  برق در كليه مراحل زنجيره توليد تا مرر  ور  بهرهافزايش 

  مختل  مرر ها بخشپايدار  و بهكود كيفيت و كميت خدمات  آ و برق در   
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 كاهش تلفات انتقال و توزيع 

و  فشرارقو    نروين تجهيرزات   ها فناور    توس،هبا ضرورت تدوين سند راهكرد   دتوان مياين رويكردها نه تنها 

كه رسيدن بره وضر،يتي پايردار، بهكوديافتره و      جا  ندر مناطق با اقليم خاص كشور هماهنگ باشد، بلكه از  ها عايق

رويكرد تدوين اين سرند راهكررد  را قانونراً     دتوان مي نمايد مي ور  برق كشور الزام ي شبكهباال را برا   ور  بهرهدارا  

 توجيه نمايد.

 تعيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات -2

در مناطق خاص كشور مرورد بررسري    ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور در اين بخش، اب،اد موضوع 

بند  اقليمي كشرور   جغرافيايي با توجه به طكقه   محدوده  تكيين  . در ابتدا سطح تحليل بر پايهقرار خواهد گرفت

مدت، ميان مدت يا بلندمدت تكيين خواهد  ها  كوتاه   بررسي بازه . در ادامه افق زماني تحليل بر پايهشود ميت،يين 

 شد.

 تعيين سطح تحليل -2-1

در سرطوح   تروان  مري گير  راهكررد  را   اب،اد مختل  جام،ه، ترميم   نوين درها فناور با توجه به تاثيرگيار  

ا ، ملري و فراملري تقسريم     در قالب جغرافيايي به سه سطح منطقره  توان ميرساند. اين سطوح را  انجاممختلفي به 

 نمود:

 ملي با پتانسيل اقتراد  فناورانه است.ها بخشگير  در مورد زير ا ، بيانگر ترميم سطح منطقه   

  در يك كشور است.  ها فناور ها در توس،ه اقتراد  مرتك  با  گر ترميمات دولت ملي، بيانسطح 

  است. ها فناور محروالت و    توس،ه ريز  برنامهالمللي در  ها  بين سطح فراملي، بيانگر همكار 
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گيار  و  مشخص شدن اين سطح، در ت،يين اندازه مرزها  سيستم تحت مطال،ه و انتخاآ نوع ابزارها  سياست

 تدوين راهكرد موثر خواهد بود.

اين سند برا  مناطق خراص كشرور )بررا  نمونره      كه اين  نخست ممكن است به نظر برسد با توجه به  در وهله

ا  است. اما با توجه به  ، ليا سطح  ن منطقهشيود  ميمناطق جنوبي كشور كه شراي   آ هوايي خاصي دارند( تدوين 

  جديد در كشور شده است ها پديدهها  اخير كه منجر به بروز برخي  وايي كشور طي سالتغييرات اقليمي و  آ و ه

فني در همين   پيير توجيهو همچنين افق  تي تغييرات اقليمي كشور به علت تاثيرات گرمايش زمين )كه در بخش 

 سند مورد بررسي قرار گرفت( شاهد گسترش مناطق با اقليم خاص در كشور خواهيم بود. 

خشكسالي چه در منراطق مركرز  كشرور و چره در كشرورها  همسرايه )بره         ي پديدهچند سال اخير، بروز  طي

گيشته، عالوه بر خشك    دههخروص عراق( سكب تغيير شراي  اقليمي بسيار  از نقاط كشور بوده است. در يك 

. انرد  شدهها  كشور نيز خشك  رودخانهها و نيز  ها  كوچكتر، ب،ضي از تاالآ   اروميه و برخي درياچه شدن درياچه

  هيا  طوفران ريزگررد و همچنرين    طوفران  ي پديده  نامطلوبي همچون ها پديدهاين تغييرات  آ و هوايي سكب بروز 

  ريزگررد كره نره تنهرا از كشرورها       هيا  طوفان  اروميه شده است. برا  نمونه    مجاور درياچهها ننمكي در استا

ب،ضاً نيمي از مناطق كشور را در منراطق شرمال    گيرد ميخشك مركز  ايران نشات  همسايه، بلكه گاهي از مناطق

 . 1دهند ميغربي، مناطق غربي، مناطق جنوآ غربي و همچنين مناطق مركز  تحت تاثير قرار 

و سطوح عرايقي   فشارقو منجر به نشست حجم بااليي از  لودگي بر رو  تجهيزات  ندتوان مي ها پديدهطكي،تاً اين 

را تحت تاثير قرار دهند. بايد توجه داشت كه ساير تغييرات اقليمي كشور نيرز بره زيران عملكررد      نهاآه، عملكرد شد

برق خواهد بود. برا  مثال كاهش بارندگي طكي،تاً الگو  شستشو  فرلي  لودگي  سطوح  عايقي را تض،ي   ي شبكه

                                                                                                                                                                  
 در پيوست )آ( مشخرات اقليمي كشور از نقطه نظر ريزگرد ارائه شده است. - 1
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  طوالني  عدم  برارش )كره طكرق گزارشرات     ها دورهاز    ناگهاني پسها  بارش. در عين حال افزايش  مار   نمايد مي

 دتواني  ميي جغرافيايي  ايران است(    حوزهها  پيش رو  بسيار  از مناطق جهان و از جمله  جهاني  اقليمي از ويژگي

هرا    سكب بروز  شكستِ الكتريكي در سطوح عايقي و ليا خاموشي در بسيار  از مناطق جغرافيايي  ايران طري سرال  

   ينده شود.

  بحران گرمايش زمين كه  رو به واسطه پيش  تغييراتِ، تغييرات مشهود شراي   آ و هوايي در كشوربا توجه به 

گستردگي بكارگير  ، تر  قرار خواهد داد ايي در وض،يت نامطلوآشراي  بسيار  از نقاط كشور را به لحاظ  آ و هو

هرا در كراهش هزينره     اين شككه   توس،هنقش استراتژيك  ،انتقال و توزيع   شككهدر  ها عايقو  فشارقو تجهيزات 

ا     برق منطقهها شركتكه تمامي ) ها  انتقال و توزيع نيرو در شككه ور  بهره نياز به افزايش همچنين شده و تمام

مطال،رات طررح از      محردوده گفت كه  توان مي، (گيرد ميصنايع سنگين را در بر برخي از و توزيع نيرو و همچنين 

اب،راد موضروع طررح كرالن و راهكررد  توسر،ه       است و از همرين رو  كشور  ها استاننظر جغرافيايي شامل تمامي 

 خواهد بود. ملي سطحِاطق خاص، در در من ها عايقو  فشارقو   نوين تجهيزات ها فناور 

 تبيين افق زماني تحليل -2-2

  ها ف،اليتفراتر از زمان حال برا  اقدامات و  ريز  برنامه  ها افقماهيت اسناد راهكرد  بر مكنا  لحاظ نمودن 

در اسناد راهكرد ، درنظرر گررفتن    ريز  برنامه  ها افق ينده و تدوين  ريز  برنامهمتناسب استوار است كه هد  از 

گير  اثرگيار  روندها   تي، اتفاقات ممكن و تغييرات محتملي است كه بر نحوه توس،ه فناور  و فرايندها  ترميم

ها  اجرايي  ف،االنه در توس،ه فناور  مهيرا خواهرد    برنامه انجام  بلندمدت، امكان ها افقاست. با در نظرگرفتن اين 

هرا م،مروال    ت،يين شرده در وجرود دارد. ايرن اخرتال      ريز  برنامه  ها افقل تفاوت زياد  ميان شد. م،موال در عم

   برازه . گرردد  مري دليل تفاوت موضوعات مورد بحث و فاكتورها  اثرگيار بر توس،ه سيستم مورد مطال،ه پديردار   به

گيررد.   ي مرورد اسرتفاده قررار مري    طور م،مول برا  اسناد راهكرد  در سطح مل سال به 10تا  5متوس   ريز  برنامه

سال نيز ممكن است افرزايش يابرد. در ايرن     20سال تقليل پيدا نموده و تا  3د به توان مياگرچه در موارد  اين بازه 
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  مهم در جهتِ ت،يين افق زماني به ها شاخص  نوين يكي از ها فناور خروص بررسي تجربيات جهاني در توس،ه 

خواهرد    اشاره ]21[ BCTCو  ]EPRI ]20   به افق زماني ارائه شده توس  موسسه يد. در اين خروص  حساآ مي

 .1شد

 Electricity Technology Roadmapيكسرر  گرزارش تحرت عنروان      EPRI   قكل موسسره    دههبيش از دو 

ترا   40   بازهبرا   فناور ريز  استراتژيك  را به چاپ رساند كه نقشه راه صن،ت برق جهان را بر اساس برنامه ]22[

سند ميكور به عنوان سند  مرجع در بسيار  از كشورها و از جمله در ايران بره منظرور تردوين     سال ارائه داد. 50

   صن،تي و از جمله صن،ت برق كشور مورد استفاده قرار گرفته است.ها پروژهافق زماني 

 Eectric Power Industryمجموعره گزارشرات جديرد  تحرت عنروان      EPRI   قكرل موسسره     دهره اما يرك  

Technology Scenarios خودِ موسسه را به چاپ رساند كه علت  ن به گفته     EPRI ها  تاثير برخي عدم قط،يت

محرور و  فنراور   ها   جديد، پيشرفت محيطي زيستهمانند قيمت سوخت، شراي  اقتراد   در حال تحول، شراي  

عنوان شده اسرت كره برا تغييرر  الزامرات تحقيقرات و توسر،ه         اه فناور   جديد مقررات ها گيار  سياستهمچنين 

(R&D در )جديد، ضرورتِ بازنگر   ها فناور الش،اع قرار دادن  افق زماني   و در عين حال تحت ها فناور    زمينه  

چاپ به  2006ها  قكلي را ايجاآ نموده و منتهي به اين گزارشاتِ جديد شده است. اين گزارش كه در سال  گزارش

 ساله است. 20رسيده، مكتني بر افق زماني 

تحرت   2008كره در سرال    British Columbia Transmission Corporation (BCTC)همچنرين در گرزارش   

 فنراور  ساله برا  تحقق اهردا    20منتشر شده است، افق زماني  Transmission Technology Roadmapعنوان 

بررق و همچنرين    ي شبكهيي مرتك  با تاثير شراي  محيطي بر ها پروژهكه صن،ت برق  اين كمپاني تدوين شده است 

                                                                                                                                                                  
 .خواهد شدپژوهي ارائه در گزارش فاز دوم همين سند راهكرد ، در فرل  ينده ،BCTCو  EPRI گزارش  مربوط به دو جزئيات - 1
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انتقال و توزيع و نيز ساخت مواد عايقي جديرد در ايرن افرق ديرده      ي شبكه برداري بهره  نوين در خروص ها فناور 

 شده است.

  نروين  هرا  فنراور     توسر،ه سراله بررا     20، افق بلندمردت  BCTCو  EPRI  گزارشات  بدين ترتيب بر پايه

ا  كه بايد توجه داشرت  ن اسرت كره     . اما نكتهشود ميدر مناطق خاص در نظر گرفته  ها عايقو  فشارقو تجهيزات 

سال قكل( است. ي،ني در واقع  6سال و  8)به ترتيب  2008و  2006ها   زمان تدوين اين دو گزارش مربوط به سال

فناورانه و همچنين رشد دانرش     توس،ه غاز شده است. ليا با توجه به  ها حوزهها و مطال،ات مربوط به اين  پژوهش

ترر  را بررا     افق زمراني  كوتراه   توان مي، المللي بيندر اين حوزه طي چند سال اخير و در كنار  ن تجربيات موجودِ 

 در مناطق با اقليم خاص در نظر گرفت.  ها عايقو  فشارقو تجهيزات  فناور    توس،ه

ت،ري   1404داشت كه سند چشم انداز جمهور  اسالمي ايران و سند چشم انداز وزارت نيرو، در افق  بايد توجه

و  فشرارقو  تجهيرزات   فناور    توس،هساله برا  تدوين سند راهكرد   10شده است. ليا درنظرگرفتن افق زماني 

 ت. در مناطق با اقليم خاص با اسناد باالدستي كشور مطابقت خواهد داش ها عايق

انرد كره    برق رو   ورده ي شبكهافته به موضوع اثرات شراي  محيطي بر ي توس،هها  اخير كشورها   اما طي سال

  جديدتر و همچنين رويكردها  نويني را كره ممكرن اسرت هنروز در اسرناد      ها فناور همين امر احتمال  توجه به 

  بحرانري،  هرا  حروزه ا توجه به گسترش جغرافيايي  راهكرد  اين كشورها ديده نشده باشد ممكن خواهد نمود. زيرا ب

در بازار صن،ت بررق جهراني    كه  ناين كشورها ناگزير از توجه به نيازها و الزامات جديد فناورانه خواهند بود و برا  

همچنان حضور داشته باشند ناگزير از توجه به شراي  جديد كشورهايي خواهنرد برود كره بحرران گرمرايش زمرين       

   توسر،ه ها   ينده رويكرد  . از همين رو اين امكان هست كه طي سالنمايد ميايجاد  نهاآوض،يت جديد  را برا  

سرال   10يراتي داشته باشد. چنين امر  لحاظ نمودن  افق زماني  بيشتر از صن،ت برق مجدداً تغي   حوزهدر  فناور 

 .نمايد ميدر مناطق با اقليم خاص موجه  ها عايقو  فشارقو تجهيزات  فناور    توس،هرا برا  سند 
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 در نظرر  سااله  20افقِ زمانيِ در مناطق با اقليم خاص،  ها عايقو  فشارقو تجهيزات  فناور    توس،هليا برا  

؛ با ياد ور   اين نكته كه با توجه به شراي  پيش رو برا  صن،ت برق جهران بره علرت تغييررات  آ و     شود ميگرفته 

بررق در منراطق برا اقلريم خراص در افرق زمراني مشخرري          ي شيبكه   نوين مربوط بره  ها فناور هوايي در  ينده، 

 گنجند.  نمي

  جديرد   ا فراهم خواهد  ورد تا در صورت تحوالت فناورانره ساله اين امكان ر 20طكي،تاً لحاظ نمودن افق زماني  

در مناطق با اقليم خاص، هرگونره برازنگر   احتمرالي در اسرناد راهكررد         ها عايقو  فشارقو در خروص تجهيزات 

 كشور و از جمله همين سند، با سرعت و ان،طا ِ بيشتر  صورت گيرد.

 فناوريي ها مشخصهتبيين  -3

  دارا  هرا  فنراور  بند  نمرود كره هرد  از  ن، قرراردادن      از منظر ماهيت كاربرد  طكقه توان ميرا  ها فناور 

گروه را در مراحل ب،رد  تردوين      همها فناور در مورد  گير  ترميممشخرات مشابه در يك گروه است. اين كار 

 اسناد ملي فناور  تسهيل خواهد نمود. 

   بند  نمود كه شامل بررسي سرابقه  ز شِش بُ،د مختل  تقسيمرا ا ها فناور  توان مياز حيث ماهيت كاربرد ، 

بنرد       فنراور ، موق،يرت راهكررد  فنراور  و طكقره      استفاده   حوزه، فناور ، تناسب فناور ، پيچيدگي فناور 

 فناور  از منظر چرخه عمر است. 

در مناطق با اقلريم   ها ايقعو  فشارقو تجهيزات  فناور   ها مشخصهدر خروص تكيين  توان ميچنين الگويي را 

 هيا  عيايق و  فشارقو   تجهيزات ها فناور    توس،هنمود كه در ادامه تشريح خواهد شد. جزئيات  ساز  پيادهخاص 

 .گردد ميدر مناطق با اقليم خاص در گزارش فاز دو اين سند ارائه 
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 فناوري مرزبندي  -3-1

   مهم اشاره كرد:نكته دوبايد به   موضوعات مورد بررسي در اين سند، خروص مرز و محدودهدر 

 ها  زير است:فناور  "نوين"منظور از فناور   ال ( 

  انددر كشور ما مورد استفاده قرار نگرفته هايي كهي،ني فناور  ؛ها  جديدفناور. 

  و    بلو  قرار دارندجهاني در مرحلهدر سطح هايي كه ي،ني فناور ؛ در مرحله بلو  موجودها  فناور

بردار  از و تجربيات بهرهمطال،ات ميداني كه  با اين شرط، اندمورد استفاده قرار گرفتهنيز در كشور ما 

 .بوده استها در كشور  ما محدود  ن

  و  در سطح جهاني در مرحله رشد قرار دارندهايي كه ي،ني فناور  ؛  رشدها  موجود در مرحلهفناور

بردار  از اند، با اين شرط كه مطال،ات ميداني و تجربيات بهرهدر كشور  ما نيز مورد استفاده قرار گرفته

 ها در كشور  ما محدود بوده است. ن

   انتقال و توزيرع اسرت  ها  نوين  مربوط به تجهيزاتِ عايقي  شككهور   مطال،ات اين سند، شامل فنامحدوده آ(

گيرر  و برقگيرر، ترانسرفورماتور    ترانسفورماتورها  اندازه ها  تجهيزاتي مانندمقره، بوشينگشامل تجهيزاتي چون 

 قدرت، ترانسفورماتور توزيع و كابل خواهد بود.

تا حدِ زياد   ها فناور ، ارزيابي كلي اين نوع ها عايق  مرتك  با تجهيزات فشار قو  و ها فناور با توجه به تنوع 

گرا به موضوع متكي  ها  فناور  در اسناد راهكرد  بر اساس نگرش  كل كه تكيين مشخره جا  نناممكن است. اما از 

ساز   بيش از    نوين  مربوطه و در عين حال ممان،ت از سادهها فناور است، ليا به منظور بر ورده كردن  تكيين  كلي  

  نوين مربوط به تجهيزات فشرار قرو  و   ها  فناورحد كه افزايش خطا  تكييني را به دنكال داشته باشد، سه گروهِ 

  مربوط بره توليرد و سراخت تجهيرزات     ها فناور   مربوط به توليد و ساخت مواد عايقي، ها فناور )شامل   ها عايق

 ( جداگانه بررسي و تكيين خواهد شد.ها عايقتجهيزات فشار قو  و  بردار  بهره  مربوط به ها فناور فشار قو ، و 
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 ريفناوي  سابقه-3-2

  موجود ها فناور   جديد در مقابل ها فناور    به دو دسته توان ميرا  ها فناور بر اساس سابقه حضور، 

يي كه برا  اولين بار در يك مرز بنگاهي، ملي و يا بخشي وارد ها فناور   جديد عكارتند از ها فناور تقسيم كرد. 

افزار  كه برا  اولين بار در كشور به منظور طراحي يك  گيرند. ب،نوان مثال هر نرم شده و مورد استفاده قرار مي

از منظر اسناد . شود ميشود و جايگزين روش دستي طراحي گردد نوعي فناور   جديد محسوآ  محرول بكار گرفته 

و نوظهور )كه هنوز فناور   جديد  شامل ها  نوين به نوعيشود فناور راهكرد   كشور كه شامل اين سند نيز مي

ها  موجود كه به تازگي به طور كشور مورد استفاده قرار نگرفته است( و در عين حال  ن دسته از فناور در 

بر اساس ت،ري  ارائه شده، م،يار تشخيص فناور  جديد از  .شوديممحسوآ اند محدود مورد استفاده قرار گرفته

  حضور نيز  يا ملي است. منظور از سابقه  حضور  ن فناور  در داخل مرزها  بنگاهي و  فناور  موجود، سابقه

گرفته است بايستي  در كشور بازار شكل نها يي كه برا  ها فناور گير  بازار برا   ن فناور  است. طكي،تاً  شكل

در كشور بازار  شكل  نها يي كه برا  ها فناور   موجود قلمداد كرد. در عين حال  ن دسته از ها فناور جزو  

   جديد خواهند بود.ها فناور    دستهاگر در كشورها  ديگر وارد بازار شده باشند، مت،لق به  حتي نگرفته است،

در مناطق  ها عايقتجهيزات فشار قو  و    حوزه  جديد در ها فناور    توس،هكه عنوان سند پيش رو  جا  ناز 

اگر در حتي  اند؛ كه هنوز وارد بازار ايران نشده شود مييي را شامل ها فناور با اقليم خاص است، طكي،تاً  ن دسته از 

 رقابتي رسيده باشند. حتي  كشورها  ديگر به سطح كاربرد  و

شده ترا بره امرروز در خرروص      انجام  ها فعاليتدر خروص مطال،ات پيشين در اين حوزه در كشور و همچنين 

  هرا  پرروژه كه طي چند سرال اخيرر برخري    در مناطق با اقليم خاص كشور بايد گفت  ها عايقو  فشارقو تجهيزات 

بررق و همچنرين مطال،ره و     ي شيبكه تحقيقاتي و ميداني به منظور شناسايي كمي و كيفي تاثيرات اقليم خراص برر   

شده كه طكي،تاً بستر الزم برا  تدوين اين سند را فراهم  ورده  انجام  مرتك  با موضوع ها فناور بررسي و ساخت 

 است.
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ا   به كارفرمايي برق منطقه "احداث پايگاه تحقيقاتي تجهيزات برقي مناطق گرمسير "   پروژه 1386در سال 

  ها شبكهاين پايگاه به منظور رفع م،ضالت و مشكالت موجود در شد.  انجام  پژوهشگاه نيرو  هرمزگان و با مشاوره

ودگي در تجهيزات و تاسيسات برقري  مشكالت ناشي از خوردگي و  ل   با هد  مطال،هانتقال و توزيع جنوآ كشور 

 اهردا   .ه باشرد هرا  تجهيرزات برقري داشرت     نقش بسزايي در بررسي و كاهش  سريب تاسيس شده و اميد است كه 

 تاسيس اين پايگاه به قرار زير است:

 ها  انتقال و توزيع در جنوآ كشور افزايش پايدار  و عمر شككه 

  متناسب با شراي   آ و هوايي منطقه برق   شككهارائه م،يارها  فني در انتخاآ تجهيزات 

 برداران بهره ها  انتقال و توزيع نيرو و رفع مشكالتِ بردار  مناسب از شككه بهره 

 هرا  ناخواسرته و انررژ  فروختره نشرده در شرككه و افرزايش         كاهش ميزان حوادث، خطاها، خاموشي

 مشتركان صن،تي، تجار  و مسكوني رضايتِ

  خدمات مشتركانبهكود و توس،ه شككه و 

 به سازندگان جهت بهينه كردن محروالت نهايي نها ها  ف،لي و ارائه  شناسايي نقاط ض،  طراحي 

 زمون و ارائه گواهي تائيديه عملكرد مناسب تجهيزات در شراي  محيطي منطقه به سازندگان انجام  

 ي منطقهمقايسه عملكرد تجهيزات ارائه شده به وسيله سازندگان مختل  در شراي  طكي، 

 شامل موارد زير است:داد  انجامتحقيقاتي در اين پايگاه  توان مي  كاربرد  كه ها پروژهبرخي از 

 بررسي شراي  خورندگي مدفون بر تجهيزات  و ت،يين سطح  لودگي منطقه 

 ت،يين سطح خورندگي اتمسفر  منطقه 

  ا  د در شراي  منطقه  تجهيزات برا  كاربرها مقرهانتخاآ صحيح اب،اد هندسي سطوح عايقي 

 بررسي و ارزيابي عملكرد مواد مختل  به كار رفته در ساختمان سطوح عايقي تجهيزات الكتريكي 

  در شراي  نرب مختل  ها مقرهبررسي عملكرد و رفتار 
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  هرا    هرا، افزاينرده   ها، گريس   مختل  ت،مير و نگهدار  سطوح عايقي نظير پوششها روشارزيابي

 نها طول عمر مفيد  فاصله خزشي و تخمين

 احداث سايت خوردگي فلزات و محروالت بتني 

  مدلساز  و مانيتورينگ جريان نشتي تجهيزات مختل 

اين امكان برا  محققان و پژوهشگران كشور فراهم  ،با احداث پايگاه تحقيقاتي تجهيزات برقي مناطق گرمسير 

  تحقيقراتي خرود را در زمينره رفرع     هرا  ف،اليتا ،  شده است تا بتوانند با برخوردار  از يك مجموعه مجهز منطقه

 انجرام پايگاه تحقيقراتي برا در اختيرار داشرتن امكانرات      اين  رسانند. انجاممشكالت صن،ت برق در جنوآ كشور به 

و به عنوان  زمايشگاه مرجرع  نمايد د به مثابه يك  زمايشگاه تحقيقاتي در خاورميانه عمل توان مييداني   مها  زمون

برا احرداث   همچنين به ارائه گواهي تاييد صحت عملكرد تجهيزات مختل  در شراي  خاص محيطي منطقه بپردازد. 

مشراوره، سرازندگان تجهيرزات را در زمينره      خدمات   بتوان با ارائه كهفراهم شده است پايگاه تحقيقاتي اين امكان 

  جهت كاركرد بهينه در شراي  خاص محيطي منطقه يار  كرد. نهاآارتقا  كيفي محروالت 

 فشارقو   نوين  مرتك  با تجهيزات ها فناور  بند  اولويتبديهي است كه تدوين اين سند راهكرد ، با توجه به 

  درسرت و بهينره از پايگراه     مناسركي جهرت اسرتفاده      زمينره  دتواني  ميدر مناطق با اقليم خاص كشور،  ها عايقو 

دار و ضرور  برا  مناطق كشور را فراهم  ورده سكب     نوين  اولويتها فناور تحقيقاتي به منظور مطال،ات ميداني  

 تحقق اهدا ِ تاسيس  اين پايگاه گردد.

لرودگي محري  در محردوده سرازمان  آ و بررق      ت،يين حداكثر ميرزان   "  پروژه 1381تا  1379ها   طي سال 

به كارفرمايي  شركت توزيرع نيررو  بررق خوزسرتان توسر ِ       "ها پستخوزستان جهت طراحي ايزوالسيون خطوط و 

موردِ اشاره    محدودهشد كه هد ِ  ن ارزيابي كمي  سطح  لودگي  نشسته بر سطوح  عايقي در  انجامپژوهشگاه نيرو 

ا   لودگي به صورت  زمايشگاهي بود.  لودگي و سنجش دوره گير  اندازهايستگاهِ  30نرب  بود كه اين پروژه شامل 

م،يرار  مناسرب بررا  انتخراآ      دتواني  ميي بر اساس نتايج اين پروژه شاخص  لودگي در اين محدوده ت،يين شد كه 
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يرب در  ينرده عملكررد و      نوين با دقت بيشتر باشد تا به ايرن ترت ها فناور و  فشارقو مشخرات عايقي تجهيزات 

تر سطح  لودگي  عرايقي در نقراطِ ديگرر  كشرور نيرز         دقيق كار يي شككه بهكود يابد. در عين حال ضرورت مطال،ه

  شكار شد. 

به دنكال اين پروژه و با توجه به م،لوم شدن  اهميتِ شناسايي دقيق  سطح  لودگي  سطوح عرايقي در منراطق برا    

هرا    طري سرال   "ت،يين حداكثر ميزان  لودگي محي  بر رو  ايزوالسريون در منراطق خراص    "  پروژهاقليم خاص، 

ايستگاه ت،يين سطح  105شد كه با نرب  انجامبه كارفرمايي  سازمان  توانير توس  پژوهشگاه نيرو  1383الي  1381

الن و مازنردران ميرزان     هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچسرتان، يرزد،  ذربايجران غربري، گري     ها ستان لودگي در ا

بنرد  حرداكثر  لرودگي      لودگي نشسته بر سطوح عايقي در اين نواحي مشخص شرد و برر اسراس  ن نقشره پهنره     

در حُكرم  راهنمرايي مناسرب بررا       دتواني  ميي تاثيرگيار بر رو  ايزوالسيون در مناطق خاص كشور تهيه گشرت كره   

  جغرافيرايي بره منظرور انتخراآ     هرا  حروزه كرار در ايرن     سرازنده يرا پيمان  ها شركتاندركاران صن،ت برق و  دست

  نوين تلقي ها فناور   مناسب از  و همچنين استفاده ها عايقو  فشارقو مشخرات طراحي  مناسب برا  تجهيزات 

 شود.

در مناطق با  ها عايقو  فشارقو تجهيزات  برداري بهرهبا توجه به ضرورت تدوين استانداردها  مرتك  با انتخاآ و 

ناطق خاص كشور م ور  استاندارد  جمع"تحت عنوان   ا پروژه 1384و  1383ها   خاص كشور، در سال اقليم

به كارفرمايي  سازمان  توانير توس ِ پژوهشگاه  "اساس استانداردها  موجود   انتقال و توزيع نيرو برها شبكهبرا  

 شد.  انجامنيرو 

  استانداردها  موجود كه با هد  كاهش م،ضالت و مشركالت صرن،ت    مطال،ه اين مجموعه استاندارد بر اساس

برق در مناطق خاص ايران با بررسري تراثيرات شرراي  محيطري برر رو  عملكررد تجهيرزات صرن،ت بررق و ارائره           

مرورد   نهيا آهمراه مراجع الزامري   دتوان ميراهكارها  الزم تهيه شده است، از چند مجلد به شرح زير تشكيل شده كه 

 استفاده قرار گيرد:
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 بند  اقليمي( جلد اول: پارامترها  محيطي تاثيرگيار بر تجهيزات برقي )اثرات،  مار و اطالعات، طكقه 

  :در مناطق خاص نها و تاثيرات شراي  محيطي بر  ها مقرهجلد دوم 

  در مناطق خاص نها جلد سوم: برقگيرها  اكسيد فلز  و تاثيرات شراي  محيطي بر 

  در مناطق خاص نها چهارم: تابلوها  الكتريكي شككه فشار متوس  و تاثيرات شراي  محيطي بر جلد 

 در مناطق خاص نها اوت فيوزها  توزيع و تاثيرات شراي  محيطي بر  جلد پنجم: كات 

  در مناطق خاص نها جلد ششم: ترانسفورماتورها  توزيع و قدرت روغني و تاثيرات شراي  محيطي بر 

 :در مناطق خاص نها و تاثيرات محيطي بر  ها هاد  جلد هفتم 

  :در مناطق خاص نها   فشار متوس  توزيع و تاثيرات شراي  محيطي بر ها كابلجلد هشتم 

 در مناطق خاص نها   توزيع و تاثيرات شراي  محيطي بر ها كابلجلد نهم: سر 

 در مناطق خاص نها ها و تاثيرات شراي  محيطي بر  جلد دهم: بوشينگ 

  در مناطق خاص نها جلد يازدهم: راكتورها و تاثيرات شراي  محيطي بر 

  :در مناطق خاص نها و تاثيرات شراي  محيطي بر  ها خازنجلد دوازدهم 

  در مناطق خاص نها جلد سيزدهم: ترانسفوماتورها  زمين و تاثيرات شراي  محيطي بر 

 در مناطق خاص نها ت شراي  محيطي بر جلد چهاردهم: ترانسفورماتورها  ولتاژ و جريان و تاثيرا 

 در مناطق خاص نها ها  چوبي و تاثيرات شراي  محيطي بر  ها و كراس  رم جلد پانزدهم: تير 

جهت نيل به اهردا   اين استاندارد كه پارامترها  محيطي تاثيرگيار بر تجهيزات برقي را مورد مطال،ه قرار داده 

 ذيل تهيه و تدوين شده است:

  تاثيرات پارامترها  محيطي مختل  بر عملكرد عاد  تجهيزات برقيبررسي 

 ارائه حدود و م،يارها  شراي  محيطي كاركرد عاد  و غيرعاد  تجهيزات برقي 

 ت،ري  مناطق خاص و يا مناطق با شراي  اقليمي ويژه 
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 بند  اقليمي مناطق مختل  كشور طكقه 

 نها الحظات مربوطه به بيان شراي  ويژه محيطي هر منطقه اقليمي كشور و م  

 بيان مشكالت و م،ضالت صن،ت برق در مناطق خاص 

  ها   لودگي و خورندگي اتمسفر    بنياد  نظير تهيه نقشهها پروژه انجامتاكيد بر 

از ايرن مجموعره اسرتاندارد بره      تروان  ميمنتهي به تدوين استاندارد ميكور  تها واضح است كه با توجه به ضرور

برق و نيز سرازندگان تجهيرزات و پيمانكراران  منراطق برا       ي شبكه  كارفرمايان محترم  عنوان مرج،ي جهت استفاده

 اقليم خاص بهره گرفت.

توسر  پژوهشرگاه نيررو     "ترانسفورماتور on-lineطراحي و اجرا  سيستم مانيتورينگ "   پروژه 1386در سال 

ترانسفورماتور برا  اولين بار در كشور در پژوهشگاه نيرو طراحي  On-lineسيستم مانيتورينگ ي  ن شد كه ط انجام

كيلوولت  230بر رو  ترانسفورماتور ، EMC  ها  زمون  عملكرد  و استاندارد از جمله ها  زمونو پس از گيارندن 

ه به عملكرد مناسب اين سيستم، واگيار  و با موفقيت اجرا گرديد. با توجنرب و ا  تهران  برق منطقهدر ن پست كَ

بكارگير  اين سيستم در شرايطي همانند اقليم خاص كه شراي ِ محيطي ممكن است  .شد انجامتوليد انكوه  ن نيز 

و   ت،ميررات و ت،رويض قط،رات  ن    هيا  هزينيه كاهش طول عمر ترانسفورماتور و يا تحميرل  پير   زودرس و  موجب 

برا   دتواني  ميشود و به تكع  ن محدوديت در انتقال قدرت در شككه  فورماتوراز مدار خارج شدن ترانس همچنين سكب 

  هيا  هزينيه مناسب از  ن و ممان،ت از تحميرل   برداري بهرهبيني وض،يت ترانسفورماتور منجر به  توجه به امكان پيش

 ناخواسته و سنگين  ناشي از ت،مير و نگهدار  و ت،ويض شود.

  فشارمتوس  و فشارقو  ها كابل  غيرمخرآ ت،يين وض،يت ها روشمطال،ه و بررسي "   پروژه 1387در سال 

XLPE"  و كراهش  ايجاد مكانيسم پيرشدگي عوامل مؤثر بر    شد كه طي  ن ضمن مطال،ه انجامدر پژوهشگاه نيرو

 XLPE  فشارمتوس  و فشارقو  ها كابل  ت،يين وض،يت ها روش، XLPE  فشارمتوس  و فشارقو  ها كابلعمر 

  ف،رال  ها شركتمهمترين و همچنين الكتريك  پاسخ د  گير  اندازهجزئي و تخليه گير  اندازه شامل دو گروه كلي 
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مطال،ره و بررسري    XLPE  فشارمتوسر   ها كابلدر زمينه ت،يين وض،يت  نهاآسازنده خارجي و محروالت تجار  

ترر باشرد ترا بردين ترتيرب       مطال،ات ميداني و تحقيقاتي  گسرترده  انجاما  برا   هزمين دتوان ميشد. نتايج اين پروژه 

 در مناطق با اقليم خاص فراهم  يد. ها كابلمناسب از  برداري بهرهبستر  جهتِ اقدامات عملي به منظور 

در پژوهشرگاه نيررو    "سرراميكي  -تحقيق و بررسي راجع به ساخت مقره سوزني پليمرر  "  پروژه 1388در سال 

)زيرا هم پليمر  نهاآبود كه به دليل ساختار  تركيكي   ها مقرهسنجي ساخت اين نوع از  شد كه هد  از  ن امكان انجام

و هم سراميك در  ن استفاده شده است(، مشخرات بسيار مناسكي جهت استفاده در مناطق با اقلريم خراص دارنرد    

به استحكام مكانيكي باال، عملكررد مناسرب در شرراي   لرودگي و مقامرت       نتوا مي  اين مشخرات  كه از  ن جمله

سراخت   ي هزينيه  كه اينو با توجه به  شود مي نهاآاشاره داشت كه سكب طول عمر باال   UV   مناسب در برابر اش،ه

است ليا توليدِ داخلي   ن برا  صن،ت برق بسيار مقررون بره صررفه     نهاآخريدِ  ي هزينهبه مراتب كمتر از  نهاآداخلي  

 خواهد بود.

  منتخرب  هيا  پسيت در خطروط و   RTV هرا     سيليكوني و پوششها مقرهتخمين عمر "  پروژه 1391در سال 

شد كه طري   ن برا توجره بره      انجام "از پايگاه تحقيقاتي هرمزگان گير  بهرهتوزيع استان هرمزگان با  انتقال و فوق

و با هرد    RTV  كامپوزيتي نوع سيليكون رابر  و نيز مشخرات پوششها  ها مقرهماهيت و خواص و مشخرات 

  تخريكي و غيرتخريكري قررار   ها  زمون انجامها با سناريوها  خاصي تحتِ  ارزيابي عملكرد ايزوالسيون، برخي نمونه

  ها بررسيدهي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج  ي در تحت شراي  سرويسگرفت و برخي ديگر نيز به صورت ميدان

مطمئن از ايزوالسريون در   برداري بهرهميداني و  زمايشگاهي منجر به روشن شدن وض،يت و نيازمنديها   تي جهت 

رفت   سيليكوني صورت گها مقرهو تخمين عمر  RTVها   مناطق مورد مطال،ه شد و همچنين تخمين عمر پوشش

 برق  مناطق  با اقليم خاص بكار رود. ي شبكهدر  ها مقرهاز  برداري بهرهجهت بهكود  دتوان ميكه نتايج حاصل از  ن 

رغم برخي مطال،ات صورت گرفته، سياست بكرارگير  ايرن دسرته از    بر اساس موارد ذكر شده بايد گفت كه علي

هرا در  ها  نروين تجهيرزات فشرار قرو  و عرايق     رگير  فناور ها هنوز در ابتدا  راه قرار دارد. از سويي بكافناور 
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بررا  سرطوح عرايقي سرراميكي( در      RTVمناطق با اقليم خاص در حد  بسيار محدود )همانند بكارگير  پوشش 

ها بسيار محدود بوده كشور مورد استفاده قرار گرفته است و از سو  ديگر مطال،ات ميداني  مرتك  با اين نوع فناور 

 است.

اص محيطري، لرزوم مطال،رات    خر وارد به كشور با شرراي   ها  تازهطكي،تاً با توجه به ضرورت تناسب اين فناور 

توان گفت كه بره طرور   نمايد. ميروز شده را ايجاآ ميميداني همچنان وجود دارد كه توجه به دانش فني نوين و به

هرا  مرورد نيراز را    ريز  شده با توجه به اولويرت برنامهمند و ها  نوين، ضرورت توجه هد كلي بكارگير  فناور 

 راه در اين حوزه خواهد بود. نمايد كه تدوين سند جار  گامي مهم جهت ت،يين نقشهايجاآ مي

 سطحِ پيشرفته بودنِ فناوري  -3-3

 از كه منظور شوند ميبند     ساده تقسيمها فناور   پيشرفته در مقابل ها فناور به دو گروهِ  ها فناور 

 است:ها  زير  يي دارا  ويژگيها فناور  "فناور  پيشرفته"

 پيشرفته سهم دانش علمي به مراتب بيشرتر از سرهم دانرش فنري و     ها فناور محور بودن: در  علم  

را عمدتاً مهندسان و محققان تشكيل  نها   ساده است. به همين دليل كاربران  ها فناور تجربي در 

 دهند. مي

  ساده ها فناور تر  نسكت به    پيشرفته دارا  طول عمر كوتاهها فناور طول عمر كوتاه: م،موال  

هستند، زيرا در راستا  كسب موق،يت برتر رقابتي يا بهكود عملكرد صن،ت نقشي حياتي ايفا دارنرد  

گسرترش    قرديمي و  هرا  فناور    توس،هاز طريق   نها و به همين دليل تالش زياد  جهت بهكودِ 

ها بره  ها  جديد، تكديل شدن  اين ايدهگيرد. اين امر باعث پديد مدن ايده مرزها  دانش صورت مي

  جديد خواهد شد. بدين ترتيرب برا تحروالت سرريع فنراور  برا       ها فناور نو ور   فناورانه و خلق 

  پيشررفته   هرا  فنراور  برا   نها   رايج و جايگزيني ها فناور سرعتي بيشتر از قكل، منسوخ شدن 

 نوظهور قابل مشاهده خواهد بود.
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  ًعلمي هستند كه مكين    پيشرفته تركيكي از چند شاخهها فناور سطح باال  پيچيدگي: م،موال  

   ساده است.ها فناور در مقايسه با  نها پيچيده بودن  

 هزينه   ( باال  تحقيقات و توس،هR&D اين نوع :) خرود و   ا  رشرته  علتِ ماهيتِ برين  به  ها فناور

گريار   بيشرتر  را در     مختلر  علمري برخوردارنرد سررمايه    اينكه م،موالً از تركيب  چنرد زمينره  

فرصرت   ها فناور كنند. از طرفي كوتاه بودن دوره عمر اين  پرداز  و نو ور  طلب ميايده   مرحله

قات و توسر،ه بره ازا    ها  تحقيكند. به همين دليل هزينه كمي را برا  بازگشت سرمايه فراهم مي

هرا  مشرابه در محرروالت    ، به مراتب از هزينهها فناور هر واحد محرول توليد شده به كمك اين 

   ساده بيشتر است. ها فناور توليد شده به كمك 

 نظران، هر فناور  عامل   سهم  باال  فناور  در قيمت تمام شده كاال/خدمات: به نظر  برخي از صاحب

هرا )شرامل كراال و     )همانندِ مواد، انرژ ، سرمايه و...( به يكسرر  خروجري   ها ود ورتكديل  يكسر  

  هرا  ورود   يك كاال/خدمات، از مجمروع  ارزش    شده گفت كه قيمت تمام توان ميخدمات( است. 

. در مرورد  شرود  مري ها تشكيل  به خروجي ها ورود شده برا  تكديل  ها  صر  شده و هزينه مرر 

در مقايسره برا    هرا  ورود    هزينره   پيشررفته، نسركت   هرا  فنراور  كاال/خدماتِ توليد  به كمرك  

. طكي،تاً قيمت يابد ميها  تكديل ناچيز است و ليا سهم و ارزش مواد بكار رفته بسيار كاهش  هزينه

 محرول  نهايي نيز ناشي از فناور  بكار رفته در  ن خواهد بود.

مواد عايقي  مورد استفاده در تجهيزات فشار قو ، به نوعي فناور   و توليدِ ساخت   ها فناور در خروص 

  مربوط به ساخت و توليد موادِ عايقي  نسل  ها فناور . اين موضوع به خروص در مورد گردد ميپيشرفته محسوآ 

از   در حال مطال،ه ها  جديد و به خروص  ن دسته از تركيكات گ جديد همچون تركيكات پليمر  جديد، روغن

 را بگيرند قابل توجه است.  SF6كه قرار است به مرور جا  گاز  
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ها  دانشي  گوناگون )مهندسي   از حوزه گير  بهرهنيازمند  كه  نبه علت مواد عايقي  و توليدِ ساخت   ها فناور 

و طكي،تاً متكي به  شوند مي  پيچيده محسوآ ها فناور فشار قو ، مهندسي مواد، مهندسي  متالورژ ( هستند 

  ها فناور . به خروص در خروص نمايد ميمحور را كامالً علم نها ا  از دانش هستند كه به نوعي  سطح گسترده

با هد  توليد  ها فناور باال بايد گفت كه اين نوع  الكتريكي د جديد همچون مواد هوشمند و مواد نانو با خاصيت 

يافته نيز در حال مطال،ه و بررسي است. برا   ر صن،ت برق هنوز در كشورها  توس،همواد عايقي  مورد استفاده د

ساله در نظر گرفته است كه اين افق  20در گزارش خود افق زماني  تجار  شدن اين نوع مواد را  ]EPRI ]20نمونه 

د در مقياس  زمايشگاهي و ساله برا  بكارگير  اين موا 5ا   ساله برا   تحقيقات و توس،ه، بازه 5ا   شامل بازه

   توس،ه  تحقيقات و توس،ه برا  رشد و  گفت كه هزينه توان ميساله برا  تجار  شدن  ن است. ليا  10ا   بازه

 نيز بسيار زياد است. ها فناور اين دسته از 

   توس،هرشد و اخير   در مورد طول عمر بايد گفت هرچند ممكن است به نظر برسد كه با توجه به سرعتِ

  توليد مواد عايقي جديد نيز سرعت بااليي دارند؛ اما اين ها فناور فرج نمود كه  توان ميدر جهان  ها فناور 

كوتاه است. روال مرسوم در صن،ت برق  ن است كه  ن  ها فناور مسئله لزوماً به اين م،ني نيست كه طول عمر اين 

اند و شراي  مناسكي  برق امتحان خود را پس داده   شككهدر  بردار  بهرهدسته از مواد عايقي كه در تجربيات واق،ي 

  توليد مواد عايقي  اند مورد توجه قرار گيرند. از اين رو پس از ورود يك نوع فناور   جديد در زمينه را محقق نموده

اند مويدِ كار مد    هها قكل  ن را تجربه كرد كه سوابق  ن در كشورها  ديگر  كه از مدت جديد به بازار، در صورتي

اندركاران صن،ت برق قرار گيرد و لزوماً با  مدن  ها مورد توجه دست د مدتتوان مي ن باشد، طكي،تاً اين نوع فناور  

يك فناور  جديد توليد مواد عايقي نيز منسوخ نخواهد شد. اين موضوع از اين حيث نيز قابل قكول است كه اصوالً 

ها  الزم در كشور برا  توليد مواد  در صورت كسب زمينهحتي  قي انحرار  هستند و  توليد مواد عايها فناور 

 محدود خواهند بود. ها فناور عايقي، اين نوع 
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  تكديل مواد ها فناور اصلي در ساخت مواد عايقي در واقع    مسئلهاز منظر كاال/خدمات نيز بايد گفت كه 

است. از  ها فناور   اين نوع  پيچيدهفرايندها  شيميايي و مواد    بكارگير  اوليه به مواد عايقي است كه به علت 

در اختيار  SF6و گازها  عايقي همانندِ  XLPEيي نظير ها عايق  ساخت پليمرها، ها فناور تا به امروز  همين رو

و جزئياتِ توليدِ مواد عايقي در اختيار ديگر كشورها قرار نگرفته  داشته استافته قرار ي توس،هچند كشور م،دودِ 

 بسيار باال خواهد بود.  ها فناور   تكديل در اين  ليا هزينه است.

  پيشرفته محسوآ ها فناور      ساخت و توليد مواد عايقي در زمرهها فناور گفت كه  توان ميبا اين اوصا  

 .گردند مي

  مربوط به ساخت و توليد تجهيزات فشارقو  از منظر  پيشرفته بودن بايد گفت كه اه فناور در خروص تكيين 

كلي ارائه داد. اما از منظر عايقي  تكيين  نها در خروص پيشرفته بودن   توان ميبا توجه به تنوع تجهيزات فشارقو ، ن

بسريار  از تجهيرزات    ساخت و توليردِ  در واقع بايد گفت كه هرچند فناور  تر قابل تحليل باشد.  شايد مسئله دقيق

 حرال مروادِ   تجربيات زياد  در اين خروص وجود داشته اسرت، برا ايرن    و اكنون در كشور موجود بوده فشارقو  هم

طكي،تاً با  كه شوند ميمحروالت وارداتي محسوآ  ( جزو XLPEو  SF6ها  جديد )همچون پليمرها، گاز  عايقي  نسل

سكت ساختِ تجهيزات ن جهت ساخت تجهيزات فشار قو ، از سطح  پيشرفته بودن  فناور  فرج  وارداتِ موادِ عايقي 

  كاسته خواهد شد.به حالتي كه ناچار به توليدِ خودِ موادِ عايقي نيز باشيم 

مرواد  اتِ وارد برا فررج    ،كاال/خردمات      تكديل برا  ارائره سهم فناور  در قيمت همچنين بايد توجه داشت كه 

 نها   توليد  با توجه به تجربيات موجود در كشور بسيار  از تجهيزات فشار قو  كه سابقه خارجاز  مورد نياز عايقي 

تر فناور   ساخت هر تجهيز فشار  ، كاهش خواهد يافت؛ هرچند كه به منظور تكيين دقيقدر كشور وجود داشته است

 قو  بايد به طور مجزا ارزيابي شود.
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  سراخت و  ، برا  تجهيزاتي كره تجربره    ساخت تجهيزات فشار قو ها فناور فت كه گ توان ميبه اين ترتيب 

نوين سطح پيشرفتگي  كمري خواهنرد داشرت و     با فرج واردات مواد عايقي  در كشور وجود داشته است،  نها توليد 

 تلقي خواهند شد. غير پيشرفتهيي ها فناور 

فشارقو  كه كه به علت ماهيتِ ساختار   خود به لحراظ  بايد توجه داشت كه در خروص  ن دسته از تجهيزات 

هرا  ديگرر  سراختِ ايرن      پيچيده شدن  جنكره  عايقي سكب  و ناگزير مسائل  شوند ميا  تلقي  عايقي، فناور   پيچيده

بهكرود   نهرا  )همانند فناور   ساختِ كليدها  خال  فشار قو  كه يكري از مشركالتِ اصرلي در     تجهيزات خواهد شد

بند  جهت جلوگير  از نفوذ گاز، رطوبت و  لودگي و همچنين باال بردن كيفيت الكترودهرا بره منظرور    عملكرد  آ

 .گردد مييي پيشرفته تلقي ها فناور  فشارقو  تجهيزاتِنوع طكي،تاً فناور   ساخت اين عملكرد بهتر  عايقي است( 

  مونيتورينرگ و ت،يرين   هرا  سيسرتم   سراخت و توليرد   هرا  فناور همانندِ  بردار  بهره  ها فناور در خروص 

، ها فناور بايد گفت كه در رويكرد نوين  اين نوع  ها عايقبيني  وض،يت    پيشها سيستمو همچنين  ها عايقوض،يت 

در  نهرا  هرا    بره منظرور افرزايش قابليرت     هرا  سيستمافزارها  موجود در اين نرم   توس،هرشد و هايي همانندِ حوزه

ها  وض،يت عايقي همچون جريان نشتي و  شاخص گير   اندازهتكامل سنسورها   ،ايي وض،يت سطوح عايقيشناس

مرورد توجره    هرا  عرايق در  1  ت،يين وض،يتِ غيرمخرآها روش   توس،همشخرات تخليه جزئي، و همچنين رشد و 

ديردگي،   پيرشدگي و  سريب ها   ،  گاهي از مدلها عايقها  مختل  در خروص    دانشاست كه نيازمند مجموعه

ها  تغييراتِ مشخرات    جزئي و همچنين كسب دانش در خروص مكانيسم كسب دانش بيشتر در خروص تخليه

 است.  بردار  بهرهدر شراي   ها عايق

  نويني نياز خواهد بود كه پارامترهرا   آ و هروايي را   ها فناور طكي،تاً برا  مناطق با اقليم خاص  ن دسته از 

ترر خواهرد كررد و در عرين حرال نيازمنرد        ت تحليل وض،يت در نظر بگيرند كه طكي،تراً فنراور  را پيچيرده   نيز جه

                                                                                                                                                                  
1 . Non-Destructive Diagnostics 



 

 

 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
52 

 

 

 1393 شهریورویرایش اول،  : تدوین مباني سند1فاز 

 

؛ به خرروص كره مطال،رات ميرداني )و ب،ضرًا بلندمردت( بره همرراه         ها  باال  تحقيقات و توس،ه خواهد بود هزينه

واق،ري  عملكردشران اهميرتِ     در شرراي   ها عايقها  مختل  نيز جهت افزايش اطالعات در خروص عملكرد   زمون

 . ا  دارد ويژه

و پيشرفته ها  تركيكي از فناور ها را بردار   تجهيزات فشارقو  و عايقها  بهرهتوان فناور با اين احتساآ مي

 قلمداد كرد.غير پيشرفته 

 تناسب فناوري -3-4

كره از يرك سرو     شيود  ميي يي اطرالق  ها فناور نامناسب، به  فناور بر طكق اين م،يار، فناور  مناسب، بر خال  

شده و از سويي ديگر بيشترين سازگار  را با منابع  موجود )از جمله منابع  بيشترين سازگار  را با نيازها  شناسايي

پيشررفته يرا نوظهرور نيسرت. ب،نروان مثرال        مناسب لزوماً يك فنراور    فناورانه( داشته باشند. بنابراين يك فناور  

هرا  الزم و در كنرار  ن    پريير اسرت كره زيرسراخت     مؤثر از يك فناور  پيشرفته وقتري امكران     كار مد و استفاده

 ها  انساني موردِ نياز فراهم  مده باشد.  مهارت

تمايرل زيراد  در   افته  ن است كره همرواره   ي توس،هيكي از م،ضالتِ رايج در كشورها  در حال توس،ه يا كمتر 

فناور  خود را با كشورها  توس،ه يافته تا حد ممكن از بين بكرنرد و ايرن    اختال  سطحوجود دارد كه  نها صن،تِ 

. در بسيار  از موارد، ممكرن اسرت شرراي  الزم    دهند ميم نجاا  پيچيده و پيشرفته ها فناور كار را از طريق انتقال 

  نوظهور  برا  ها فناور فناور  وجود نداشته باشد. اين در حالي است كه    كنندهبرا  اين انتقال در كشورها  وارد

 را در تحقق  اهدافشان يار  نمايد. نهاآپيچيدگي كمتر ممكن است بطور مؤثر     درجه

از منظر تناسب با نياز بايد گفت كه با توجه به شراي  پيش رو  اقليمي در جهان صن،ت برق كشور ما نيرز بره   

با عنوان تاثيرات  2011  اروپا در سال  ارش اتحاديهمطابق گزناچار بايد با شراي  اقليمي تا حد ممكن سازگار شود. 

  انتقال و توزيع ها شبكهها  طراحي    از تاثير تغييرات اقليمي بر شاخص ، خالصه]24[ تغيير اقليم بر تقاضا  برق

 (  مده است. اين مالحظات به منظور ممان،ت از كاهش كيفيت و هرگونه  سيب به شككه ضرورت دارد.7در جدول )
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هرا   آ و   كه بدون لحراظ نمرودن ايرن شراخص    در كشور   انتقال و توزيع ها شبكهبا اين احتساآ  ن دسته از 

به شدت در م،رج  موجود در بسيار  از نقاط كشور خواهد بود(    شككه)كه به نوعي شامل  اند هوايي طراحي شده

ها   اقليمي كشور كه طي چند سال اخير نشانهخواهند بود. طكي،تاً تغيير شراي   ها عايق سيب ديدگي  تجهيزات و 

ها   تي  كشور طي سال برق  ي شبكهكشور  شكار شده است، در حكم زنگ خطر  برا   استانها  ن در بسيار  از 

برق كشور  ي شبكهگيار  مناسب و مطال،ه شده را جهت بهكود و ارتقا   است كه توجه به اين موضوع و لزوم سرمايه

  سازد. يم خاص ضرور  ميدر مناطق با اقل
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 ي اروپا مطابق گزارش اتحاديهي برق ها شبكههاي طراحي  (: تاثير تغييرات اقليمي بر شاخص7جدول )

 الزام تغيير در طراحي پيير  تطكيق اثر   حوزه فيزيكي ي پديده شاخص اقليمي

سرعت باد و 

 طوفانها

  سيب ناشي از 

 باد و توفان

ا  خطوط  تيرك

 انتقال
 متغير از مقدار متوس  تا مقدار باال متغير

 پيوسته خطوط انتقال  افزايش همرفت حرارتي
درصد افزايش ظرفيت برا  هر متر بر ثانيه  20تا 

 افزايش سرعت باد

 افزايش دما

 پيوسته ترانسفورماتورها كاهش نرخ نامي
   درجه 1درصد كاهش بارگيار  به ازا  هر  1

 سانتيگراد افزايش دما

هدايت گرمايي كاهش 

 يافته

 پيوسته خطوط انتقال
   درجه 1درصد افزايش مقاومت به ازا  هر  0.4

 سانتيگراد افزايش دما

 پيوسته ها  زميني كابل
 1درصد كاهش بارگيار  به ازا  هر  1درصد تا  0.5

   سانتيگراد افزايش دما درجه

   سانتيگراد درجه 50 خطوط انتقال افزايش ميزان شكم
سانتيمتر شكم به ازا  هر  4.5در نظر گرفتن 

   سانتيگراد افزايش دما درجه

ها    آ شدن اليه

 منجمد
 ا در پستهتيرك

متغير با توجه به شراي  

 محلي

تلفات كامل بالقوه در تامين برق بسته به شراي  

 محلي

افزايش خشكسالي 

  بي و كم

 ها  زميني كابل كاهش رطوبت
   درجه 55بيش از 

 سانتيگراد در سطح كابل
 درصد 29كاهش ظرفيت بارگيار  كابل به ميزان 

ها  دارا   نشست زمين

 خاك خشك
 دالر به ازا  هر خطا 4200ت،ميرات م،ادل  ي هزينه متغير ها  زميني كابل

 سيل

  گرفتگي سيالآ
متغير با توجه به شراي  

 محلي
 دهي درصد تلفات برق 100تا 

  ها شكستن كابل
متغير با توجه به شراي  

 محلي
 دهي درصد تلفات برق 100تا 

 

نشران داده شرده   ( 5)برق كشور به علت رشد بار كه در منحنري     شككهدر عين حال با توجه به بزوم گسترش 

     نويني كره بتواننرد بازگشرت سررمايه    ها فناور برق كشور توجه به    شككه   توس،هاست، در خروص طرح و 

هرا  الزم بررا     بايستي مورد توجه قرار گيرند تا زمينره  ها  باالدستي داشته باشند مي نسكت به طراحيتر   سريع

 در شككه فراهم  يد. نها بكارگير  

 



 

 

 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
55 

 

 

 1393 شهریورویرایش اول،  : تدوین مباني سند1فاز 

 

 

 % 7.5( : نمودار تغيير بار ساليانه با رشد متوسط 5شكل)

 

ها  الزم جهت تحقق هد  ميكور اهميت خواهد داشرت. طكي،تراً در خرروص    زيرساختدر اين ميان توجه به 

از  گير  بهرهو  ها  تخرريضرورت  موزش ها عايق  تجهيزات فشار قو  و ها فناور نيرو  انساني  مورد نياز برا  

 مشهود است.  كامالً نها افته يا صاحب تجربيات مشابه جهت ارتقا ِ علمي و فني  ي توس،هدانش موجود در كشورها  

ها  رشدِ تحقيقات و توس،ه مورد توجه باشد كه با توجه بره وجرود مراكرز تحقيقراتي و      در عين حال بايد زمينه

  سراخت  هرا  فنراور   موزشي در كشور چنين امر  ميسر است و امكان مطال،ات  زمايشگاهي، ميداني و همچنين 

 تروان  مري ها  مالي  رغم  محدوديت طكي،ي است كه علي   مانيتورينگ وجود دارد.ها سيستمتجهيزات فشار قو  و 

يي برا سرطح    هرا  فنراور  يي همچون ت،يين وض،يت سرطوح عرايقي و مانيتورينرگ را بره سرمت      ها فناور    توس،ه

  ت،يرين  هرا  سيسرتم )هماننرد سراخت     بسيار پيشرفته ها فناور پيشرفتگي  نه خيلي باال سوق داد و در خروص 

 انتقال فناور  را مورد توجه قرار داد.وض،يت بسيار پيشرفته و همچنين ساخت مواد عايقي( صرفاً 
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  نوين به هر حال بايد توجه داشت كه اين مسئله خرالي  ها فناور ها  الزم جهت بكارگير   از منظر زيرساخت

 ارزيابي شود. از موانع نخواهد بود و طكي،تاً برا  هر فناور   خاص بايد جداگانه

 ي فناوري استفاده ي حوزه -3-5

. شروند  مري   فر ينرد تقسريم   هرا  فنراور   و  محررول  هرا  فناور    دستهبه دو  ها فناور از نظر حوزه كاربرد، 

 نيز   فر يندها فناور و  شوند مييي كه در تركيب كاال/خدمت بكار گرفته ها فناور   محرول عكارتند از ها فناور 

  .شوند مييا ارائه يك خدمت بكار برده  و كه در فر يند توليد يك محروليي هستند ها فناور 

ها  مرتك  با ساخت و توليد مواد عايقي يا تجهيزات و  ن دسته از فناور از از اين منظر بايد گفت كه  ن دسته 

هرا   بره فنراور    شروند( در مجمروع مت،لرق     خدمات ميبردار  )كه در واقع جزو  ارائهها  مرتك  با بهرهفناور 

بردار  مت،لق اما دانش فني  مرتك  با ساخت و توليد مواد عايقي يا تجهيزات و نيز دانش فني  بهره هستند. محرول

 ها  فرايند خواهد بود.به فناور 

 

 موقعيت راهبردي فناوري-3-6

  ها فناور در مقابل    كليد  يا راهكرد ها فناور به دو گروه  توان ميرا  ها فناور برحسب موق،يت راهكرد ، 

كه در تحقق اهدا   شود مييي اطالق ها فناور به  "فناور  كليد  يا راهكرد "مت،ار  يا م،مولي تقسيم كرد. لفظ 

مثال چنانچه هد  راهكرد  افزايش نو ور  در محروالت يرا خردمات    عنوان  بهراهكرد  نقش كليد  ايفا نمايند. 

نقرش كليرد  ايفرا     ندتوان مي، شوند مييي كه در طراحي، مهندسي، ساخت و  زمايش نمونه استفاده ها فناور باشد، 

  كليد  نيز متناسب با  ن تغييرر خواهنرد كررد.    ها فناور نمايند. بديهي است چنانچه هد  راهكرد  تغيير كند، 

 تغيير شود.   كليد  ثابت نيست و ممكن است با گيشت زمان دچارها فناور بنابراين فهرست 
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ارزش زياد  ندارد. به عكارت ديگر امكان  نهاآيي كه تسل  بر ها فناور   مت،ار  يا م،مولي عكارتند از ها فناور 

  ها فناور م عمليات مرتك  با نجاااز توان موجود در خارج از مرزها  بنگاهي، بخشي يا ملي برا   گير  بهره

 ات را به خارج واگيار نمود.ميكور وجود دارد و مناسب است تا اين عملي

ها به ها در مناطق با اقليم خاص بايد گفت اين فناور ها  نوين تجهيزات فشار قو  و عايقدر خروص فناور 

ها  توليد مواد عايقي، توليد شوند. زيرا از يك سو بر افزايش نو ور  در حوزهها  راهكرد  قلمداد مينوعي فناور 

-ها  مونيتورينگ و ت،يين وض،يت و ت،مير و نگهدار  پيشها و سيستم  روشتوس،هتجهيزات فشار قو  و نيز 

گير  گويانه متكي هستند و از سو  ديگر با توجه به اينكه به دليل مسائلي همچون تحريم ممكن است امكان بهره

تواند برا  صن،ت برق يها ماز توان موجود در خارج از مرزها  بنگاهي و ملي محدود شود دستيابي به اين فناور 

كشور در حكم  ضرورت باشد؛ به خروص با توجه به تداوم بحران   آ و هوايي  كشور كه متاثر از شراي  متغير 

ها  سنگيني را به صن،ت برق   برق كشور را افزايش دهد و هزينهتواند در  ينده مشكالت شككهاقليمي جهاني مي

ها ها  نوين تجهيزات فشار قو  و عايق  فناور له وجه راهكرد  توس،هكشور متحمل نمايد. طكي،تاً همين مسئ

 نمايد. در مناطق با اقليم خاص را بازگو مي

ها به لحاظ   برخي فناور ها  ميكور، ممكن است توس،ه  وسيع فناور بديهي است كه با توجه به گستره

دار باشند كه در فازها   تي اين سند راهكرد  لويتراهكرد  و كليد  بودن حاو  ارزش و اهميت بيشتر و ليا او

 مشخص خواهند شد.

 

 بندي فناوري از منظر چرخه عمر  طبقه -3-7

هرا    ها دارا  ت،امالتي با بازار هستند كه متغير در طول زمان است و عالوه بر  ن دارا  يكسر  ويژگري  فناور 

بند  فنراور  در طرول مراحرل چرخره      عملكرد  نيز هستند. اين تغييرپيير  در طول زمان را بايد در قالب طكقه
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گرر  چرخره    دن به بلو   فني در طول زمان بيران ها  عملكرد   فناور  و رسي به نمايش گياشت. تغيير ويژگي 1عمر

 عمر فناور  است. 

عكرارت   دهد. بره  چرخه عمر فناور ، مفهومي است كه نحوه بهكود عملكرد يك فناور  را در طول زمان نشان مي

  وابسرته بره  ن   هرا  فنراور  هرا  چرخره عمرر     ديگر، محل قرارگير  يك فناور  در چرخه عمر، متاثر از منحنري 

اند، چرخه عمر  تر تشكيل شده   ديگر  در سطوح پايينها فناور   پيچيده غالكا از ها فناور كه  جا  ن. از باشد مي

 جنينري  ي،نري مرحلره    دارا  چهار مرحله  دهنده  ن است. اين منحني نيز مركب از چرخه عمر اجزا  تشكيل نها 

)مرحله رقابت در بلو  مرحله ، مكنا  دانش فني( )مرحله رقابت در بازار بر رشدمرحله ، )مرحله تحقيقات و توس،ه(

  جنينري، رشرد،    اين منحني دارا  چهار مرحلره  است.)مرحله خروج از بازار( زوال مرحله و بازار بر مكنا  قيمت( 

 ( نشان داده شده است. 6بلو  و زوال است كه در شكل )

سمت زوال و جايگزيني با  كود ندارد و بهزماني كه يك فناور  به محدوديت طكي،ي خودش برسد، جايي برا  به

هايي برا  توس،ه انتخاآ شروند كره در مرحلره زوال     كند. بنابراين الزم است تا فناور  ها  ديگر حركت مي فناور 

هررا  واقررع در مرحلرره زوال منجررر برره هرردررفت ريررز  برررا  توسرر،ه فنرراور  خررود قرررار نداشررته باشررند. برنامرره

 گردد.   پيير  مي ته و از دست دادن رقابتها  صورت گرف گيار  سرمايه

                                                                                                                                                                  
1 . Lifecycle 
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 ها فناوري(: ارتباط چرخه عمر فناوري با چرخه عمر زير6) شكل

 

هرا   تحليل دقيق چرخه عمر هر فناور  بايد به طور مجزا انجام شود كه طكي،تراً ممكرن اسرت مردلي از مردل     

ها  دقيق نيز وجود دارد كه بدون نياز به ارزيابيتر ها  كليمربوطه مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال برخي مدل

برا  هرايي   ورد. برا  نمونه توس  مردل   محاسكاتي امكان ارزيابي چرخه عمر را به طور تقريكي فراهم ميو پيچيده

ها  موجود فناور ، نوع بهكودها  صورت گرفته، و نروع چيرگري موجرود در     استفاده از سه م،يار شامل  تنوع مدل

صورت كيفي جايگاه هر فناور  را در چرخره عمرر فنراور      توان به اند( ميه( نشان داده شد7ه در شكل )صن،ت )ك

   ويژگي هر يك از اين م،يارها در مراحل چرخه عمر فناور  است. دهنده م،ين نمود كه نشان
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 (: وضعيت معيارهاي سنجش جايگاه فناوري در چرخه عمر فناوري7شكل)

ها  موجود فناور ، نوع بهكودها  صورت گرفته، و نوع چيرگي موجرود   ه م،يار شامل  تنوع مدلبا استفاده از س

جايگراه هرر فنراور  را در چرخره عمرر       حردود  صورت  توان به اند( ميه( نشان داده شد7در صن،ت )كه در شكل )

   ويژگي هر يك از اين م،يارها در مراحل چرخه عمر فناور  است. دهنده فناور  م،ين نمود كه نشان

ها  موجود فناور ، نوع بهكودها  صورت گرفته، و نوع چيرگي موجرود   با استفاده از سه م،يار شامل  تنوع مدل

صورت حردود  جايگراه هرر فنراور  را در چرخره عمرر        توان به اند( ميه( نشان داده شد7در صن،ت )كه در شكل )

ا در مراحل چرخه عمر فناور  است. مجردداً الزم    ويژگي هر يك از اين م،يارهدهنده فناور  م،ين نمود كه نشان

ا  دارند و هرگونره ارزيرابي كلري احتمرال     ها تنوع گستردهها  تجهيزات فشار قو  و عايقبه ذكر است كه فناور 

 درصد  خطا را خواهد داشت.

ها  نوين  ساخت و توليد مواد عايقي بايد گفت كه لزوم سرازگار     فناور وزهها  زياد در حرغم پيشرفتعلي

پريير  برا   مواد عايقي جديد با محي  زيست، لزوم دارا بودن خواص عرايقي مطلروآ در محرروالت جديرد، رقابرت     

و ه ( و رويكردهرا  جديرد در ايرن حروز    SF6محروالت قديمي )مثالً توليد تركيكات گاز  برا خرواص مشرابه گراز     

ن توجه به مواد هوشمند، نانوتكنولوژ  و ابررسانايي كه طكي،تاً مستلزم مطال،رات گسرترده اسرت، حراكي از     نيهمچ

هرا  ايرن حروزه هماننرد سراخت تركيكرات       هايي در مرحله جنيني است. در عين حال بسريار  از فنراور   فناور 

حائز اهميت  ن است كه بر اسا تجربيات مربوط   بلو  شده است. نكته مرحلهحتي  سيليكوني وارد مرحله رشد و و

انرد اساسراً بره علرت     هرا  قكرل وارد مرحلره زوال شرده    ها  عايقي كره در دهره  به مواد عايقي،  ن دسته از فناور 
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هرا  دارا  عروارج   ها  توليرد روغرن  توان به زوال فناور محيطي بوده است كه برا  نمونه ميرويكردها  زيست

-ها  نوين مسرائل زيسرت  و  سكارل اشاره كرد. با توجه به اينكه در فناور  PCBطي همچون محينامطلوآ زيست

ها  نوين ساخت و توليد مرواد عرايقي، در     فناور توان گفت كه مجموعهمحيطي بسيار حائز اهميت است ليا مي

 مراحل جنيني، رشد يا بلو  قرار دارند. 

ها  مربوط  ها  تجهيزات فشار قو  نيز به تكع فناور از فناور توان گفت كه بخش وسي،ي از منظر عايقي مي

توان به طور عمده در مراحل رشد و بلو  ها را ميبه مواد عايقي چرخه عمر مشابهي خواهند داشت. اين نوع فناور 

قررار دارنرد   جنينري   ارزيابي نمود و به اين مسئله نيز اشاره داشت كه  ن دسته از تجهيزات فشار قو  كه در مرحله

 ها  تركيكي( چندان گسترده نيستند. )همانند مقره

بردار  )مونيتورينگ، ت،يين وض،يت و ت،مير و نگهدار  پيشگويانه( بايد گفت ها  نوين بهرهدر خروص فناور 

سراز     وسي،ي از دانش فني در خروص خواص عايقي و مدلكه تاب،ي از گسترهها به علت  نكه اين نوع فناور 

ها متكي به تحليل ميداني وسريع اسرت در مراحرل جنينري و     ها  خارجي هستند و از سويي ديگر بهكود  ن سيب

رشد قرار دارند و اگر هم برخي تجهيزات )مانند تجهيزات برر  ت،يين وض،يت خطروط( بره مرحلره بلرو  رسريده      

راي  بُغرنج  آ و هوايي كه صن،ت بررق  باشند بسيار محدود هستند. در عين حال بايد توجه داشت كه با توجه به ش

تواننرد  مري ها جهت استفاده در مناطق با اقليم خاص را در ايران و جهان متاثر خواهد نمود، طكي،تاً اين نوع فناور 

   بازار و رقابت قرار داشته باشند. اين نكته نيز حائز اهميت است كه با فرج اينكره برخري از  ها در چرخهطي سال

و وارد با تحوالت جديرد ترا حردود  كار مرد  خرود را از دسرت بدهنرد            يندهها طي چند دههاور اين نوع فن

افرزار  و  )بره لحراظ سرخت   هايي بايد مورد توجه قرار گيرند كه امكان ارتقا  فناور   ن دسته  زوال شوند، مرحله

مجدداً  روزشدناز طريق بهها تكامل اين نوع فناور ها بسته به كار مد   نبه اين ترتيب  تادارا باشند را افزار ( نرم

 .احيا  شود
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 مختلف كشوربندي اقليمي مناطق  پيوست )الف(. طبقه

 مقدمه 

   آ و هروايي برا هشرت     عمرده    دسرته ، شراي  اتمسفر  هروا   زاد بره پرنج    IEC 60721مطابق استاندارد 

 كه عكارتند از: شود ميبند   زيرمجموعه به لحاظ گرما و رطوبت طكقه

درجه سانتيگراد كه تنها در نواحي نظير  -65با حداقل درجه حرارت مطلق  1شراي   آ و هوايي بسيار سرد -1

 .شود ميا  از كشور را شامل ن و هيچ نقطه گردد ميها، سيكر  و  السكا مشاهده قطب

درجره سرانتيگراد و متوسر  حرداكثر      -50شراي   آ و هوا  سرد با متوس  حداقل درجه حرارت مطلق  -2

تنها در نقاط كوهستاني كشور و در ارتفاعات بلنرد اطررا  منراطقي نظيرر     + درجه سانتيگراد كه 32مطلق 

 سنندج، همدان،  ب،لي و زنجان قابل مشاهده است. 

 :شود ميبند   بند  م،تدل سرد و م،تدل گرم تقسيم كه به دو دسته 2شراي   آ و هوايي م،تدل -3

+ كره  34و متوس  حداكثر مطلرق   -33نواحي با شراي   آ و هوايي م،تدل سرد: با متوس  حداقل مطلق  -4

 .شود ميتقريكاً تمامي نواحي واقع در مناطق كوهستاني را شامل 

+ درجره سرانتيگراد   35و متوس  حداكثر  -20نواحي با شراي   آ و هوايي م،تدل گرم: با متوس  حداقل  -5

يي از هرا  بخرش ها  الكرز و زاگرس، دشرت مغران و    ها  رشته كوه ي واقع در كوهپايهيي از نواحها بخشكه 

 .شود مياستان گلستان را شامل 

و شرديداً گررم و    2، گرم و خشك ماليم1  گرم و خشك شراي   آ و هوايي گرم و خشك، سه زيرمجموعه -6

كرز  كشرور در ايرن      زياد  از نرواحي كروير  و حاشريه فرالت مر    ها بخشكه  شود ميرا شامل  3خشك

                                                                                                                                                                  
1
 - Extremely Cold 

2
 - Temperate 
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+ درجه سرانتيگراد  55مجموعه قرار دارند. حداكثر درجه حرارت مطلق در نواحي شديداً گرم و خشك برابر 

 است.

كره نرواحي    5و گرم و مرطروآ  ماليرم   4شراي   آ و هوايي گرم و مرطوآ با دو زيرمجموعه گرم و مرطوآ -7

 .شود مياقليمي سواحل جنوآ كشور را )تا حدود زياد و با تقريب مناسب( شامل 

بره چهرار منطقره عمرده  آ و هروايي و برا هشرت         توان ميبند  اقليمي  مناطق مختل  ايران را به لحاظ طكقه

وايي تنظيم شده است بند  اقليمي بر اساس هفت پارامتر مهم  آ و ه   اقليمي تقسيم نمود. اين طكقه زيرمجموعه

 كه عكارتند از:

 متوس  حداقل دما  هوا در سردترين ماه سال 

 متوس  حداكثر دما  هوا در گرمترين ماه سال 

 دما  ساالنه هوا م،دل 

 دما  روزانه هوا نوسان 

 دما  روزانه هوا در گرمترين ماه سال نوسان 

 كل بارش ساالنه 

 حداقل رطوبت نسكي هوا در گرمترين ماه سال 

 ( نمايش داده شده است.1موق،يت جغرافيايي مناطق مختل  اقليمي كشور در شكل )ال .

 

                                                                                                                                                                  
1
 - Warm Dry 

2
 - Mild Warm Dry 

3 - Extremly Warm Dry 
4 - Warm Damp 
5
 - Warm Damp, Equable 
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 ي كشورگانهبندي اقليمي مناطق مختلف هشت (: نقشه طبقه1شكل )الف.

 

 

 (: اقليم كوهستاني بسيار سرد در فصل زمستان1گروه اقليمي )

و  آ و هروايي مناسرب در    زمسرتانها اين گروه اقليمي با يك زيرگروه اقليمي دارا   آ و هوايي شديداً سرد در 

درجه شمالي برا ارتفراع بريش از     35ها  جغرافيايي باالتر از  و در مناطق مرتفع واقع در عرج باشد مي تابستانها

پلور از نقاط واقع در اين گروه اقليمي هسرتند   متر عرج از سطح دريا شكل گرفته است.  ب،لي، ليقوان و 2000

متر است. موق،يت جغرافيايي اين گروه اقليمي در شكل  2100متر و  2400متر،  2450به ترتيب  نهاآكه ارتفاع 

 ( نشان داده شده است. 2)ال .
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 (1(: گروه اقليمي )2شكل )الف.

 

 (: اقليم كوهستاني2گروه اقليمي )

محدوده جغرافيايي اين گروه اقليمي، به طور وسي،ي در اكثر نقاط كشور گسترش يافته است و به همرين دليرل   

( 3ارتفاع و عرج جغرافيايي نقاط مختل  واقع در اين اقليم بسريار متنروع اسرت همرانطور كره در نقشره )الر .       

خشري از ارتفاعرات شررقي كشرور     اين اقليم  آ و هوايي شرامل ارتفاعرات الكررز و زاگررس و ب     باشد ميمشخص 

به دو گروه اصلي شديداً سرد و  زمستانها. شراي   آ و هوايي نقاط مختل  واقع در اين پهنه اقليمي در باشد مي

 .باشد مي. ويژگي ديگر اين ناحيه نوسان دما  هوا روزانه گردد مينسكتاً سرد تقسيم 
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 (2(: گروه اقليمي )3شكل )الف.

 

 نوار ساحلي درياي خزر و درياچه اروميه(: 3گروه اقليمي )

متر و نروار براريكي در اطررا      700اين گروه اقليمي عمدتاً به سواحل جنوبي دريا  مازندران تا ارتفاع كمتر از 

. عرج جغرافيايي باال، ارتفاع كم و نزديكي به دريا سه عامل مهم اقليمري در ايرن   شود ميدرياچه اروميه محدود 

كه موجب نسكتاً سرد تا خنك بودن هوا  نقاط واقع در اين گروه در فرل زمسرتان و گررم و   پهنه اقليمي است 

( نمايش داده شده 4مرطوآ بودن  ن در فرل تابستان شده است. موق،يت جغرافيايي اين مناطق در شكل )ال .

 است.

 مجاور دريا  خزر ال ( نواحي

هوا در طول شب و روز، بارش باران زياد و قرار داشرتن  ها  عمده اين ناحيه اقليمي نوسان دما  كم  از ويژگي

ها  با هوا  شرجي در طول  . وجود ماهباشد ميدر م،رج  بها  ساحلي و پاشش  آ دريا به تاسيسات ساحلي 

دوره تابستان در اين ناحيه بويژه در استان گيالن و غرآ استان مازندران كه سطح فشار بخار اشركاع در هروا را   
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رساند و وقوع پديده شكنم به دف،ات متوالي در طول سال از ديگر ويژگيها  اين  ميليمتر جيوه مي 25به حدود 

 . باشد ميناحيه اقليمي 

 بند  عمده را م،رفي نمود. دو دسته توان مياز لحاظ تنوع  آ و هوايي در مناطق ساحلي دريا  خزر، 

نخست، ناحيه م،تدل خزر  بسيار مرطوآ است كه نقاط غربي حاشيه درياچره خرزر شرامل اسرتان گريالن و      

 2000. ميزان بارش باران در اين نواحي در بيشترين مرورد بره   گيرد مي  غربي استان مازندارن را دربرها بخش

ه و هوا  شرجي تا مرز فشار بخار اين منطقه نسكتاً گرم و مرطوآ بود تابستانها رسد.  ميليمتر در سال نيز مي

 . گردد ميميليمتر جيوه نيز در اين منطقه مشاهده  25 آ اشكاع 

دوم، ناحيه م،تدل خزر  است كه اكثراً نواحي شرقي ساحلي درياچه خزر شامل مناطق شرق استان مازنردران  

ناحيره اول كمترر بروده،     . در اين منطقه شدت بارش بره نسركت  گيرد مييي از استان گلستان را دربرها بخشو 

و هرر چره بره سرمت      باشد ميميزان شرجي بودن هوا نيز در اين مناطق نسكت به ناحيه اول تا حدود  كمتر 

 . گيرد ميرويم اين روند تغييرات سرعت بيشتر  به خود  استان گلستان پيش مي

 زيم  ن باالتر است.مقدار نمك دريا  خزر در مقايسه با سواحل جنوبي پايين ولي ميزان سولفات مني

 ا  درياچه اروميه آ( مناطق حاشيه

 ذربايجان غربي  استانها درياچه اروميه با داشتن  آ شور با غلظت نسكتاً باال در شرق شهرستان اروميه مابين 

كيلومتر مربع است. طي چند سال اخير به علت كاهش شديد اين  4820و شرقي واقع و مساحت  ن در حدود 

زار در اطرا   ن شرده اسرت كره     اعظم  آ  ن خشك شده كه سكب ايجاد زمينها  وسيع شورهدرياچه، بخش 

   نمكي هستند.ها طوفانعامل بوقوع پيوستن 
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 (3(: گروه اقليمي )4شكل )الف.

 ي درياي خزر (: بخش كوهستاني حاشيه4گروه اقليمي )

و در دو منطقه  باشد مياز نظر وض،يت  آ و هوايي و محدوده جغرافيايي اين گروه اقليمي در دنكاله اقليم قكلي 

گفت كه اين اقلريم در نقراطي    توان ميمحرور شده است. به طور خالصه  3و  1ها  اقليمي  ، به گروه جدا از هم

ا  دورتر از سواحل دريا  مازندران قرار دارند.  ر فاصلهتر از نقاط واقع در اقليم قكلي و د واقع شده است كه مرتفع

گرمتر است. موق،يرت    تابستانهاسردتر از ناحيه ساحلي دريا  خزر و در  زمستانها  آ و هوا  اين مناطق در 

به  توان مي( نمايش داده شده است. از شهرها  واقع در اين منطقه 6جغرافيايي اين گروه اقليمي در شكل )ال .

  باد مغان اشاره كرد. هر، گنكد قابوس، پارس زادش

ها  ديگر اين منطقه  . از ويژگيباشد مي  گرد و خاك و غكار در اين محدوده ناچيز ها طوفانت،داد دف،ات و نوع 

   كشاورز  حائز اهميت است.ها فعاليت  گسترده كشاورز  است كه از لحاظ ايجاد  لودگي ناشي از ها فعاليت
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 (4گروه اقليمي ) (:5شكل )الف.

 

 هاي مناطق كوهستاني كشور (: دامنه5گروه اقليمي )

ها     مركز  كشور و به صورت نوار باريكي در جنوآ غربي كشور )در دامنهها بخشاين گروه اقليمي عمدتاً در 

. گردد ميها  جنوبي ارتفاعات الكرز و ارتفاعات شرق كشور را شامل  ها  زاگرس( و دامنه كوه  جنوآ غربي رشته

. باشرد  مري اكثر نقاط اين ناحيه دارا   آ و هوايي نسكتاً سرد در زمسرتان و نسركتاً گررم و خشرك در تابسرتان      

بويژه در فرل تابستان، ميزان بارش باران نسكتاً كم، قرار گرفتن در حاشيه كروير مركرز  و لروت     -رطوبت كم 

رويره كويرهرا     ار داده است و با عنايرت گسرترش بري   ايران كه  آ و هوا  اين مناطق را تحت تاثير خود نيز قر

از ويژگيها  اين منطقه اقليمي نرام   توان ميرا   ميكور به سمت اين مناطق، وجود هوا  غكار لود در اين مناطق،

 برد. 

درجه  40و در گرمترين روزها  سال از  تابستانهابه لحاظ شراي  حرارتي در اكثر نقاط اين منطقه دما  هوا در 

درجره سرانتيگراد    40وليكن متوس  حداكثر دما  منطقه در گرمترين مراه سرال از    رود ميسانتيگراد نيز فراتر 



 

 

 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
72 

 

 

 1393 شهریورویرایش اول،  : تدوین مباني سند1فاز 

 

( نشان داده شده است. در زير مجموعه اين ناحيه 7. موق،يت جغرافيايي اين مناطق در شكل )ال .كند ميتجاوز ن

 و هوايي قرار دارند: اقليمي دو منطقه خاص  آ 

  دارا  شراي  بسيار سرد و در تابستان دارا  شراي  بسيار گررم  زمستانها باد قم كه در  عكاس -اول

 .باشد ميكه از لحاظ تغييرات دمايي ساالنه موردتوجه  باشد مي

  همانند شراي  تهران -شراي  حرارتي  ن در زمستان نسكتاً سرد  ايوانكي و قرر شيرين كه -دوم- 

و در گرمترين ماه سال بسيار گرم و مرطوآ است. اين ناحيه كه يكي از نقاط نسكتاً شرمالي كشرور   

شراي  حرارتي هوا در گرمترين ماه سال همانند شراي  تابستاني بندرعكاس است  شود ميمحسوآ 

بره  كه الكته دوام اين شراي  در بندرعكاس بيشتر است. قرر شيرين نيز دارا   آ و هروايي مشرابه   

 .باشد ميكه دارا  نوسان روزانه دما بسيار باالدر گرمترين ماه سال  باشد ميايوانكي 

 

 

 (5(: گروه اقليمي )6شكل )الف.
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 (: كوير مركزي ايران شامل دشت لوت و دشت كوير6گروه اقليمي )

. مررز  گيررد  مري   مركز  و جنوآ شرقي كشور را دربر ها بخشاين گروه اقليمي، عمدتاً مناطق پست و كوير  

مترر و براالتر    1300متر و مرزها  جنروبي  ن بره ارتفاعرات     1000شمالي اين پهنه اقليمي به ارتفاعات حدود 

تررين   ارتفراع  تررين و كرم   متر شرمالي  690درجه و ارتفاع  5/33طكس با عرج جغرافيايي حدود  شود ميمحدود 

تررين نقطره ايرن پهنره اقليمري       متر جنوبي 1430درجه و ارتفاع  28ايستگاه و خاش با عرج جغرافيايي حدود 

گرم، خيلري گررم و يرا     است. در اين گروه اقليمي، شراي  زمستاني نسكتاً سرد و تا خنك و شراي  تابستاني نيمه

( نمرايش داده شرده اسرت.    8خيلي گرم و خشك است. موق،يت جغرافيايي اين منطقه اقليمري در شركل )الر .   

، ميرجاوه، چغارت، بم، طركس و  روند ميترين نقاط اقليمي كشور به شمار  يه خشكايستگاهها  واقع در اين ناح

 باشند. ها  خشك اين ناحيه مي زابل از جمله ايستگاه

هرا  ايرن    ها  نمكي، وقوع شكنم در طول سال و نوسان دما  ساالنه باال نيز از ديگر ويژگي ها و تپه وجود دشت

 .سازد ميمسائل ناشي از خوردگي و  لودگي را در اين نواحي روشن ناحيه  آ و هوايي است كه لزوم بررسي 

 

 

 (6(: گروه اقليمي )7شكل )الف.



 

 

 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
74 

 

 

 1393 شهریورویرایش اول،  : تدوین مباني سند1فاز 

 

 ارتفاع جنوب كشور هاي كم : دشت7گروه اقليمي 

عرج از غرآ ترا جنروآ و    ارتفاع جنوآ كشور را دربر گرفته به صورت نوار  كم ها  كم اين گروه اقليمي، دشت

 فته است.جنوآ شرقي كشور امتداد يا

ها  واقع در  ن زياد نيست. در ايرن   گستردگي اين پهنه اقليمي تنوع عرج جغرافيايي و ارتفاع ايستگاه رغم علي

اقليم دو عامل مهم اقليمي، ي،ني ارتفاع و عرج جغرافيايي هر دو در جهت شدت بخشيدن به شراي  گرم بر هم 

يكي از گرمترين شرراي   آ و هروايي كشرور پديرده  مرده      . به همين دليل در اين پهنه اقليمي، اند شدهمنطكق 

 است.

در اين اقليم شراي   آ و هوايي در فرل زمستان، خنك يا م،تدل و در تابستان، خيلي گررم و خشرك، شرديداً    

مرطوآ است )نظير مناطق واقع در استان خوزستان به غير  گرم و خشك )نظير ايرانشهر( و يا شديداً گرم و نيمه

. خشك و بياباني بودن محي  و وجود بادها  گرم و غكار لود و تابش شديد  فتراآ و  باشد ميساحلي(  از مناطق

نوسان روزانه دما  هوا و نيز وجود گنكدها  نمكي و نمكزارها و عكور رودهرا  شرور از ويژگيهرا  ايرن ناحيره      

 . باشد مي

 شده است. ( نمايش داده8موق،يت جغرافيايي اين منطقه اقليمي در شكل )ال .
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 (7(: گروه اقليمي )8شكل )الف.

 

 : نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان8گروه اقليمي 

كيلومتر، در سواحل شمالي دريا  عمان و خلريج فرارس امترداد     60تا  5اين گروه اقليمي به صورت نوار باريك 

  يافته است. تنوع عرج جغرافيايي و ارتفاع در اين پهنه اقليمي بسيار كم است. در اين پهنه اقليمي تركيب سره 

كي به دريا باعث پديد  مردن شررايطي بسريار    عامل مهم اقليمي ي،ني ارتفاع كم، عرج جغرافيايي پايين و نزدي

. موق،يرت جغرافيرايي ايرن منطقره     شيود  ميها  جهان محسوآ  ترين اقليم گرم و مرطوآ شده است كه از وخيم

 ( نمايش داده شده است.9اقليمي در شكل )ال .

و بوشرهر  در نواحي ساحلي استان خوزستان شدت شرجي بودن و رطوبت هوا نسكت به مناطقي نظير هرمزگران  

تر است كه اين امر به علت تحت تاثير قرار گرفتن اين مناطق از  آ و هوا  صحرا  عربسرتان اسرت كره     پايين

تررين منطقره ايرن     . شررجي شرود  ميمنجر به كاهش ميزان فشار بخار  آ اشكاع و بال،كس افزايش دما  محي  

 ارزيابي نمود. وانت مياقليم را حد فاصل بندر لنگه تا چابهار بويژه در بندر جاسك 
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است كه در مقايسه با شور   1000در  48 باشد ميشور   آ خليج فارس در فرل زمستان كه واردات  آ كم 

در هرزار اسرت ايرن     14ها  جنوبي ترا   در هزار و شور   آ دريا  خزر كه در قسمت 35 آ اقيانوس هند كه 

 آ دريرا    .شرود  مياز شور   ن تا حدود  كاسته  يابد مينسكت زياد است ولي در بهار كه  آ وارداتي افزايش 

 .باشد ميدر هزار  37عمان نيز تا حد  شور است و شور   ن بطور متوس  

است كه در خليج فارس نفروذ كامرل   “ باد شمال”وزد  مهمترين باد  كه در مناطق ساحلي جنوبي كشورمان مي

، شدت و مدت وزش  ن در خليج عمان كمتر از خليج وزد ماه از سال از شمال غربي مي 8دارد و تقريكاً در مدت 

فارس است، اين باد در طول مدت وزش كه شدت  ن در تابستان بيشتر است گرد و غكار بسيار  همراه دارد كه 

، در شرود  مري كه به باد شمال شرقي گفته “ ناشي”. باد ديگر  موسوم به باد گيرد ميتمامي فضا  خليج را دربر 

روز دوام دارد و  5ترا   3وزد. در تنگه هرمز اين باد گاهي شديد و اين شدت از  احل ايران ميفرل زمستان در سو

وزد در حاليكه در خليج فارس هم در زمستان و هم در پراييز ديرده    در سواحل خليج عمان فق  در زمستان مي

كره ازطرر     باشرد  ميوبي باد غالب در تنگه هرمز و شهر بندرعكاس باد جن و شدت  ن نسكتاً زياد است. شود مي

 وزد. دريا به سمت خشكي مي

شده  گير  اندازهميزان باال بودن دما  نقطه شكنم در چنين مناطقي در جهان نظير ندارد. باالترين ميزان دما  

ديگر  كه بايستي مدنظر قررار گيررد      نكتهدرجه سانتيگراد گزارش شده است.  54سطح زمين در اين مناطق 

كره   باشرد  ميدر هنگام حمل و نگهدار   -بند  قرار دارند كه در درون پوشش و بسته -هيزات افزايش دما  تج

 د برسد.توان ميدرجه سانتيگراد نيز در روز نيز  71افزايش دما  حتي تا 
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 8(: نقشه گروه اقليمي 9شكل )الف.

 

 ها بندي كلي و كاهش تنوع به جهت سهولت در طراحي تقسيم

بند  اقليمي مناطق مختل  كشورمان ارائه گرديد و با توجه به ويژگيهرا    با توجه به  نچه كه در ارتكاط با پهنه

ايران را  توان ميها  ذكر شده، به جهت كاهش تنوع و سهولت شناخت  بيان گرديده در ارتكاط با هر يك از اقليم

بنرد  ترا حردود زيراد  منطكرق برا        كه اين طكقره  از نظر مناطق  آ و هوايي به چهار منطقه اصلي تقسيم كرد

 . مناطق اصلي عكارتند از:باشد ميبند  كشور از نظر باران و دما  هوا  تقسيم

 4و  3بند  اقليمي  مناطق ساحلي جنوآ دريا  خزر شامل پهنه -1

 2و  1ها   بند  اقليم مناطق كوهستاني كشور شامل پهنه -2

 7و  6و  5ها   د  اقليمبن فالت مركز  كشور شامل پهنه -3

 8بند  اقليمي  مناطق ساحلي جنوآ شامل پهنه -4



 

 

 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
78 

 

 

 1393 شهریورویرایش اول،  : تدوین مباني سند1فاز 

 

بند  اقليمي، توجه بره سراير پارامترهرا و شرراي  محيطري نظيرر        اين نكته حائز اهميت است كه در كنار طكقه

ريزگرد كره   ي پديدهها و    گرد و غكار، ميزان شور   آ درياها و درياچهها طوفانغكار لود بودن هوا، وقوع مكرر 

 تاثير داشته باشند مورد توجه قرار گيرند. فشارقو بر عملكرد تجهيزات  ندتوان مي

 ارائه گرديده است. -شراي  خاص -( مشخرات اقليمي خاص هر منطقه اقليمي1در جدول )ال .

 گانه كشور (: مشخصات اقليمي ويژه مناطق هشت1جدول )الف.

 منطقه اقليمي
 شراي  اقليمي ويژه

8 7 6 5 4 3 2 1 

 < C 40حداكثر مطلق  رر رر رر رر × * * *

 دما

 > -C40حداقل مطلق  × × رر رر رر رر رر رر

 < C30متوس  ماهانه  رر رر رر رر رر * * *

 < C20متوس  ساالنه  رر رر رر رر رر * * *

 < C35متوس  روزانه  رر رر رر رر رر * * *

 ارتفاع از سطح دريا متر 1000بيش از  * * رر رر * * * رر

در شراي  عاد  × × × × × × × ×
s

m34> 
 باد

در شراي  يخكندان * * رر رر رر رر رر رر
s

m20> 

  لودگي باالتر از شدت متوس  رر رر × × × * * *

 بار يخ ميليمتر 20بيش از  * * رر رر رر رر رر رر

2باالتر از  رر رر رر رر × × × ×
m

W 1000  اش،هUV 

 < kPa 2/2متوس  روزانه  رر رر * رر رر رر رر *
 فشار بخار اشكاع

 < kPa8/1متوس  ماهانه  رر رر * رر رر رر رر *

 %95متوس  روزانه باالتر از  رر رر × رر رر رر رر رر

 رطوبت نسكي
 %90متوس  ماهانه باالتر از  رر رر × رر رر رر رر رر

 رر رر رر ررر رر رر رر *
Cدرصد در دما   50باالتر از 

40 

 خورندگي اتمسفر  باالتر از حد متوس  رر × * × × × × *

 ميليمتر بر دقيقه 2تا  1باالتر از  × × × رر رر رر رر ×
حداكثر ميزان نرخ 

 بارش روزانه

 ت،داد روز يخكندان < 100 * * رر رر رر رر رر رر

 رخ دهد. دتوان مي: در برخي مناطق *ررر : كاربرد ندارد*: كاربرد دارد
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 همراه با ريزگردبندي تعداد روزهاي  پيوست )ب(: پهنه

بند  منتشر شده توس  مركز ملي اقليم شناسي ايران در خروص ت،داد روزها  همراه برا   ( پهنه1در شكل )آ.

بند  ارائه شده ممكن اسرت برا وضر،يت     ميالد  نشان داده است. بايد توجه داشت كه پهنه 2012ريزگرد در سال 

  سيستان و بلوچستان و هرمزگان به طور كامل مطابقت نداشته باشرد كره بره علرت ت،رداد ناكرافي       استانهاواق،ي 

 است. استانها ها  انتخاآ شده در اين  ايستگاه

 

 

 ميالدي 2012بندي تعداد روزهاي همراه با ريزگرد در سال  ( پهنه1ب.شكل )



 

 

 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
80 

 

 

 1393 شهریورویرایش اول،  : تدوین مباني سند1فاز 

 

ارگذاري به لحاظ ب بندي مناطق آب و هوايي كشور پيوست )پ(. نقشه پهنه

 خطوط انتقال نيرو
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بر اساس مطالعات ميداني  كشور پيوست )ت(. نقشه آلودگي مناطق خاص

 سنجش آلودگي
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ي  نقشه مناطق خورنده اتمسفري كشور بر اساس طول دورهپيوست )ث(.

 نمداري
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 مقدمه

ها در مناطق با اقليم  تجهيزات فشار قوي و عايق ي نوينها فناورينقشه راه توسعه  فاز دوم سند راهبردي وگزارش در 

 است تدوين و تشريح شده است:ذيل فناوري كه شامل دو بخش كلي ارزيابي هوشمندي خاص، 

 

 .ددگرتبيين ميدر اين بخش اين سند  ي مشمولِفناورانه يحوزه "شناسايي حوزه فناورانه"در بخش اول تحت عنوان 

ها در مناطق با اقليم خاص را نشان تجهيزات فشار قوي و عايقنوين ي ها فناورياز كلي از ابتدا درخت فناوري كه شمايي 

 .شود ميارائه  دهد مي

شرح داده به طورِ اختصاري ها در مناطق خاص به صورت ي نوين مربوط به تجهيزات فشار قوي و عايقها فناوريدر ادامه 

ها و الگوهاي نوين است كه بوه  ، راهكارها، روشها فناوريي ي نوين شامل مجموعهها فناوريبه ذكر است كه . الزم شوند مي

  در شبكه مربوط باشد. هاتجهيزات فشار قوي و عايقاز  برداري بهره و يا هاساخت تجهيزات فشار قوي و عايق

 

ها در مناطق با ي نوين تجهيزات فشارقوي و عايقها فناوري به منظور ارزيايي آينده "پژوهيآينده"در بخش دوم تحت عنوان 

اقليم خاص در جهان، ابتدا روند كلي برخي رويكردهاي مهم در فناوري تجهيزات عايقي و فشار قوي در جهان ارائه خواهد شد 

قليم خاص چگونه است و در فشار قويِ مناسب براي مناطق با ا ات عايقيتجهيز فناورانه در حوزه مسيركه  شود مينشان داده و 

 شده است. تي در صنعت برق تدوين نمودههاي كالن آبر اساس چه معيارها و ضوابطي طرحعين حال 

 هاي فناورانه شناسايي حوزه -1

1هايي مانند  هاي فناورانه از روش براي شناسايي حوزه
QFTو يوا درخوت    3ي ارزش پورتِر ، زنجيره2، رويكرد مبتني بر فرايند

ي  تووان از زنجيوره   براي اين پروژه مياست.  1كه دو مورد اول بيشتر مربوط به شناسايي در سطح بنگاه شود ميستفاده فناوري ا

 .گيرد مي، درخت فناوري مورد استفاده قرار مشاور كارشناسان توصيهارزش پورتر يا درخت فناوري استفاده كرد كه بنا بر 

                                                 
1 . Quality Function Deployment 
2 . Process-Base Approach 
3 . Porter Value Chain 
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 اوري بر اساس ابعاد ذيل صورت گرفته است:صورت گرفته جهت تدوين درخت فن بنديِ تقسيم

 مناسب براي مناطق با اقليم خاص تجهيزات عايقي فشار قويِ .1

و تجهيوزاتِ موورد    بورداري  بهوره در مناطق با اقليم خاص )شامل دانوش فنوي    تجهيزات عايقي فشار قوي برداري بهره .2

 تجهيزات عايقي فشار قوي( برداري بهرهاستفاده در 

 تشريح خواهد شد. واوري مربوط به تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص ارائه در ادامه درخت فن
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 هاي فناورانه تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص بندي حوزه (: درخت فناوري: طبقه1-1شكل )

 

 

                                                                                                                                                                  
1 . Firm 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
3 

 

 

 1393 مهرویرایش اول،  ریو: هوشمندی فنا2فاز 

 

 

 

     
     

    PE

             

            
      

        

�        
Cryostat

              

          
      kv       

                   
HTS          

�    
     XLPE

            
       

             
KV       

      �                 
            

    
      

      

       

          
       

�    
    

             

    

     
    

    

                 
           

          �    
         

       

    

          

 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
4 

 

 

 1393 مهرویرایش اول،  ریو: هوشمندی فنا2فاز 

 

 

 هاي جامد و تجهيزات فشار قوي با عايق جامد بندي عايق درخت فناوري: طبقه(: 2-1شكل )
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 بندي عايقهاي مايع و تجهيزات فشار قوي با عايق مايع (: درخت فناوري: طبقه3-1شكل )
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 فشار قوي با عايق خالءبندي تجهيزات  (: درخت فناوري: طبقه4-1شكل )
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 بندي عايقهاي گازي و تجهيزات فشار قوي با عايق گازي (: درخت فناوري: طبقه5-1شكل )
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   فشار قوي تجهيزات عايقيطبقه بندي   -1-1

 عايق گازيبا عايق مايع، با عايق جامد، تجهيزات با  بهتوان  هاي مورد استفاده در تجهيزات فشارقوي را مي عايقطور كلي ب

  .شود مي پرداختهبندي كرد كه در ادامه به آن  خالء طبقه و با عايق

 عايق جامدتجهيزات فشار قوي داراي  -1-1-1

  مقدمه

باشند و عالوه بر  2و ايجاد شيار و خزش 1شدگي هاي سوراخ سب در برابر پديدهبايستي داراي استحكام مناجامد مواد عايقي 

مورد انتظار استقامت الزم را نشان دهند تا بدين ترتيب به لحاظ فني  ر شرايط حرارتي، مكانيكي و محيطيآن بايد بتوانند در براب

 و اقتصادي طراحي مناسبي را فراهم آورند.

مواد عوايقي   فشارقوي در خصوص بكارگيريمهندسين  سِيري پيوسته داشته، اما رويكرد ندها هرچ توسعه صنعتي اين عايق

انود راه حول    عايقي كه آزموون خوود را پوس داده    اط است و معموالً بكارگيريِ موادكاربردهاي خاص غالباً توام با احتي درنوين 

عايقهاي جامود اشواره گرديوده و    انواع معرفي كلي و موجز در ادامه ابتدا به . ]2[ است 3بلندمدت برداري بهرهتري، براي  مناسب

 گردد. سپس به برخي فناوريهاي نوين در اين خصوص اشاره مي

 با رزين يا روغن هاي كاغذ و چوبِ اشباع شده عايق 

داشته  از دير باز مورد استفاده قراربه علت دارا بودن استقامت مكانيكي و خواص قابل قبول الكتريكي چوب عايقي است كه 

 اشباع شده باو يا شده كاري  كامالً خشك و چسب آن به صورت 4اي در شكل ورقه و ياتوزيع  ي شبكههاي  ها و تيرك و در دكل

 ]2[د.نو دار شته، در ترانسفورماتورها و بعضي از انواع سوئيچگيرهاي قديمي كاربرد دا5رزين

 

 شيشه 

                                                 
1 - Puncture 
2 - Creep/Tracking 
3 - Long Term Performance 
4 - Laminated Form 
5 - Glued/Impregnated with Resins 
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 هسوته در توليد  شيشه اليافهاي خطوط انتقال، به شكلِ  هاي مقره كشيشه عايقي قديمي است كه عالوه بر كاربرد در چتر

ها حكايت  مشكالت اين نوع مقرهبرخي اي از  هاي شيشه هاي كامپوزيتي كاربرد دارد. تجربيات بكارگيري مقره عايقي براي مقره

 :]3[ دارد كه عبارتند از

 كاري عمدي خُرد شدن بر اثر شكست الكتريكي شديد يا خراب 

 مدت طوالنيسطحي الكتريكي  هاي تخليهگي سطح شيشه بر اثر خورد 

 پرسلين 

. اين ه استرقيب بود بيو بوشينگ هاي تجهيزات ي خطوط انتقال ها مقرهطي چند دهه به عنوان عايق سازنده در  پرسلين

استقامت مكوانيكي   .قابل قبولي دارد 2عملكرد مناسب و نيز مشخصه شكست الكتريكي 1سطحِ متوسط ودگيعايق در شرايط آل

به لحاظ پير شدگي نيز در برابر شرايط محيطي بسيار مقاوم است و عمر مفيد بوااليي  توسعه يافته است. نيز مناسب و بسيار آن 

 .]2[ ي نداردمناسب عملكردبه لحاظ بهره برداري نواحي با سطح آلودگي سنگين كاربرد در اما براي دارد. 

بر روي آن بر اثور قورار گورفتن در معور       4شكستگي، 3ستعد بودنِ آن براي ايجاد تَرَكپرسلين به لحاظ عايقي، م معايب

 . ]3و2[ استشديد ولتاژي  هايبر اثر شوك)پانچ شدگي( شدگي  يا سوراخبويژه خرابكاريهاي عمدي و هاي مكانيكي  شوك

 هاپليمر 

هاي منحصر به فرد مواد  زه با توجه به ويژگيامرو اند. در صنعت برق بسيار روا  يافته پليمريهاي اخير مواد طي سال

اين مواد در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي جايگزين بسيار مناسبي به جاي فلزات، چوب و انواع مختلف اين ، پليمري

ر مقاومت در برابر خوردگي، عم ،توان از وزن كم كامپوزيتي ميپليمري هاي مواد  آيند. از جمله ويژگي پالستيك به شمار مي

پذيري خوب، سختي و استحكام باال، جذب انرژي مناسب، مقاومت باال در برابر ضربه، ضريب انبساط  خستگي باال، قابليت شكل

  گرمايي كم، عايق بودن در برابر الكتريسيته و گرما، تنوع رنگ و كاربردهاي وسيع آن در صنايع مختلف نام برد.

 هارزين( الف

                                                 
1 - Moderate Pollution 
2 - Flashover Characteristics 
3 - Crack 
4 - Fracture 
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ن نوع يا اند. توليدكنندگانِ ند كه از قديم كاربرد زيادي داشته و از لحاظ كابرد مورد رضايت بودهموادي عايقي هست 1ها رزين  

صورت گرفته است كه اند كه بر پايه تغيير مواد قديمي با هدف استخرا  موادي جديد  ها تركيبات گوناگوني را عرضه كرده عايق

ي عايقي اين  هاي ترموسِت است. مشخصه رزيني آن اپوكسي كه نمونهد اشنب 2گيري شده هاي مشابه با رزين قالب داراي قابليت

 . 5سيليكاو يا  4هايي مانند فايبرگالس پُركننده ،است ها آنمورد استفاده در  3هاي مواد تابعي از نوع و همچنين كيفيت پُركننده

كاربرد زيادي  لتاژ فشار متوسط تا فوق توزيعجريان و وترانسفورماتورهاي  تابلويي،ي ها مقرهها در  رزين اپوكسيبطور نمونه 

 دارند. 

 ها( سيليكون رابرب

HTVهاي سيليكون رابري شامل  شامل عايق 
6 ،LSR

RTVو  7
 :]2[ شود مي 8

 HTV  اُزن، 9روند، زيرا مقاومت خووبي در برابور كرونوا    ي مورد استفاده در فضاي باز بكار ميها مقرهها در ،UV  ِو اشوكال 

هواي   آن به صورت قطره كه آب بر روي سطحِ شود ميباعث  10گريزي آب دارند. اين ماده به علت خاصيتِ گوناگون آلودگي

گردد است كه امكان ايجواد   كوچك ظاهر شود و همين مسئله سبب ايجاد مسيرهاي داراي مقاومت باالي جريان نشتي مي

كوه جمعواً داراي    شود مياي محسوب  ون تنها مادهرساند. شايد بتوان گفت كه سيليك را به حداقل مي هاي باند خشك جرقه

 چنين خواص مطلوبي است. 

 در داخول عوايق بسويار ضورورت دارد      11هاي پيچيده كه ممانعت از تشوكيل حفوره   براي ساخت سطوح عايقيِ داراي شكل

 بسيار مناسب هستند.  LSRهاي  عايق

  عايقRTV بر روي سوطح   1اي آبگريز با ايجاد اليه رود، زيرا ار ميي پرسليني بكها مقرهي پوششي بر روي  نيز عنوان اليه

 بخشد. را در برابر رطوبت و آلودگي بهبود مي ها مقرهكارآيي اين پرسلين، 

                                                 
1 - Resin 
2 - Cast Resin 
3 - Filler 
4 - Glass Fibre 
5 - Silica 
6
 . The High Temperature Vulcanized Form of Silicone Rubber 

7
 . Liquid silicone rubber 

8
 . Room-Temperature-Vulcanized Silicone Rubber 

9 . Crona 
10 . Hydrophobic 
11 . Void 
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 و پي وي سي اتيلن( پليپ

ر بسيار مورد توجه قرادر صنعت كابل سازي اتيلن عايقي است كه به علت دارا بودن استقامت الكتريكي باال و تلفات كم،  پلي

كاربردِ آن چنودان گسوترش نيافتوه بوود اموا در       ،اتيلن . هرچند در آغاز به علت مشخصات حرارتي نامناسبِ پلي]2[گرفته است.

XLPEآن تحت عنوان   نهايت با توليد نوع كراس لينك شده
مسوتعدِ تخليوه    XLPEاستفاده از آن گسترش يافوت. هرچنود    2

ي ها كابلاي مناسب است كه براي ساخت  اين حال مشخصات عايقيِ آن به اندازه هاي در حدِ چند پيكوكولن است، اما با جزئي

 .]2[ رود كيلوولت بكار مي 500ي ها كابلمختلف و البته به طور محدود براي توليد  هاي ولتاژي رده

 ت( پلي آميدها

 :]2[عبارتند از  آميدها انواع مختلف پلي

 هاي بر پايه كامپوزيت  Melinex/Mylar 130براي كالس دماييِ  كهاستر(  ه با فيبر پلي)همرا ( درجهClass B مناسب )

 هستند. 

  ِعايقNomex درجه مناسب است 155( كه براي كالس دماييِ 3آميد )كاغذ پُلي 

 عايق Kapton 180( براي كالس دمايي 4آميد )غشاءِ پُلي ( درجهClass Hمناسب است ) 

  عايقNomex عموالً تحت شرايط خالء( كه در ترانسفورماتورهاي نوع خشك در كالس به شكل اشباع شده با رزين )م

 ( كاربرد دارد. Class Bدرجه ) 130دمايي 

 

  پروپيلن ( پليث

الكتريك )به  ي دي باال و تلفاتِ ناچيز، به عنوان ماده علت دارا بودن استقامت الكتريكي عايقي است كه به( PP)پروپيلن  پلي

الكتريوك موورد    در مايعوات دي  5ي تورم رود. به منظور ممانعت از ايجاد پديده ي فشارقوي به كار ميها شكلِ غشائي( در خازن

                                                                                                                                                                  
1 . Hydrophobic 
2 - Cross-Linked Polyethylene 
3 - Polyamid Paper 
4 - Polyamid Film 
5 - Swelling 
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پروپيلن كه با كاغوذ   هاي پلي پروپيلن اهميتِ زيادي دارد. نوع جديدي از عايق پلي مناسبِ 1ي ها، انتخاب درجه استفاده در خازن

 .]2[ اند در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته فشار قوي يِبلكا يشبكه ي اخير در اند، طي دو دهه بندي شده اليه

EPRها )اتيلن پروپيلن رابر
پذير هستند،  ها انعطاف د. اين نوع عايقنهاي فشار متوسط اكسترودشده كاربرد فراوان دار در كابل( 2

ها  خلي دارند و مشخصات الكتريكي آنهاي دا خوبي در برابر تخليه جزئي ، مقاومتگيرد شكل نمي 3آبي ي درخت پديده ها در آن

EPDMهاي  مناسب است. البته عايق
بوه   EPRتر از  هاي مورد استفاده در فضاي بيروني عايقي مناسب براي استفاده در مقره 1

قيق ها در شرايط آلودگي به طور د و كرونا دارند، هرچند كه رفتار بلندمدت آن UVرسند، زيرا مقاومت بيشتري در برابر  نظر مي

 . ]2[مشخص نشده و همچنان در حال مطالعه است 

 مواد نانو 

 اند كه شامل ساخت مواد نانواستفاده در صنعت برق كاربرد داشته جهتاخير مواد نانو در ساخت مواد عايقي  يها طي سال

واص الكتريكي، مكانيكي و خپليمري به منظور افزايش  نانو جهت استفاده در ساختار موادِ هاي مقياسالكتريك و پُركننده دي

سازي نشده است و مطالعات بيشتري در خصوص اين كاربرد ها هنوز تجاريالبته رويكرد نانو در عايق بوده است. آنها حرارتي

  .]5[اين مواد به عنوان عايق در تجهيزات فشار قوي بايد صورت گيرد 

هايي در مقياس نانو به صورت پُركننده ها آن پليمري ر ساختارهايي هستند كه دهاي پليمري در واقع كامپوزيت نانوكامپوزيت

، است هاو همچنين ميكروكامپوزيت هاي قديميها بسيار بسيار كمتر از پركنندهجا كه ابعاد اين پُركنندههمگن وجود دارد. از آن

 ها هرچند خواصِشد كه ميكروكامپوزيت بايد متذكردر ساختار پليمر بسيار زياد است.  ها آني مقدار مورد استفاده از اين رو

ان مطلوب نيست. به همين جهت رويكرد نانو مورد توجه قرار دچن ها آنمكانيكي و حرارتيِ مناسبي دارند، اما خواص الكتريكي 

-زيتو همين مسئله حاكي از مزاياي نانو در مقايسه با ميكروكامپو بخشدنيز بهبود مي ازيرا خواص الكتريكي ر ،گرفته است

 . ]6[ هاست

ها با هدفِ بهبودِ خواصِ عايقي در شرايط در عين حال مطالعات مختلف در خصوص بكارگيري مواد نانو در ساختار عايق

آلودگي يكي از موضوعات حائز اهميت است كه همچنان در حال انجام است و البته دستاوردهايي در اين حوزه حاصل شده 

                                                 
1 - Grade 
2
 . Ethylen Propylene Rubber 

3 . Water Tree 
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-( بر روي سطوح مقرهTiO2اكسيد تيتانيوم ) اي از مواد نانوي ديده است كه بكارگيري اليهاست. براي مثال مطالعات نشان دا

 UVتوام با اثرات ناشي از عواملِ محيطيِ ديگر مانندِ ها را در شرايط آلودگيِ محيطيِ سنگين  هاي سراميكي، عملكرد اين مقره

قدرت  ي اين نوع نانو در شرايطِ محيطي است. بخاطرِ يهال توسط 2پااليندگيخود فرايند كه علت آن دهد ميبسيار بهبود 

ي الودگي  چسبنده در اليه تابش نور، هرگونه مواد ارگانيكِ آن تحت شرايط دوستي آب و خاصيت TiO2اكسيداسيون باالي 

ارش معمولي به لودگيِ باقيمانده نيز از طريق بآو موادِ  شود ميتبديل  H2Oو  CO2نشسته بر روي سطح نانو اكسيده شده به 

مطالعات ديگر نيز نشان داده است كه بكارگيري  .]7[( نشان داده شده است 7-1در شكل )اين فرايند  .شوند ميراحتي شستشو 

اتيلن را در برابر  اتيلن، در مقايسه با ذرات با ابعادِ ميكروني، خواص ولتاژي و استقامت پلي ذرات نانوي سيليكا در ساختار پلي

 . ]8[دهد  اي افزايش مي كي به طور قابل مالحظهشكست الكتري

 

 اكسيد تيتانيم بر روي سطح سراميكي در شرايط سخت محيطي  ي اليه ديدپااليندگ(: فرايند خو7-1شكل )

 تجهيزات فشار قوي با عايق جامدنوين ي ها فناوريبرخي معرفي  -1-1-1-1

 خود كراس آرمهاي مقره -1-1-1-1-1

و ابعاد آن است كه تاثير بسزايي در خواص الكتريكي و  دكل شكل لكتريكي،در خطوط انتقال ايكي از پارامترهاي مهم 

ها هميشه موضوع مورد عالقه طراحان  داليل زيادي تغيير شكل و كاستن ابعاد دكله مكانيكي و همچنين حريم خط دارد. ب

                                                                                                                                                                  
1
 . Ethylene Propylene Hexadiene Monomer 

2 Self-Cleaning Process 
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ها  دي و كراس آرمبخصوص در مناطق شهري تغيير آرايش دكل، ها ،استيكي از داليل مهم حريم خط كه خطوط بوده 

از اهميت  1و كاستن هر چه بيشتر حريم كمك كند. بدين لحاظ استفاده از خطوط فشرده ها آنسازي ابعاد  تواند به بهينه مي

در كاهش حريم و  ها آنباشند، اثربخشي  بويژه اگر اين خطوط چند مداره و داراي چندين سطح ولتاژ  ،خاصي برخوردار است

در آرايش  گيرند ميهاي خود كراس آرم كه بعنوان عايق بين هادي و بر  قرار  مقرهگردد.  تر مي نمايانبهبود صرفه اقتصادي 

انجام وظيفه بعنوان عايق خط و دومين عملكرد قرار گرفتن بجاي  ها آناولين عملكرد  .خطوط فشرده داراي دو عملكرد هستند

دارنده خط كاهش  كراس آرم فلزي دكل عمالً طول بازوهاي نگهبدين ترتيب با حذف  است.آرم و تحمل بار مكانيكي كراس

آرم در آرايش خطوط انتقال هاي خودكراس بكارگيري مقره يابد و اين همان هدفي است كه خطوط فشرده بدنبال آن هستند. مي

 اي را به همراه خواهد داشت: كمپكت مزاياي عديده

 

  

 نيروهاي مكانيكي وارده و (: شماتيكي از مقره خود كراس آرم8-1شكل )

كاهش محسوس هزينه كلي احداث خط با كاهش ارتفاع و سطح مقطع دكلها در مقايسه با دكلهاي تلسكوپي  .1

 متعارف

 ها موجود بدون افزايش حريم در برخي از آرايش ولتاژ در خط 2امكان ارتقاء .2

 فزايش دماي كار هاديپذيريِ افزايش توان عبوري خط با ا امكان امكان ارتقاء بارگذاري خط و .3

 

                                                 
1 . Compact 
2 . Upgrading 
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 (: مقايسه حريم خطوط كمپكت با مقره خودكراس آرم با طراحي دكلهاي متعارف9-1شكل )

 ( ارتقاء بارگذاري خطِ موجود نشان داده شده است.11-1( ارتقاء ولتاژ در خط موجود و در شكل )10-1در شكل )

 

 ولتاژ خط(: استفاده از مقره خودكراس آرم جهت ارتقاء 10-1شكل )
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 (: استفاده از مقره خودكراس آرم جهت ارتقاء بارگذاري خط11-1شكل )

 

مزاياي فنوي و اقتصوادي    شود ميپذير  سازي خطوط انتقال كه از طريق ساخت مقره خودنگهدار خط امكان بطور خالصه فشرده

 :گردد زيادي به همراه دارد كه به طور خالصه به موارد زير اشاره مي

 ها ع و سطح مقطع و وزن دكلكاهش ارتفا -1

 حذف قسمتهاي فلزي )كراس آرم( در فاصله فازها -2

 كاهش مساحت زمين و كمتر شدن معار  )كاهش نسبي حريم خط( -3

 ي الكتريكي و اثرات زيست محيطيها ناكاهش تاثير ميد -4

 كاهش راكتانس خط و افزايش توان قدرت انتقال خط -5

 در برخي خطوط موجود 1امكان افزايش توان -6

 در برخي خطوط موجود 2كان افزايش سطح ولتاژ خطام -7

 كاهش كلي هزينه احداث خط -8

                                                 
1 . Uprating 
2 . Upgrading 
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 محيطي نيز خواهند بود. جويي اقتصادي و بهبود اثرات زيست الزم به ذكر است كه تمام اين مزايا باعث صرفه

 انتقال تر كردن خطوط فشرده جهت كامپوزيتي هاي كراس آرم -1-1-1-1-2

هوا را متحمول    نيروهاي وارده از سويم  ،يرو است كه بصورت يك بازو در روي دكلآرم )بازو( قسمتي از دكل انتقال ن كراس

هواي انتقوال نيورو در داخول كشوور از       كند. با توجه به اين كه امروزه تمامي دكل را به سمت بدنه دكل هدايت مي ها آنشده و 

باشند، لذا به جهت حفظ فاصله الكتريكي،  ميها، رساناي الكتريكي  و از آنجايي كه اين نبشي شوند ميهاي فوالدي ساخته  نبشي

. اين فواصل موجود باعث ايجاد لنگرهاي زيادي در كل شوند ميها در فواصلي از بدنه دكل به دكل وارد  نيروهاي وارده از سيم

، هوا  آنسبكي  ها، عالوه بر آرم دكل . استفاده از مواد كامپوزيت در ساخت كراسدهد ميدكل شده و بالطبع وزن دكل را افزايش 

بدنه دكل منتقل نمايند. اين امر باعث كاهش لنگرهاي وارده  تر بهنزديكمكاني ها را در  توانند سيم رسانا بودنشان، مينابه علت 

توانود   ها در طول يك خط موي  اي كاهش دهد. كاهش وزن دكل تواند وزن كل دكل را به نحو قابل مالحظه به دكل شده و مي

 ل مالحظه در هزينه احداث آن گردد.جويي قاب باعث صرفه

 هوا  آن. مقاومت شوند ميهاي پالترود شده، بيش از ده سال است كه براي توزيع برق و كاربردهاي روشنايي استفاده  پروفيل

 آل براي تيرهاي را جايگزيني ايده ها آنهاي دي الكتريك و نسبت استحكام به وزن باال،  در برابر خوردگي و پوسيدگي، ويژگي

 چوبي، فوالدي و بتني كرده است.

 

 

 (: نمايي از كراس آرم كامپوزتي12-1شكل )
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  1(MCAاي ) برقگيرهاي چند محفظه -1-1-1-1-3

زني و خواموش   حفاظت از خطوط هوايي در مقابل صاعقه با استفاده از تكنيك ايجاد چندين فاصله هوايي سري براي جرقه

هواي   هاي چند فاصله هوايي بصورت تركيب سري با مقاوموت  از سيستمباشد. استفاده  سازي قوس داراي تاريخچه طوالني مي

براي حفاظت تجهيزات پست در مقابل اضافه ولتاژ كه در زموان خوود نتوايو موفقيوت      SiCغيرخطي برقگيرهاي شناخته شده 

 باشد. از جمله اين تجربيات مي ،آميزي را نيز در برداشته است

اي )سيستم چند  هايي را در زمينه توسعه برقگيرهاي چند محفظه ور روسيه فعاليتدر كش 2هاي اخير شركت استريمردر سال

كيلوولوت و همچنوين    35تا 10در رنو  اي چند محفظه توليد برقگيرها -1موفقيت در  ها آناي( داشته است كه از جمله  محفظه

باشود. برقگيرهواي    هاي برقگير و مقره مي ديها و توانمن اي كه تركيبي از ويژگي اي چند محفظه دستگاه جديد برقگير مقره -2

باشند. افزايش ولتواژ خوط    اي توانايي حفاظت از خطوط هوايي در برابر صاعقه را در هر رنو ولتاژي دارا مي اي چند محفظه مقره

 د.باش اي برقگير، رنو ولتاژ و توانايي خاموش كردن قوس زنجيره برقگير مقره مي نيازمند افزايش واحدهاي زنجيره

اي محصووالتي بوراي    اي چنود محفظوه   ها با خاصيت برقگيري وجود دارد. برقگيرهاي مقره هاي مختلفي براي مقرهطراحي

باشند.  اي مي اي سيستم چند محفظه هاي چند محفظه اي، چيني و يا پليمري با استفاده از سيستم هاي شيشه نصب بر روي مقره

قگير را بر روي مقره بدون اينكه تخريبي در توانايي عايقي آن رخ دهد اعموال  هاي بر اي ويژگي نصب يك سيستم چند محفظه

اي در خطوط هوايي باعث حذف سيم محافظ بودليل عودم نيواز بوه آن      اي چند محفظه كند. بدين دليل، كاربرد برقگير مقره مي

ها و عملكرد بهتر در حوين   لي هزينههاي آن شامل كاهش ارتفاع، وزن و هزينه پايه است. عالوه بر كاهش ك كه مزيت شود مي

هواي قطوع خوط زيور بوار و       صاعقه، در خطي با اين ويژگي شاهد كاهش قابل چشمگيري در خطاهاي ناشي از صاعقه، آسيب

اي كارآيي بهتري در حفاظوت خطووط هووايي در برابور برخوورد       اي چند محفظه هاي نگهداري هستيم. برقگيرهاي مقره هزينه

 دارند. 3(DLSمستقيم صاعقه )

                                                 
1 - Multi-Chamber Arrester 
2 - Streamer 
3 - Direct Lightning Stroke 
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جهت محدود  1(MCS) اي هاي چند محفظه مكانيزم اساسي عملكرد اين برقگيرها بر مبناي استفاده از تكنولوژي سيستم

اي از تعداد  سيستم چند محفظه است((. همانطور كه مشخص 13-1)شكل ) استوار استسازي جريان و خاموش كردن قوس 

اند، تشكيل شده است. در  سيليكوني به ترتيب و آرايش خاصي تعبيه گرديدهمانند كه در پوششي  گوي زيادي الكترود فلزيِ

 هايي براي تخليه گازها تعبيه شده است.  هاي هوايي بين الكترودها روزنه امتداد بدنه و بر روي فاصله

بين هر دو  كند باعث شكست الكتريكي فاصله هوايي هنگاميكه اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه به اين برقگيرها اصابت مي

به دليل فاصله كم بين الكترودها با فشار  دهد مي. تخليه الكتريكي كه بين الكترودها درون محفظه رخ شود ميالكترود مجاور 

. فرآيند انفجار و شود ميهاي تعبيه شده در سطح( و محيط بيرون برقگير رانده شده و در هوا خاموش  زياد به سمت بدنه )روزنه

كند،  هاي تخليه حركت مي تخليه الكتريكي بين الكترودها در نهايت در جهت افزايش مقاومت كانالطوالني شدن مسير 

 كند. گونه برقگيرها جريان ايمپالس اضافه ولتاژ صاعقه را محدود مي بنابراين اين

 

 

(a) 

 

(b) 

 اي (: سيستم چند محفظه13-1شكل )

a ،نمايي از لحظه وقوع تخليه الكتريكي )bاز لحظه پايان تخليه الكتريكي ( نمايي 

 كانال تخليه -4محفظه خاموش كننده قوس الكتريكي،  -3الكترودها،  -2پوشش سيليكوني،  -1

                                                 
1 - Multi-Chamber System 
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 رده انتقال اي چند محفظه مقره(: 14-1شكل )

 

 و حفاظت شبكه فشار متوسط در برابر اضافه ولتاژهاي القايياي  برقگيرهاي چند محفظه

 kVنشان داده شده است. از اين نوع برقگيرهوا در خطووط   كيلوولت  20رده  اي محفظهچند ك برقگير ( ي15-1در شكل )

 توان استفاده نمود. ( كه در معر  اضافه ولتاژهاي القايي ناشي از صاعقه هستند ميkV 24)حداكثر  20

 

 ت اضافه ولتاژ القايي مستقيم صاعقه و حفاظغير اي براي حفاظت برخورد  (: برقگير چند محفظه15-1شكل )

بر روي هر فاز يك پايه بايسوتي يوك برقگيور نصوب      kV 10بطور عملي مشخص شده است كه براي ولتاژهاي باالتر از  

كه  AC. در اين مورد، جريان شود مياز اين مدل بر روي يك فاز هر پايه نصب  واحدك ي (16-1شكل ). بنابراين مطابق شود

بندد. وجود مقاومت  زمين و پايه مي Rgمسير خود را از طريق مقاومت  شود مياز برخورد صاعقه ايجاد بدليل ولتاژ القايي ناشي 

كوه ايون خوود كوارآيي برقگيور را در خواموش كوردن قووس          شود مياضافي در مدار زمين پايه باعث كمتر شدن مقدار جريان 

 .دهد ميالكتريكي افزايش 
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 حفاظت در برابر اضافه ولتاژهاي القايي ناشي از صاعقه(: آرايش برقگيرها بمنظور 16-1شكل )

 

 هيبريدي هاي و بوشينگ ها مقره -1-1-1-1-4

دارد، افزايش شديد جريان نشتي است.   ها در مناطق با آلودگي سنگين وجود برداري از مقره يكي از مشكالتي كه در بهره

توان به تلفات توان،  شبكه گردند. از اين ميان، مي برداري از توانند موجب بروز مشكالت مهمي در بهره ي نشتي، ميها ناجري

 ايجاد تداخل در اموا  راديويي و قطع شدن خط اشاره نمود.

معموالً هدف از اين است. هاي تركيبي  هايي كه اخيراً در صنايع مختلف كاربرد زيادي پيدا كرده استفاده از طرح يكي از ايده

باشد.  مختلف، در يك طرح واحد مي  باشند، دستيابي به مزاياي چند طرح م ميهاي هيبريدي موسو ها، كه به طرح نوع طرح

هاي تركيبي يا هيبريدي، از حدود دو دهه پيش مورد توجه  صنعت مقره نيز، از اين قاعده مستثني نبوده و ايده استفاده از مقره

هاي ابداع  اند. در طرح گرفته آهن مورد استفاده قرار هها، در خطوط را است. اولين محصوالت توليدشده از اين نوع مقره گرفته  قرار

. از سوي شود ميعنوان اجزاي استحكامي مقره استفاده  هاي هيبريدي، عمدتاً از مواد پايدارتر نظير سراميك، به شده از مقره

هاي  اسب، از روكشهاي عايقي با مقاومت من ديگر، با توجه به اهميت خاصيت آبگريزي محصوالت پليمري، جهت ايجاد مسير

شد كه ميزان  شده در ساختار روكش سيليكوني، سبب خواهد است. عالوه بر اين، وجود سطوح حفاظت سيليكوني استفاده شده

 ، كاهش يابد. شود ميجريان نشتي، كه در نتيجه آلودگي و رطوبت ايجاد 
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ص استحكامي مطمئن، كه برگرفته از خصوصيات سراميكي عالوه بر دارا بودن خوا-هاي پليمري شد، مقره  بنابر آنچه گفته

خواهند بود. استفاده از طرح تركيبي، سبب  مند  باشد، از مشخصات عايقي مناسب پليمرها نيز، بهره هاي سراميكي مي مقره

 يابد. ها كاهش مي نتيجه، مشكالت حمل و نقل و شكستن احتمالي مقره گرديده، در كاهش حجم و وزن مقره 

به اين صورت كه بخش  ،ي پليمر است ي پرسلين و ماده تركيبي از ماده تجهيزهيبريدي ساختار  هاي بوشينگ و ها مقرهدر 

در گريزي در سطح مقره بتواند  است )تا به اين ترتيب با ايجاد خاصيت آب االستومر سيليكونيها( از جنس  بيروني )شامل چترك

داخلي  ي هستهبرابر وقوع شكست الكتريكي در سطح مقره ايجاد نمايد( و شرايط همزمان آلودگي و رطوبت، مقاومت بااليي در 

بيشتر براي ها  در مقره ساختار تركيبياين نوع  مقره بيشتر شود(.مكانيكي نيز از جنس پرسلين است )تا بدين ترتيب استحكام 

آلودگي توسط باد بر روي سطوح مقره بوده است و مقامت مناسبي براي شرايط محيطيِ نامطلوب كه  ي اتكايي مورد توجهمقره

برش مقطعي اين نوع مقره همچنين ي هيبريدي و  اي از مقره ( نمونه17-1در شكل ) .] 9[ نشيند از خود نشان داده است مي

 نشان داده شده است.

 

 اي از مقره هيبريدي )سمت راست( و برش مقطعي آن )سمت چپ(نمونه(: 17-1شكل )

 

 لي يا بوشينگهاي كامپوزيتي رده انتقالهاي توخافناوري مقره -1-1-1-1-5

هاي پليمري در مقايسه با پرسلين، رويكرد جايگزينيِ بوشينگها يا در دهه اخير با توجه به مشخصات مطلوب كامپوزيت

 هايهاي پرسليني بسيار مورد توجه قرار گرفت و توسعه يافته است. مزاياي مقرههاي توخاليِ كامپوزيتي به جاي بوشينگمقره

 :]18[ هاي پرسليني به قرار زير استتوخاليِ كامپوزيتي در مقايسه با بوشينگ
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 هاي تعمير و نگهداري نظير شستشو براي سطوح عايقيِ مذكورعدم نياز به اجراي برنامه 

 هاي سيليكوني عدم نياز به اجراي پوششRTV هاي ضد آلودگي بر روي اين سطوحو پوشش 

 هاي پرسلينين تجهيزات در مقايسه با نمونهاي 1كاهش زمانِ فرايند توليد 

 جويي در حمل و نقل اين تجهيزاتصرفه 

  بهبود عملكرد الكتريكيِ عايقي در تجهيزات فشار قوي در شرايط محيطي نظير آلودگي و رطوبت 

 دارا بودن مقاومت بيشتر در برابرِ زلزله 

 هاقوي به علت سبكيِ اين مقرهتر و نيز بارگذاريِ كمتر بر روي تجهيزات فشار طراحي بهينه 

 پذيريعدم اشتعال 

 كاريهاي عمديپذيري كمتر در اثر خرابآسيب 

توان در تجهيزات فشار قوي همچون ترانسفورماتور ولتاژ، ترانسفورماتور جريان، برقگير، هاي توخاليِ كامپوزيتي مياز مقره

سازيِ اين فناوري به داليل ذيل بيشتر تفاده كرد. سرعت تجاري، سركابل، خازن، راكتور و باسبار اسGISيچگير، تجهيزات ئسو

 :]18[هاي پليمري طول كشيده است از مقره

هاي توخاليِ كامپوزيتي و سازندگان تجهيزات فشار قوي كه تا حدود عدم ارتباط مستقيم ميان توليدكنندگان مقره .1

 خير انداخت.سازيِ اين فناوري را به تازيادي مدت زمانِ الزم جهتِ تجاري

تاخير زياد در تدوين استاندارد براي اين نوع تجهيزات كه سبب شد توليدكنندگان تجهيزات فشار قوي با اطمينان  .2

 كمتري به اين نوع فناوري نگاه نمايند.

برداري هرهكيلوولت ساخته شده و مورد ب 500هاي ولتاژيِ فوق توزيع و انتقال تا هاي توخالي در ردهبا اين حال امروزه مقره

هاي پرسليني مورد قبول واقع شده است. اند. اين نوع فناوري هم اكنون به عنوانِ جايگزينِ مستقيم به جاي بوشينگقرار گرفته

هاي كيلوولت قابل رقابت با نمونه 300رسد كه به لحاظ قيمت، اين نوع فناوري براي سطوح ولتاژي باالتر از البته به نظر مي

 باشد. مشابه پرسليني 

                                                 
1 . Lead Time 
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هاي توخالي كامپوزيتي كه در ساختمان تجهيزات فشار قوي بكار رفته نشان داده شده اي از مقره( نمونه18-1در شكل )

 است.

 

 

 توخالي كامپوزيتي مورد استفاده در كليد قدرت اي از مقره(: نمونه18-1شكل )

 

 رده توزيع ي جديد در زمينه ساخت ترانسفورماتورهاي خشكها فناوري -1-1-1-1-6

 ABBشركت ساخت  PoleDryترانسفورماتورهاي توزيع هوايي نسل جديد با نام . 1

در اين نسلِ جديد از ترانسفورماتورهاي توزيعِ خشكِ هوايي كه به عنوان جايگزيني براي ترانسفورماتورهاي توزيع هوايي 

 ، مزاياي زير عنوان شده است:(19-1)شكل  اند روغني مطرح شده

 و افزايش دهد ميناشي از آلودگي را كاهش  هاي اوليه و ثانويه كه اثرات پيچ سيم ي هوايي مابين صلهاز ميان برداشتن فا 

 باالي قابليت اطمينان را به دنبال خواهد داشت.

 گريز ساخته شده است و در مقابل عواملي آن كه از اپوكسيِ سيكلوآلفائيكِ آب پيچي استفاده از عايق جامد در ساختار سيم

سوزي، بارندگي، آلودگي )صنعتي و دريايي(، رطوبت و نيز هر گونه آسيب، شرايط بهتري را خوردگي، آتش ،UVچون 
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را جهت بكارگيري در فضاي باز در مناطقِ داراي شرايط محيطيِ سخت و دشوار،  و آن سازد ميبراي ترانسفورماتور مهيا 

 .سازد ميمناسب 

 

 ABBساخت  PoleDry(: نمونه ترانسفوماتور 19-1شكل )

 EcoDryبه نام  ABBنسل آتي ترانسفورماتورهاي خشك شركت . 2

 بر اساس تحقيقات قبلي EcoDryاعالم نموده است كه قصد ساخت ترانسفورماتورهاي خشكِ جديد بنامِ  ABBشركت 

اندارد ترانسفورماتور هاي است . اين نسل در مقايسه با نسل(20-1)شكل  منتشر شده است( را دارد 2008اين شركت )كه در سال 

 هاي الكتريكي، مكانيكي، عايقي و مواديِ به مراتب بهتري را خواهد داشت كه بطور خالصه به قرار زير است: خشك، مشخصه

  ترانسفورماتورهايEcoDry درصد ترانسفورماتورهاي خشك معمولي هستند كه  30باري در حدودِ  داراي تلفاتِ بي

محيط زيست )به لحاظ كاهش توليد گرما ناشي از تلفات( امكان افزايش ظرفيت را نيز  طبيعتاً عالوه بر سازگاري با

 كند. فراهم مي

 اي طول  باري تلفاتِ بار نامي نيز كاهش خواهد يافت. چنين مسئله پيچي، عالوه بر تلفات كم به علت ساختار جديد سيم

 داد.عمر عايق و در مجموع طول عمر ترانسفورماتور را افزايش خواهد 
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 ABBساخت  EcoDry(: نمونه ترانسفوماتور 20-1شكل )

 

 گيري هوشمند در شبكه توزيع و فوق توزيع ترانسفورماتورهاي اندازه -1-1-1-1-7

هاي اتوماسيون توزيع، پايش و ارتقاي كيفيت توان و نيز قابليت  سازي سيستم پياده با گسترش و اهميت يافتن ضرورت

برق به هوشمندسازي براي اعمال مديريت جامع فني و اقتصادي بر توزيع توان  هاي اطمينان، و افزايش خواستِ شركت

گيري كه بتواند عالوه بر در اختيار گذاشتن مقادير دقيق براي كاربردهاي مختلف،  الكتريكي، در اختيار داشتن سنسورهاي اندازه

هاي توزيع انرژي الكتريكي، امروزه در شبكه رسد. يبرداري مناسبي نيز برخوردار باشند، حياتي به نظر م از هزينه ساخت و بهره

حائز  اقتصاديو  و اعمال مديريت جامع فني و همچنين ارتقاء هاي موادي و فضا سازي تجهيزات براي كاهش هزينه فشرده

هاي مختلف  ر بخشگيري جريان و ولتاژ د اهميت زيادي است. در حال حاضر، نياز به در اختيار داشتن ادواتي كه بتوانند با اندازه

مدت و دراز مدت فني و اقتصادي را تسهيل كنند، ضروري به نظر  شبكه فشارمتوسط توزيع كشورمان، دستيابي به اهداف كوتاه

  رسد. مي

متفاوت از ساختار  آنهاگيري  گيري هوشمند كه ساختار اندازه ي ترانسفورماتورهاي اندازهها فناوريدر ادامه به برخي 

 .شود مياست اشاره متعارف  PTو  CTجهيزات ت گيري اندازه

 رده توزيع گير ولتاژ و جريان الحاق شونده به سركابل تابلوهاي كاربرد داخلي اندازه حسگر
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گيري با حجم و وزن  كردن سلول اندازه و بدون نياز به اضافه  ها پستاين تجهيز قادر است بدون نياز به فضاي اضافي در 

هاي  ه راحتي در فضاي بين محل ورود كابل فشارمتوسط و بوشينگهاي عبوري تابلوها يا شينهنسبتا پاييني كه دارد ب

گيري پارامترهاي ولتاژ و جريان، سيگنالهاي استاندارد آنالوگ در  فشارمتوسط تابلوهاي معمول و كمپكت نصب گردد و با اندازه

شامل تجهيزات مونيتورينگ، كيفيت  ها(IED) يكي هوشمندگيري الكترون براي اتصال به تجهيزات اندازه AC ولت 1تا  0رده 

توان، اتوماسيون و مونيتورينگ و كنترل پارامترهاي مختلف الكتريكي از قبيل انرژي، توان اكتيو و راكتيو، ضريب توان و ... 

 وصل گردد.

ري مناسبي برخوردار است و با عايقي گي رفته در آن از دقت اندازه گيري با تكنولوژي فشرده و تركيبي بكار اين تجهيز اندازه

كند و  كنترل و مونيتورينگ ايجاد مي هاي حفاظت، از جنس رزين اپوكسي، ايزوالسيون مناسبي بين شبكه فشارمتوسط و بخش

تر  گيري ولتاژ و جريان تركيبي دارد. به دليل هزينه به مراتب پايين از لحاظ وظيفه، كاركردي همچون يك ترانسفورماتور اندازه

گيري  متوسط و سهولت نصب و عدم نياز به فضاي ويژه و دقت اندازه گير ولتاژ و جريان فشار اين تجهيز نسبت به تابلوي اندازه

مناسب و عدم نياز به نگهداري، توجيه فني و اقتصادي خوبي براي بكارگيري آن در شبكه فشارمتوسط توزيع وجود دارد. اين 

اي كه دارد قابل نصب در ورودي تابلوهاي معمول و نيز كمپكت  باشد و با ساختار فشرده مي( نElbowتجهيز به صورت چپقي )

 اند: بطور خالصه نتايو حاصل از ساخت اين تجهيز در زير عنوان شدهباشد.  ( ميIndoorاز نوع داخلي)

o اقتصادي بر -يت فنيگيري براي مقاصد ارتقاي مدير هاي فشارمتوسط به سيستم اندازه كردن تابلو سهولت در مجهز

 شبكه

o تر سيستم اتوماسيون توزيع شبكه فشارمتوسط سازي سريعتر و اقتصادي پياده 

o گيري موجود هاي اندازه تر از سيستم مراتب پايين هزينه اقتصادي به 

o  در اختيار گذاردن مقادير خروجي سيگنالهاي استاندارد قابل اتصال به كليه تجهيزات هوشمندIEDه ها بدون نياز ب

 استفاده از ترانسديوسرها

o سازي  براي پياده ها پستاختيار نداشتن فضا در   جويي اقتصادي و رفع محدوديت در عدم نياز به فضاي ويژه و صرفه

 گيري بخش اندازه

o ها كوتاه ها و اتصال ولتاژ داده در شبكه اعم از اضافه توان ايستادگي در برابر خطاهاي مختلف رخ 
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o بندي با عايق خشك ايقعمر مناسب به دليل ع 

o  امكان اجرايي شدن سيستمهاي هوشمند سازي شبكه توزيع از جمله اتوماسيون، ثبات داده، مونيتورينگ انرژي و

 كيفيت توان و ... 

o گيري خطي پارامترهاي الكتريكي در محدوده نسبتا وسيعتر اندازه 

 

استفاده از آن در تابلوهاي معمول و فشرده، راه حل  گير ولتاژ و جريان فشارمتوسط و با طراحي و ساخت سركابل اندازه

 اقتصادي دستيابي به مقاصد اتوماسيون شبكه توزيع فشارمتوسط در دسترس خواهد بود.

دسترس بودن  ديده، در ي آسيبها كابلتوان براي مقاصد بررسي وضعيت  گير مي ي اندازهها كابلهمينطور از اين نوع سر

هاي اضطراري، عمليات مانور و كليدزني مناسب و مقاصد بازآرايي فيدرها براي  ر شبكه در وضعيتهاي دقيق براي اپراتو داده

 كاهش تلفات شبكه استفاده كرد.

 

 كيلوولت 20رده  گير ولتاژ و جرياناندازه(: سركابل 21-1شكل )

 

 گير ولتاژ و جريان (: سركابل اندازه22-1شكل )
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 ه توزيع فشار متوسطاوتي رد سكشناليزر الكترونيكي كات

هاي توزيع باالدستي با دو نوع خطاي الكتريكي مواجه هستند كه يكي خطاهاي گذرا )موقت( و ديگوري خطاهواي    سيستم

خطاهواي   خطاهاي رخ داده شده، مووقتي هسوتند.   75-90دائمي است. با توجه به طبيعت سيستم در نظر گرفته شده، تقريباً %

ها، پرندگان يا حيوانات ديگر، بادهواي شوديد،    دي يك فاز با هادي فاز ديگر يا زمين در اثر درختگذرا معموالً در اثر اتصال ها

. خطاهاي گذرا با قطع برق در يك مدت زمان كافي كه بوراي خواموش   دهد ميصاعقه، قوس سطحي و غيره بطور زودگذر رخ 

رسد و از سوختن هاي غير ضروري فيوز جلووگيري  اين زمان به حداقل ب . به خاطر آنكهشوند ميشدن قوس الزم است برطرف 

هاي قدرت كنترل شده از طريق رله است  اي و وصل مجدد اتوماتيك كه در مدارشكن شود از تكنيك قطع خيلي سريع يا لحظه

 . سرعت بريكر، تنظيم رله و مشخصات ريكلووزر گيرد مييا از قطع اتوماتيك و وصل مجدد از طريق ريكلوزرهاي مدار، صورت 

اي  خطاي لحظه شود ميكه باعث  -كه قبل از آنكه فيوز سري )نزديكترين فيوز به منبع خطا( بسوزد شود مياي انتخاب  به گونه

 ادوات اتوماتيك ذكر شده در باال عمل كنند.  -به خطاي دائمي تبديل شود

 كنند: كه نياز به تعميرات زير را پيدا مي شوند ميخطاهاي دائمي به خطاهاي گفته 

 ها سوخته شده، فيوزهاي سوخته و ساير ادوات دچار مشكل جايگزين كردن هادي -1

 هاي درخت از روي خط برداشتن شاخه -2

 انجام دستي قطع و وصل مجدد مدارشكن يا ريكلوزر براي تعميرات -3

اين عمل  .گيرد ميانجام  شوند ميخطاهاي دائمي بوسيله فيوزهاي كات اوت كه در فيدر هاي فرعي و انشعابات خط نصب 

كند تا نقطه خطا با كاهش ناحيوه موورد بحوث،     كند و كمك مي ، محدود ميشوند ميتعداد مشتركيني را كه دچار خطاي دائمي 

 شووند  موي مدار توزيع توسط فيوزها محافظت  در ها آنشناسايي بشود. بطور كلي نه تنها فيدرهاي اصلي و فيدرهاي منشعب از 

هوا  tie lineاند از خطاهاي رخ داده روي فيودر و   و يا ريكلوزرهايي كه داخل پست قرار گرفتهنيز توسط مدارشكن  ها پستبلكه 

  .شوند ميفظت امح

كننده مستقل و كنترل شده به صورت اتوماتيك هستند و زماني كوه بخوش    سكشنااليزرهاي اتوماتيك خط، تجهيزات قطع

كند. در اصل سكشونااليزرها اضوافه    برق شد، آن بخش را جدا مي دار توسط ريكلوزر يا مدارشكن با قابليت وصل مجدد بي خطا
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كنند. اين وسيله زماني كه يك مقودار از پويش تعيوين     كنند و زماني كه خطا قطع شد يك شماره را ثبت مي جريان را حس مي

 كند. شده را شمرد مدار را قطع مي

توانند بين دو وسيله  ي توزيع دارند. سكشنااليزرها ميها سكشنااليزرها كاربردهاي مجزايي به عنوان ادوات حفاظتي سيستم

هاي با بارگذاري متراكم و  توانند در سيستم كار روند. سكشنااليزرها ميبراي عملي نيست، ب ها آنحفاظتي كه امكان هماهنگي 

هايي  همچنين در پست  ها آنرود.  اي با صرفه اقتصادي براي جدا كردن كردن خط اصلي مورد نياز است، بكار  جايي كه وسيله

رونود. كواربرد صوحيح     كه امكان ايجاد هماهنگي با فيوزها بوه دليول جريوان زيواد خطواي موجوود ممكون نيسوت بكوار موي          

كننده سمت بوار   سكشنااليزرهاي اتوماتيك خط وابسته به پارامترهاي الكتريكي سيستم و نيز مشخصات عملكردي وسايل قطع

باشند، بدون اينكه اختاللوي   اند را دارا مي ابليت جدا كردن خطوط انشعابي كه دچار خطا شدهو سمت منبع است. سكشناليزرها ق

گيرد كه يك خطاي جرياني  در تغذيه انشعابات ديگر از خط اصلي تغذيه كننده پديد آيد. جدا كردن انشعاب هنگامي صورت مي

ه باشد. اين سكشناليزر با ريكلوزر يا كليد قطوع كننوده   رخ داد ،غير گذرا كه بيشتر از مقدار جريان مشخص و تنظيم شده است

مجهز به سيستم ريكلوز)كه مثال به عنوان كليد سر فيدر داراي قدرت قطع بااليي است( طوري هماهنوگ موي شوود كوه اگور      

مورد سكشناليزر با پردازش آن، قطع بي  ،خطاي گذرايي در انشعاب وجود داشته باشد كه در مدت زمان مشخصي برطرف شود

در  -انشعاب را سبب نخواهد شد. سكشناليزر خود داراي قدرت قطع جريان خطا نمي باشد بلكه هماهنگ با ريكلوزر خط اصلي 

در زمان مرده مذكور به  -زماني كه ريكلوزر در اثر رخداد خطا قطع شده است تا زمان وصل مجدد آن كه در حد چند ثانيه است

ماندگار رخ داده است مي پردازد. پس از آن با وصول مجودد ريكلووزر خوط اصولي و كليوه       جداسازي انشعابي كه در آن خطاي 

. بدين ترتيب سكشناليزر باعث ايجواد  شود مي انشعابات ديگر برقدار شده و تنها انشعابي كه دچار خطا شده است از مدار خار  

رخالف مشكالت اساسوي كوه در هماهنوگ كوردن     . بگردد ميكمترين مقدار انرژي توزيع نشده و رفع خاموشي ديگر انشعابات 

اش وجوود دارد، مكوانيزم هوشومند بوه كوار رفتوه در كليود هواي          اوت و ريكلوزر باال دسوتي -عملكرد حفاظتي فيوز هاي كات

 سكشناليزر به خوبي با ريكلوزر باالدستي اش قابل تنظيم است.

ت كه به طور اتوماتيك مدار الكتريكوي اصولي را قطوع    كننده مستقل اس اوتي يك تجهيز قطع سكشنااليزر الكترونيكي كات

هاي جريان خطا در خط اصلي كه بزرگتر  كند كه اين عمل پس از حس كردن و پاسخ دادن به يك تعداد مشخص ايمپالس مي

 برق شده باشد. كند كه مدار الكتريكي اصلي بي . سكشنااليزر زماني عمل ميدهد مييا مساوي يك مقدار مشخص است رخ 
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كه با تشخيص و مديريت خطاهاي گذرا و ماندگار، هماهنوگ   گيرد مياين تجهيز الكتريكي، در رده تجهيزات حفاظتي قرار 

هواي ناشوي از خطاهواي گوذرا      با عملكرد ريكلوزر )يا كليد مجهز به رله ريكلوزينگ( باالدست، باعث كواهش زموان خاموشوي   

كننودگان بورق    الكتريكي توزيع نشده و نيز افوزايش رضوايت مصورف    هاي برق، باعث كاهش انرژي . كاهش خاموشيشوند مي

اوت دارد. دليول طراحوي   -اوتي ساختاري مشابه پايه فيوز هواي كوات   به لحاظ ساختاري سكشناليزر الكترونيكي كات .شود مي

اسوت. اجوزاي    اوت، صورفه اقتصوادي در سواخت و سوهولت اسوتفاده بووده       سكشنااليزر الكترونيكي بر پايه سواختار پايوه كوات   

اند كه به راحتي بتوانند بدون هيچگونه تجهيزات نصب اضوافي، بور روي    اوتي طوري طراحي شده سكشنااليزر الكترونيكي كات

 هاي معمول و موجود در شبكه فشارمتوسط هوايي نصب گردند.  تيرها و كنسول

 

 

 

 گير ولتاژ و جريان (: سكشناليزر اندازه24-1ل )شك گير ولتاژ و جريان نوع كات اوت(: سكشناليزر اندازه23-1شكل )

 

 ي اين نوع تجهيز به قرار زير است:مزايا

  شدن ريستقابليت 

 حفاظت در برابر جريان هجومي 

 مقاوم در برابر تغييرات دما 

 خود تغذيه 

  حفاظت در برابرEMI  وSurge 

    عملكردdropout (يبار موفق)قطع خط در بي 

  قابليت نصب سريع 

 ت اعتماد باال و هزينه كمترقابلي 
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 افزايش رضايت مصرف كنندگان برق 

 توان در موارد زير استفاده كرد: از اين دستگاه مي

 پرحادثه هستند.  ،دهنده در انشعابات هوايي فشارمتوسط توزيعكه از نظر خطاهاي رخ 

 ها آنهاي  العبور براي كاهش خاموشي سر انشعاب شهركها و روستاهاي دورافتاده و صعب 

 ايجاد اتوماسيون توزيع و مديريت بهينه خطوط فشارمتوسط توزيع 

 اند نگهداري خطوط توزيع با تسريع در يافتن خطوطي كه دچار خطاي ماندگار شده سازي عملكرد تعمير بهينه 

 

 سيستم سنجش جريان و ولتاژ بر روي بوشينگ ترانسفورماتورهاي فشارمتوسط

است كه بوا دقوت   كيلوولت ترانسفورماتور هوايي  20قادير مؤثر واقعي ولتاژ و جريان هادي گيري م اين تجهيز قادر به اندازه

و  CTبه صورت ديجيتال، قابل نمايش و نيز ذخيره سازي طوالني مدت هستند. با توجه به مشوكالت متعودد اسوتفاده از    باال، 

PTاقتصادي برسيستم توزيوع   -ل مديريت جامع فنيهاي معمول چه از نظر فني و چه از نظر اقتصادي و گسترش نياز به اعما

سوازي   ي فشوار قووي و بهينوه   هوا  پسوت كيلوولت برق و با مطرح شدن مباحث كنترل و موانور از راه دور، ديجيتوال شودن     20

 .شود ميفناوري محسوب برداري در شبكه، توجيه اصلي براي اين  بهره

 شبكه كابلي به داخل تابلوهاي فشارمتوسط Elbowسيستم سنجش جريان و سيستم ولتاژ در محل ورودي 

در دهه هاي اخير به دليل مزاياي مختلف شبكه كابلي نسبت به شبكه هوايي فشار متوسط به ويوژه در شوهرهاي بوزرگ و    

لي ي زيرزميني در اولويت قرار گرفته است. با گسترش شبكه كابها كابلاستفاده از  ،نواحي با تراكم بار زياد و نيز مناطق صنعتي

ها و كاهش تلفوات در ايون شوبكه     لزوم نظارت بر وضعيت آن براي پيشگيري از خطاهاي مختلف و كاهش حوادث و خاموشي

به تابلوهواي   Elbowنام  ي فشارمتوسط به طور سنتي با استفاده از اتصاالت زانويي بهها كابلمورد توجه ويژه قرار گرفته است. 

اند به عنوان عناصر پسيو تنها نقش عبوردهنده كابل بوه    كه تاكنون مورد استفاده بودههايي  Elbow. شوند ميفشارمتوسط وارد 

باشوند موديريت شوبكه و     هايي كه به سنسورهاي ولتاژ يا جريان مجهز مي Elbowاند. طراحي و ساخت  تابلو را بر عهده داشته

بتوانند به مزاياي متعدد اقتصوادي و فنوي دسوت     ،پسيو هاي Elbowبه جاي  ها آنتا با جايگزيني  سازد ميبرداران را قادر  بهره
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هاي مدرن و اكتيو به دليل قابليت دراختيار گذاردن مقادير شكل مو  ولتواژ و جريوان    Elbowيابند. مزاياي استفاده از اين نوع 

 باشند: شبكه كابلي فشار متوسط به صورت زير مي

 چك و كنترل سريع وضعيت خطوط جديد كابلي نصب شده-

 پذيركردن بررسي فني بعضي خطاها در شبكه كابلي امكان-

 برداري در اختيار گذاردن اطالعاتي از شبكه كابلي در مواقع اظطراري بهره-

 كمك به عملكرد بهينه سيستم كليدهاي قطع-

 كمك با بازآرايي اتوماتيك شبكه براي كاهش تلفات-

 كه به حالت عاديها با كمك به تسريع در بازگشت شب كاهش زمان خاموشي-

 كنندگان هاي شبكه براي بررسي باركشي مصرف گيري هارمونيك كمك به اندازه-

 كنند. هاي محدودي اين تجهيزات را توليد مي الزم به ذكر است كه شركت

 كيلوولت 63تا  20رده  مقره سنجش ولتاژ و جريان

برق در اولويت و اهداف اصولي صونعت بورق محسووب     امروزه استفاده بهينه از تمامي امكانات، فضاها و وسايل در صنعت 

هاي مناسب اين امكان بوجود آمده است تا بتوان با تلفيق و ادغام وسايل و يا  گردد. با پيشرفت تكنولوژي و آماده شدن زمينه مي

موود. اموروزه بوا    هاي بيشتري و بوا هزينوه كمتور ايجواد ن     تجهيزاتي كه با يكديگر سنخيت داشته باشند، تجهيزاتي با توانمندي

هاي مختلف يك سيستم قدرت، اسوتفاده از   گير توان، كيفيت توان و شاخص  هاي اندازه گسترش تكنولوژي ديجيتال در دستگاه

انود.   باشند گسترش يافته هاي الكترونيكي مناسب مي هايي است كه براي دستگاه سيگنال ها آنسنسورهاي جديدي كه خروجي 

هايي  PTو  CTهناي باند بيشتر و دقت بهتر همواره به استفاده از اين سنسورها به عنوان جايگزين كاهش حجم، وزن، ابعاد و پ

 مرسوم مدنظر قرار گرفته است. 

در ناحيه خطي  ها آنها به دليل استفاده از هسته مغناطيسي و شار مغناطيسي ماكزيمم مورد نياز براي كاركرد PTو  CTدر 

 در مورد سنسورهاي جديودِ  IECاخيراً استانداردهاي  دهد مين ها آنكردن سايز و وزن را در  شان، امكان كوچك محدوده كاري

 يدر جوايگزين  هوا  آناز اهميت و اسوتفاده روزافوزون از    حاكياند كه  هاي قدرت تدوين شده گيري سيستم مورد استفاده در اندازه

 . استهاي مرسوم PTها CTبجاي 
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گير ولتاژ و جريان بوجوود آموده    هاي مناسب فناوري ايجاد شده از تركيب عايق اجزا اندازه در واقع براساس زمينهتجهيز اين 

گيري مربوط به ولتاژ و جريان و اندازه گيري  دهند و امكان اندازه است بطوريكه كل اين واحدها يك عنصر كامل را تشكيل مي

نسفورماتورهاي جريان و ولتواژ مرسووم بوه علوت اسوتفاده از      آورند. اين در حالي است كه ترا را فراهم مي ها آنهاي  هارمونيك

ها دارند. از طرف ديگر اين وسيله جديد قادر به ثبت و ضبط پارامترهواي   گيري هارمونيك اندازه عناصر مغناطيسي مشكالتي در

ال نمايد. همچنوين از  به هر محل مورد نظر ارس RTUتواند بطور مستقل اين پارامترها را ذخيره و توسط  الكتريكي است و مي

تواند جريوان و ولتواژ گوذرا را در پهنواي بانودش       آنجا كه مسئله به اشباع رفتن در طرح سنسورهاي جديد منتفي شده است مي

هاي گذراي جريوان و   گيري ثبت و ضبط نمايد. به بيان ديگر اين وسيله قادر به ثبت وقايع گذرا بوده و بعنوان ثبات حالت اندازه

گير ديجيتوال يوا كوامپيوتر     هاي اندازه هاي خروجي اين تجهيز قادر به اتصال به دستگاه واند بكار گرفته شود. سيگنالت ولتاژ مي

هواي   تركيبي با سنسور نوري توسوط شوركت   PTو  CTباشد تا بتوان مونيتورينگ و كنترل مناسبي را انجام داد. هم اكنون  مي

ABB NXTphase و Alstom به قرار زير است: ياي استفاده از اين تجهيزمزا. توليد شده است 

 گيري همزمان ولتاژ و جريان در يك تجهيز اندازه 

 مديريت فني براي كاهش تلفات سيستم    

 برداري به دليل عملكرد سريع در مانورها افزايش قابليت اطمينان بهره  

 شان احيافزايش بهره اقتصادي به سبب عملكرد سيستم ها در محدوده مقادير اسمي طر    

  )كاهش بار راكتيو به توسط كنترل هوشمند سيستمهاي كنترل كننده بار راكتيو )بارهاي خازني 

  فراهم بودن اطالعات مورد نياز در هنگام بروز خطا براي مانيتورينگ اتفاقات خط و مانور 

  احداث پست هزينه و مساحت زمين محل صرفه جويي در 

  ط()فشار متوسسهولت و سرعت در نصب 

 توان در موارد زير استفاده كرد: از اين دستگاه مي

 شونده از سيگنالهاي سينوسي خروجي گيري پارامترهاي الكتريكي جريان و ولتاژ و ديگر پارامترهاي استخرا  اندازه 

 گيري كيفيت برق اندازه 

 شونده كنترل ولتاژ شبكه فشارمتوسط با اتصال به سيستم بانك خازني سوييچ 
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 فشارمتوسط و فوق توزيع  عبكه توزياتوماسيون ش 

 

 گير ولتاژ و جريان در شبكه فشار متوسط نمايي از نحوه نصب و كاربردهاي مقره اندازه(: 25-1شكل )

 

 (HTSي مبتني بر ابررسانايِ دماي باال )ها فناوري -1-1-1-1-8

يكي خود را در دماي باالتر كشف شدند، موادي هستند كه مقاومت الكتر 1980ي  ابررساناهاي دماي باال كه در اواسط دهه

اي ارزان قيمت و در دهند. اين دما از آن رو اهميت دارد كه نيتروژن مايع، سردكننده از دماي ذوب نيتروژن مايع از دست مي

داراي مواد ديگري در تركيب خود هستند اند كه اين مواد به طور معمول از اكسيدهاي مس شاخته شدهعين حال فراوان است. 

(barium  وyttrium و از همين رو به )ها آن YBCO
جا كه اين مواد اكسيدي هستند، شكننده بوده و  . از آنشود ميگفته  1

به  ها آندهي اين مواد با هدف تبديل  هاي اخير در جهت پوشش را در عمل به صورت معمول بكار گرفت. تالش ها آنتوان  نمي

  .]10[ پذير استوار بوده است موادي انعطاف

خواهد بود  ها آنهاي عملكردي  كننده در ساختار ابررسانا حاكي از تفاوت ا اين حال بايد توجه كرد كه تنوع تركيبات شركتب

، بايستي مطالعه شوند تا به اين ترتيب امكان انتخاب تركيبان مناسب فراهم آيد. البته اين ها آنكه به منظور بكارگيري از 

 ]11[ررسي است موضوع همچنان در حال مطالعه و ب
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يافته مورد  در كشورهاي توسعهدر صنعت برق طي چند سال اخير  2ي مبتني بر ابررساناي دماي باالها فناورياستفاده از 

هايي است كه به لحاظ انتقال برق، افزايش ظرفيت انتقال برق در شبكه ي شبكهدر  ها فناوريهدف از اين  .اند توجه قرار گرفته

كنندگان نيستند. زيرا مواد ابررسانا داراي ظرفيت  هايي مواجه هستند و طبيعتاً جوابگوي رشد مصرف دوديتظرفيت انتقال با مح

كننده احتيا  است كه عموماً نيتروژن مايع به كار  به سيستم خنك ها فناوريبيشتر انتقال انرژي الكتريكي هستند. در اين نوع 

زيرا در  ،خواهد بود 3ي تجهيزات مبتني بر ابررساناي دماي پايينمتر از هزينهي سيستم بسيار ك رود و به اين ترتيب هزينه مي

 .]12[ 4گيرد ميتر است صورت  سازي توسط گاز يا مايع هليوم كه گران خنك LTSفناوري 

يكا، تواند ظرفيت انتقال را افزايش دهد در كشورهايي چون آمر به عنوان يكي از راهكارهاي مناسب كه مي 5كابل ابررسانا

( نشان داده شده است شامل 26-1كه در شكل ) ها كابلاين نوع ي هستهژاپن و كره مورد توجه بوده است. ساختار معمول 

 :]13[ اجزاء زير است

 گيرد ميفرم  6هاي ابررسانا به شكل مارپيچ در قالبهادي كه توسط قرار دادن سيم. 

 الكتريك پاييني ه در دماي پايين، خواص عايقي مناسب و تلفات دي)ك پروپيلنپليايِ بخش عايقي كه شاملِ كاغذِ ورقه

 .شود ميدارد( و نيتروژن مايع )كه البته نقش خنك كننده را هم دارد( 

 كند.ي شيلد را ايجاد ميها ابررسانا به صورت مارپيچي است كه اليهي بيروني كه شامل سيماليه 

 

                                                                                                                                                                  
1 . Yttrium Barium Copper Oxides  
2 . High Temperature Superconducting (HTS) Technology 
3  .Low Temperature Superconducting (LTS) Technology 

دهي  بيه تليت نيرا      از دماي ذوب هليم مقاومت خود را از دست مي   ( كه در دماي باالترLTS. از همين رو ابررساناي دماي پايين ) 4

 مورد توجه است. HTSبود  هليم و مشكالت كار با آ ، كمتر از 
5 . Superconducting Cable (SC) 
6 . Former 
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 (: اجزاء يك كابل ابررسانا26-1شكل )

 :]13[ و از همين رو در صنعت برق مورد توجه بوده است ي ابررسانا به قرار زير استها كابلياي مزا

 ظرفيت باالي انتقال الكتريسيته در ابعاد فشرده 

 تلفات الكتريكي پايين 

 عدم هرگونه نشتي يا ميدان الكترومغناطيسي به بيرون 

 امپدانس پايين 

 

 ،هايي وجود داردبرداري بلندمدت همچنان عدم قطعيتدر بهره ها كابلين نوع خواص عايقي ا مورددر بايد توجه داشت كه 

براي  1تعمير و نگهداريِ پيشگويانهبدست نيامده و  ها كابلبه خصوص كه هنوز دانش كافي در مورد تخليه جزئي در اين نوع 

 . ]14[در حال مطالعه و بررسي است اين نوع تجهيزات 

نيز نسلي از ترانسفورماتورها هستند كه طي چند سال اخير در بسياري از كشورها مورد توجه قرار  ترانسفورماتورهاي ابررسانا

( نشان داده شده است. همانطور كه در شكل مشخص است، 27-1اند. ساختار كلي اين نوع ترانسفورماتورها در شكل )داشته

 :]15[اين نوع فناوري شامل اجزاء كلي زير است 

 

 استپيچي  از مواد ابررسانا و شامل صدها دور سيم ها آنرماتور كه جنس پيچ ترانسفوسيم. 

 تا تلفات را كاهش دهد. شود ميهاي خاصي استفاده  هسته مغناطيسي كه براي اين نوع ترانسفورماتورها از طراحي 

                                                 
1 . Predictive Maintenance 
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 به  2شده توسط فيبرهمانند نيتروژن كه معموالً به صورت تركيبي و همراه با پالستيك تقويت 1كريوژنيك ي عايقيماده

هم نقش عايق  ،. اين تركيبشود ميگفته  3كريوستاتو به آن  گيرد مياي شكل مورد استفاده قرار  شكل چنبره

 نمايد. عايق حرارتي را ايفا مي الكتريكي و هم

 كننده حاوي نيتروژن سيستم خنك 

 ساير اجزاء ترانسفورماتور 

 

 ررسانا(: ساختمان كلي ترانسفورماتور اب27-1شكل )

 :مورد توجه استذيل مزاياي به علت  HTSترانسفورماتور بكارگيري 

  پيرشدگي و كاهش عمر عايق قابل مالحظه در روند تشديد اضافه بار بدون تحمل توانايي 

  ترانسفورماتور و وزنابعاد كاهش 

 بازده افزايش 

  حذف روغن 

ه مطالعات زيادي در مورد اثرات پيرشدگيِ ناشي از تخليه با اين حال در خصوص  ترانسفورماتورهاي ابررسانا بايد گفت ك

ي اقتصادي  جهت افزايش راندمان و صرفه دانش الزمانجام شده و همچنان در حال انجام است تا بدين ترتيب  آنهاجزئي در 

                                                 
1 .  Cryogenic ي  نيرن  و طبيعتاً بايي  در آ  دماهيا راتيار و مش  يه     )منظور، موادي هستن  كه در دماي پايين مورد استفاده قرار م

 مناسب  داشته باشن .(.
2 . Plastic Reinforced with Fibre 
3 . Cryostat 
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مگاوات  100 ظرفيتبا كيلوولت  24پست  يك نمونهشماتيك كلي (28-1در شكل) .]16[حاصل شود اي نزديك  در آينده ها آن

 .]17[است نشان داده شده 

 

 مگاوات 100كيلوولت يا ظرفيت  HTS 24(: شماتيك كلي يك پست 28-1شكل )

 عايق مايع باتجهيزات فشار قوي  -1-1-2

 1مهمترين عايقي كه در تجهيزات فشارقوي كاربرد دارد روغن است كه هم به صورت منفرد و هم به صورت عامول اشوباع  

رود. روغون در تجهيزاتوي ماننود ترانسوفورماتور و      ( بكوار موي  3يا داراي خلل و فور   2اي )به شكل ورقهبراي مواد جامد عايقي 

نوع و كيفيت روغن مورد  نمايد.  ي حرارت را نيز ايفا مي دهنده ي فشارقوي، عالوه بر خاصيت عايقي، نقش واسطِ انتقالها كابل

هواي هيودروكربني نرموال موورد اسوتفاده در       توان از يك سوو بوه روغون    ي آن دارد كه براي مثال مي نياز بسته به كاربرد ويژه

ها اشاره كرد. براي  و خازن ها كابلاستفاده در  ويژه موردِ هاي هيدروكربنيِ سوئيچگير و ترانسفورماتور و از سويي ديگر به روغن

الكتريك بوااليي را   ده باشند تا استقامت ديش ها بايد كامالً خشك، بدون گاز و فيلتر كاربري روغن به عنوان مايع اشباع، روغن

 .]2[ فراهم آوردند

ها مورد توجه قرار گرفته اسوت   و خازن ها كابلدر تجهيزاتي چون ترانسفورماتورها و  4هاي جاذبِ گاز اخيرا بكارگيري روغن

بوه   IECو  CIGRE هواي اخيور نيوز    ها است. طوي سوال   هاي هوا در داخل ساختار اين روغن كه به علت كاهش ميزان حباب

                                                 
1 - Impregnant 
2 - Laminated Solid Material 
3 - Porous Solid Material 
4 - Gas-Absorbing Oil 
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هواي   هايي مانند روغون  ، شامل روغنها آنهاي جايگزينِ  روغن اند. ها توجه نشان داده ي تخليه جزئي در اين نوع روغن مطالعه

هاي سنتزي هستند كه  اي از روغن و نيز انواع گسترده گيرند ميتر مورد استفاده قرار  سيليكوني كه در ترانسفورماتورهاي كوچك

DDBهاي قدرت كاربرد دارند. يك نمونه از انواع مايعات سنتزي كه خواص مطلووبي داشوته   وسعه يافته و در خازنبه تازگي ت
1 

طبيعوي داراي    و در مقايسوه بوا روغون    گيورد  موي مورد اسوتفاده قورار    HVي ها كابلدر  wrappedاست كه براي اشباع عايق 

 .]2[ گاز است جذبِ ي از نظرِ پيرشدگي و داراي خاصيتتر ي مناسب مشخصه

 

 عايق مايع باي تجهيزات فشار قوي ها فناوريمعرفي برخي  -1-1-2-1

 هرمتيك بندي شده بصورتآب قدرت رده فوق توزيع ترانسفورماتورهاي -1-1-2-1-1

در ترانسفورماتورهاي روغني معمولي، عايقِ روغني در معر  پيرشدگي و آسيب است كه طبيعتاً طول عمر عايق را كاهش 

. طبيعتاً جذب اكسيژن و رطوبت توسط روغون  دهد مينگهداري را افزايش و قابليت اطمينان را كاهش  هاي تعمير و داده هزينه

هواي نوامطلوب،    . يكي از راهكارهاي فناورانه براي كاهش اين جنبوه دهد ميشدت فرايند زوال كيفيت عايقي روغن را افزايش 

تور از ترانسوفورماتورهاي   برداري بهينوه  ه از نقطه نظر بهرههرمتيك است كبندي شده بصورت  آباستفاده از ترانسفورماتورهاي 

مزايواي ايون نووع     بندي شده است و مانع نفووذ رطوبوت يوا اكسويژن خواهود بوود.      كامالً آب ها آناختار زيرا س ،روغني هستند

 ترانسفورماتورها به قرار زير است:

 دهيِ بيشتر طول عمر سرويس 

 نرخ بارگيريِ باالتر 

 مير و نگهداري به علتِ پيرشدگيِ كُندترِ روغن، عدم ي تعكاهش هزينهDehydrating Breather  و عدم وجود هرگونه

 2آب سازِ جبران

  رطوبت و اكسيژن به داخل روغن نفوذعدم 

                                                 
1
 - Dodecylbenzene 

2 . Hydro-Compensator 
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  ِدر  ها آنكاهش سرعت پيرشدگيِ عايق سلولوزيِ جامد )بر خالف ترانسفورماتورهاي روغني معمولي كه عايق سلولوزي

حرارتي، پيرشدگيِ هيدروليتي و پيرشدگيِ اكسيدي هستند، در اين نوع ترانسفورماتورها فقط پيرشدگي  معر  پيرشدگيِ

 (.دهد ميحرارتي رخ 

 بندي شده بصورت هرمتيك نشان داده شده است. اي از يك ترانسفورماتور آب ( نمونه29-1در شكل )

 

 

 ورت هرمتيكبندي شده بص اي از يك ترانسفورماتور آب (: نمونه29-1شكل )

 عايق خالءطراحي و ساخت تجهيزات فشار قوي داراي  -1-1-3

ي قووس   كننوده  بوه عنووان خواموش    1خوالء  قودرت  كه در تجهيزاتي چون كليد شود ميخالء يكي از انواع عايق محسوب 

 الكتريكي كاربرد دارد. 

 موقع خطا جريان اتصال كوتاه و در در موقع لزوم، جريان عادي شبكه واز اجزاء مهم شبكه است كه قادر است  كليد قدرت

هايي كه در دو دهه گذشوته موورد    انواع كليد مياندر  اختالف فازي را قطع كند، هر نوع جرياني با يا هر جريان اتصال زمين و

قابول  غير و نگهداري و به علت عمر زياد و عدم نياز به تعمير SF6كليدهاي با عايق گاز اند كليدهاي خالء و استفاده قرار گرفته

 از نوع روغني دارند.   )عدم وجود روغن( برتري بيشتري نسبت به كليدهاي قديمي زا بودن كليد آتش

                                                 
1 . Vacuum Circuit Breaker (VCB) 
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هوا از هوم جودا    به اين صورت است كه هنگام بروز خطاي اتصال كوتاه، وقتي كنتاكوت  كليد قدرت خالء مكانسيم عملكرد

)كوه بوه ايون    كند  كه فلز را بخار مي شود ميها اي در كنتاكتيجريانِ عبوري از الكترودها باعث ايجاد تخليه الكتريك شوند مي

ي صفرِ جريوان  لحظه تا رسيدن ي حاصل از بخار شدن فلز الكترود،پالسماداخلِ . اين قوس در (گويندمي 1قوس خالء جريان،

تووان   نشيند. ميالكترود ميشده روي سطح فلزي  ميعانو بخار فلزيِ رسانا نيز  شود مييابد. در اين لحظه قوس قطع تداوم مي

( شماتيك ساختار اين نوع كليد 30-1. در شكل )]20[ شود ميگفت كه استقامت الكتريكيِ اين نوع كليدها خيلي سريع بازيابي 

 نشان داده شده است.

 

 (: شماتيك ساختار يك كليد قدرت خالء30-1شكل )

م است، اما در عمل وجودِ هرگونه آلودگي و همچنين وجود گاز آل براي فواصل كبه لحاظ تئوريك عايقي ايده 2هرچند خالء

تواند كيفيت عايقي آن را به شدت كاهش دهد. با طراحي قابل قبول و  يا روغن در داخل خالء )كه بسيار محتمل نيز هست( مي

توسوعه يافتوه   به سادگي ولت كيلو 36ي ولتاژ  ، فناوري اين كليدها تا رده3بكارگيري مواد مناسب در الكترودهاي كليدهاي خالء

 .]2[ است

                                                 
1 . Vacuum Arc 
2 - Vacuum 
3 - Vacuum Circuit Breaker (VCB) 
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كه باعث  شود ميشعاعي ايجاد به صورتِ ميدان مغناطيسي  ، يكهاي ولتاژ متوسط جهت تسريع در خاموشي قوسبراي رده

تور   كه انرژي را سوريع  استكنتاكت قوس به دورِ يك كنتاكت بچرخد كه حاصل آن توزيع حرارتيِ يكنواخت در سطحِ  شود مي

 .]20[( نشان داده شده است 31-1. شماتيك اين نوع كنتاكت در شكل )ايدنم تخليه مي

 

 رده فشار متوسط VCB(: ايجاد ميدان مغناطيسي شعاعي براي 31-1شكل )

 

ي فشوار  تر از فناوريِ كليودهاي رده  هاي ولتاژيِ باالتر، ساخت كليد خالء چندان ساده نبوده و فناوريِ آن پيچيده اما در رده

بدين صورت  ،شود ميمحوري استفاده مغناطيسيِ ميدانِ ايجادِ  رايب سيستميهاي ولتاژيِ فشار قوي، از  . براي ردهمتوسط است

هوايي بوه    هوا از كنتاكوت   . البته در برخي طراحيشود ميكه با هدايت جريان قوس به داخل يك كويل ميدان مغناطيسي ايجاد 

تور   . هر چه اين ميدان مغناطيسوي قووي  شود ميد ميدان مغناطيسي استفاده الكتروهاي ميدان مغناطيسي محوري نيز براي ايجا

( شماتيك سيستم ايجاد 32-1يابد. در شكل ) تر كاهش مي سريعجرقه و انرژي  شود ميباشد، توزيع شعاعي قوس بيشتر همگن 

 . ]20[ ميدان نشان داده شده است
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 ده فشار قوير VCB(: ايجاد ميدان مغناطيسي محوري براي 32-1شكل )

 

 گازيعايق  باتجهيزات فشار قوي  -1-1-4

هوا نقش عايقي مهمي در بسياري از تجهيزات فشارقوي دارد و خواص عايقي آن بسيار مورد مطالعه قرار گرفته است. هووا  

و ديگوري خاصويت    1پوذير  بينوي  از نقطه نظر خواص عايقي دو ويژگي مطلوب را دارا است كه يكوي اسوتقامت شكسوت پويش    

شوده   3ي هوايي است و همين خواص منجر به استفاده از آن جهت ايجاد تجهيزاتي چون برقگيرهاي داراي فاصله 2ابيخودبازي

است. آگاهي دقيق از خواص عايقي هوا در شرايط وجود رطوبت در آن حائز اهميت بسيار زيادي است، زيرا عملكرد صحيح هوا 

 .]2[ز اهميت فراواني است به عنوان عايق در شرايط آب و هواييِ نامناسب حائ

عبارتنود از گواز    گيرنود  موي هاي گازي كه در تجهيوزات فشوارقوي موورد اسوتفاده قورار       عالوه بر هوا، برخي ديگر از عايق

(SF6هگزافلورايد سولفور )
( كه در تجهيزاتي همچون سوئيچگير، كابول و  C2F5C1و  C2F6)مانند  5، گاز نيتروژن و گاز فرِئون4

 . ]2[كاربرد دارند  ترانسفورماتور

 

                                                 
1 - Predictable Brealdown Strength 
2 - Self-Restoring Property 
3 - Gap-Type Surge Arresters 
4 - Sulphur Hexafluoride 
5 - Freon 
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 ي تجهيزات فشار قوي داراي عايق گازيها فناوريمعرفي برخي  -1-1-4-1

 GISي ها پست -1-1-4-1-1

و اخيراً به طور محدود تركيباتِ گازي جديد( به عنوان  N2، در مواردي گاز SF6، عايقِ گازي )معموالً ها پستدر اين نوع از 

در مقايسه  حداقل فاصله عايقي بين تجهيزاتكه به اين ترتيب  يردگ ميي پست مورد استفاده قرار  عايق اصلي تجهيزات سازنده

هاي  به لحاظ وجود محفظه ها پستدر اين . ]21[بد يا ميكاهش و در نتيجه ابعاد پست  (AISي با عايقِ هوايي )ها پستبا 

د، به رعايت فواصل عايقي بين نماي دار را از زمين و از يكديگر ايزوله مي هاي برق قسمت كه فازهاي مختلف و يحاوي گاز عايق

 در برگيرنده ي . همچنين بخاطر وجود محفظه زمين شدهنيستنيازي  شود ميرعايت  AISي ها پستكه در آنگونه تجهيزات 

 .]22[ .شود ميخطري براي پرسنل ايجاد ن ها پستدار و در نتيجه عدم تماس افراد با اين تجهيزات برق

تر و همچنين  پايين برداري بهرهي  باالتر، هزينه برداري بهرهسطح ايمني  AISي ها پستدر مقايسه با  GISي ها پست

بطور  ها آن سرمايه گذاري اوليههر چند بايد توجه داشت كه   ،آورند محيطي را فراهم مي اثرپذيريِ كمتر از شرايط زيست

 :]24[كنوني داراي مزاياي كلي زير هستند  GISي ها پست. ]23[باالتر است محسوس 

 اقتصادي وري بهره  

 قابليت اطمينان باال 

 ايمن 1بندي محفظه 

 دهي باالتر طول عمر سرويس 

 تر ي تعمير و نگهداري پايينها هزينه 

 تر تر و طراحي ارگونوميك دسترسي آسان 

 در شرايط بسيار نامطلوب محيطيحتي  عملكرد مناسب 

 

                                                 
1 . Encapsulation 
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 انداز صنعت برق كشورهاي توسعه دارد چشم يا انهگلخ به علت اينكه اين گاز اثرات SF6نوع  GISي ها پستدر خصوص 

يافته به سمت رويكردهايي همچون مديريت اين گاز در تجهيزات فشار قوي به منظور كاهش ورود آن به جو و همچنين 

در كل  SF6. اما بايد در نظر داشت كه در مقايسه با تجهيزات روغني، تجهيزات گاز ]21[بكارگيري تركيبات گازي جديد است 

 :]25[شامل موارد ذيل است  GISي ها پستهاي مطلوب برخي از ويژگي تر هستند.محيطي مطلوب به لحاظ زيست

ه خصوص آلودگي بر در داخل محفظه قرار دارند اثرات شرايط محيطي ب GISي ها پستهاي ها و عايقاز آنجا كه هادي .1

ي تعمير و ها هزينهاي خواهد داشت كه طبيعتاً كاهش قابل مالحظه GISي ها پستتجهيزات  روي سطوح عايقي

فشار گاز بايد مناسب با شرايط  ي كننده عملكرد تجهيزات كنترل. البته بايد توجه داشت كه دهد مينگهداري را كاهش 

 شود.د و اثر تغييرات احتمالي درجه حرارت محيط بر روي فشار گاز نيز بايد تست نجوي باش

در مقايسه با فضاي مورد نياز براي  ها پستبيشتر شود نسبت فضاي مورد نياز اين نوع  ريبردا بهرههرچه سطح ولتاژ  .2

ها، در با همان سطح ولتاژ، كاهش بيشتري دارد. همچنين انتخاب آرايش كليدخانه و انتخاب نوع شينه AIS ها پست

اي در  هاي چند شينه تر و آرايش يچيدههاي پ چگونگي روند كاهش فضاي مورد نياز تاثير خواهد گذاشت. در واقع كليدخانه

هاي معمولي با همان آرايش انتخابي، كاهش فضاي مورد نياز بيشتري را  هاي با عايق گازي نسبت به ايستگاه ايستگاه

ها كمتر انتخاب شود كاهش فضاي مورد نياز در  تر و تعداد شينه دهند و برعكس هر چه كليدخانه ساده نشان مي

 . شود ميهاي معمولي كمتر  ايق گازي نسبت به ايستگاههاي با ع ايستگاه

كنند. در عو  فيدرهاي هوائي فضاي كمتري را اشغال مي AIS ها پستنسبت به  GIS ها پستفيدرهاي كابلي در  .3

به مراتب كمتر از فضاي مورد  GIS ها پستنمايند. اما در مجموع فضاي اشغال شده توسط  فضاي بيشتري را اشغال مي

 است. AIS ها ستپنياز 

توانند با توجه به  كم است در داخل ساختمان قابل نصب هستند و بنابراين مي ها پستاز آنجا كه فضاي مورد نياز اين  .4

حلي مناسب در مناطق مسكوني باشند. طبيعتاً از اثرات ي شهري به لحاظ تامين زمين، راه هاي موجود در حوزهمحدوديت

هاي نامطلوبي جهت بوده و شاخصه AISي ها پستهاي  صدا كه از ويژگي و يويي و سرنامطلوبي مانند اختالالت راد

 .شود ميفضاي شهري هستند كاسته 
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سبب خواهد شد كه  GISي ها پستبيني نشده است نصب  توسعه پيش ها آنهاي صنعتي و كارخانجاتي كه در  در محيط .5

 تري استفاده شود. از فضاي كارخانجات به نحو بهينه

ها زمين  اي و از آنجا كه در اطراف اين نيروگاه هاي تلمبه ذخيره هاي آبي و نيز نيروگاه جه به شرايط محيطي نيروگاهبا تو .6

 مناسب باشد. تواند مي GISي ها پستدر دسترس نيست لذا استفاده از  AISي ها پستمناسب براي 

هاي ولتاژ باال ي گازي قرار دارند و به عالوه هاديكليه قطعات ولتاژ باال در داخل محفظه GISي ها پستاز آنجا كه در  .7

 در محفظه بسته قرار دارند، احتمال وقوع خطاي ناشي از برخورد اجسام خارجي به صفر خواهد رسيد. 

هاي گازي غيرقابل اشتعال همچون و بكارگيري عايق GISي ها پستبا توجه به عدم بكارگيري روغن در تجهيزات  .8

SF6براي استفاده در نواحيِ  ها پستكاهش قابل توجهي خواهد يافت. از اين رو اين نوع  ها پستر اين سوزي د ، خطر آتش

 سوزي باال است مناسب خواهند بود. جنگلي كه احتمالِ آتش

 

 :]25[اشاره كرد كه به شرح ذيل است  AISي ها پستدر مقايسه با  ها پستدر اين ميان بايستي به برخي معايب اين نوع 

بيشتر است كه با افزايش ولتاژ از اين اختالف كاسته خواهد شد.  AISي ها پستدر مقايسه با  GISي ها پستي هزينه .1

پذير  را به لحاظ اقتصادي توجيه GISي ها پستطبيعتاً قيمت باالي زمين )به خصوص در فضاي شهري( بكارگيري 

 نمايد. مي

در مقايسه با  GISي ها پستگيري در ترانسفورماتورهاي اندازه ي تعويض تجهيزاتِ معيوب شده مانند كليد قدرت وهزينه .2

 تر است. سنگين AISي ها پست

، به دليل تكنولوژي باالتر و طبيعتاً پيچيدگي بيشتر، بايستي از افراد مجربي GIS ها پستو تعميرات  برداري بهرهبراي  .3

 ي آموزشيِ مرتبط را طي كرده باشند. استفاده شود كه دوره

هاي ولتاژ باال الزم است كه اندازي اوليه، يكسري آزمايش پس از انجام تعميرات و يا به هنگام راه GISي اه پستدر  .4

 ها نسبتاً باال است.  ي تجهيزات اين نوع آزمايش هزينه

در داخل كشور آغاز شده است و هم اكنون  ها آنها اخير مقدمات ساخت تجهيزات  كه طي سال AIS ها پستبر خالف  .5

هم  GISي ها پستتوسط سازندگان داخلي قابل تامين است، امكان ساخت تجهيزات  ها پستاي از تجهيزات اين نوع  پاره
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نيز در انحصار كشورهاي  ها پستعايق گازي اين نوع دانش فني توليد اكنون در كشور وجود ندارد و در عين حال 

 محدودي است.

 

اولي به صورت روباز و دومي به صورت سرپوشيده نشان داده شده  ،GISدو نمونه پست  (34-1( و )33-1هاي ) در شكل

 است.

 

 به صورت روباز GIS(: پست 33-1شكل )

 

 به صورت سرپوشيده GIS(: پست 34-1شكل )

در  GISدر خصووص پسوت   . گيرنود  موي فضاي روباز و هم در فضاي سرپوشيده مورد استفاده قورار   هم در GISي ها پست

، سربستهكامالً  GISي ها پستنيز مورد استفاده قرار گيرند. اما در  هاي ديگر برخي تجهيزات با عايق فضاي روباز، ممكن است

هاي  در محفظه آنهازات فشارقوي و باسبارهاي مربوط به يتجهو  شوند ميي تجهيزاتِ عايقي بر اساس عايق گازي طراحي  يهلك

 اند.  قرار گرفته SF6 قحاوي گاز عاي
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 هوا  پسوت . لذا اين يستندن گذار ليل عدم تماس تجهيزات با محيط خار ، عوامل محيطي بر تجهيزات تاثيربد ها پستدر اين 

در مناطق كوهستاني بخاطر وجود برف و يخبندان است، براي زياد  ها آنبراي مناطق صنعتي و شهري كه ميزان آلودگي هوا در 

 هستند. مناسب كند  كه آلودگي نمكي ايجاد ميمناطق ساحلي نيز براي و جا  آن

ي هوا  پسوت ي گازي مكعبي و ها پستي، ا نهاي گازي استوها پستسربسته گازي به سه گروه عمده شامل كامالً ي ها پست

 .]26[ شوند ميگازي سيار تقسيم 

  ي ا نهاهاي استو بارها در محفظه تجهيزات فشارقوي و باس، ي گازي معموليها پستيا ي ا نهاي گازي استوها پستدر

 اند. قرار گرفته SF6 ي گازحاو

  شكل حاوي گاز هاي مكعبي محفظه تجهيزات فشارقوي و باسبارها در، ي گازي مكعبيها پستدر SF6 اند.  قرار گرفته

اين ي، ا نهاهاي استو نسبت به محفظه ها آن در نتيجه كوتاهتر بودن ارتفاع ها و محفظه يِ اينمستطيل دليل فرم مكعبه ب

 . هستندت فشردگي بيشتري داراي قابلي ها پست

  هاي گاز  مراه محفظهه تجهيزات فشارقوي و باسبارها به نيز ي گازي سيارها پستدرSF6  تريلي نصب يك بر روي

ابعاد پست سيار نوع گازي در  فاصله عايقي مورد نياز بين تجهيزات كاهش يافته و SF6بخاطر وجود گاز . شوند مي

 .شود مييق هوا كوچكتر مقايسه با پست سيار معمولي با عا

 

  GISتجهيزات با عايق گازي مورد استفاده در پستهاي  -1-1-4-1-2

 گازي ترانسفورماتور قدرت -1

در جاي استفاده از روغن كه ه ، بگيرند مورد استفاده قرار  GISي ها پستدر  توانند ميكه  گازيقدرت در ترانسفورماتورهاي 

كه هم نقش  شود مياستفاده  SF6كنندگي را به عهده دارد، از گاز ككنندگي و خن نقش عايقترانسفورماتورهاي نوع روغني 

 اند. اين ترانسفورماتورها بيشتر دركشور ژاپن مورد استفاده قرار گرفته نمايد. كنندگي را ايفا مي عايقي و هم نقش خنك

 :]25[ به قرار ذيل است GISي ها پستمزاياي استفاده از اين ترانسفورماتورها در صورت استفاده در 

  GISسازگاري بهتر با تجهيزات  -1

 .روغني يا گازي  هاي پر هزينه عدم نياز به استفاده از بوشينگ -2
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  مايع روغني ي عايق تصفيه فرايندحذف  -3

 به علت حذف منبع انبساط حجم و ارتفاع ترانسفورماتور كاهش -4

 بجاي روغن SF6به علت استفاده از گاز كاهش وزن ترانسفورماتور  -5

 صب ترانسفورماتوركاهش زمان ن -6

دقت ، مغناطيسي بهتر خاصيتِ دارايهاي  هستهي متفاوت ساخت شامل ها فناوريبكارگيري به علت كاهش نويز توليدي   -7

 صوتي عايقِ ي هاي هسته و استفاده از صفحات فشرده ورقه برشِ يباال

تر  عريضمانندِ  تمهيداتزي برخي قدرت گا نسبت به روغن، در ترانسفورماتور SF6به علت كوچكتر بودن ظرفيت گرمايي

استفاده از مواد هاي با قدرت زياد براي به گردش درآوردن گاز و  استفاده از فن ،SF6باال بردن فشار ،SF6گازكردن كانال عبور 

-1شكل ) در SF6اي از ترانسفورماتور گازي  نمونه .]25[ شود ميانجام ها  پيچ دماي سيمناشي از  عايقي مقاوم در برابر حرارتِ

 ( نشان داده شده است.35

 

 

 SF6اي از ترانسفورماتور گازي  نمونه(: 35-1شكل )
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 گازيو جريان  ترانسفورماتور ولتاژ -2

به ترمينال متصل است و  پيچ اوليه توسط گاز عايق شده و سيم ،GISي ها پستدر ترانسفورماتورهاي ولتاژ مورد استفاده در 

درون محفظه گاز مستقيماً پيچي ثانويه  سيمدر ترانسفورماتور جريان گازي، اما اطه كرده است. هسته را احنيز پيچي ثانويه  سيم

به صورت مدار باز در مودار   ترانسفورماتور جريان گازيپيچي ثانويه قطع شود و  تيكه اتصال سيمرقرار نگرفته است. زيرا در صو

ناشي از جريان اوليه مخالفت كند، كل اين شار مغناطيسوي بور روي    قرار گيرد به علت اينكه شار مخالفي وجود ندارد كه با شار

رود. سرعت باالي تغييرات شار هسته كه از نقطه  هسته به عنوان مغناطيس كننده عمل كرده و هسته در هر سيكل به اشباع مي

شده و موجب خرابي  SF6يقي گاز باعث شكست عا تواند ميكه  شود ميكند باعث توليد ولتاژ بااليي در ثانويه  صفر نيز عبور مي

 شود. ترانسفورماتور جريان گازي

 ،محفظه را در بر گرفته است باعث ايجاد يك جريان مغناطيسي درون پوسته آن پيچي ثانويه بخاطر اينكه سيمدر عين حال 

بنوابراين بوراي    .آورد موي شكسوت الكتريكوي گواز را پديود      ي زمينوه  كه ممكن است شود ميايجاد تلفات و گرم شدن محفظه  

ن اطوراف  يهمچنو  .كننود  را با مواد عايقي پر موي    آننمايند و  ميايجاد   شكافي در محفظه، جلوگيري از ايجاد اين جريان القايي

  .هسته با قالبي از رزين پر شده است

 

 كليد قدرت گازي -3

آن  ي محفظوه  اسوت هواي ديگور    متبيشتر از قسو  كليد قدرتبه علت اينكه فشار گاز داخل محفظه در كليد قدرت گازي، 

در ارتبواط   GISاجوزاء ديگور پسوت    گواز   با كليد قدرتگاز داخل  و شود ميها جدا  هاي عايق از ديگر محفظه بوسيله جداكننده

 يست.ن

 ي واسوطه ه كوه بو   را قوس ايجاد شده در محفظه كليود  تواند مي استبخاطر اينكه داراي خاصيت الكترونگاتيويته  SF6گاز 

و بخاطر باال بودن استقامت عايقي گاز و خاصيت نسبتا پايودارش در مقابول   نمايد خاموش  سريعاًاست ان بوجود آمده قطع جري

 .دهد ميبعد از خاموش كردن جرقه ن اجازه برگشت قوس در دو سر كنتاكت كليد را ،حرارت

 

 گازيسكسيونر  -4
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هستند. به عبارت ديگر سكسيونر مداراتي كه فقوط   ايي است كه تقريبا بدون جريانه وصل سيستم سكسيونر وسيله قطع و

ها،تاسيسوات   ماشوين  ،هوا  مقوره ي كاپاسويتيو  هوا  آنتووان جريو   . بكمك سكسويونر موي  سازد ميزير ولتاژ هستند را از شبكه جدا 

 حتي ترانسفورماتور كم قدرت را قطع كرد.  ي كوتاه و جريان ترانسفورماتورهاي ولتاژ وها كابلبرقي،

 :هستندهوايي داراي خصوصياتي متفاوت با سكسيونرهاي عادي  GISيها پستدر  ازيِ مورد استفادهي گسكسيونرها

 مل محيطي قرار دارند، عوا باران و باد و در معر و  شوند مينصب در فضاي باز  كه برخالف سكسيونرهاي هوايي

 نيستند. عوامل محيطي ثير قرار دارند و لذا تحت تا SF6 ور در گاز هاي غوطه در محفظه ي گازيسكسيونرها

  نمايند.  را اشغال ميتري فضاي بسيار كماين سكسيونرها 

  خود به خود بسته ، سكسيونر وزن تيغه يا فشار بادعواملي چون كه در اثر  دنبايد طوري ساخته شوسكسيونرهاي هوايي

به علت  GISردد. حال آنكه در سيستم نگ ها آنها يا باز شدن  عبور جريان اتصال كوتاه باعث لرزش تيغههمچنين نشود و 

  .شود ميار نمشكالت فوق پديد قرار داشتن سكسيونر در داخل محفظه هيچ يك از مسائل و

  گازي براي پست نصب سكسيونرGIS تر از نصب سكسيونر هوايي در پست  بسيار آسانAIS .است 

 برقگير گازي  -5

 تعداد مشخصي قرص گيرد ميي كه برقگير در آن مورد استفاده قرار اكسيد روي با توجه به سطح ولتاژ در برقگيرهاي رايوِ

ZnO  هاي مذكور است. با توجوه بوه    كه ارتفاع برقگير تابعي از طول مجموع قرص گيرند ميبه صورت ستوني بر روي هم قرار

با حفظ مقاومت هور قورص،   توان  بلورهاي اكسيد روي مي بنديِ با به هم زدن دانهاهميت كاهش ارتفاع در برقگيرهاي هوايي، 

در . اما ها و در نتيجه خود برقگير را به نصف تقليل داد بدين طريق ارتفاع ستون قرصو ها را به نصف كاهش  ارتفاع اين قرص

لوذا  شان تخليه الكتريكي انجام دهد از روي لبه بيروني تواند ميها  ابتدا و انتهاي دو ستون قرص يناين حالت ولتاژ قرار گرفته ب

 ها بسته نشود.  مسير جريان از داخل قرص، باعث شود كه در صورت ايجاد اضافه ولتاژ

اسوت و در  استقامت عايقي باال گردد. زيرا اين مشكل برطرف ميبجاي هوا  SF6با بكار بردن عايق در برقگيرهاي گازي، 

روي  بور را هوا   مسوير قرارگيوري ايون قورص    توان  همچنين در اين برقگيرها مينيز قابل كاهش است. ارتفاع برقگير عين حال 

 به صورت مارپيچ قرارداد تا ارتفاع برقگير به مراتب كاهش يابد.  ، بجاي ترتيب ستونييكديگر
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قورار داد كوه ايون امور      GISتا بتوان برقگير را در فاصله نزديكي از تجهيوزات   شود مياستفاده از برقگيرهاي گازي موجب 

اي بوجود آمده به طور كامل و موثر توسط برقگير محدود شده و موجب خسوارت بوه تجهيوزات    تا اضافه ولتاژه شود ميموجب 

 نشود.

 

  مورد استفاده در پستهاي متعارف گازي كليد قدرت جديد يها فناوريمعرفي برخي  -1-1-4-1-3

 باشد.تواند جهت كاربرد در مناطق با اقليم خاص كارآمد سه نوع كليد قدرت طراحي كرده است كه مي SIEMENSشركت 

 كيلوولت 245ي ولتاژي تا رده Dead Tankي مبتني بر يچگير فشردهئ. ساخت سو1

ي ديگور  ها آندر واقع تركيبي از كليد قدرت، سكسيونر، سكسيونر زمين و الم Dead Tank 1ي مبتني بر يچگير فشردهئسو

و  GISو سكسويونر   Dead Tankقودرت  يچگير، در واقوع كليود   ئاست و قابليت اطمينان بااليي دارد. در سواختمان ايون سوو   

را در خوود دارد.   GISو  AISاند و لذا مزاياي هر دو نوع اجوزاءِ موورد اسوتفاده در    با يكديگر تركيب شده GISسكسيونر زمين 

 ( نشان داده شده است. 36-1يچگير در شكل )ئاين سو ي سه فازيكي از فازهاي نمونه تصوير ساختمان

 

 يكي از فازهاي سوئيچگير فشرده(: ساختمان 36-1شكل )

 برداري در نواحيِ بسيار سرد. ساخت كليدهاي قدرتِ مناسب براي بهره2

 اين كليدها بر اساس عملكرد قطع گاز فشرده و مكانيسم محرك فنري استوار هستند. خودِ اين كليدها چند نوع هستند:

                                                 
1 . Dead Tank Based Compact Switchgear 
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  كليدهاي داراي گاز خالصSF6 

 گازيِ  كليدهاي داراي تركيبSF6  باN2  ياCF4 

 استفاده از تانك هيتر در ساختمان كليد قدرت به منظور گرم كردن فضاي داخل گازي 

سانتيگراد كاربرد دارند. در خصوص كليدهاي با تركيبِ گوازي، هرچوه دمواي     -60تا  -40اين كليدها براي دماهاي كاريِ 

بوا   SF6زيورا عملكورد عوايقيِ گواز      ،( بايد بيشتر باشدCF4يا  N2) شود ميتركيب  SF6تر باشد درصدِ گازي كه با كاري پايين

 تر از دماي محيطيِ باالست.كاهش دماي محيطي ضعيف

( نشوان داده  37-1در شكل ) گيرد مياي از تانك هيتر كه در كليد قدرت براي دماهاي بسيار پايين مورد استفاده قرار نمونه

 شده است.

 

 

 مناطق سرد داراي تانك هيتر اي براي(: كليد قدرت نمونه37-1شكل )

 . ساخت كليد قدرت سكسيونري 3

تركيبي از كليد قدرت و سكسيونر است. اولين مزيت اين تجهيز آن است كه مشكالت مربووط بوه    1كليد قدرت سكسيونري

از بورف و  يعني اينكه مشوكالت محيطوي ناشوي     ،آرايشِ مرسوم )كه در آن كليد قدرت و سكسيونر از هم جدا هستند( را ندارد

( تاثير گذاشته سبب كواهش  شود ميآلودگي و يخ كه در محل اتصال كليد قدرت و سكسيونر )كه سبب كاهش قابليت اطمينان 

قابليت اطمينان شبكه خواهد شد در اين ساختار جديد وجود ندارد. دومين مزيت، آن است كه قيمت اين تجهيز از قيمت مجموع 

                                                 
1 . Disconnecting Circuit Breaker 
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-1عمولي كمتر خواهد بود. سومين مزيتِ آن نيز كاهش زمان نصب خواهد بود. در شوكل ) كليد قدرت و سكسيونر در آرايش م

 ( تصوير اين تجهيز نشان داده شده است.38

 

 (: كليد قدرت سكسيونري38-1شكل )

 (GILفناوري خطوطِ با عايق گازي ) -1-1-4-1-4

هاي زيرزمينوي بوه عنووان    ي اخير در شبكهتوسعه پيدا كرد و طي چند دهه Siemensتوسط شركت  GILفناوري خطوط 

هاي . اين نوع خطوط شامل هادي]27[در ولتاژهاي باال محسوب شده است  XLPEحتي  ي روغني وها كابلجايگزيني براي 

ي مذكور حاوي گاز عايقي اسوت. ايون نووع فنواوري بوراي      اند كه لولهاي فلزي قرار گرفتهاي است كه در لولهآلومينيوميِ لوله

هوايي چندان كارآمد يا قابل اجرا نيست، همانند مناطق با جمعيت باال و همچنوين منواطقي كوه شوبكه از     شرايطي كه خطوط 

به ناچار شرايط كواري   ها كابلكاربرد دارد. در عين حال در شرايطي كه بكارگيري  شود ميشرايط محيطي تاثيرِ زيادي متحمل 

هاي مناسب  . برخي از ويژگيشوند ميجايگزين مناسبي محسوب  GILط نمايد، خطوناگزير مي ها آنرا تا مرزهاي طراحيِ  ها آن

 :]28[به قرار زير است  GILخطوط 

  عدم تاثيرپذيري خطGIL  از شرايط محيطي كه عدم پيرشدگي تجهيزاتِ آن و لذا طول عمر مورد انتظارِ طوالني را

 سبب خواهد شد.

 ظرفيت انتقال توانِ باال 

 تلفات انتقال كم 
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 كند. سازي را فراهم مي كم كه امكان انتقال در فواصل طوالني بدون نياز به جبران كاپاسيتانس 

 قابليت اطمينان باال 

  سوزي، عدم تاثيرپذيريِ بخشِ بيروني به علت خطاي داخلي( )مقاوم در برابر آتش برداري بهرهايمني باال از نظر 

 خطوط 1قابليت اجرايي براي بازبست 

 سازد ميرا براي فضاي شهري و پُرجمعيت مناسب  مغناطيسي بيروني كه استفاده از آني ها آنكم بودن ميزان ميد. 

 شده قابل اجرا هم بر روي زمين، هم در داخل تونل و هم به صورت دفن 

 

، مشكل خاصوي در خصووص   GILاز خطوط  برداري بهرهسال  25 زماني هزبا در 2002در سال  SIEMENSطبق گزارش 

 . ]28[ري مشاهده نشده است بكارگيري اين نوع فناو

-كه از داخل تونل عبور كرده GILاي از خطوط ( مجموعه40-1و در شكل ) GIL( ساختار يك نمونه خط 39-1در شكل )

 اند نشان داده شده است.

 

 

 GILايِ يك  (: ساختار نمونه39-1شكل )

                                                 
1 . Reclose 
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 عبوري از يك تونل GILاي از خطوط  (: مجموعه40-1شكل )

 هوايي در رده فوق توزيع -ي گازيهيبريد يها پستفناوري  -1-1-4-1-5

از عوايق   هوا  پستدر اين بين باسبارها  يسازي فاصله براي عايق هستند كه AISو  GISي ها پستتركيبي از  ها پستاين 

هور  باسبار بوه   سمتبراي اتصال  .شود مياستفاده  SF6 يبين تجهيزات فشارقوي از عايق گاز ي سازي فاصله براي عايق هوا و

فقوط تجهيوزات فشوارقوي درون     هوا  پسوت بكار گرفته شود. در ايون   SF6يي يا بوشينگ گازي هوا  بوشينگ بايستي الزاماً 1يبِ

متناسب با سطح ولتواژ   ها آندر حريم هوايي ندارند. در عين حال و باسبارها درون محفظه قرار  قرار دارند SF6ز هاي گا محفظه

 . ]25[دارد ن سربستهي ها پستتفاوت چنداني با  ها پستاين  ي  بين باسبارها بايد رعايت شود. هزينه

 كمتر است. AISي ها پستبيشتر، اما نسبت به  GISي ها پستاز شرايط محيطي نسبت به  ها پستطبيعتاً اثرپذيري اين 

انود   سواخته شوده   GIS يها پستي فناوري  بر پايهدر واقع و  ABBكه توسط شركت  PASSمدل  يِي هيبريدها پستدر 

و جريان )كه بجاي ترانسوفورماتورهاي   گيري ولتاژ اندازه و سنسورهاي كليد زمين، سكسيونر، ،كليد قدرتتجهيزات اعم از   كليه

 .]25[ اند هم قرارگرفته دركنار SF6 يه در يك محفظه با عايق گازچاند( همگي به صورت يكپار جريان بكار گرفته شده و ولتاژ

 SF6 توسط گاز در عين حالگردد.  در محل سايت تحويل ميو سپس مونتاژ شده  سازنده پيش ي اين تجهيزات در كارخانه

 PASS. پست مودل گيرد ميصورت  ها آناندازي پست بر روي  براي راه هاي مورد نياز تست ي كليهو  شوند مير كامل پُ به طور

با تكنولوژي كنترل و نظارت هوشمند  ها پستاين است.  شدهتشكيل  3و كليد 2از آن جهت ساده است كه از يك سيستم اتصال

                                                 
1 . Bay 
2 . Plug 
3 . Switch 
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نووري انجوام    ي فيبور هوا  كابول و انتقال اطالعات مربوط به پست توسط  استكه شامل كنترل ديجيتالي فرآيند  شوند مياداره 

مزايواي  ي از برخو  .دقرارگيرنو  بورداري  بهرهمورد نيز توانند به صورت دستي  مي ها پستگونه  اين  ذكر است كهه پذيرد. الزم ب مي

 :]25[به قرار زير است  AISي ها پستنسبت به  PASS ي مدلها پست

 .شود ميفونداسيون تجهيزات بسيار كمتر  و ريزي پيي عملياتي ها هزينه .1

  يابد. كاهش مي% 50بيش از  جويي در فضاي اشغال شده به ميزان صرفه .2

كه البته غالباً  تر است آسان ها پستو تعميرات اينگونه نگهداري در صورت ارائه خدمات پشتيباني از طرف شركت سازنده،  .3

 بر اساس تعويض و نه تعمير استوار خواهد بود.

 .گيرد ميتر صورت ها سريع ينصب بِ .4

هاي فوالدي  پذيرد و ميزان سازه طراحي پست با پروفيل كمتري صورت مي هستنداي  باسبارها بشكل لولهجا كه  از آن .5

 بد.يا مورد نياز نيز كاهش مي

بر روي سطوح  حوادث ناشي از آلودگيو لذا  يابد كاهش مي اي واقع شده در فضاي بيرونيه و بوشينگ ها مقرهتعداد  .6

 آيد. پايين ميعايقي 

 باشند. اي بندرت و يا به مقدار اندك مورد نياز مي ي زنجيرهها مقره .7

نيز مورد نياز بتن مقدار در نتيجه است كه اندك  هاي فوالدي و مواد مورد نياز جهت تسطيح زمين و فونداسيون بسيار سازه .8

 يابد. كاهش مي

 هم در فضاي سرپوشيده و هم در فضاي آزاد وجود دارد. ،ها پستقابليت نصب اين نوع  .9

 نشان داده شده است. PASSاي از پست هيبريديِ  ( نمونه41-1در شكل )
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 PASS(: يك نمونه پست هيبريدي 41-1شكل )

 

  جهت كاهش ابعاد پست ها پست در MTSتكنولوژي  -1-1-4-1-6

سازي كه باعث رقوابتي شودن    باشد و عالوه بر خصوصي صنعت برق در كشورهاي مختلف دنيا به سرعت در حال تغيير مي

توان به مطرح شدن الزاماتي جديود   اين صنعت شده است عوامل ديگري هم در ايجاد اين تغيير موثر هستند كه از آن جمله مي

كواهش فضواي    ،كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از احداث پسوت  ،ها آنبا محل احداث  ها پستحي همچون هماهنگي طرا

كاهش  ،بهبود قابليت اطمينان و قابليت دسترسي پست ،اندازي پست كاهش مدت زمان نصب و راه ،مورد نياز براي احداث پست

. بوراين  ظر هزينه كلي دوره كار پست اشواره كورد  تعداد دفعات و مدت زمان تعمير و نگهداري و منطقي بودن احداث پست از ن

 از اهميت بااليي برخوردار شده است.  و ماژوالر اساس استفاده از تجهيزات كامپكت

هاي مطرح در اين زمينه هستند كه براسواس جديودترين تكنولووژي روز در     از جمله راه حل MTS 1در اين بين تجهيزات 

. در ايون تجهيوزات   شووند  موي اث شده در فضاي باز و يا در فضاي بسته بكار گرفتوه  ي احدها پستبراي  GISزمينه تجهيزات 

هاي ولتاژ و جريان در يك محفظه گاز فشرده قرار دارند. به طوريكه بوه   كليدهاي زمين و ترانس ،سكسيونرها ،كليدهاي قدرت

ي هوا  پسوت يك بي با رنو ولتاژي مشابه در به فضايي برابر با فضاي مورد نياز براي  MTSكيلو ولتي  147عنوان مثال دو بي 

AIS .نياز دارد 

                                                 
1 - Mixed Technology Switchgear 
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تا مودت زموان نصوب و     شود ميكه به صورت تجهيزات ماژوالر و از پيش ساخته هستند باعث  MTSاستفاده از تجهيزات 

دا كنود و  به شدت كاهش پي ،شوند مياندازي  كه هريك از تجهيزات جداگانه نصب و راه AISي ها پستاندازي در مقايسه با  راه

 AISي ها پست. در نتيجه توسعه شود مياي كم  همچنين امكان ايجاد خطا در حين نصب تجهيزات نيز به شكل قابل مالحظه

هواي دراز   هاي مختلف مربوط به زمين و هزينه هم از نظر زمان اجراي پروژه و هم از نظر هزينه MTSبه استفاده از تجهيزات 

رسد. با توجه به مطالب فوق سورمايه گوذاري در جهوت انتقوال ايون       ون به صرفه به نظر ميمدت تعمير و نگهداري بسيار مقر

تكنولوژي به سازندگان و توليدكنندگان تجهيزات فشارقوي در داخل كشور ارزشمند بوده و گامي در جهت خودكفايي در عرصه 

 .باشد توليد تكنولوژي روز دنيا مي

 

 در مناطق با اقليم خاصتجهيزات عايقي فشار قوي  برداري بهره -1-2

هاي تعمير  تجهيزات عايقي و فشار قوي در مناطق با اقليم خاص حائز اهميت فراواني است و بكارگيري سياست برداري بهره

كيفيت برق انتقوالي را افوزايش    تواند ميتعيين وضعيت و مونيتورينگ در اين مناطق تا حد زيادي مديريت عمر و و نگهداري و 

 آن از اثرپذيري شبكه در برابر شرايط اقليمي بكاهد. داده در كنار 

 

 ]30و  29[ مديريت عمر تجهيزات فشار قوي -1-2-1

هاي اخير، صنعت برق در بسياري از كشورهاي دنيا دسوتخوش تغييور و تحووالت فراوانوي شوده اسوت و بوا وقووع          در دهه

تي شودن حركوت نمووده اسوت. در نتيجوه      آزادسازي و خصوصي سازي در اين صنعت، فضاي كسب و كار در آن به سمت رقاب

كنند كه با بهبود عملكرد تجهيزات خود، ضمن كسب رضايت مشتريان، سوود   گذارانِ بخش خصوصي همواره تالش مي سرمايه

خالص خويش را افزايش دهند. از اينرو كسب و كار در صنعت برق ديگر يك مسواله صورفاً فنوي نيسوت و مباحوث اقتصوادي       

 توان به مديريت دارايي اشاره كرد.  است كه از آن جمله مي فراواني در آن دخيل

هايي جهت حفظ توازن بوين عملكورد سيسوتم و ريسوكنهزينه، بوا توجوه بوه        حلمديران سرمايه همواره بدنبال يافتن راه

ت فعاليوت در  محدوديت بودجه و منابع هستند و در اين راستا به منظور مديريت عمر تجهيزات خود، اتخاذ سازوكار مناسب جه
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هاي موجود در اين فضا، نيازمند اطالعاتي هستند تا بتوانند منوابع عودم قطعيوت را     فضاي رقابتي صنعت برق و كاهش ريسك

 را ارزيابي نمايند. برخي از سواالتي كه مديران سرمايه با آن روبرو هستند عبارتند از: ها آنبيني نموده و اثرات  پيش

 در است؟مانده تجهيزات چق عمر باقي 

 توان با اقدامات اصالحي، عمر تجهيزات را افزايش داد؟ هزينه و سود اين اقدامات چقدر است و چند سال عمور   آيا مي

 ؟دهد ميتجهيزات را افزايش 

     در صورت انجام برنامه تعمير و نگهداري، نرخ خطاي مورد انتظار تجهيزات چقدر خواهد شد و چه تواثيري بور امنيوت

 ؟شبكه خواهد داشت

گوذار،  مديريت سرمايه در صنعت برق، در واقع تعيين راهكارهاي كليدي است كه ضمن بيشينه كردن سود بلندمدتِ سرمايه

را در محدوده قابول قبوولي حفوظ نمايود. در موديريت       ها آنهاي موجود را مديريت و  عملكرد تجهيزات را بهبود داده و ريسك

 سرمايه موارد ذيل حائز اهميت است:

 مامي جوانب سيستم و تجربياتِ مرتبط ديده شود.بايد ت 

 برداري.هدف تعيين خط مشي و راهكارهاي كلي است، نه تصميمات بهره 

 .از ديدگاه تجاري به مسئله نگاه شود 

 ها بلكه بيشينه نمودن سود است.هدف نه كمينه كردن هزينه 

 تضمين شوند.100شد، البته نه اينكه بصورت ديده شده با ها آنهاي موجود تحت كنترل باشند و اثرات بايد ريسك % 

هوا در  هوا و هزينوه  ، ريسكها آنكه ضمن مديريت بهينه تجهيزات و حفظ عملكرد مطلوب  شود ميدر مديريت عمر تالش 

هاي موديران سورمايه،    طول عمر تجهيزات به منظور دستيابي به سطح و كيفيت مطلوب سرويس مديريت شوند. يكي از چالش

ها از طريق تخصويص بودجوه، كواهش و يوا افوزايش      ها است. كنترل هزينهبه عملكرد مطلوب از طريق كنترل هزينهدستيابي 

 هاي زير است:تعمير و نگهداري شامل گزينه ريزي برنامههاي اصلي مديريت سرمايه، . يكي از قسمتگيرد ميها صورت هزينه

 

 تعمير و نگهداري اصالحي و پيشگيرانه 

 اري بر اساس زمانتعمير و نگهد 
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 تعمير و نگهداري بر اساس شرايط 

 تعمير و نگهداري بر اساس قابليت اطمينان 

 1تعمير و نگهداري بر اساس وظيفه 

 تعمير و نگهداري بر اساس ريسك 

 

ترين روش مديريت عمر است. در موديريت عمور تورانس براسواس شورايط،      مديريت عمر بر اساس عملكرد تجهيزات رايو

. در شوود  ميبرداري، وقايع و اتفاقات شبكه و آزمايشات گوناگون ارزيابي  ترانس با توجه به اسناد و تاريخچه بهرهوضعيت فعلي 

تووان بوراي    مرحله بعدي بايد يك شاخص سالمت براي كمي كردن وضعيت تجهيزات ارائه نمود. از نتايو شاخص سالمت مي

رانه و اصالحي استفاده نمود. همچنين بايد نرخ خرابي تجهيزات مختلوف  بندي تجهيزات به منظور انجام اقدامات پيشگي اولويت

 تعيين شود تا بتوان از آن در ارزيابي وضعيت تجهيزات براساس ريسك استفاده نمود. 

 ]30و  29[ فشارقوي تجهيزات تعمير و نگهداري كليات -1-2-2

عوامل بسياري بر روي  عايقي را به تاخير انداخت. توان فرايند پير شدن تجهيزات با استفاده از عمليات تعمير و نگهداري مي

بنودي   هواي موديريت سورمايه تاثيرگذارنود. يكوي از مسوائل مهوم در دسوته         گيري تصميم استراتژي تعمير و نگهداري و بالطبع

 هاي مديريت سرمايه، تعيين اين مطلب است كه آيا شرايط و اهميت تجهيزات در آن ديده شده است يا نه؟  استراتژي

 چند نوع استراتژيِ عمليات تعمير و نگهداري وجود دارد:  2بطور مفهومي

 

 يا اصالح گرايانه 1كننده تعمير و نگهداريِ اصالح .1

استراتژي به شبكه و تجهيوزاتِ آن   پذيرد. در اين نوع در نگهداري اصالح كننده عمليات تعمير بعد از وقوع خطا صورت مي

اند بكار خود ادامه دهند و فقط زماني نسبت بوه تعميور و بازسوازي     دچار آسيب و خرابي نشدهكه كه  تا زماني شود مياجازه داده 

كه خرابي و آسيبِ جدي در تجهيزِ مذكور رخ داده باشد. اتخاذ اين نوع روش نگهداري در موواقعي توصويه    شود مياقدام  ها آن

                                                 
1 Duty-Based Maintenance 
2 -Conceptually 
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سبب بروز مشكالت زياد نشود و زمان رفوع عيوب نيوز بسويار     قبليِ تجهيزات از مدار،  ريزي برنامهكه خار  شدنِ بدونِ  شود مي

 كوتاه باشد. 

ترين روش تعمير و نگهداري است هيچ اقدامي تا زمان وقوع اختالل در عملكرد اجزاء مختلف  در اين استراتژي كه ساده

تا تعيين شود  شود ميبررسي  ها آن. پس از وقوع اختالل در عملكرد اجزاء مختلف، شرايط شود مييك تجهيز فشار قوي انجام ن

 كه المان مورد نظر بايد تعمير شود و يا نياز به تعويض آن است. 

اين روش داراي معايب نيز هست: اتخاذ اين روش )به خصوص در شبكه توزيع( در صورت بروز حوادثِ غير مترقبه باعث 

كه تخريب تجهيزات را در پي خواهد داشت. اين  گردد هاي ناشي از حوادث طبيعي مي افزايشِ احتمال وقوع خطرات و خاموشي

گردد. از همين رو اين رويكرد در مورد  ها و احتمال وقوع خسارت به تجهيزات ديگر نيز مي امر سبب افزايش ميزان خاموشي

 .شود ميهاي توزيع توصيه ن شبكه

ن است عواقب و پيامدهاي ناشوي از  هاي انتقال اين روش از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست، زيرا ممك همچنين در سيستم

 وقوع اختالل در عملكرد المان معيني، بيش از هزينه تعمير و نگهداري آن باشد. 

تاثير زيوادي بور روي سيسوتم قودرت      ها آناين استراتژي تعمير و نگهداري تنها براي تجهيزاتي كه حياتي نيستند و خرو  

و يوا تجهيزاتوي كوه تعوداد      MV-XLPEي ها كابلتوزيع از اين روش براي هاي  ندارد، مناسب است. به عنوان مثال در شبكه

 .شود ميپايين است، استفاده  ها آنزياد بوده و نرخ خرابي  ها آن

 بر اساسِ زمان  تعمير و نگهداري .2

ت روشِ معمولِ تعمير و نگهداري شبكه انتقال تعمير و نگهداري بر اسواس زموان اسوت. در ايون روش بازديودها و اقوداما      

هاي زماني اغلب توسط سوازندگان تجهيوزات و براسواس     . اين بازهشود ميهاي زماني معين انجام اصالحي و پيشگيرانه در بازه

. براي اينكه بتوان شرايط يك تجهيز را تعيوين نموود، بايود    شود ميبرداران و اهميت اجزاء مختلف تعيين  و بهره ها آنتجربيات 

. شوود  ميهاي معيني تعيين  آن تجهيز در دست داشت. وضعيت كنوني يك تجهيز با شاخص اطالعاتي در مورد وضعيت كنوني

. تعمير و نگهداري شود ميهاي تشخيص استفاده  هاي سالمتي و روشهمچنين به منظور تعيين وضعيت يك تجهيز، از شاخص

                                                                                                                                                                  
1 -Corrective 
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. از اين روش بيشتر دهد ميري را كاهش پذيري تجهيزات را افزايش داده هزينه تعمير و نگهدا بر اساس شرايط، ميزان دسترس

 .شود ميهاي فشار قوي و فوق فشار قوي استفاده در شبكه

 بر اساسِ قابليت اطمينان تعمير و نگهداري .3

تعميور   ريزي برنامههاي فوق فشارقوي، تمركز بر روي اهميت اجزاء با توجه به ضرورتِ پيوستگي سيستم است. در در شبكه

، بوه تواثير   شود ميبليت اطمينان، عالوه بر اينكه شرايط اجزاء و تجهيزات مختلف سيستم در نظر گرفته و نگهداري بر اساس قا

تعميور و نگهوداري بور اسواس قابليوت اطمينوان ضومن تعيوين          ريوزي  برناموه . در شود ميبر روي شبكه قدرت نيز توجه  ها آن

. در واقع در اين نوع تعمير شود ميزيني و نوسازي نيز تعيين هاي جايگ اولويتهمچنين بندي اقدامات تعمير و نگهداري،  اولويت

كه اقدامات تعمير و نگهداري مقورون   شود ميو به اين سوال پاسخ داده  شود ميو نگهداري، از ديدگاه اقتصادي به مسئله نگاه 

 داد. انجام تجهيز راتر است يا بايد اقدامات ديگري نظير جايگزيني و از رده خار  نمودن به صرفه

 تعمير و نگهداري بر اساس عملكرد .4

بور   اطمينان تجهيزات، فقط عملكرد آن تجهيز مهم باشد. در اين صورت تعميور و نگهوداريِ   ممكن است در بررسي قابليت

كه آيا استراتژي تعمير و نگهوداري   شود ميتعمير و نگهداري به اين سوال پاسخ داده از خواهد بود. در اين نوع  1اساس عملكرد

اين استراتژي  ترين راه براي دستيابي به عملكرد مطلوب تجهيزات است يا نه؟ از جمله مزاياياتخاذ شده، موثرترين و اقتصادي

 توان به موارد زير اشاره نمود:مي

 تعيين يك چارچوب موثر و مناسب براي تعمير و نگهداري تجهيزات 

 بررسي ريسك 

 هاي تعمير و نگهداري به منظور دستيابي به عملكرد مناسب سيستم برنامه بنديتعيين راهكاري براي مديريت و اولويت

 و مديريت دارايي

 هايي كه ممكن است در آينده در تجهيزات رخ بيني خرابيها و اطالعات موجود به منظور ارزيابي و پيشاستفاده از داده

 دهد.

                                                 
1 Performance Focused Maintenance (PFM) 
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  تعمير و نگهداري به منظور ارائه راهكار  ريزي مهبرنادر نظر گرفتن مسائل اقتصادي و موارد مرتبط با مشتريان در

 مناسبي براي تعمير و نگهداري كه از لحاظ اقتصادي و فني بهينه باشد.

 بندي تجهيزات و راهكارهاي تعمير و نگهداري بصورت ديناميكامكان اولويت 

  برداري سيستمتعمير و نگهداري براساس شرايط واقعي بهره ريزي برنامهتعيين 

 بر اساسِ ريسك و نگهداريتعمير  .5

هاي ناشي از خرو  تجهيوزات و  اطمينان ممكن است مسائلي نظير جريمهتعمير و نگهداري بر اساس قابليت ريزي برنامهدر 

نامنود. در ايون   انرژي تامين نشده نيز در نظر گرفته شود. اين نوع تعمير و نگهداري را تعمير و نگهداري بر اساس ريسوك موي  

 . شود ميپارامتر اساسي يعني ريسك ناشي از خرو  تجهيز و پيامدهاي آن ديده  دواستراتژي، 

و پيامدهاي خورو  ارائوه    ها آناي از ارزيابي وضعيت تجهيزات براساس ريسك ناشي از خرو  ( مثال ساده42-1در شكل )

ثار وقايع و ستون ديگر آن احتمال كه يك ستون آن بيانگر نتايو و آ دهد ميرا نشان  3در  3شده است. اين شكل يك ماتريس 

 رخداد است.

 

 

 (: بررسي عملكرد تجهيزات از ديدگاه ريسك42-1شكل)
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1گيرانه نگهداري پيش .6
 

يا  خطاهر گونه قبل از وقوع  اتتجهيز منظمِ نظارت و بررسيِهاي مربوط به  مجموعه فعاليتنگهداري پيشگيرانه شامل 

است.  ها آنو افزايش طول عمر  اتميزان آسيب و خرابي تجهيز ي پيشگيرانه كاهشِست. هدف اصلي از نگهدارها آنآسيبي به 

هاي مختلف  سازي قسمت از قبل تعيين و تعريف شده، نسبت به بازسازي و مقاوم ي مشخصِها نادر زم ،در اين استراتژي

 . تجهيزات استگردد. هدف از اين روش كاهش احتمالي خرابي  اقدام مي شبكه

دار به منظور كاهش  ستراتژي فرآيند شناسايي و رفع معايب اولويتفوق توزيع و توزيع، مطابق اين ا ها پستدر  براي نمونه

 :گيرد ميهاي زير انجام ها با استفاده از روشخاموشي

 تجزيه و تحليل وضعيت بارگيري شبكه در فصل پرباري -1

 ي پر بارها پستبندي  شناسايي و اولويت -

 ي فيدرهاي پر باربند شناسايي و اولويت -

 ي نامتعادلها پستبندي  شناسايي و اولويت -

 بندي فيدرهاي نامتعادل شناسايي و اولويت -

 ها پستتجزيه و تحليل حوادث براساس نرخ خرابي  -2

 تجزيه و تحليل حوادث براساس نرخ خرابي فيدرهاي فشار ضعيف -3

 تجزيه و تحليل حوادث براساس نرخ خرابي فيدرهاي فشار متوسط -4

 خيز و تحليل حوادث براساس نقاط حادثهتجزيه  -5

و خطوط فشار متوسط و فشار ضعيف و روشنايي  ها پستشناسايي و رفع معايب بر اساس برنامه بازديد و سرويس  -6

 معابر و انشعابات

 استفاده از نتايو دستگاه ترموويژن براي شناسايي نقاط داغ و نيز اتصاالت سست و شل -7

نشيني و  الخصوص شهرداري در ارتباط با طرحهاي عقب ي خدماتي عليها آنشناسايي طرحهاي آينده سازم -8

 جابجايي تاسيسات

                                                 
1 -Prevenrative 
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 برداري بهرهتجزيه و تحليل گزارشات دستگاه نظارت بر  -9

 تجزيه و تحليل گزارشات مردمي -10

 

 انِ شبكهداربر و بهره گيرد ميصورت پس از وقوع حادثه  ها، فرآيند شناساييدر اكثر اين روش شود ميهمانطور كه مالحظه 

د تا پس از وقوع عيب و ايجاد خرابي، نسبت به تعمير و نهايتا تجزيه و تحليل حادثوه براسواس نورخ    نمان منتظر وقوع حادثه مي

 د.نخرابي اقدام نماي

تعمير و نگهداري پيشگيرانه و نقش آن در كُند شدنِ فرايندِ پيرشدگي تجهيزات ي حائز اهميت در اين خصوص ارتباط نكته

اين عمليات نگهداري پيشگيرانه  ،پايين بيايد ها آنكه ارزش  شود ميباعث در طول زمان  ات،استفاده از تجهيزجا كه  نآت. از اس

 اده شده است.( نشان د43-1) شكلاين نكته در منحني پير شدگي به تاخير بيافتد.  آورد كه فرايندامكان را فراهم مي

 

 در به تاخير انداختن زمان از كار افتادگي تجهيزتاثير عمليات نگهداري  (:43-1شكل)

را بوه طوور كامول    تواند آن ولي نمي ،كندند ميپير شدگي را كُ فراينداين نكته قابل ذكر است كه اگر چه عمليات نگهداري 

و  1داري مونظم نگهو  كه عبارتنود از  سازي و اجراي عمليات نگهداري پيشگيرانه وجود دارد متوقف كند. دو استراتژي براي پياده

 . 2نگهداري پيشگويانه

                                                 
1 -Regular 
2 -Predictive 
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بور اسواس   هوا  بوازه كوه ايون    شوود  موي  هواي زمواني خواص انجوام     عمليات تعمير در يك سوري بوازه   ،نگهداري منظمدر 

ولوي   ،آيد. اين روش بسويار پور كواربرد اسوت     دست ميبرداري بيات بهرههاي سازنده يا بر اساس تجربهاي شركت دستورالعمل

 هاي زياد )به علت انجام عمليات نگهداري غير ضروري( و همچنين افزايش ريسك براي سيستم هزينه ممكن است باعث ايجاد

 نياز( شود. موردِ )به علت انجام نشدن عمليات نگهداري در زمانِ

سوازي   متشكل از مدلفرايندي مورد توجه قرار گرفته است و شامل هاي اخير  دههدر كه روش ديگر روش پيشگويانه است 

 است. در اين روش مراحل انجام كار عبارتند از:وضعيت ي، محاسبات، مانيتورينگ و تعيين رياض

 اي دوره هاي آزمون، سوابق خطا و نتايو برداري بهرهكامل در مورد تجهيز نظير سابقه  آوري اطالعات آماريِ جمع 

 محاسبه تاثيرات اختصاصي هر تجهيز بر كل سيستم 

 آن دسته از خطاهايي كه  هم شامل –سيِ خطاهايي كه در شبكه رخ داده است ر اساس بررتخمين احتمال خطا ب

 دهند. هم آن دسته از خطاهايي كه پايان عمر تجهيز را نشان ميقابل رفع هستند و توسط تعميرات 

  نگهداري بر نرخ وقوع خطاو تحليل كيفي اثرات عمليات تعمير 

 ان در تعيين بهترين برنامه زماني تعميراتدر نظر گرفتن شرايط اقتصادي و بحث قابليت اطمين 

بورداري از   بدين ترتيب بهوره . شود ميبيني  پيش ها آن، زمان خرابي تجهيزات شبكهدر اين روش با انجام نظارت بر وضعيت 

  خواهد شد.بهينه تجهيزات 

 

 :شود ميشرح داده گويانه  مزاياي انتخاب استراتژي پيشدر ادامه 

 تجهيزاتابي بيني زمان وقوع خر پيش -1

شبكه به منظوور تعيوين وضوعيت عملكورد     ها مهمِ شاخص گيريِ گويانه اندازه پيش نگهداريِ استراتژيِ اساسيِ ءِيكي از اجزا

 د:نمهم بايد تشخيص داده شووضعيتِ در اين روش دو  است.در زمان حوادث از جمله حوادث طبيعي جهيزات ت

 اول: حد هشدار وضعيت -

 جهيز(كال تا قبل از خرابي تاِش سيدن به حداكثر مجازِر) دوم: حد خطر وضعيت -
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وجود دارد كوه در   آنزماني تا خرابي  ي، يك فاصلهجهيزات شبكههاي بروز يك اشكال در ت اولين نشانه يپس از مشاهده

كه سيستم  زماني يبا محاسبهكاهش بيابد. كمي كه بد يا اينكاهش نيا تجهيزات ممكن استاين مدت زمان، كيفيت عملكرد 

)كه در اينجا زموان وقووع حووادث طبيعوي نامشوخص      جهيزات فاصله زماني موجود تا خرابي تنيز رسد و  به وضعيت هشدار مي

د اقدام اصالحي بايود  نگير در وضعيت خطر قرار  تجهيزاتبايست سريعاً نسبت به رفع عيب اقدام نمود و قبل از اينكه  ( مياست

 بالفاصله صورت پذيرد.

زيورا   ،باشدوثر بسيار مها  اين فعاليت در ساماندهي و تسريعِ تواند ميمدون و از پيش تعيين شده  طرح و برنامه زمانيِداشتن 

 است. بر بسيار زمان يزيربنايي كارجهيزاتِ ت كاملِ بازسازيِ

 نظارت مداوم بر وضعيت تجهيزات -2

 بردار پس از وقوع حوادث طبيعي تيم بهره ريو بهرهسازي شبكه و در نتيجه افزايش  كاهش زمان بازسازي و بهينه -3

 گذاري ي سرمايهها هزينهكاهش  -4

لكوه  ب ،نيسوت هزينه واقعوي فقوط هزينوه بازسوازي      ،بايد توجه داشت كه پس از وقوع حوادث طبيعي و از كار افتادن شبكه

 هوا  هزينوه از جمله اين شتر هستند. يتعميرات ب ي از هزينهطور قابل مالحظه د كه به نديگري نيز وجود دارنامشهودِ ي ها هزينه

 توان به موارد زير اشاره كرد: مي

o هزينه انرژي توزيع نشده 

o هزينه نارضايتي مشتركين 

o  ها بر روي نيروي انساني و عدم تمركز  نيروي انساني بعلت اثرات منفي خرابي وري بهرههزينه ناشي از كاهش

 فكري كاركنان

o  تجهيزاتهزينه بازسازي مجدد 

o ي اجتماعي بعد از وقوع حوادث طبيعيها هزينه 

 افزايش قابليت اطمينان -5
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گويانوه   استفاده از تجهيزات بعد از وقوع حوادث طبيعي از ديگر مزاياي انتخاب اسوتراتژي پويش  در افزايش قابليت اطمينان 

سازي را از باالترين سطح  توان با توجه به اهميت هر يك از سطوح ولتاژ، مقاوم همچنين با انتخاب اين نوع استراتژي مياست. 

 ولتاژي ادامه داد.ترين سطح  پايين تاو كرد و ولتاژ شروع 

 و نتايو اقتصادي وري بهره -6

 از نقطه نظر موارد ذيل سودآور خواهد بود:به انتخاب اين استراتژي 

بندي عيوب و با  ويتاز تجهيزات جديد با اول برداري بهرهاندازي و  گذاري براي نصب و راه ناشي از عدم سرمايه سودِ -1

مورد  گذاريِ بي ات كه مانع از سرمايهوقوع و نرخ زمان خرابي تجهيز نيزتوجه به اهميت و وزن هر يك از حوادث و 

 .شود مي

 ها آني تخمينِ عمر باقيماندهتجهيزات قديمي با توجه به  موردِ عدمِ تعويضِ بيناشي از  سودِ -2

 

 ]2[ يات عايقي فشار قوزتجهيوضعيت  ارزيابيِ -1-2-3

را  هوا  آنهايي شوند كوه كيفيوت عوايقي     برداري ممكن است دچار آسيب هاي تجهيزات فشارقوي در مدت زمان بهره عايق

ي پيرشدگي عايق  ي تخليه جزئي و پديده الكتريك، پديده مهمترنيِ اين مشكالت عبارتند از افزايش تلفات دي. دهد ميكاهش 

 .شود ميهاي تجهيزات فشار قوي محسوب  زيابي عايقاز مهمترين رويكردهاي ار ها آنكه سنجش 

 

 الكتريك ديتلفات گيري  اندازه. 1

هواي   گاهي خطاي عايقي در عوايق حتي  و 3يا فرارِ حرارتي 2اي است كه باعث ناپايداريِ حرارتي پديده 1الكتريك تلفات دي

. دهود  مييري رزين نامناسب و يا تاثير رطوبت رخ . اين پديده به علت عواملِ مرتبط با ساخت عايق همانند بكارگشود ميجامد 

بنديِ ضعيف تجهيزات فشارقوي و همچنوين   تواند به علت عواملي همانند پيرشدگي شيميايي، آب حالت دوم، يعني رطوبت، مي

                                                 
1 - Dielectric Losees 
2 - Thermal Instability 
3 - Thermal Runaway 
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توسوط تخليوه    پراكنوده شوده   ي نادرست فرايندِ ساخت بوجود آيد. بايد توجه داشت كه وجودِ توامانِ اثراتِ ناشي از انورژيِ  رويه

 الكتريك را بسيار زياد نمايد.  تواند تلفات دي هاي بزرگ، مي جزئي

هواي مناسوب محسووب     حول  هاي آن يكوي از راه  الكتريك و روش گيري تلفات دي به منظور شناسايي كيفيت عايقي، اندازه

عنووان توابعي از تلفوات    هوا بوه    هاي عملي شوده اسوت. همچنوين شورايط حرارتوي عوايق       روش ي توسعهكه منجر به  شود مي

 .شود ميالكتريك قلمداد  گيري تلفات دي الكتريك موضوعي حائز اهميت در اندازه دي

 تخليه جزئيگيري  اندازه. 2

هاي محيطي )ماننود هووا(    ها يا واسطه تخليه جزئي شكستِ الكتريكي محلي و گازي است كه مرتبط با گازهاي داخل عايق

وجوود دارد عبارتنود از:    هوا  آنيي كه احتمال ايجواد ايون پديوده در    ها آن. مكشوند ميايق پديدار بوده و بر اثر شرايط تنش در ع

كوه در معور      هاي ساپورت اي، هواي اطراف الكترودها يا اينترفيس هاي جامد يا ورقه در عايق 2يا فضاي خالي 1هرگونه حفره

ا فضاي آزاد )گازن هوا يا مايع( و نيز هرگونه شرايطي مانند اتصال هاي تيز در سطوح ي تنش الكتريكي زياد قرار داشته باشند، لبه

هاي مبتني بر عايق هوايي همانند خطوط انتقوال يوا    شكسته يا اتصال ضعيف كه سبب ايجاد اختالف پتانسيل شود. در سيستم

بوراي آغواز تخليوه جزئوي در      معمووالً  .شوند ميشناخته  3ها تحت عنوان كرونا يا اختالالت راديويي ، اين تخليهAISي ها پست

برداري، تركيب همزمانِ تنش روي عايق و آلودگي الزم است. همچنين طراحي نامناسوب در زموان توليود شورايط      شرايط بهره

 آورد. ايجاد تخليه جزئي را در عايق بوجود مي

كه محصووالت جوانبي فراينود     ها بستگي به نوع مواد عايقي دارد، به خصوص اين هاي ناشي از تخليه جزئي در عايق آسيب

هاي تخليه جزئوي در داخول    اند يا خير. آسيب توليد عايق، به خصوص گازها، در داخل ساختار عايق به صورت محلي پديد آمده

توانود   هاي جامد معموالً چندان زياد نيست. در خصوص كرونا نيز بايد گفت كه به علت ايجاد اُزن موي  روغن در مقايسه با عايق

 كننده باشد. ريبعاملي تخ

داخلوي يوا    Trackingگيوري   اتيلن، تخليه جزئي در حد چندين پيكوكولن سبب شوكل  هاي جامد مانند رزين و پلي در عايق

هرچند تخليه جزئي به علت  1هاي مبتني بر ميكا كند. در رزين اي گسترش پيدا مي كه به صورت شاخه شود مي 4ي درختي پديده

                                                 
1 - Void 
2 - Cavity 
3 - Radio Interferences 
4 - Treeing 
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اي كوه امكوان    ، به گونهشود ميي درختي توسط ذرات ميكا بسيار محدود  ست، اما گسترش پديدهوجود مواد ارگانيك محتمل ا

 برداري براي ساليانِ متوالي وجود خواهد داشت. هاي معمولِ بهره استقامت در برابر تخليه جزئيِ برابر با صدها پيكوكولن در تنش

ي اشوباع در روغون، بوه دليول      يز در صفحات عايقيِ فشردهو ن AISي ها پستدر سطوح عايقيِ در معر ِ آلودگي واقع در 

 شود. 3، ممكن است منتهي به شكست الكتريكيدهد ميرا گسترش Trackingكه  2ايجاد تخليه جزئي در سطوح خزشي

 هاي حاويِ گاز هاي )رزيني يا اشباع با روغن( بسته به جهت تنش الكتريكي وارد به ساختار عايق ممكن است حفره در عايق

اگر تخليوه جزئوي در   حتي  برداري و تنش ممكن است خوردگي ها نيز باقي بمانند. در شرايط معمول بهره گسترش يابند و مدت

ها به طور قابل مالحظه افزايش يابد شكست عوايقي   اما اگر ميزان حفره ،حد چند صد پيكوكولن باشد سبب خطاي عايقي نشود

هواي   هاي اشباع در روغن و همچنوين بوشوينگ   تجربيات بدست آمده، بسياري از عايقتواند رخ بدهد. با اين حال بر اساس  مي

SRBPاز نوع  ها آنكيلوولت كه عايق  132
پيكوكوولن،   2000توا   1000هواي جزئوي در حود     رغم دارا بودن تخليه است علي 4

 اند تا چندين ماه از خود استقامت نشان دهند.  توانسته

گيري آن از ديرباز موضوعي مورد توجه بوده و همچنان نيز در حال بررسي است.  ين اندازهتعيين مدل تخليه جزئي و همچن

گيوري   جا كه تخمين ميزان انرژي ناشي از تخليه جزئي جهت شناسايي وضعيت عايق اهميت زيادي دارد، ابزارهاي انودازه  از آن

 رهاي آناليز مناسب توسعه يافته است. افزا ي نرم گيري كامپيوتري بر پايه هاي اندازه جديد و همچنين سيستم

 

 پيرشدگيسنجش ميزان 

چون تونش حرارتوي، تونش     6هايي است كه به علت تنش ها آنتدريجي  5ها، خرابي و زوال هاي مهم در عايق يكي از پديده

دد كه منظور از گر ها مي در عايق 7ي پيرشدگي و منجر به پديده دهد ميالكتريكي، تنش مكانيكي و تنش ناشي از تشعشات رخ 

 ي عايقي است.  آن تغييراتِ ماده

                                                                                                                                                                  
1 - Micaeous Resin 
2 - Creep 
3 - Flashover 
4 - Synthetic-Resin-Bonded Paper 
5 - Degradation 
6 - Stresses 
7 - Ageing or Aging 
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هاي حرارتي ناشي از گرماي داخلي حاصل از اضافه جريان، جريان فوكو، شارهاي سرگردان و همچنين دمواي بواالي    تنش

ي عايقي با دماي باالتر  . تحت اين عوامل ممكن است به علت مجاورت مادهشود ميي مناسب ايجاد  محيطي و نيز عدم تهويه

 ي شيميايي و در نهايت شكست شيميايي شود.  ي عايقي به مرور زمان دچار تجزيه از دماي نامي، ماده

در همچنين ممكن است شكست فيزيكي به علت عدم تناسب ضريب حرارتي مواد مجاور با يكديگر رخ دهد كه براي مثال 

. همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه تغيراتِ مكررِ تنش حرارتوي در  شود ميهاي جامد اشباع شده با روغن مشاهده  عايق

 . 1تواند باعث پيري زودرس و نهايتاً شكست حرارتي شوند طول زمان مي

گراديان ولتاژ در شرايط گذراي حرارتي . وجود شوند ميهاي الكتريكي به علت وجود گراديان ولتاژ در مواد عايقي ايجاد  تنش

ي  و الكتريكي و نيز دماهاي باال و همچنين ايجاد آن بر اثر قرار گرفتن سطوح مواديِ جديد بر روي سطوح عايقي )موثالً اليوه  

 ود.ي زوال عايقي )تغيير مشخصات عايق( و پيرشدگي آن ش تواند سبب تسريع پديده نشيند( مي آلودگي كه بر سطوح عايقي مي

هاي مكانيكي همانند لرزش، ارتعاشات، نيروهاي گريوز از مركوز و نيروهواي وارد بور      هاي مكانيكي نيز به علت پديده تنش

مدت  و ممكن است در كوتاه دهد ميهايي چون گذراهاي الكترومغناطيسي يا اتصال كوتاه رخ  سطوح عايقي به علت بروز پديده

 زيكي دچار آسيب نمايد.يا بلندمدت مواد عايقي را به لحاظ في

هاي  ( سبب تغييرات شيميايي در عايق هممكن است گاهي )و نه هميش UVكننده، مانند  هاي ناشي از تشعشعات يونيزه تنش

شود. در برخي تركيبات پليمري ممكن اسوت پوس از    ها آنشدن ساختارهاي مولكوليِ  پليمري و سيليكوني و در نهايت شكسته

ي آن تقويت ساختار مولكولي عايق و بهبوود   لينك اتفاق بيفتد كه نتيجه كولي، برخي پيوندهاي كراسشكسته شدن ساختار مول

تواند سبب آسيب رساندن به سطوح مواد عوايقي شوود و    مشخصات عايقي خواهد بود. همچنين وجود برخي از انواع آلودگي مي

 كاهش دهد. Trackingرا نسبت به  ها آناستقامت 

ها يكي از مهمترين موضوعات حال حاضر صنعت برق است كه مطالعات مختلفي همچون مدلسازي  ايقتخمين پيرشدگي ع

ها انجام شوده و   تر در خصوص فرايند پيرشدگي عايق هاي آزمايشگاهي و ميداني جهت كسب دانش دقيق ها و نيز بررسي تنش

                                                 
ي طراح  است. طبيع  است كه هر تايق  در نهايت دچار  ش هبين   پيشتايق زودتر از زما   ي مش  هاات ش ي  زودرس،  پيريِ - 1

تايق  خود را از دست  ي مش  هتر رخ ده ، تجهيز اشار قوي زودتر از زما  موت   پيرش ن  خواه  ش . اما انر ش ت پيرش ن  سريع

آ ، احتميا  ت ريي     مير يا تعويض شود. در غير اين ورت بروز شكست تايق  در آ  سيب  تجريي   تر تع ده  و به ناچار باي  سريع م 

 ساير تجهيزات و خاموش  ناخواسته خواه  ش .
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ها در تجهيزات  تورينگ و تعيين وضعيت عايقهاي ماني روش ي توسعههمچنان در حال بررسي و پژوهش است كه سبب رشد و 

 فشارقوي شده است.

نمايند كه از اين  گيري مي هاي مونيتورينگ يا به صورت آنالين و يا آفالين پارامترهاي مهم وضعيت عايقي را اندازه سيستم

عات حاصول از مونيتورينوگ و يوا    ي اطال تواند بر پايه كه مي توان براي تعيين وضعيت تجهيزات عايقي استفاده نمود ها مي داده

 هاي مخرب يا غيرمخرب صورت گيرد. آزمون

در مناطق بوا اقلويم خواص اهميوتِ     بايد توجه داشت كه رويكرد مونيتورينگ و تعيين وضعيت تجهيزات عايقي فشار قوي، 

خواهند بود. از همين رو  زيرا شبكه متاثر از شرايط سخت محيطي و طبيعتاً تجهيزات نيز به شدت در معر  اسيب ،زيادي دارد

هاي مناسب جهت مونيتورينگ و تعيين وضعيت تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق بوا اقلويم خواص حوائز اهميوت       سياست

 زيادي است.

برداري تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق باا   دانش فني و رويكردهاي فناورانه در بهره -1-2-4

 اقليم خاص

 ]31[ ي فشار قويها پستها در  ايقگروه اول: تجهيزات فشار قوي و ع -1-2-4-1

 قرار گيرند:  ريزي برنامههاي زير بايد مورد توجه و  هاي نوين بمنظور برآورده نمودن اهداف و ضرورت و روش ها فناوري

 اسناد فنيهاي تدوين مشخصات  ها و روش تكنيك ي توسعه .1

 ر قويبر پايه مديريت ريسك در يك پست فشا ماليبازبيني، ارزيابي و مديريت  .2

 افزايش طول عمر تجهيزات  .3

 كاهش خطاهاي عملكردي تجهيزات كليدي و حساس .4

 كاهش اشتباهات كليدزني، افزايش ايمني كاركنان و ممانعت از خاموشي .5

نظير سوابق خطا، رژيم بارگذاري و سوابق تعميرات و نگهداري از  برداري بهرههاي اطالعاتي كليه سوابق  تهيه بانك .6

 اي شار قوي همراه با نتايو تحليلي دورهي فها پستتجهيزات 
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تعمير و نگهداري تجهيزات، مديريت جريان خطا، زمين كردن پست،  Best Practicesتهيه و تدوين راهنماهاي  .7

 ها پستمالحظات ايمني حين كليدزني و بطور كلي افزايش قابليت اطمينان تجهيزات 

 ي فشار قوي عبارتند از:ها پستبرداري  ت عمر و بهرهي نوين در خصوص مديريها فناوريبرخي از رويكردها و 

 ي فشارقويها پستدهنده تجهيزات  هاي پيرشدگي اجزاء تشكيل كسب دانش در خصوص مدل .1

 ريسك در تجهيزات نافزارهاي نوين تعيين وضعيت و تعيين ميزا فراهم آمدن ابزارها و نرم .2

 يدهاي قدرتكاري در كل راهبرد نوين مديريت طول عمر و مديريت روغن .3

(FCL)هاي جريان خطا  توسعه استفاده از محدودكننده .4
 تا سطح فوق توزيع 1

 ها هاي نوين تعيين وضعيت كليد قدرت با بكارگيري اطالعات دريافتي از رله روش .5

 هاي نسل آينده و تجميع با رله 2هاي قديمي راهبردها نوين مديريت رله .6

 ي تعمير و نگهداريها هزينهبا هدف كاهش  3بتني بر وضعيتسازي الگوهاي نوين تعمير و نگهداري م پياده .7

 SF6راهكارهاي نوين كاهش نشتي از طريق مديريت بهبود يافته گاز  .8

 به منظور كاهش خاموشي 4ي اجرايي هاي نوين تعمير و نگهداري پيشگويانه روش .9

 

 راهبردهاي نوين در مديريت عمر ترانسفورماتورهاي قدرت -1-2-4-1-1

ي نووين  هوا  فنواوري ي فشار قوي، در دو گروه شوامل  ها پستموثر طول عمر ترانسفورماتورها در  راهبردهاي نوين مديريت

كوه برخوي از    شووند  ميبندي  هاي مربوط به مونيتورينگ طبقه هاي نوين جهت تحليل داده مونيتورينگ وضعيت و نيز الگوريتم

 عبارتند از: ها آن

 رانسفورماتورساخت و توسعه سنسورهاي نوين جهت ارزيابي وضعيت ت .1

 هاي حاصل از سنسورهاي ارزيابي وضعيت ترانسفورماتورها هاي نوين تحليل داده توسعه الگوريتم .2

                                                 
1 . Fault Current Limiters 
2 . Legacy Relays 
3 . Condition – Based Maintenance 
4 . Implement Predictive Assessment 
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پيرشدگي ترانسفورماتور بر پايه ارزيابي رفتوار ديناميوك موواد نشوانگر شويميايي در روغون        هاي نوين تعيين ميزان روش .3

 اتور و روغن(ترانسفورماتور )بدون نياز به اطالع از سوابق ترانسفورم

 ترانسفورماتور 1نوسازيگيري بهبود يافته و موثر در خصوص تعويض و يا  تصميم .4

 ارزيابي بهبود يافته طول عمر باقيمانده در ترانسفورماتور .5

راهكار نوين توسعه طول عمر ترانسفورماتور بر پايه امكوان فيلتراسويون پيوسوته آناليون اكسويژن و رطوبوت بوه هموراه          .6

 ايجاد پتانسيل مناسب براي تعمير و نگهداري كم هزينه و حداقل است. ها آنكه هدف از  2ئيغشاي ها فناوري

در  4شوده حل، انتشار صوت، لرزش و گازهاي 3ي نوين آشكارسازي و تحليل پيشرفته جهت ارزيابي تخليه جزئيها فناوري .7

 گيري بهتر با هدف تصميم 5چنجر تحت بارروغن و تپ

 طول عمر كليد قدرتراهبردهاي نوين مديريت  -1-2-4-1-2

 اين راهبردها با توجه به اهميت موضوعات زير مورد بايد مورد توجه قرار گيرند:

 دهنده تشكيلتاثيرپذيري قابل توجه چرخه عمر كليد قدرت از مواد و اجزاء  .1

 از شاخص گذر زمان 7كننده ادوات قطعو  6اجزاء ارتباطيعدم تاثير زوال برخي از اجزاء همچون  .2

 ها از زمان بند و آب 8كارينرخ زوال مواد روغن تاثيرپذيري .3

 اهميت شناسايي وضعيت پيرشدگي اجزاء مختلف كليد در تعيين استراتژي و ملزومات تعمير و نگهداري و نوسازي .4

 دهنده آن  برداران از مواد سازنده كليدهاي قدرت و عملكرد اجزاء تشكيل لزوم كسب اطالعات كافي توسط بهره .5

 ي نوين مديريت طول عمر كليد قدرت عبارتند از:برخي راهبردها

هاي عملكورد بازبسوت،    ها، كمپرسورها، شيرهاي كنترلي، مكانيسم پيرشدگي اجزاء كليد قدرت مانند پمپ  تعيين مشخصه .1

 ها و ادوات كنترلي ، رله2درزگيرها، 1هاي حلقوي ، رينگها روغن

                                                 
1 . Refurbishment 
2 . Membrane Technology 
3 . Partial Discharge (PD) 
4 . Dissolved Gases 
5 . Load Tap Changer 
6 . Linkage 
7 . Interrupter 
8 . Lubricant 
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 هاي فرعي آن قدرت و سيستم تعيين عمر مورد انتظار براي مواد سازنده اجزاء كليد .2

 تدوين راهنماي جامع افزايش طول عمر مفيد كليدهاي قدرت .3

 سازي راهكار تعمير و نگهداري مبتني بر وضعيت  براي پياده 3ي قابل اجرا به لحاظ هزينه روشهاي نوين ارتقاء يافته .4

عوويض كليود قودرت( و افوزايش     سازي عمليات تعمير و نگهداري )كاهش ريسك، كاهش هزينه، كاهش احتموال ت  بهينه .5

 از كليد قدرت  برداري بهرهقابليت اطمينان 

( مربووط بوه نقواط كليودي     6، گووي 5، سووزن 4ميداني )شامل غلطوك  برداري بهرهي پير شده در ها آنتعيين وضعيت ياتاق .6

 (7مكانيسم عملكردي كليد قدرت )مانند ياتاقان ضامن تريپ

 جهت تعيين وضعيت كليدهاي قدرت ها در  هاي مربوط به رله بكارگيري داده .7

هواي زوال يافتوه(    تعيين مشخصات مشكالت ناشي از وقوع خطاها در كليد قدرت )حاصل عملكرد نادرست اجزاء و روغن .8

 ها يا كمپرسورها تر از مقدار نرمال، مكانيسم بازبست غير نرمال، خطاهاي پمپ شامل مواردي چون تريپ آهسته

 ي فشار قويها پستبرداري از سكسيونر در  و بهرهرويكردهاي نوين مديريت عمر  -1-2-4-1-3

 هاي خطا و حاالت مختلف زوال انجام مطالعات در خصوص مكانيسم .1

 تر هاي تعمير و نگهداري مناسب سازي برنامه پياده .2

 ها فراهم آمدن روشهاي مناسب تعيين وضعيت براساس آناليز نتايو بدست آمده از آزمون .3

 افزايش طول عمر مفيد سكسيونرها .4

 هاي سكسيونرهاي پيرشده در آزمايشگاه به منظور ارزيابي وضعيت كلي سكسيونر هاي اجزاء يا زير سيستم آناليز نمونه .5

 ي فشار قويها پستهاي خارجي در  برداري از عايق ي نوين بهرهها فناوري -1-2-4-1-4

 برداري هاي ميداني و آنالين برقگيرها در شرايط بهره توسعه آزمون .1

                                                                                                                                                                  
1 . O-ring 
2 . Gasket 
3 . Enhanced Cost-Effective Methods 
4 . Roller 
5 . Needle 
6 . Ball 
7 . Trip Latch Bearing 
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 اي لعاب نيمه هادي ي دارها مقرهبكارگيري  .2

 و بوشينگهاي تجهيزات ها مقرهبر روي  RTV 1هاي سيليكوني  اعمال پوشش .3

 بكارگيري چترك افزا در جهت افزايش فواصل خزشي در مناطق آلوده .4

 ي يخيها آندر مناطق آلوده و مناطق با طوف 2دافزايش فواصل عايقي با بكارگيري بوسترشِ .5

 زدگي ي يخمناطق آلوده و يا داراي پديده در ها مقرهمونيتورينگ جريان نشتي  .6

 هاي تعمير و نگهداري شستشوي آنالين و آفالين توسعه و ارتقا سخت افزارهاي مورد نياز برنامه .7

 برداري از ترانسفورماتور جريان و ولتاژ رويكردهاي نوين مديريت عمر و بهره -1-2-4-1-5

3پايه تعيين وضعيت التزاميشناخت حاالت خطا و مكانيسم زوال براساس آزمونهاي پيرشدگي بر  .1
 

 و ولتاژ ترانسفورماتورهاي جريانافزايش طول عمر مفيد  .2

 در پست فشار قوي SF6مديريت نوين گاز  -1-2-4-1-6

ي فشار قوي ها پستمحيطي در خصوص بكارگيري آن در  ي است رعايت الزامات زيستا نهايك گاز گلخ SF6جا كه  از آن

 SF6كند. برخي از الگوهاي نوين مديريت گاز  آن را در شبكه ايجاب مييك ضرورت محسوب شده و الگوهاي نوين مديريت 

 ي فشار قوي به قرار زير است:ها پستدر 

 هاي نوين  به فضاي خار  از تجهيز با بكارگيري تكنولوژي SF6كاهش نشر گاز  .1

فشار قوي به طورق  ي ها پستدر  SF6سازي مديريت گاز  انجام آزمونهاي آزمايشگاهي و ميداني جهت كسب دانش پياده .2

 آسان و كم هزينه

 SF6، كار كردن با SF6، آناليز SF6هاي كامپيوتري جهت ايمني  تهيه ماژول .3

 بندي و راهكارهاي آب SF6مطالعه نقاط نشت گاز  .4

 با موادي كه مشكالت زيست محيطي كمتري دارند SF6مطالعه امكان جايگزيني گاز  .5

                                                 
1 . Room Temperature Vulcanized (RTV) Coatings 
2 . Booster Shed 
3 . Needs-Assessment 
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 ي فشارقويها پست ي نوين مونيتورينگ و تعيين وضعيتها فناوري -1-2-4-1-7

هاي فشار قوي، مونيتورينگ و تعيين وضعيت اجزا سازنده شبكه است كه از نقطه  شبكه برداري بهرهيكي از مهمترين وجوه 

 : سازد مينظر فراهم آوردن اطالعات مفيد در خصوص كيفيت عملكرد تجهيزات حائز اهميت است و اهداف زير را برآورده 

 يزاتارزيابي وضعيت پيرشدگي تجه .1

 توان مانع بروز خطا در شبكه شد. فراهم آوردن اطالعاتي كه بر اساس آن مي  .2

 از تجهيزات در آينده برداري بهرهبه حداكثر رسانيدن ظرفيت  .3

 بندي مناسب جهت بازبيني و تعمير و نگهداري تجهيزات زمان .4

 فراهم آوردن ايمني براي پرسنل .5

 حفاظت از محيط زيست .6

 ي فشار قوي به قرار زير است:ها پستمونيتورينگ و تعيين وضعيت  ي نوينها فناوريبرخي از 

 هاي توسعه يافته مونيتورينگ وضعيت تجهيزات پست سازي استراتژي هاي الزم براي پياده توسعه زيرساخت .1

 تر مكانيسم پيرشودگي و متعاقوب   هاي نوين مونيتورينگ وضعيت جهت شناسايي دقيق هاي حاصل از تكنولوژي آناليز داده .2

 آن تعيين الگوهاي تعمير و نگهداري متناسب با آن

هاي نوين جهت مونيتورينگ برقگيرها، كليدهاي قدرت، ترانسفورماتورهاي قودرت، ترانسوهاي جريوان،     توسعه تكنولوژي .3

 شبكه كابلي

 ي فشار قويها پستتوسعه و بهبود تكنولوژي مادون قرمز جهت مونيتورينگ وضعيت در  .4

 ]32[ وين مديريت عمر و بهره برداري خطوط انتقال هواييگروه دوم: رويكردهاي ن -1-2-4-2

 :گيرد ميرويكردهاي نوين در خطوط انتقال هوايي، در راستاي تحقق اهداف زير مورد استفاده قرار 

 شناسايي ميزان پيرشدگي به منظور ارائه راهكار جهت افزايش قابليت اطمينان .1

 افزايش عمر تجهيزات .2

 هاي مرتبط با تعمير و نگهداري و مونيتورينگ و ارزيابي شبكه ات و توسعه روشكاهش خطاهاي مربوط به تجهيز .3

 برخي از رويكردهاي نوين در مورد خطوط انتقال هوايي به قرار زير است:
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 1 (IAM)فراهم آوردن روشهاي بازبيني و ارزيابي  .1

 هاي اطالعاتي خطاهاي اجزاء خط توسعه بانك .2

 وط انتقال هواييهاي جديد بازبيني و ارزيابي خط روش .3

 E-Learningهاي آنالين  ي ماژول تهيه .4

 هاي پليمري مديريت عمر دكل -1-2-4-2-1

همواره چالشي بوزرگ پويش    ها آنهاي پليمري بسيار محدود است، برآورد عمر باقيمانده  جا كه روشهاي بازبيني دكل از آن

اً شناسايي شود تا اين امكوان را فوراهم آورد كوه    برداران بوده است. به منظور جلوگيري از وقوع خطا، زوال بايد سريع روي بهره

 هاي جايگزيني تجهيزات فرسوده يا عمليات اصالح تجهيزات به موقع و طي فرصت كافي اجرا شوند.  برنامه

 هاي پليمري به قرار زير است: برخي از رويكردهاي نوين مديريت دكل

 بهبود مواد كامپوزيتي و روشهاي توليد كامپوزيت .1

 هاي پليمري هاي بازبيني و ارزيابي و توسعه روشهاي اصالح دكلارتقاء روش .2

 مطالعه روشهاي تعيين وضعيت بر مبناي فاكتورهاي محيطي .3

 منجر به بروز خطا شوند تواند ميهايي كه  مطالعه مكانيسم .4

 هاي پليمري مطالعه مكانيسم پيرشدگي دكل .5

 ي الكتريكي در دكل پليمريها آنمطالعه توزيع ميد .6

 ي نوين مديريت عمر و بهره برداري برقگيرهاي خطوط انتقالها فناوري -1-2-4-2-2

بر اسواس پارامترهواي زيور در     برداري بهرههاي نوين بازبيني حين  در خصوص برقگيرهاي خطوط انتقال، توسعه تكنولوژي

 اولويت است:

 بازبيني بر اساس تصويربرداري 

 بازبيني بر اساس مادون قرمز 

                                                 
1 . Inspection and Assessment Methods 
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 ي مستقيم جريان نشتي در اجزاء اكسيد رويگير تعيين وضعيت بر اساس اندازه 

 ي نوين مديريت عمر اجزاء پليمري و كامپوزيتي خطوط انتقال هواييها فناوري -1-2-4-2-3

و رويكردهواي   ها فناوريهاي فايبرگالس هستند.  ي كششي مهاري و كراس آرمها مقرهي پليمري، ها مقرهاين اجزاء شامل 

 دنبال دارد:تحقق اهداف زير را به  ها آننوين مرتبط با 

 ي تعمير و نگهداري و تعويض تجهيزاتها هزينهكاهش  .1

 هاي ناخواسته يا غير ضروري جلوگيري از خاموشي .2

 تضمين بيشتر عملكرد بلند مدت اجزاء كامپوزيت .3

 هاي تعويض اجزاء پليمري تر برنامه سازي بهينه پياده .4

 زا به قرار زير است:و رويكردهاي نوين در خصوص مديريت عمر اين اج ها فناوريبرخي از 

 واقعي برداري بهرههاي پيركنندگي تسريع شده در ولتاژهاي باال و مقايسه با شرايط  آزمون .1

هاي الكتريكي  هاي كوتاه مدت تعيين وضعيت با هدف تعيين عمر باقيمانده از طريق شناسايي تاثيرات تخليه توسعه آزمون .2

 داخل ميله فايبرگالس و تاثير آن روي عمر مقره

 تعمير و نگهداري ريزي برنامههاي اطالعاتي خطاهاي اجزاء پليمري با هدف  ي بانك هيهت .3

هواي كرونوا و ارزيوابي عمور      ارزيابي بكارگيري و مانودگاري حلقوه  ، 1آالت هاي يراق بندي تعيين ميزان آستانه كرونا در آب .4

 اند  يي كه به علت كرونا دچار پيرشدگي شدهها مقرهباقيمانده 

 هاي كرونا گر ميدان الكتريكي به منظور كمك در انتخاب صحيح حلقه افزارهاي محاسبه توسعه نرم .5

 ي پليمريها مقرهبراي  2كالنافزارهاي ارزيابي آماري و مديريت  نرم .6

 سازي سه بعدي ميدان همزمان با آزمونهاي پيركنندگي تسريع شده مطالعات مدل .7

 IR/UVبا استفاده از ابزارهاي آشكارسازي  ي مورد آزمايش پيركنندگيها مقرهاي  بازبيني دوره .8

                                                 
1 . End-Fittings 
2 . Population Management 
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هواي تعيوين وضوعيت براسواس تصواوير حاصول از ابوزار         ها، همين روش بايد يادآوري شود كه كه يكي از مهمترين چالش

آشكارساز است. در واقع حصول الگويي كاربردي و عملي كه بر اساس آن بتوان از تصاوير حاصله ارزيوابي نهوايي را انجوام داد    

 در حال مطالعه است. هنوز

 ي سراميكيها مقرههاي نوين تعيين سالمت و تخمين عمر زنجيره  روش -1-2-4-2-4

 50تا  30به  ها آناز  برداري بهرهي سراميكي در خطوط انتقال و از آنجا كه عمر ها مقرهبا توجه به گستردگي زياد بكارگيري 

ريسك بااليي دارند بسيار ضرورت دارد تا بوه ايون ترتيوب    يي كه از نظر وقوع خطا پتانسيل ها مقرهسال رسيده است، شناسايي 

 كاهش پيدا كند. توجه به اين موضوع به داليل ذيل اهميت دارد: ها مقرهي مربوط به خاموشي و تعويض نابهنگام ها هزينه

 هاي جديد ي سراميكي در سايتها مقرهلزوم بكارگيري تجربيات بكارگيري  .1

 كار ي ساخته شده توسط توليدكنندگان تازهها مقرهت فقدان تجربيات كافي در مورد كيفي .2

ي سوراميكي و  ها مقرههاي سيليكون رابر بر روي  محور و تجربي كافي در خصوص بكارگيري پوشش فقدان سوابق دانش .3

 اي شيشه

 وع خطاي با ريسك باال پيش از وقها مقرهي سراميكي با ريسك باال و يا مجموعه زنجيره ها مقرهلزوم شناسايي زنجيره  .4

 ي سراميكي در خطوط انتقال هواييها مقرهزنجيره  برداري بهرهتوجه ويژه به مشكالت  .5

 ي سراميكي به قرار زير است:ها مقرههاي نوين تعيين يكپارچگي زنجيره  روش

خار  از بخش فلزي، ترك  1از فواصل دور با هدف شناسايي ترك خوردگي  ها مقرهتوسعه روشهاي تعيين وضعيت ميداني  .1

 اي خوردگي زير كالهك فلزي و نقاط شكست اجزاء پرسليني يا شيشه

و مقايسوه بوا    هوا  مقرهاي مكانيكي حرارتي بر روي  ي انجام آزمونهاي دوره ريزي روشهاي تعيين وضعيت نوين بر پايه پايه .2

 هاي پير شده موجود نمونه

و  2مكوانيكي   -ي حرارتوي  ماييِ افزايش يافتهبراساس آزمونهاي حد نهايي د ها مقرهتكوين روشهاي نوين تعيين وضعيت  .3

 تدوين استانداردهاي مرتبط با آن

                                                 
1 . Crack 
2 . Increased Thermal - Mechanical Temperature Limits 
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با گذشت زمان به منظور تمايز گذاشتن بين سازندگان مختلوف   ها مقره  هاي طراحي شناسايي تغييرات مربوط به مشخصه .4

 ها مقرهو تعيين وضعيت جمعيتي  ها مقره

 ي سراميكيها مقرههاي داخلي زنجيره  خوردگي ي تركهاي غيرمخرب لرزشي براي شناساي آزمون ي توسعه .5

 ]34و  33[ تجهيزات شبكه توزيع برداري مديريت عمر و بهرهگروه سوم:  -1-2-4-2-5

توزيع به منظوور بورآورده شودن     ي شبكهي نوين جهت تعيين وضعيت و تعيين عمر باقيمانده تجهيزات ها فناوريها و  روش

 :گيرند مياهداف زير مورد استفاده قرار 

 دهي شبكه توزيع موشي كمتر سرويسخا -1

 هاي كيفيت توان و قابليت اطمينان افزايش شاخص -2

 ي تعميرات مربوط به خاموشيها هزينهكاهش  -3

 هاي توزيع به قرار زير است:و راهكارهاي نوين تعيين وضعيت شبكه ها فناوريبرخي از 

 

 مديريت عمر و بهره برداري شبكه كابلي -1-2-4-2-6

دچوار   هوا  آنانود، بسوياري از    بووده  برداري بهرهي شبكه توزيع طي سالهاي زيادي مورد ها كابل با توجه به اينكه بسياري از

ي فرسووده و  هوا  كابلنيز ممكن است سپري شده باشد. طبيعتاً تعويض اين  ها آناند و طول عمر مفيد برخي از  پيرشدگي گشته

ا اخيراً توسعه استراتژي مديريت جايگزيني براي توجيه آن ي نو مستلزم صرف هزينه فراوان است. لذها كابلبا  ها آنجايگزيني 

 اهميت يافته است. اين استراتژي معموالً شامل موارد ذيل است:

 نصب كابل 

 تعمير و نگهداري شبكه كابلي 

 تعيين ميزان سالمت شبكه كابلي 

 احياء مجدد شبكه كابلي 

 هاي كابلي جايگزيني كابهاي زيرزميني و سيستم 

 هاي نوين در اين راستا حائز اهميت است. ي و تدوين و فرموله كردن متدولوژيطبيعتاً شناساي
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 تعيين وضعيت پيشرفته شبكه كابل -1-2-4-2-7

هاي كابلي كه نزديك پايان عمر طراحي و سرويس خود هستند، تعيين وضعيت نصب شده بسيار حوائز اهميوت    براي شبكه

سازي يك برناموه چنود    ن شرايط فعلي شبكه كابلي، پيادهاست كه هدف آن، فراهم آوردن دانش كافي در خصوص مواردي چو

ي ناخواسته مربوط به ميوزان خطاهواي افوزايش يافتوه در     ها هزينهبندي و كاهش  براساس اولويت ها كابلاي جايگزيني  مرحله

 شبكه كابلي است.

تركيبوي از هموه انوواع    مشكل اصلي تعيين وضعيت شبكه كابلي، زماني است كه مدارات شبكه به صورت هيبريود باشوند )  

هاي تعيين وضعيت، مبتني بور تلفيوق    هاي بسيار زيادي باشد. معموالً اساس تكنولوژي ي( و يا اينكه شبكه داراي شاخهها كابل

برداران اين است  گيري ضريب پراكندگي است و انتظار بهره گيري تخليه جزئي يا اندازه يك روش جديد با روشهاي قديمي اندازه

بيني عملكرد آتي شبكه كابلي و همچنين طول عمر باقيمانده آن را بهبود ببخشد.  هاي نوين بتواند سطح پيش نولوژيكه اين تك

 باشد: تواند ميمطالعات تكميلي جهت دستيابي به تضمين مورد نظر، شامل موارد ذيل 

 ها هزينههاي بهبود يافته جهت افزايش ظرفيت همراه با كاهش  مواد و طراحي .1

 هاي طراحي و نصب به منظور تامين ملزومات مكانيكي و الكتريكي ويهتعيين ر .2

 توسعه روشهاي تعيين وضعيت زمان حقيقي .3

 هاي پيرشوندگي و وقوع خطا در شبكه كابلي مطالعه مكانيسم .4

 برداري بهرهتوسعه روشهاي تعمير و نگهداري و همچنين  .5

بازبيني و تعيين وضعيت )همانند سنسورهاي پيشرفته، تعيين هاي نوين جهت  ها و تكنولوژيتوسعه و تكامل ابزارها، روش .6

 برداري بهرهي تعمير و نگهداري، افزايش قابليت اطمينان و بهبود كيفيت ها هزينهوضعيت آنالين( با هدف كاهش 

و الكتريك اكسترود شده با هدف بهبود مشخصات فني  ي ديها كابلهاي آزمايشگاهي جهت شناسايي رفتار  توسعه آزمون .7

 ها آناستاندارد كردن طراحي 

 كنندگان از شبكه كابلي در دماي باال جهت افزايش ظرفيت انتقالي با هزينه كمتر براي مصرف برداري بهرهمطالعات  .8

 

 بندي نمود: الكتريك اكسترودشده را به صورت زير طبقه ي ديها كابلهاي نوين در خصوص  و روش ها فناوريتوان  مي
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 ها  ها و لوله الكتريك اكسترود شده در داكت ي ديها كابلهاي ترمومكانيكي  اهي براي مدلهاي آزمايشگ تاييديه .1

1ي بكارگيري منبع فركانس خيلي پايين  بر پايه ها كابلآزمونهاي ميداني  .2
(VLF)  ي ولتاژ باالها كابلبراي 

 وانايي تشخيص موارد اشكال در كابل، مدت زمان انجام آزمون و تVLFتعيين ارتباط ميان پارامترهاي سطح ولتاژ اعمالي  .3

رزونانسوي و آزموون     هاي تخليه جزئي بدست آمده از هر دو گروه آزمون گيري تعيين همبستگي بين نتايو حاصل از اندازه .4

VLF 

 الكتريك اكسترود شده ي ديها كابلي فيبر نوري يكپارچه در شبكه ها كابلكاربردهاي پيشرفته  .5

 

الكتريك اكسترود شده و يا در قسمت خارجي غالف آن با  ي فيبر نوري كه در داخل كابل ديها كابلالزم به ذكر است كه 

هاي بيشتري نسبت به مونيتورينگ دمايي صورت دهند، جهت تعيوين وضوعيت ميوزان     تا بتوانند ارزيابي شوند ميكابل يكپارچه 

و مطالعوات زيور را ملوزوم     شووند  موي ابل بكوار گرفتوه   بر پايه شناسايي رفتار الكتريكي، مكانيكي يا حرارتي ك ها كابلسالمتي 

 دارند: مي

 

 يابي خطا گيري تخليه جزئي و محل تبيين روشي جهت اندازه 

 طراحي اپتوالكترونيكي مناسب جهت كاربردهاي نوين 

 برداري بهرههاي احتمالي وارد آمده به فيبر نوري حين نصب و  هاي آشكارسازي موثر جهت شناسايي آسيبروش 

 هاي كابلي هاي كابلي مورد استفاده در شبكه الكتريك اكسترود شده و مفصل ي ديها كابللعه اثرات مكانيكي بر روي مطا .6

 حاالت نصب در شبكه كابلي مطالعه مشخصه ترموديناميكي براي همه .7

 اي الكتريك ورقه ي نوين در مورد شبكه كابلي ديها فناوري -1-2-4-2-8

 و شامل انواع ذيل است: گيرد مياكنون در دنيا بسيار زياد مورد استفاده قرار  هم 2اي الكتريك ورقه هاي كابلي دي شبكه

 HPFF 3ي ها كابل .1

                                                 
1 . Very Low Frequency 
2
 . Laminar Dielectric Cable Systems 

3 . High-Pressure Fluid-Filled 
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 HPGF 1ي ها كابل .2

 SCFF 2ي ها كابل .3

 و روشهاي نوين بايد مدنظر داشت عبارتند از: ها فناوريها كه در تدوين  موارد مهم در مورد اين شبكه

 ي مربوط به جايگزيني شبكه فرسودهها هزينه .1

 تبعات بروز خطاي الكتريكي .2

 نشت مايع داخل كابل بخاطر خوردگي لوله .3

 برآورده شدن اهداف زير حائز اهميت است: ها كابلدر مورد اين نوع 

هاي بالقوه بروز خطا )مانند خوردگي لوله يا رفتارهاي ترمومكانيكي( با هدف طول  كسب دانش كافي در خصوص مكانيسم .1

 برداري بهرهي ها هزينهكنندگان و  كنندگان، افزايش رضايت مصرف هاي كمتر مصرف خاموشيها،  گذاري عمر بيشتر سرمايه

 تر پايين

 سيستم كابلي جهت تعيين وضعيت ميزان پيرشدگيزمان حقيقي مونيتورينگ  .2

 ي تعمير و نگهداري را كاهش دهندها هزينهو ابزارهاي نوين كه بتوانند  ها فناوري .3

شرايط محيطي، ايمني عمومي و كاهش زمان و هزينه تعمير و  تواند ميع داخل كابلي كه هاي ماي آشكارسازي سريع نشتي .4

 نگهداري را رقم زند.

 بندي نمود: اي را به صورت زير طبقه اكتريك ورقه هاي كابلي دي و روشهاي نوين در خصوص شبكه ها فناوريتوان  مي

ر روي عملكرد عايقي كابول، سوركابل و مفصول شوامل     مايع داخل كابل حين سرويس ب 3مطالعه اثرات ضريب پراكندگي .1

 الكتريك، گرمادهي بالقوه، استقامت شكست عايقي و طول عمر مورد انتظار اثرات آن بر تلفات دي

لوله شوامل: جودا شودن پوشوش لولوه در       4مطالعه اثرات خوردگي و ممانعت از آن در شبكه كابلي از نوع عبوري از داخل .2

محيط داخلي و خارجي لوله بر روي ميزان خوردگي، بهبوود روشوهاي آشكارسوازي و جلووگيري از     هاي قديمي، تاثير  لوله

 خوردگي

                                                 
1 . high-pressure gas-filled 
2 . Self-Contained Fluid-Filled 
3 . Dissipation Factor 
4 . Pipe-Type Cable Systems 
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اي شوامل: سنسوورهاي نووين،     الكتريوك ورقوه   كوابلي دي  ي شوبكه آفاليون  و  آناليون ي نوين تعيين وضعيت ها فناوري .3

هاي توزيع شده، با هدف تسهيل  انتقال داده ارتباطي مورد نياز جهت ي شبكهمتري و  هاي تله ها، سيستم ديجيتايزرها، ثبات

 مونيتورينگ زمان حقيقي شبكه از نزديك

هاي طبيعي و سنتز شده  براساس هيدروكربن SCFF و HPFFهاي كابلي  مطالعه بر روي مايعات عايقي نوين براي شبكه .4

برخوي   يقي متوداول اموروزي   هايي براي مايعات عا با خواص محيطي بهتر و همچنين شناسايي منابعي جهت تامين بديل

هاي با ميزان اكسيژن كم، مانند زيورِ   باال حتي در محيط Biodegradabilityكيفيات مورد انتظار مواد عباتند از: تضمين 

 زمين

در سطح توليود، توسوعه    kVkV345تا سطح ولتاژ  XLPEو  HPFFي ها كابلبراي  1هاي انتقالي توسعه فناوري مفصل .5

انتقوالي  هواي   سنجي سواخت مفصول   برداران و توليدكنندگان جهت امكان همكاري پژوهشگران، بهرهاين فناوري نيازمند 

 تر است. تر و قابل اطمينان كوچكتر، ارزان

كننده براي  بيني جهت توسعه فناوري نوينِ تعيين وضعيت پيش 2هاي قطعات آزمون هاي آزمايشي و طراحي توسعه پروتكل .6

ي عبوري از داخل لوله )كه ممكن است منجر به بروز خطا در شبكه كابلي ها كابلي در حوادث ناشي از خمش ترمومكانيك

 شود(

 اي الكتريك ورقه مطالعه در خصوص آناليز گازهاي حل نشده در كابل دي .7

هواي بوا سورعت يوا      با هدف تشخيص ميزان نشوتي  SCFFو  HPFFي ها كابلي نوين آشكارسازي نشتي در ها فناوري .8

 ها بسيار پايين براساس تحليل دادههاي با حجم  نشتي

 شان هاي كابلي و تعيين زوال عايقي شده بر روي نمونه هاي تكرارشونده و تسريع انجام آزمون .9

                                                 
الكتريك اكسترودش ه ميورد   ي ديها اي به كابل الكتريك ورقه هاي دي ( جهت ات ا  كابلTransition Jointsهاي انتقال  ) . مف ل 1

 نيرن . استفاده قرار م 
2 . Test Rig 
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 هاي رباتيك در بهره برداري شبكه توزيع و تعميرات خط گرم تكنولوژي -1-2-4-2-9

ميني است. پرسنل مشغول به كار در اي مناسب جهت استفاده در شبكه توزيع هوايي و ز بكارگيري تكنولوژي رباتيك گزينه

شبكه توزيع هوايي معموالً در معر  شرايط آب و هوايي نامساعد و شرايط كاري سخت هستند. پرسونل مشوغول بوه كوار در     

 هاي الكتريكي، گرما، گاز، رطوبت و شرايط نامساعد قرار دارند.  شبكه توزيع زميني در معر  تخليه

 در جهت تحقق اهداف ذيل راهگشا باشد: تواند ميروتين از شبكه،  برداري بهرهول مدت بكارگيري تكنولوژي رباتيك در ط

 هاي ايمني محيطي انجام ارزيابي .1

 حذف شرايط خطرناك الكتريكي .2

 ارزيابي ميزان آسيب به شبكه .3

ويكورد  است. در خصوص شبكه زميني نيز ر 1در خصوص شبكه هوايي، رويكرد آتي به سمت بكارگيري وسايل نقليه هوايي

 خواهد بود. 1هاي كنترل از راه دور آتي به سمت بكارگيري ربات

 

 پژوهي فناوري آينده -2

تووان آن را در   و مي هاي فراواني از دانش و مطالعات بشري سروكار دارد چون با حوزه كه اي وسيع دارد آينده پژوهي گستره

 :]35[ كه عبارتند ازچند قابل كلي شرح داد 

 آينده مورد ديدگاههاي متفاوت در 

 ويژگيهاي تفكر آينده 

 هاي زماني در آينده پژوهي دوره 

 موضوعات مهم آينده پژوهي 

 روشهاي تحقيق در آينده پژوهي 

 آينده مراحل طراحي سناريوي 

                                                 
1 . Aerial Vehicles 
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هواي الزم بوراي    زمينهتا خالقانه نياز است اي به ايدهگاهي براي پيش بيني آينده، فراتر از دانش علمي،  اين نكته كهدرك 

 ها فراهم شود از اهميت قابل توجهي برخوردار است. ققِ ناممكنتح

ها و تجهيزات فشار قوي در مناطق بوا اقلويم خواص،    ي مربوط به عايقها فناوريي  پژوهي در حوزهبه منظور بررسي آينده

جهيزات عايقي فشار قوي ي تطبيقي بر اساس چند نمونه صورت گرفته ارائه خواهد شد كه روند كنوني و آتيِ مرتبط با تمطالعه

 .دهد ميتواند براي مناطق با اقليم خاص كارساز باشد( مورد بررسي قرار را )كه مي

 

 روند فناورانه -2-1

 ي فناوري كليدهاي قدرت در زمينه SIEMENSهاي شركت  مروري بر فعاليت -2-1-1

محيطي، فني و اقتصادي  هايهاي اخير با هدف ساخت كليدهاي قدرتي كه بتوانند نيازمنديطي سال SIEMENSشركت 

ي ساخت اين تجهيزات و بكارگيري در بسياري از كشورها فعاليت داشته است و طبيعتاً از يكسري را فراهم آورند در زمينه

كيلوولت  800و  ACكيلوولت  1100ي ولتاژي ي جديد در ساختمان اين تجهيزات بهره بُرده است. اين كليدها تا ردهها فناوري

DC اند.ساخته شده 

سال دارند و  50طول عمري تا  گيرند ميو مورد استفاده قرار  شوند ميكه امروزه توليد  SIEMENSكليدهاي قدرت ساخت 

سال است. همچنين شاخص زمانِ ميانگينِ مابينِ خطاهاي اصلي  25تا  20بين  ها آني زماني تعمير و نگهداري فاصله

(MTBF)2 ار سال است كه از قابليت اطمينان باالي اين كليدها حكايت دارد. در شكل ي چند هزدر اين كليدها در محدوده

 ( تغييرات اين شاخص طي چند سال اخير نشان داده شده است.2-1)

 

                                                                                                                                                                  
1 . Remote Controlled Robotics 
2 . Mean-Time-Before-Failure 
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 طي چند دهه اخير SIEMENSبراي كليدهاي قدرت  MTBF(: شاخص 1-2شكل )

 

)كه در بخش اول اين گزارش تشريح  ها آناز هاي اخير محصوالتي نيز توليد كرده است كه برخي اين كمپاني طي سال

 اند( به قرار زير است:شده

 كيلوولت 245ي ولتاژي تا رده Dead Tank 1ي مبتني بر . ساخت سوئيچگير فشرده1

 برداري در نواحيِ بسيار سرد. ساخت كليدهاي قدرتِ مناسب براي بهره2

  2. ساخت كليد قدرت سكسيونري3

ها هاي اخير به شرح زير است كه طي سالدر ساخت كليدهاي قدرت طي سال SIEMENS برخي رويكردهاي كمپانيِ

 رشد و توسعه و بهبود خواهند داشت: ها فناوريآينده اين 

هاي اخير افته طي سالي توسعههاي به محيطِ بيروني يكي از اهداف شركت SF6با توجه به اينكه كاهش ميزان نشتي گاز  .1

است كه نرخ نشتي گاز  3ي گازهاي نگهدارنده، ساخت محفظهSIEMENSردهاي مهم شركت بوده است، يكي از دستاو

 دهد ميهايي امكان نفوذ رطوبت و آلودگي را نيز به درونِ كليد كاهش است. طبيعتاً چنين محفظه .p.a 0.5كمتر از  ها آن

هاي ماند. در اين راستا اين كمپاني آزمونكه به اين ترتيب كيفيت عايق گازي در طول زمان در سطح بااليي باقي خواهد 

 ها تا حدِ بااليي بهبود و توسعه داده است.سنجش نشتي و فشار كليدهاي قدرت را با هدف اطمينان از كاهش درصد نشتي

                                                 
1 . Dead Tank Based Compact Switchgear 
2 . Disconnecting Circuit Breaker 
3 . Gas Tight Housing 
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به  SIEMENSجا كه درصد باالي بروز خطا در كليد قدرت به خاطر اجزاءِ فعالِ مكانيكالِ آن است، رويكرد شركت از آن .2

ت كاهش تعداد قطعاتِ فعال در كليد جهت دارد )كه طبيعتاً تنشِ معمول به قطعات فعال نيز كاهش خواهد يافت(. در سم

اي دارند و بر اند كه انرژي عملياتيِ كمتري مصرف كرده مكانيسم محركِ فنريِ سادههايي ساخته شدهكنندهاين راستا قطع

ي الكتريكي توسط اين كمپاني اجرايي شده است. اين فناوري براي جرقه اساس مطالعاتِ فراوان در خصوص فيزيكِ قطعِ

 ي انتقالِ ساخته شده است.كليدهاي قدرتِ فشار قويِ تا رده

هاي اخير فشرده كردن تجهيزات فشار قوي )به طور خاص كليدهاي قدرت( يكي از رويكردهاي مهم اين كمپاني طي سال .3

اهد يافت. براي مثال مطابق ادعاي اين كمپاني، كليدهاي قدرت فشرده در آينده بيشتر بوده است كه در آينده نيز توسعه خو

و  AISانداز آتي فروش كليد قدرت فشرده در مقايسه با تجهيزات ( نمودار چشم2-2سازي خواهند شد. در شكل )تجاري

GIS ايت دارد.هاي آتي حكيچگير طي سالئنشان داده شده است كه از افزايش فروش اين نوع سو 

 

 
 (: روند رونق يافتن كليدهاي فشرده در بازار جهاني2-2)شكل 

 

ي كيفيت باال، طول عمر برداريِ پايينِ كليدهاي قدرتِ اين كمپاني نتيجهي بهره، هزينهSIEMENSطبق ادعاي 

ر و نگهداريِ مبتني بر زمان به سوي افته و فواصلِ زمانيِ زيادِ تعمير و نگهداري است. در عين حال تغيير رويكرد از تعميي توسعه

كليدهاي  ي توسعهفرايند كلي  تواند به لحاظِ هزينه سودمنديِ بيشتري داشته باشد.تعمير و نگهداريِ مبتني بر وضعيت مي

ها در فلوچارت زير نشان داده شده است كه از ارزيابي فني اقتصادي بر اساس شناساييِ نيازمندي SIEMENSقدرت شركت 

 .شود ميسازي منتهي كليد و سرانجام تجاري ي توسعهايِ ي چندمرحلهو در نهايت به اجراي پروژه شود ميشروع 
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 SIEMENS(: فلوچارت ساخت كليدهاي قدرت 3-2شكل )
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 ي ترانسفورماتورهاي خشكدر زمينه ABBهاي شركت مروري بر فعاليت -2-1-2

هاي ي فشار قوي همواره ادعا داشته است كه ضرورتها اوريفني ي طوالني در زمينهبا توجه به سابقه ABBكمپاني 

ي فشار قوي مد نظر قرار داده است كه در ادامه به برخي از ها فناوري ي توسعهپيشِ روي صنعت برقِ جهاني را در راستاي 

 .شود ميهاي آتيِ اين كمپاني اشاره دستاوردهاي اخير و نيز طرح

كارآييِ زيادي  ABBكه طبق گزارش  PoleDryرهاي خشك توزيع هوايي به نام ها جديدي از ترانسفورماتوساخت نسل .1

 در نواحيِ داراي شرايط آب و هواييِ سخت دارد )و در بخش اول به آن اشاره شد(.

)كه در بخش اول به آن اشاره شد(. اين  EcoDryتالش براي تكميل و ساخت ترانسفورماتورهاي خشكِ جديد بنامِ  .2

هاي انتقال و كه با تجاري شدنِ اين نسلِ جديد از ترانسفورماتورهاي خشك، تحولي بزرگ در شبكه كمپاني معتقد است

 توزيع صورت خواهد گرفت. 

  TriDryو  HiDryي ترانسفورماتور خشك همچون هاي تجاري شدهساخت انواع ديگري از نسل .3

محيطي )چه به لحاظ تاثيرگذاري بر آن و يستبرق و سازگاريِ ز ي شبكهافزايش قابليت اطمينان  ABBهمچنين كمپاني 

چه به لحاظ تاثيرپذيري از آن( را مد نظر قرار داده است كه از همين رو بهبود كيفيت ساخت اجزاءِ تجهيزاتِ بزرگي مانند 

ي باال هاي تجهيزات با مشخصهها و مقرهترانسفورماتورهاي قدرت را در دستور كار دارد كه امروزه منجر به ساخت بوشينگ

برق با  ي شبكهمناسب براي شرايطِ بدِ آب و هوايي شده است و با توجه به تغييراتِ شرايط آب و هواييِ جهان و لزومِ سازگاريِ 

توان محيط، افزايش كيفيت عملكرد قطعات تجهيزات فشار قوي و همچنين مواد مورد استفاده در تجهيزات فشار قوي را مي

 مداد نمود.رويكرد آتي اين كمپاني قل

 CIGREطبق گزارش  SF6رويكردهاي اخير و آتي در خصوص كليد قدرت خالء و  -2-1-3

ي اين گاز به عنوان عوايق در تجهيوزات   هاي پيشِ رو در خصوصِ آيندهگذاريبايد گفت كه سياست SF6در خصوص گاز 

هاي اخيور  پذيريِ آن طي دههاشتعال فشارقوي تا حدودي پيچيده است. از سويي به علت خواصِ عايقيِ مناسبِ اين گاز و عدمِ

ي خوواص   اند. براي مثال مطالعوه هاي زيادي داشتهپيشرفت SF6مطالعات زيادي در خصوص آن انجام شده است و تجهيزاتِ 

در صورتِ احتمالِ وجود ذراتِ ناخالصي در آن حائز اهميت زيادي بوده است، زيرا كيفيت عملكرد تجهيوزات را   SF6عايقي گاز 

. مناسب بودن اين گاز به عنوان عايق سوبب شود كوه تجهيوزاتِ     دهد ميبسيار تحت تاثير قرار  GISي ها پستخصوص در به 
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SF6           سووئيچگير به طور گسترده مورد توجه قورار گيرنود و ايون گواز تواكنون در بسوياري از تجهيوزات فشوارقوي همچوون ،

( موورد اسوتفاده قورار    GIL( و خطوط انتقال گازي )GISي گازي )ها پست، ها كابلترانسفورماتور جريان، ترانسفورماتور قدرت، 

 . ]22و  2[گرفته است 

محيطي ايجاد نمايد، كشورهاي توسعه  تواند مشكالت زيست است و مي 1يا نهاگازي گلخ SF6جا كه  اما از سويي ديگر از آن

يِ اين گاز يا حوذفِ آن از طريوقِ يوافتنِ تركيبواتِ     ي ملزم به رعايت پيمان كيوتو رويكرد خود را به سوي كاهشِ بكارگيريافته

افتوه، بوه سووي كواهش     ي توسوعه در كشورهاي  GISي ها پستانداز  چشم CIGREاند. مطابق گزارش كرده ريزي برنامهجديد 

جديد هاي آينده است. به همين علت بكارگيري تركيبات گازي  طي سال ها پستاستفاده از اين گاز در تجهيزات فشارقويِ اين 

ي نزديك  در آينده GISي نصب پست  توان به برنامه يكي از موضوعات مطرح در اين حوزه است كه براي مثال مي SF6بجاي 

اسوتفاده خواهنود نموود. اموا      SF6ي اين شركت از تركيبات گازي جديد بجاي گاز  اشاره كرد كه به گفته ABBتوسط شركت 

نرسيده است و از همين رو اين يافتنِ تركيبات گوازي   SF6ه نظرِ عايقي به پاي گاز تاكنون كيفيتِ تركيبات گازيِ جديد از نقط

جديد يا بهبود فناوريِ تجهيزاتِ عايقيِ داراي اين تركيبات با هدفِ عملي ساختنِ اين رويكرد همچنان موضوعي در حال بررسي 

يابد بلكه درصد آن كاهش مي ،شود ميطور كامل حذف ننيز لزوماً به  SF6است. در عين حال در تركيبات گازيِ جديد خودِ گازِ 

 . ]22[ شود ميو با گازهايي چون نيتروژن تركيب 

مورد  ها كابلهاي فشارقوي و برخي از انواع  هاي اخير بكارگيريِ گاز نيتروژن براي استفاده در تجهيزاتي چون خازندر سال

ن بودن و همچنين راحتيِ كار با اين گاز حائز اهميت است. از اين رو اين موضوع با توجه به ارزا .]2[توجه قرار گرفته است 

همچنان بهترين گاز عايقي براي كليد فشار قوي  SF6 در كليد قدرت مورد توجه است. با اين حال گاز SF6تركيبِ اين گاز با 

نمايد. براي مثال يقي را تضمين مينيز گاز مذكور تا حد زيادي كيفيت عا SF6رسد. حتي در تركيبات گازيِ داراي  به نظر مي

( 4-2خالص است. در شكل ) SF6درصد گاز  80تا  70ي استقامت عايقي داراي مشخصه 20/80با درصد  SF6/N2تركيب 

ي مطلوب گاز  مشخصه  دهنده منحني ولتاژ شكست نسبت به فاصله عايقي براي گازهاي مختلف نشان داده شده است كه نشان

SF6 .است 

  

                                                 
1 - Greenhouse 
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 (: مقايسه كيفيت عايقي چند عايق مرسوم در تجهيزات فشار قوي4-2)شكل 

 

بورداري در منواطق   ممكن است در آينده بوراي بهوره   SF6البته مطالعات جديد نشان داده است كه تركيباتِ گازيِ فاقدِ گاز 

با مشكل  SF6ار سرد عملكرد گاز زيرا در شرايط آب و هواييِ بسي ،درجه سانتيگراد( قابل قبول باشند -50بسيار سرد )كمتر از 

 . ]22[ شود ميمواجه 

بوا هودفِ    GISي ها پستدر تجهيزات فشارقوي و  SF6هاي اخير مديريت گاز  در عين حال بايد توجه داشت كه طي سال

يت به منظور كاهش ميزان نشتي اين گاز و ممانعت از ورود آن به فضاي بيرون اهم SF6تجهيزات فشارقوي  1بندي كنترل آب

 . ]2[يافته است 

، كشوورهاي  SF6ي هماننود گواز   ا نوه ابا توجه به رويكرد آتي صنعت برق جهاني به سوي كاهش اسوتفاده از گازهواي گلخ  

هاي اخير نسبت به بهبود عملكرد كليدهاي قدرت خالء از نقطه نظر عايقي و همچنين افزايش سطح ولتاژ  افته طي سالي توسعه

 .]2[اند دادهمطالعات فراواني را انجام 

اند سطح ولتاژي كليدهاي قودرت خوالء را افوزايش داده و     اخير بسياري از كشورهاي توسعه يافته موفق شده طي يك دهه

ارائه شده است. بايد اشاره كرد كه فناوري مربوط CIGRE  اي از اين تحوالت در گزارشرا اجرايي نمايند. خالصه ها آنكاربرد 

                                                 
1 - Sealing 
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كيلوولت افزايش يافته است و ارتقاء سطح ولتاژي آن همچنان در حال بررسي است  168سطوح ولتاژي به كليدهاي خالء را تا 

]36[. 

كيلوولوت در   72ي ولتاژيِ براي رده SF6خالء را نسبت به ( روند افزايشيِ تقاضا براي كليدهاي قدرت 5-2منحني شكل )

 .دهد ميژاپن نشان 

 

 

 هاي اخير در ژاپنطي سال GCBدر مقايسه با كليدهاي  VCB(: رونق يافتن كليدهاي 5-2شكل )

 

 SIEMENSساخت كمپاني  GILروند بكارگيري خطوط  -2-1-4

مورد استفاده  SF6مورد استفاده قرار گرفت، گاز خالص  1990تا  1973هاي  كه طي سال GILدر نسل اول فناوريِ خطوط 

شد، فقط  به صورت دستي انجام مي weldingبودند،  هاي صافbeadهاي فلزي از جنس آلومينيم با  گرفت، لوله قرار مي

 شد.  اي طراحي به صورتِ ويژه انجام ميگرفت و براي هر پروژه مورد استفاده قرار مي 1هاي نوع بشقابي دهنده فاصله

از هاي ناشي اما طبق تجربيات بدست آمده از مشكالت مربوط براي اين خطوط )يعني نسل اول( و نيز مواردي از خاموشي

ي سنگينِ توام با رعد و برق، در اين نوع فناوري تغييرات زيادي صورت گرفت ها ناوقوعِ رخدادهاي سنگينِ محيطي مانند توف

به بعد مورد استفاده قرار گرفت. در نسل دوم، از تركيب گازهاي  1990ي  كه منجر به ظهورِ نسلِ دوم اين فناوري شد و از دهه

                                                 
1 . Disc Spacer 
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SF6  وN2 فاده شد، به عنوان عايق استwelding  به صورت اتوماتيك انجام شد و فرايند كنترل آن به صورت اولتراسونيك

 . ]28[اي مورد استفاده قرار گرفت  هاي اتكايي استفاده شد و همچنين سيستم مونيتورينگ بسيار پيشرفته انجام شد، از مقره

فته بسيار مورد توجه است. گزارشات شركت الزم به ذكر است كه بكارگيري اين نوع فناوري در كشورهاي توسعه يا

SIEMENS .نيز حاكي از عملكرد قابل قبول اين تجهيزات و اثرپذيري ناچيز از شرايط محيطيِ بيروني است 

 رويكرد اخير در خصوص عايق اپوكسي رزين -2-1-5

بساط حرارتي رزين در خصوص عايق اپوكسي رزين، بايد گفت كه به غير از مشكالت حرارتي به علت تفاوت ميان ضريب ان

هاي درون عايق است، به خصوص كه رزين بسيار  اين نوع عايق حذف تخليه جزئي در حفره ي توسعهو هادي، مشكلِ اصلي در 

شوود. لوذا كنتورل كيفيوت و      1تواند در نهايت منجر به خطاي عوايقي  هاي كوچك است و همين مسئله مي مستعدِ تخليه جزئي

 . ]2[ها حائز اهميت فراوان است  اين نوع عايقمونيتورينگ تخليه جزئي براي 

هواي   است. در ساليان اخير به دنبال طورح  2در فضاي سرپوشيده ها آنها كاربرد ناگزير  رزين هاي اپوكسي يكي از محدوديت

به كوار   ها نآي مناسبي در  كه پُركننده 3رزينِ سيكلوآليفاتيك (، نوع جديدي از اين عايق بنام اپوكسيR&Dتحقيقات و توسعه )

البته برخي ادعاها نيز مطرح شده است كه حاكي از لزومِ احتياط در . ]2[اند  برداري در فضاي بيروني معرفي شده رفته براي بهره

 .]3[ شرايط آلودگي سنگين هستندي توزيع جهت سيكلوآليفاتيك در ردهرزينِ هاي اپوكسي بكارگيريِ مقره

 XLPEقبال رويكرد فناوري كابل فشار قوي در  -2-1-6

الكتريك مطلوب براي اين نوع عايق همچنوان  به ويژه با هدف بدست آمدن خواص دي XLPEي ساخت عايق ها فناوري

ي فشار قوي ها كابلفناوري ساخت  ي توسعه. به همين علت ]38و  37[ي تجاري شده است در حال بهبود است و وارد مرحله

XLPE  حائز اهميت زيادي است و رويكرد آتي كشورهاي توسعه يافته نيز به سوي  ها كابلو به ويژه افزايش سطح ولتاژي اين

 برداريِ بيشتر از اين نوع كابل، به خصوص در سطوح ولتاژي فشار قوي و فوق فشار قوي است.بهره

 

                                                 
1 - Failure 
2 - Indoor 
3 - Cycloaliphatic Epoxy Resin 
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 رويكرد فناوري عايقي در قبال نانوتكنولوژي -2-1-7

يقي، هنوز اطمينان كافي در خصوص كاربرد مناسب اين رغم دستاوردهاي بكارگيري نانو در ساختار عابايد گفت كه علي

در طول زمان، به دست نيامده و مطالعات بيشتري  ها آنمواد در ساختار عايق تجهيزات فشار قوي، به ويژه تغييرات خواص 

 . ]6[بايستي صورت گيرد 

ي آتي كشورهاي توسعه  است، برنامهبا توجه به اينكه اين نوع فناوري به طور گسترده در حال مطالعه و تحقيق و بررسي 

تواند هاي منحصر به فرد اين مواد مي زيرا در اين صورت مشخصه ،يافته، تالش براي تجاري سازيِ آتيِ اين فناوري است

 ي صنعت برق را به طورِ چشمگيري متحول سازد.ها فناوريي  آينده

 هاي فشار قويرويكرد آتي در خصوص مقره -2-1-8

هادي نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه با توجه به اهميت باال بردن كيفيت اين مواد جهت نيمهدر خصوص فناوري لعاب 

هادي، به ويژه براي استفاده در مناطق با هادي افزايش كيفيت لعابِ نيمهها، رويكرد توليدكنندگان لعاب نيمهاستفاده در مقره

عموم سازندگان اين مواد تا حدِ ممكن جزئيات مربوط به فرموالسيون و آلودگيِ زياد و شرايطِ محيطيِ سخت است. اما به طور 

 .]7[ دارندهادي را مخفي نگه ميفرايند ساخت لعاب نيمه

اي با هدف هاي سراميكي و شيشههاي پليمري به عنوان جايگزيني براي مقرههاي اخير رويكرد بكارگيري مقرهطي دهه

رد توجه قرار گرفت و در كشور ما نيز اين رويكرد تا حد زيادي جا افتاده است. اما از بهبود كارآيي در شرايط محيطي سخت مو

هاي پرسليني كمتر است و در عين حال مشكالتِ ديگري نيز هاي پليمري در مقايسه با مقرهجا كه استقامت مكانيكي مقرهآن

ها نيز در حال انجام است و حتي موضوعاتي اين مقرهدارند )كه در گزارش به آن اشاره شد( همچنان مطالعات ميداني در مورد 

بر روي ( RTVهاي سيليكوني )مانند ها و همچنين بكارگيري پوششچون بكارگيري پليمرهاي با كيفيتِ باالتر، نانوسيليكون

ديِ ، بهبود كيفيت مواRTVهاي ي مهم در خصوص پوششسطوح پرسليني همچنان مورد توجه و در حال بررسي است. نكته

 آن است كه به خصوص نقش مواد پُركننده در آن بسيار اهميت دارد. 

ها، بكارگيريِ مواد پليمري است كه طبيعتاً بهبود كيفيت پليمر با اين حال بايد گفت كه رويكرد كلي در فناوري ساخت مقره

 جهت مناطق با اقليم خاص يكي از رويكردهاي مهمِ رقابتي در اين فناوري خواهد بود.
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 ي با عايق تمام جامد در ژاپنها پستطالعات مقدماتي براي ساخت فناوري م -2-1-9

گيرانه نسبت به اين موضوع در كشورهايي چون ژاپن، مطالعاتي در و قوانين سخت SF6ي گاز ا نهااخيراً به علت اثرات گلخ

ست كه مبناي آن بكارگيري ژاپن در حال مطالعه ا CPIEPIي در موسسه 1ي با عايقِ تمام جامدها پستخصوص بكارگيري 

ترانسفورماتور با عايق تمام جامد و همچنين تجهيزات ارتباطي با عايق تمام جامد است و در خصوص مشخصات مورد نيازِ اين 

 :]39[عبارتند از  ها آنتجهيزات مطالعاتي انجام گرفته است كه برخي از 

 با هدف فراهم آوردن گراديان دمايي صاف در داخل  بندي ترانسفورماتورها به صورت عموديطراحي خاص و شكل سيم

 ها(بنديي عايقي بين سيم)به دليل حذف اليه ترانسفورماتور

 پراكندگي يهاي مناسب داراي هدايت حرارتي باال )همانند نيتريد آلومينيم( جهت بهبود مشخصه استفاده از پُركننده 

 اپوكسي رزين 2حرارتي

 مناسب بنامهاي  دهنده استفاده از اتصال Hyper Connections 

 الزم به ذكر است كه اين نوع طرح همچنان در دست بررسي است و هنوز اجرايي نشده است.

 GISرويكرد آتي صنعت برق نسبت به فناوري  -2-1-10

ه ي فشار متوسطِ توزيع نيز توسعتوزيع، جهت استفاده در ردهي فشارقوي و فوقعالوه بر رده GISي ها پستامروزه فناوري 

 . ]26[يافته است و به لحاظ چرخه عمر فناوري نتايو مناسبي داشته است 

اي واضح است. در عين حال ي مزاياي آن مسئلهاين نوع فناوري به واسطه ي توسعهافته براي ي توسعههاي كشورهاي انگيزه

 قليم خاص بسيار مورد توجه است. براي استفاده در مناطق با ا ها پستي اين بايد توجه داشت كه كاراييِ نوع سرپوشيده

 

                                                 
1 . All-Solid Insulated Substation 
2 . Termal dispersion 
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بندي شاده باه صاورت هرمتياك     رويكردهاي جديد ساخت ترانسفورماتورهاي قدرت آب -2-1-11

 ALSTOMتوسط 

بهبود زيادي  ALSTOMبندي شده به صورت هرمتيك توسط كمپاني هاي اخير ساخت ترانسفورماتورهاي قدرت آبطي سال

ه است و عمالً اين نوع ترانسفورماتور را به رقيبي جدي براي ترانسوفورماتورهاي  يافته كه برخي از رويكردهاي زير را شامل بود

 :]19[ نوع روغني تبديل كرده است

 كاهش نيازمندي به هرگونه سيستم مونيتورينگ 

 .بكارگيري تپ چنجر تحت بار با كليد خالء كه فاقد هرگونه خوردگي كنتاكت است 

 كه حتي در باالترين دما يا فشار محتمول، ميوزان    ها آنويژه در رادياتورهاي  ي نوآورانه با طراحيِها خنك كنندهسيستم

 . گيرد ميبه هيو وجه تحت تاثير قرار ن ها آنجريان همرفتي خنك كنندگيِ 

 ي پليمريها كابلرويكرد سازندگان سر -2-1-12

تر براي شخصاتِ مطلوبي سركابل در جهان بكارگيريِ هرچه بيشتر پليمرهايي با مهاي سازندهامروزه رويكرد شركت

توان گفت كه رويكرد بكارگيريِ افزايش دهند. از همين رو مي UVرا در برابر  ها آنبه خصوص اينكه مقاومت  ،ستها كابلسر

-، براي مناطقِ داراي شرايط محيطيِ سخت، گزينهها آنهاي مربوط به ارتقاء كيفيت  ي پليمري با توجه به حساسيتها كابلسر

 .]40[ند بود اي مناسب خواه

 ي ابررساناها پستروند آتي بكارگيري  -2-1-13

ي ابررساناي دماي باال است كه ها پستافته در حال مطالعه و بررسي است ي توسعهطرحي كه هم اكنون در كشورهاي 

سازهاي انرژي مغناطيسي  و ذخيره 1هاي جريان خطا ، محدودكنندهها كابل)ترانسفورماتور،  ها آني تجهيزات اصلي  كليه

اي نزديك باشند. اين طرح از آن رو مورد توجه قرار گرفته است كه از سويي در آينده HTS( داراي فناوري 2ابررسانا

                                                 
1 .Fault Current Limiters 
2 . Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) 
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ي نيتروژني سازي خواهند شد و از سويي ديگر كلِ پست تنها نيازمند يك سيستم خنك كننده تجاري HTSترانسفورماتورهاي 

 خواهد بود.

پذير خواهند بود ي توزيع توجيه، در آينده فقط براي ردهها پستگرفته احتماالً اين نوع البته طبق مطالعات اقتصادي صورت 

]12[ . 

 ها گيري تخليه جزئي در عايق رويكردهاي جديد در خصوص اندازه -2-1-14

در سيكل  ها آنها همچون زمان وقوع  گيري تخليه جزئي، تخمين برخي مشخصات تخليه جزئي هاي جديدتر اندازه در روش

هاي آماري بر اساس  منتشرشده توسط آن و ساير تحليل 2ي آن، انرژي تجمعي تخليه جزئي، پالريته 1س قدرت، نرخ تكرارفركان

تري هستند كوه   هاي قديمي ي روش هاي جديد در واقع بسط يافته هاي بدست آمده مورد توجه قرار گرفته است. اين روش داده

هواي پوالس    ، امكان آشكارسازي و تحليل شكل موو  3هاي ديجيتاليِ نوين سيستمگيري در شرايط خاص بودند.  مبتني بر اندازه

 . ]2[ پذير ساخته است ي زمانيِ نانوثانيه امكان تخليه جزئي را به صورت منفرد در محدوده

گوزارش   ISHو  IEEE ،DEISهاي  هر سال در كنفرانس ها آنها در حال مطالعه و بهبود و توسعه است و نتايو  اين روش

را تشخيص دهند در حال مطالعه هسوتند كوه    4گيري نويني كه بتوانند منبع تخليه جزئي هاي اندازه . در عين حال روششود مي

 ارائه شده است. CIGREتوسط  ها آنبرخي از نتايو مربوط به 

 اهميت مديريت عمر تجهيزات فشار قوي و تعيينِ وضعيتِ مبتني بر شرايط -2-1-15

ينگ و تعيين وضعيت تجهيزات فشار قوي به خصوص براي كاربرد در مناطق با اقليم خاص يكي ي مونيتورها فناوري ي توسعه

برقِ جهواني متناسوب بوا     ي شبكهاز موضوعات مهم صنهت برق است. اهميت اين موضوع از آن رو است كه بخش وسيعي از 

واييِ جهان ممكن است كارآمديِ خوود را از  اي طراحي شده است كه با توجه به تغييراتِ پيشِ روي آب و ه شرايطِ آب و هوايي

دست داده به علت بروز مشكالت عايقي در تجهيزات فشار قوي واجدِ بروزِ خطا و كاهش قابليت اطمينان گردد. از اين رو ايون  

 مسئله بسيار مورد توجه قرار دارد.

                                                 
1 - Repetition Rate 
2 - Cummulative Energy 
3 - New Digitized Systems 
4 - Partial Discharge Source 
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 برخي تحوالت در خصوص عايق روغني در تجهيزات فشار قوي -2-1-16

هواي روغنوي و نيوز تعيوين      ي تاثيرات ناشي از وجود ذرات ناخالصوي بور روي اسوتقامت عوايق     ئلههاي اخير به مس در سال

هواي   آزمايشگاهي تجمع ذرات در روغن در ترانسفورماتورهاي قدرت ولتاژ باال توجه زيادي شده و به تازگي در برخوي شوركت  

تفاده قرار گرفته است، هرچند هنوز كسب اطالعوات  هاي اين تجهيزات مورد اس ي ترانسفورماتور، اين موضوع در طراحي سازنده

براي طراحيِ بهتر ضرورت دارد و لذا همچنان در حال  2، به ويژه ناشي از ولتاژ موجي1هاي آغازگر تخليه جزئي در خصوص تنش

 .]2[مطالعه است 

هواي مطالعواتي موورد     وژهي آن همچنان در پور  رغم مطالعات آزمايشگاهيِ فراوان درباره يكي از موضوعات ديگري كه علي

توجه است رفتار ماكروسكوپيك روغن در فواصل كوچك و بلند است كه هودف آن درك مكانيسوم شكسوت الكتريكوي و بوه      

ها و  ي جزئي، در حضور يا فقدان آلودگي است، به خصوص در شرايط رطوبت، رسانا بودن يا نارسانا بودن آالينده خصوص تخليه

 .]2[نيز وجود هوا 

هاي با نرخ  توسط روش 3ي اثر شارژ الكترواستاتيك هاي داراي مشخصه اخير در ژاپن، آمريكا و اروپا، به توليد روغن در دهه

متر بر ثانيه توجه شده كه در ساختار عايقي تجهيزاتي چوون ترانسوفورماتورهاي قودرت ولتواژ بواال بكوار        1.5در حدود  4جريان

)هم توازه و    در روغن 5نوين به منظور ارزيابي ميزان تمايل شارژ الكترواستاتيكي يها فناوري CIGREاند. همچنين توسط  رفته

 .]2[هم پيرشده( توسعه يافته است 

كنتوده در  محيطوِي كمتوري دارنود بوه عنووان روغوِن اشوباع       هاي گياهي كه عوار  زيسوت در عين حال بكارگيريِ روغن

 است در آينده تجاري شوند. ترانسفورماتورها در حال مطالعه و بررسي است كه ممكن

 هاي جامدِ اشباع شده رويكردهاي جديد در خصوص بكارگيريِ عايق -2-1-17

هاي الكتريكي باال به منظور طوول عمور    هاي كاغذ و چوبِ اشباع شده، دستيابي به كارآيي موثر در تنش در خصوص عايق

هاي اخير بوده اسوت و از   ها طي سال ين نوع عايقهاي مهم تحقيقاتي در خصوص ا سال، از زمينه 30تا  20مورد انتظار حداقل 

                                                 
1 - Partial Discharge Inception Stress 
2 - Surge Voltage 
3 - Electrostatic Charging Effect 
4 - Flow Rate 
5 - Electrostatic Charging Tendency 
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هواي   برداري، تونش  هاي حين بهره ي اشباع، تلفات در تنش همين رو توجه به موضوعاتي همانند ميزان رطوبت، ميزان گاز ماده

 .]2[ي پيرشدگي را موجب شده است  ، محل تخليه جزئي و مشخصه1آغاز تخليه جزئي

ي عايقِ جامد از گاز  كننده به جاي مايعِ اشباع ها آنخصوص بكارگيريِ عايق تركيبي كه در هاي اخير مطالعاتي در  طي سال

 MVي جهت استفاده در كليدهاي بازبسوت در رده  SF6استفاده شود صورت گرفته است. براي مثال تركيب عايق جامد و گاز 

هوايي در   اين نوع ادوات شوود. البتوه عودم قطعيوت     تواند در آينده منجر به ساخت و تجاري شدنِ اخيراً مطرح شده است كه مي

كارهاي الزم جهت افزايش اين شاخص مهوم عوايقي در    خصوص استقامتِ عايقيِ اين نوع تركيبات همچنان وجود دارد كه راه

 . ]41[دست بررسي است و البته تا حدي نيز اميدبخش بوده است 

 Lappedهاي پالسوتيكيِ   الكتريك ي دي كننده ايع به عنوان اشباعهمچنين در آينده ممكن است نيتروژن مايع و يا هليم م

به لحاظِ تجاري كامالً توجيه شود و به  ها آني دماي پايين مورد استفاده قرار گيرند، البته به شرطي كه به كارگيريِ ها كابلدر 

 .]2[اثبات برسد 

 ]33[ هاي جديد مديريت عمر ترانسفورماتور برخي از الگوريتم

 CIGREمديريت عمر ترانسفورماتور مطابق گزارشات اصول  .1

تعمير و نگهداري ترانسفورماتور بر اساس زمان و براساس شرايط تشريح شده و  ريزي برنامهنحوه  CIGREدر گزارشات 

چارت آن در برداري، تعمير و نگهداري و از رده خار  نمودن ترانسفورماتور پيشنهاد شده است كه فلوالگوريتم زير به منظور بهره

 ( نشان داده شده است.6-2شكل )

 

                                                 
1 - Partial Discharge Inception Stresses 
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 برداري، تعمير و نگهداري و از رده خارج نمودن ترانسبه منظور بهره CIGRE(: الگوريتم پيشنهادي 6-2شكل)

 

 ABBاصول مديريت عمر ترانسفورماتور طبق رويكرد شركت  .2

ي مديريت عمر  رائه نموده است كه در آن برنامهبه منظور مديريت ترانسفورماتورها بر اساس شرايط، الگويي ا ABBشركت 

 :شود ميترانسفورماتور به چهار قسمت تقسيم 

 ها پايش مجموعه ترانس 
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 ارزيابي شرايط و طراحي ترانس 

 ارزيابي عمر ترانس 

 ارائه راهكارهاي مهندسي به منظور مديريت عمر 

بندي  بررسي شده و پس از رتبه ها آناهميت خرو  در مرحله اول مجموعه ترانسفورماتورها براساس احتمال وقوع خطا و 

 . شوند ميهاي پرخطرتر تعيين  ، ترانسها آن

هاي هايي به منظور ارزيابي بخش و تست شود ميدر مرحله دوم به ارزيابي وضعيت ترانسفورماتور و شرايط آن پرداخته 

. در اين مرحله نتايو ارزيابي وضعيت ترانسفورماتور شود ميها، بوشينگ و... انجام  پيچي مختلف ترانسفورماتور نظير هسته، سيم

هاي روتين و پيشرفته بدست آمده است با اطالعات مربوط به طراحي ترانسفورماتور )كه كارخانه سازنده منتشر  كه بوسيله تست

چي، تپ چنجر و...( امتيازي پي كند( مقايسه شده و به هر آيتم در ارزيابي وضعيت ترانسفورماتور )به عنوان مثال وضعيت سيم مي

 .گيرد ميتعلق 

در مرحله سوم ترانسفورماتورها بر اساس ريسك ناشي از خرو ، نتايو آزمايشات اوليه مربوط به ارزيابي شرايط ترانسفورماتور 

ن است كه . تفاوت ارزيابي ريسك در اين مرحله و مرحله اول در ايشوند ميبندي و نتايو مربوط به آزمايشات پيشرفته دسته

 . گيرد ميتر صورت ارزيابي ريسك در اين مرحله دقيق

. هدف از اين اقدامات كاهش ريسك، گيرد ميبندي مرحله سوم صورت  در مرحله چهارم، اقدامات مهندسي بر اساس رتبه

 رتند از:عبا شوند ميباشد. اقدامات مهندسي كه در اين مرحله تعيين ها مي افزايش عمر و بهبود وضعيت فني ترانس

 اقدامات تعمير و نگهداري پيشگيرانه و اصالحي 

 تعيين نوع اقدامات مربوط به تعمير ترانس 

 جابجايي و يا انتقال ترانس 

 نوسازي و يا از رده خار  نمودن ترانس 

 عبارتند از: شود ميبه منظور تعيين وضعيت ترانسفورماتور استفاده  ABBهاي تعيين وضعيت كه توسط شركت  آزمايش

 پيچي عيين مقاومت سيمت 

 پيچي الكتريك سيم تعيين مقدار خازن، ضريب توان و تلفات دي 
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 الكتريك بوشينگ تعيين مقدار خازن، ضريب توان و تلفات دي 

 گيري مقاوت استاتيك و ديناميك  اندازهOLTC 

 تعيين امپدانس اتصال كوتاه و جريان تحريك ترانس 

 ترموگرافي 

 تعيين نسبت تبديل ترانس 

 اي روغن و آزمايش ه تستDGA 

 آناليز پاسخ فركانسي 

 پاسخ فركانسي دي ( الكتريكDFR  وFDSبراي بوشينگ و سيم ) ها پيچي 

 هاي تخليه جزئي تست 

 

 EPRIمديريت عمر ترانسفورماتور طبق رويكرد شركت  لاصو .3

( نشان داده شده است و 7-2الگوريتمي را به منظور مديريت عمر ترانسفورماتور ارائه نموده كه در شكل ) EPRIشركت 

هاي اين الگوريتم شامل آناليز ريسك ناشي از خطا، تخمين عمر از دست رفته ترانسفورماتور و محاسبه  مطابق آن خروجي

 ميزان بارگذاري ترانسفورماتور است.
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 به منظور مديريت عمر ترانس EPRI(: الگوريتم ارائه شده توسط 7-2شكل)

 

 كند، عبارتند از:به منظور ارزيابي شرايط ترانسفورماتور استفاده مي ها آناز  EPRIه هايي كاقدامات و آزمايش

 ارزيابي رطوبت 

 ترموگرافي مادون قرمز 

 تشخيص تخليه جزئي 

 ها هاي صوتي و لرزش تشخيص آلودگي 

 آناليز پاسخ فركانسي 

 گيري طيف فركانسي لرزشاندازه 

 اولتراسونيك 

  تست روغن وDGA 

 ترانسهاي عملكرد  تست 

 هاي چشمي بازرسي 

 افزار نرمEPRI Xvisor 
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 ( سيستم خبره براي تشخيص خطا در ترانسفورماتورANNEPS) 

   EPRIاستراتژي آتي صنعت برق جهان طبق گزارش -2-2

را به  ]Electricity Technology Roadmap ]42يكسري گزارش تحت عنوان  EPRIي  ي قبل موسسهبيش از دو دهه

سال ارائه داد. سند  50تا  40ي استراتژيك فناوري براي بازه ريزي برنامهصنعت برق جهان را بر اساس  چاپ رساند كه نقشه راه

هاي صنعتي و از جمله  مذكور به عنوان سندي مرجع در بسياري از كشورها و از جمله در ايران به منظور تدوين افق زماني پروژه

 صنعت برق كشور مورد استفاده قرار گرفته است.

 Eectric Power Industry Technologyمجموعه گزارشات جديدي تحت عنوان EPRIي  قبل موسسه يك دهه اما

Scenarios ]43[ ي ي خودِ موسسهرا به چاپ رساند كه علت آن به گفتهEPRI ها همانند قيمت تاثير برخي عدم قطعيت

هاي  گذاريمحور و همچنين سياستهاي فناوريفتسوخت، شرايط اقتصاديِ در حال تحول، شرايط زيست محيطي جديد، پيشر

و در عين حال  ها فناوريي  ( در زمينهR&Dعنوان شده است كه با تغييرِ الزامات تحقيقات و توسعه ) ها فناوريجديد مقررات 

نتهي به اين هاي قبلي را ايجاب نموده و مي جديد، ضرورتِ بازنگريِ گزارشها فناوريالشعاع قرار دادنِ افق زمانيِ تحت

ي افق به چاپ رسيده است، مبتني بر ارائه 2005ي آن در سال ها كه نخستين شمارهگزارشاتِ جديد شده است. اين گزارش

 ي جديد بر مبناي چهار سناريوي كلي زير است:ها فناوريساله براي  20زماني 

 Digging in Our Heelsسناريوي  .1

  Supply to the Rescueسناريوي  .2

 Double Whammy سناريوي .3

 Biting the Bulletسناريوي  .4

 

استوار است، تمايل براي  CO2در سناريوي اول كه بر مبناي قيمت باالي گاز طبيعي و قيمت پايين جريمه براي انتشار گاز 

ظر مصرف وري باال از من ي داراي بهرهها فناوريبا رويكردي كُند اما ثابت به سمتِ بكارگيري  1ي بسيار پيشرفتهها فناوري

                                                 
1 . High-Tech 
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گيري از صنعت برق هرچند باال است، اما همگام با كنندگان برق، استانداردِ بهره انرژي وجود دارد. در عين حال براي مصرف

دهيِ با كيفيتِ باال و همچنين انجام تحقيقات در هاي اقتصادي نيست و تمايلِ چنداني براي فراهم آوردنِ سرويس ساير جنبه

اكنون در برخي از مناطق آمريكا جايگزينيِ زيربناي شبكه وجود نخواهد داشت. اين سناريو هم ي نوين وها فناوريخصوص 

 مورد توجه است.

استوار است، به باور  CO2در سناريوي دوم كه بر مبناي قيمت پايين گاز طبيعي و قيمت پايين جريمه براي انتشار گاز 

ي نوين به مرور ها فناوريكند و محيطي كفايت ميدر كيفيت زيستتعديل شده  ي توسعهريزان فناوري سرعت فعلي برنامه

به سمت اقتصاد دانش محور و رشد اقتصادي تعديل شده سوق  ها فناوريمنجر به پيشرفت خواهد شد. در عين حال ابداعات 

 ميالدي مورد توجه بوده است. 90ي خواهد داشت. اين سناريو در اغلبِ مناطقِ آمريكا در دهه

استوار است، سرعت  CO2ريوي سوم كه بر مبناي قيمت باالي گاز طبيعي و قيمت باالي جريمه براي انتشار گاز در سنا

ها تسريع خواهد شد. اين رويكرد بيشتر براي صنايعِ مرتبط با انرژي موضوعيت دارد و در حال حاضر ها و نوآوري گذاري سرمايه

 ست.ي اروپا و ژاپن بسيار مورد توجه ادر اتحاديه

-استوار است، سياست CO2در سناريوي چهارم كه بر مبناي قيمت پايين گاز طبيعي و قيمت باالي جريمه براي انتشار گاز 

مدت ممكن است تبعات سنگيني را به لحاظ اقتصادي اي است كه در كوتاهها و تدوين مقررات براي صنعت به گونهگذاري

، اما نتايو ارزشمند آن براي جامعه در بلندمدت آشكار خواهد شد. در اين سناريو، آن تحميل نموده و رشد اقتصادي را كُند نمايد

ي عمر و هاي چرخه هاي مربوط به هزينه رغمِ عدمِ قطعيتاند، عليي بلوغ نرسيدهيي كه هنوز به مرحلهها فناوريدسته از 

 نين سناريويي در حال حاضر در فرانسه مورد توجه است.. چشوند ميسازي شده و واردِ بازارِ رقابتي سودآوريِ بلندمدت، تجاري

 ( نشان داده شده است:8-2فلوچارت اين چهار سناريو در شكل )

 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
112 

 

 

 1393 مهرویرایش اول،  ریو: هوشمندی فنا2فاز 

 

 

 

 ها فناوريبراي تبيين افق زماني  EPRI(: فلوچارت چهار سناريوي پيشنهادي 8-2شكل )

 

( است كه 9-2ر انتقال برق مطابق شكل )هاي مربوط به تحقيقات و توسعه د طبق اين گزارش، سناريوهاي مربوط به چالش

ي باالي قابليت اطمينان و كيفيت توان است. همچنين سناريوهاي  كنندگان با درجه هدف كلي آن تامين برق براي مصرف

( نشان داده شده است كه در شش گروه كلي شاملِ بيوتكنولوژي، 10-2ي نوآورانه در صنعت برق در شكل )ها فناوريمربوط به 

 ، نانوتكنولوژي، تكنولوژيِ اطالعات، سنسورها و اقتصاد مبتني بر برقِ هيدروژني هستند.1هوشمند موادِ

 

 ي انتقال برقها فناوريبراي تبيين افق زماني  EPRI(: فلوچارت سناريوهاي پيشنهادي 9-2شكل )

                                                 
1 . Smart Materials 
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 نويني ها فناوريبراي تبيين افق زماني  EPRI(: فلوچارت سناريوهاي پيشنهادي 10-2شكل )

 

يي كه با موضوعيت اين سند راهبردي، يعني تجهيزات فشار ها فناوري(، افق زماني آن دسته از 2-2( و )1-2در جداول )

ي ها فناوريانتقال برق و  ي توسعهتحقيقات و  ها در مناطق با اقليم خاص در تناسب هستند، به ترتيب براي حوزهقوي و عايق

 1ي كوتاه مدت )ساله شاملِ سه دوره 20ي يك ي نوين بازهها فناوري، افقِ زمانيِ سِ اين جداولبر اسانوآورانه ارائه شده است. 

 سال( است. 20الي  11سال( و بلندمدت ) 10الي  6مدت)ي ميانسال(، بازه 5الي 
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 EPRIانتقال برق  ي توسعهي ها فناوري(: افق زماني 1-2جدول )

 ي فناورانهحوزه
 مدت:ي كوتاهبازه

 سال 5الي  1

 مدت: ي ميانبازه

 سال 10الي  6

 مدت:ي بلند بازه

 سال 20الي  11
تعيين وضعيت و تعمير و نگهداري ارتقاء يافته، افزايش 

 طول عمر تجهيزات پيرشده 
 ي برقها پست انتقال و ي شبكهدر 

ي توسعه و ارائه
ي مديريت ها فناوري

 تجهيزات انتقال و پست

گسترش فناوري در 
 سيعمقياس و

روزرساني ارزيابي و به
هاي و روش ها فناوري

 نوين

 ي فناوريتوسعه و ارائه كليدهاي حالت جامد كارآمد
گسترش فناوري در 
 مقياس وسيع

 پيشرفت مداوم فناوري

 اجزاء سيستم كنترلي در  ي توسعه
 گردرمان-خود ي شبكه

گسترش سيستم 
مونيتورينگ و كنترل 

 ي وسيعِ موجوددامنه

ي فناوري در مقياسِ ارائه
 شدهآزمايشيِ تجميع

گسترش و ارزيابيِ 
ي مربوط به ها فناوري
گر در درمان-خود ي شبكه

 مقياسِ وسيع

ي مربوط به سنسورها و مونيتورينگ در ها فناوري
ي ديگر به منظورِ ها فناوريتوزيع )در كنارِ  ي شبكه

 قابلِ كنترل و منعطف( ي شبكهايجادِ 

جزاءِ ارزيابي ميدانيِ ا
هاي آزمايشي در سيستم

 توزيعِ اتوماتيكِ پيشرفته

تجميعِ ميدانيِ اجزاء و 
 هاي مرتبطسيستم

توسعه، مونيتورينگ و 
ارزيابيِ مقياسِ وسيعِ 

 فناوري

ي مربوط به توانمندسازيِ ها فناوريي توسعه و ارائه
شبكه در تامينِ برقِ با كيفيت و ياري دهنده در 

در  end useتجهيزاتِ  خصوصِ مشخصاتِ طراحيِ
 توزيع ي شبكه

-ي استانداردهاي رتبهتهيه

هاي بندي، طراحيِ سيستم
هاي مونيتورينگ و سيستم
 ارتباطي

 ي شبكه ي توسعه
 مونيتورينگ

ارزيابي و اصالحِ 
ي كنترل كيفيت ها فناوري

ِ شده با سيستمتوانِ تجميع
در  اتوماسيون و توسعه
 مقياسِ وسيع

 

 EPRIي برق ي نوآورانهها فناوريق زماني (: اف2-2جدول )

 ي فناورانهحوزه
 مدت:ي كوتاهبازه

 سال 5الي  1

 مدت:ي ميانبازه

 سال 10الي  6

 مدت:ي بلندبازه

 سال 20الي  11
ها، موادِ نانوتكنولوژي در سنسورها و شبكه ي توسعه

 ساختاري و كاتاليزورها
مطالعاتِ اكتشافي و 
در  آزمايشگاهي و تاييدي

ي موادِ نانوي دراي زمينه
 خاصيتِ 

 الكتريكيِ باالدي

ي مقياسِ آزمايشگاهيِ ارائه
كاربردهاي موادِ نانوي 
 دراي خاصيتِ 

 الكتريكيِ باالدي

-به ي تجاريِ كاربردِارائه

صرفه و ماندگارِ موادِ نانوي 
-خاصيتِ دي داراي

 الكتريكيِ باال
 بيوتكنولوژي، موادِ هوشمند و سنسورها
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 ي صنعت برقها فناوريدر خصوص  BCTCاستراتژي آتي  -2-3

BCTC در گزارش
منتشر شده است،  ]Transmission Technology Roadmap ]44تحت عنوان  2008كه در سال  1

هايي كه ساله براي تحقق اهداف فناوري صنعت برقِ اين كمپاني تدوين شده است كه در ادامه فقط به آن بخش 20افق زماني 

ها در مناطقِ با اقليمِ خاص ارتباط دارند اشاره خواهد شد. در اين فناوريِ تجهيزات فشار قوي و عايق ي توسعهسندِ راهبرديِ  با

 اشاره خواهد شد. ها آنراهبرد ابعادِ گوناگوني ارائه شده است كه در ادامه به 

 

 . تحليلِ موقعيت كه شاملِ مواردِ زير است:1

 ايي و رخدادهاي نامطلوب محيطيتغييرات شرايط آب و هو 

 جايگزيني زيربناهاي فرسوده 

 رشد و تقويتِ قابل توجه شبكه 

 پذيري در شبكهافزايش ميزانِ نرخِ كنترل 

 اي هاي بلندمدت، ابتكار عمل منطقه ريزي برنامه، 2پيچيدگيِ شبكه: استانداردهاي قابليت اطمينان، انتقال غيرمتراكم 

 منظر قابليت اطمينان كنندگان از هاي مصرفخواسته 

-ي دستاوردها و اجراي نوآوريي انتقال برق از طريق تحقيقات، ارائه. هدفِ كلي: فراهم آوردنِ ارزش كسب و كار در حوزه2

 .دهد ميوري و پذيرش عمومي نسبت به شبكه را ارتقاء  هاي فناورانه كه قابليت اطمينان، بهره

 ر است:. اهدافِ عينيِ جزئي كه شامل موارد زي3

 هاي عملياتي و اثرپذيري شبكه توسطِ عوامل فيزيكي به خصوص عوامل طبيعيكاهش ريسك 

 ي گيري از حداكثر ظرفيتِ ممكنِ خود، كاهش تلفات و توانمندسازي در زمينه انتقال به سمت بهره ي شبكه ي توسعه

 شبكه 1امنيت و خودبسندگيِ

 ي بهبوديافتهي كمتر همراه با چرخه عمر و هزينهبا هزينه انتقال ي شبكهتر  براي گسترش سريع ريزي برنامه 

                                                 
1 . British Columbia Transmission Corporation 
2 . Uncongested Transmission 
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 2هاي تعمير و نگهداري و تقويت مديريت تجهيزات فعلي براي تحقق قابليت اطمينان و به حداقل رساندن هزينه 

 بلندمدت

 پراتورها، گيري توسط ا هاي وضعيت شبكه به منظور ارتقاء سطح تصميمفراهم آوردن ابزارهاي آناليز مرتبط با داده

 طراحان و مديران

 هاي زير است: هاي فناورانه كه شامل حوزه . ابتكار عمل در حوزه4

  برق: ي شبكهامنيت 

  ي آينده(ها كابلي موجود و ها كابلي فشار قوي )ها كابلفناوري 

 كاهش تراكم شبكه 

 گذاري چارچوب خطرات ناشي از عوامل محيطي ارزيابي ريسك و ارزش 

 يطي و آب و هواييسازي شرايط مح مدل 

 امنيت فيزيكي شبكه 

 :كارآمدي و رهبري زيست محيطي 

 كاهش تلفات شبكه 

 تاثير پارامترهاي محيطي بر شبكه 

 انتقال هوشمند: ي شبكه 

 3تجهيزات هوشمند براي مونيتورينگ و همچنين سنس كردن شبكه از راه دور 

 1تعيين مقادير نامي تجهيزات به صورت پويا 

  ينده:هاي انتقال آ شبكه 

 بكارگيري مواد پيشرفته در ساختمان تجهيزات شبكه 

 هاي نوين عمليات ميداني و روباتيك روش 

                                                                                                                                                                  
1 . Self Sufficiency 
2 . Sustainment 
3 . Remote Sensing 
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فناوري تجهيزات فشار  ي توسعهانتقال كه با موضوع تدوين سند راهبردي  ي شبكهمهم در ي ها فناوريافق زماني برخي  .5

 ارائه شده است. (3-2ها در مناطق با اقليم خاص مرتبط هستند در جدول ) قوي و عايق

 BCTCانتقال برق  ي شبكهي كليدي ها فناوري(: افق زماني برخي 3-2جدول )

 ي فناورانه حوزه
 مدت: ي كوتاه بازه

 سال 5الي  1

 مدت: ي ميان بازه

 سال 10الي  6

 مدت:ي بلندبازه

 سال 20الي  11

 ي فشار قويها كابلفناوري 
 تعيين وضعيت

 ي فشار قويها كابل
 XLPEي ها ابلكبكارگيري 

 فشار قوي
 ي ابررساناي دماي باالها كابل

 كاهش تراكم شبكه
تعيين مقدار نامي مدار حرارتي 

 ي شبكهپويا براي تجهيزات 
 انتقال

 ATCو  TTC 2ي محاسبه
 زمان حقيقي 3

هاي تعيين سازي پروژهپياده
 مقادير نامي مدار حرارتي پويا

گذاري ارزيابي ريسك و ارزش
 وط بهچارچوب مرب

خطرات فيزيكي ناشي از 
 عوامل محيطي

ي شناسايي ها فناوريي  مطالعه
 حطرات ناشي از عوامل محيطي

 
اجرايي كردن نتايو مطالعات 
در آشكارسازي خطرات 
 فيزيكي براي شبكه

سازي و تعيين پاسخ  مدل
 شرايط محيطي و
 آب و هوايي

سازي شرايط آب و هوايي مدل
 و محيطي

-سازي مدلاجرايي كردن نتايو 

ها جهت تغيير استانداردها و 
 تجربيات

هاي تحقيقاتي در نصب پايگاه
ي اثرات ي مطالعهزمينه

 محيطي بر شبكه

 امنيت فيزيكي شبكه
-ي سختيها فناوريي مطالعه

سازي و مواد پيشنهادي ديگر 
 براي تجهيزات شبكه

 
سازي و اجراي پياده
 ي مطالعه شدهها فناوري

 كاهش تلفات شبكه
 نجام مطالعات ا

 نيازپيش
 

اجرايي كردن نتايو حاصل از 
 مطالعات

تجهيزات هوشمند براي 
مونيتورينگ و همچنين سنس 
 كردن شبكه از راه دور

 بكارگيري سنسورهاي هوشمند مطالعات اوليه
سنس كردن اتوماتيك شبكه از 

 راه دور

بكارگيري مواد پيشرفته در 
 ساختمان
 تجهيزات شبكه

  ي مواد پيشرفته هتوسعه و ارائ
بكارگيري ميداني تجهيزات 
 داري مواد پيشرفته

هاي نوين عمليات  روش
ميداني و روباتيك جهت 
بازبيني و تعيين وضعيت 

 ي مطالعه و ارائه
 هاي روباتيك روش

ي  انجام كارهاي ميداني بر پايه
فناوري روباتيك در خطوط 

 انتقال

ي  يهانجام كارهاي ميداني بر پا
ي ها پستفناوري روباتيك در 
 فشار قوي

                                                                                                                                                                  
1 . Dynamic Rating of Assets 
2 . Total Transfer Capacity 
3 . Available Transfer Capacity 
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 ي فناورانه حوزه
 مدت: ي كوتاه بازه

 سال 5الي  1

 مدت: ي ميان بازه

 سال 10الي  6

 مدت:ي بلندبازه

 سال 20الي  11

 انتقال ي شبكه

 گيري نتيجه -2-4

ي عايقيِ فشار قوي در جهتِ تناسب با مناطقِ بوا  ها فناوريتوان رويكردِ كليِ صنعتِ برقِ جهان را از منظرِ  به طور كلي مي

 اقليمِ خاص به قرار زير دانست:

 بر عوامل ناساز محيطيبرق در برا ي شبكهسازگاري با محيط زيست بر مبناي تقويت ساختار  .1

 محيطي و گرمايش زمين سازگاري با محيط زيست با هدفِ ممانعت از تشديد بحران زيست .2

 

ها در مناطق با اقليم خاص را به صورت توان رويكردهاي جاري و آتي در خصوص تجهيزات فشار قوي و عايقاز اين منظر مي

 بندي نمود:زير طبقه

 

 هاي ساخت عايقها فناوريوص الف( رويكرد جاري و آتي در خص

هواي جامود يوا گوازي جهوت اسوتفاده در       كاهشِ هرچه بيشتر ِاستفاده از روغن به عنوان عايق و توجهِ بيشتر به عايق .1

 تجهيزات عايقي

 افزايش كيفيت عايقي موادِ جامد در تجهيزاتي چون ترانسفورماتورهاي جديد .2

 كننده به عنوانِ جايگرينِ روغن در ترانسفورماتورهاي روغنيشباعساخت و توليدِ مايعاتِ گياهي به عنوانِ مايعِ ا .3

 شود. SF6گاز خالصِ  يافتن و بكارگيري تركيبات گازيِ جديد كه بتواند جايگزين .4

متورِ ايون موواد از    پليمرهاي مورد استفاده در صنعت برق، به ويژه سيليكون، با هدفِ تاثيرپوذيريِ ك  بهبود كيفيت مواد .5

 محيطي شرايطِ نامطلوب

ها و مواد هوشمند( جهت استفاده به عنوان عايق در تجهيزاتِ ها، نانوسيليكونمطالعه در خصوص مواد نانو )نانوسراميك .6

 فشار قوي

 هاي تركيبي در تجهيزات فشار قويبكارگيريِ عايق ي توسعه .7
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 ي تجهيزات عايقي فشار قويها فناوريب( رويكرد جاري و آتي در خصوص 

جهوت اسوتفاده در شورايط     هوا  آناطمينوان   ي فشار قوي با هدف افزايش قابليتخت تجهيزات عايقافزايش كيفيت سا .1

 هاي تجهيزات فشار قوي(ها و نيز بوشينگها، مقرهسوئيچگير، ها كابلخاص )مانند ترانسفورماتورها،  محيطي

ي سواخت  هوا  فناوريدارا بودن عايقي فشار قوي همانندِ سوئيچگيرها كه به علت  تجهيزات فشرده كردنِ هرچه بيشترِ .2

تواند منجر از شرايط محيطي حاصل خواهد شد )اين رويكرد مي ها آن، كاهش اثرپذيريِ ها فناوريتر در اين نوع پيچيده

 به ساخت محصوالت جديد نيز شود(.

 و بهبود عملكرد عايقي ها آن ولتاژي خالء با هدف ارتقاءِ ردهتوجهِ بيشتر به فناوري ساخت كليد  .3

 SF6فناوري كليدهاي قدرت گازيِ غيرِ  ي توسعهتالش براي بهبود و  .4

يي خواهد شد ها فناوريي آن دست يافتن به به محيط كه طبيعتاً الزمه SF6توجه هرچه بيشتر به ممانعت از نشتيِ گازِ  .5

 كه طبيعتاً در برابر نفوذ رطوبت و آلودگي مقاوم خواهد بود.

هواي سويليكوني   هاي پليمري، پوششجيِ پليمري در تجهيزات فشار قوي )شامل مقرهبهبودِ كيفيتِ سطوحِ عايقيِ خار .6

RTVهاي پليمري( جهت تناسب با مناطق با اقليم خاصهاي هيبريدي و بوشينگ، مقره 

 هاي نانو در تجهيزات فشار قوي در آيندهبكارگيري عايق .7

 در آينده ها آنقتصادي پذيري فني اي ابررسانايي در صورت توجيهها فناوريبكارگيريِ  .8

 ي توزيع در آيندهرده ي با عايق تمام جامدها پستبكارگيريِ  .9

 با هدف افزايش رده ولتاژي و بهبود كيفيت عايقي XLPEفناوري ساخت كابل  ي توسعه .10

 برداريي بهرهها فناوريپ( رويكرد جاري و آتي در خصوص 

نگ و تعيوين وضوعيِت تجهيوزاِت عوايقي جهوِت موديريِت عموِر        هاي مونيتوريافزاريِ سيستمافزاري و نرمارتقاء سخت .1

 انتقال و توزيع ي شبكهتجهيزات عايقي فشار قوي در 

به ويژه تجهيزات مهمي چون ترانسوفورماتور   ،سازيِ الگوهاي جديدترِ تعمير و نگهداري براي تجهيزات فشار قويپياده .2

 قدرت

 دور به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه انتقال و توزيع استفاده از سنسورهاي هوشمند و مونيتورينگ از راهِ .3
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 هاي انتقال استفاده از فناوري رباتيك در تعمير و نگهداري شبكه .4

 گيري در الگوهاي تعيين وضعيت تجهيزات فشار قوي سازيِ شرايط آب و هوايي جهت بهرهدانشِ مدل ي توسعه .5



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
121 

 

 

 1393 مهرویرایش اول،  ریو: هوشمندی فنا2فاز 

 

 

 مراجع

 ي مواد در مهندسي برق و الكترونيك. انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق.ها (. ويژگي1389الديني ) محمدرضا مشكوه [. 1]

[2].  R. James، Q. Su. (2007). Condition Assessment of High Voltage Insulation in Power System 

Equipment. IET Power and Energy. 

[3].  Holtzhausen. High Voltage Insulators. ICD Technologies Electrical. 

[4].  V. Dave et al (2013). Nanotechnology for outdoor Highvoltage insulator: An experimental 

Investigation. International Conference on Global Scenario in Environment and Energy. Vol. 

5، No. 2. 

[5].  C. Pazhanimuthu (2012). Investigation of Dielectric and Thermal Properties of Nano-

Dielectric Materials in Electrical Applications. International Journal of Engineering and 

Innovative Technology (IJEIT) Volume 2، Issue 2. 

[6].  K. Lau et al. (2011). Polymer Nanocomposites in High Voltage Electrical Insulation 

Perspective: A Review. Malaysian Polymer Journal، Vol. 6، No. 1، p 58-69. 

[7].  M. Farzaneh et al. (2009). Insulators for Icing and Polluted Environments. John Wiley & 

Sons. 

[8].  M. Roy et al. (2005). Polymer Nanocomposite Dielectrics-the Role of the Interface. IEEE 

Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. Volume 12، Issue 4. 

[9].  TE Connectivity. Raychem Hybrid Line Post Insulator. TE Connectivity Limerick Ireland. 

[10].  J. C. Mulburg et al. (2007). The Design، Construction and Operation of Long-Distance High-

Voltage Electricity Transmission Technologies. Argonne National Laboratory. 

[11].  J. Keith (2006). Overview of Nanodielectrics: Insulating Materials of the Future. IEEE 

Electrical Insulation Symposium. 

[12].  G. Schöffner et al (2006). Gas Insulated Transmission Lines – Successful Underground Bulk 

Power Transmission for more than 30 Years. The 8th IEE International Conference on AC 

and DC Power Transmission. 

[13].  T. Masuda et al. (2005). High-Temperature Superconducting Cable Technology and 

Development Trends. SEI Technical Review. No. 59. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=94
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=94
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=94
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=32359
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=10882
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=10882


 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
122 

 

 

 1393 مهرویرایش اول،  ریو: هوشمندی فنا2فاز 

 

 

[14].  A.  Jain A et al. (2013). Review Partial Discharge Activity in Electrical Insulation. 

International Journal of Electrical، Electronics and Computer Engineering. ISSN No. 2277-

2626. 

[15].  X. Chen et al. (2007). Development and Technology of HTS Transformers. Research 

Communication. Vol. 1، No. 1. 

[16].  H. Okubo et al. (2004). Technical Trend of Superconducting and Electrical Insulating 

Material for HTS Power Applications. CIGRE Working group SC D1.15. 

[17].  M. Gadeppanavar et al. (2013). Design of Future Substation. International Journal of 

Emerging Technology and Advanced Engineering. Volume 3، Issue 3. 

[18].  CBC. Composite Hollow Core Insulators For Electric Apparatus 

[19].  ALSTOM. Hermetik: Low Maintenance Power Transformer 

[20].  A.Iturregi et al (2009). High Voltage Circuit Breakers: SF6 vs. Vacuum. International 

Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ09). 

[21].  Hans-Erik Olovsson et al. Next Generation Substation. ABB Review. 

[22].  CIGRE (2014). Optimized Gas-Insulated Systems by Advanced Insulation Techniques. 

CIGRE Working Group D1.28. 

[23].  M. Kezunovic (2010). The 21st Century Substation Design. Power Systems Engineering 

Research Center (PSERC). 

[24].  Siemens (2013). Gas-Insulated Switchgear up to 550 kV، 63 kA، 5000A Type 8DQ1.  

[25].  Hermann Koch (2014). GIS: Gas Insulated Substations. Wiley-IEEE. 

[26].  (2003). SF6-GIS-Technology for Power Distribution – Medium voltage : Life Cycle 

Assessment. Solvay Fluor und Derivate. 

[27].  Element Technologies for All-solid Insulated Substation. CRIEPI Japan. 

(http://criepi.denken.or.jp/en/electric/05e.pdf) 

[28].  (2009). Undergrounding high voltage electricity transmission. The technical issues. National 

Grid. 

برداري( تجهيزات در شبكه برق تحت پوشش شوركت   بررسي استهالك )تعيين زمان مفيد بهره(. 1392پژوهشگاه نيرو ) [. 29]

 . كارفرما: شركت توزيع نيروي برق هرمزگان.توزيع نيروي برق هرمزگان

 ما: توانير.(. مطالعات اوليه و بررسي سابقه موضوعي مديريت عمر ترانسفوماتورهاي قدرت. كارفر1391پژوهشگاه نيرو ) [. 30]

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcriepi.denken.or.jp%2Fen%2Felectric%2F05e.pdf&ei=izkMVNaiKNTbasiigfgK&usg=AFQjCNF3f0xdO32NaQ_HBgrRYKgZLuTJGQ&bvm=bv.74649129,d.d2s
http://criepi.denken.or.jp/en/electric/05e.pdf
http://www.nri.ac.ir/Projectd_Details.aspx?Project=395
http://www.nri.ac.ir/Projectd_Details.aspx?Project=395


 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
123 

 

 

 1393 مهرویرایش اول،  ریو: هوشمندی فنا2فاز 

 

 

[31].  EPRI Portfolio (2012). Substations - Program 37. 

[32].  EPRI Portfolio (2012). Overhead Transmission - Program 35. 

[33].  EPRI Portfolio (2012). Distribution Systems - Program 180. 

[34].  EPRI Portfolio (2012). Underground Transmission - Program 36. 

، 1392خورداد و تيور    ،سال هفتم .توسعه مهندسي بازار. نشريه مقدمه اي بر آينده پژوهي :آينده پژوهيپرور. احسان گل [. 35]

 .31شماره 

[36].  GIGRE (2014). The Impact of the Application of Vacuum Switchgear at Transmission 

Voltages. Working Group A3.27. 

[37].  P.J. Caronia et al. (2003). New XLPE Insulation Materials for HV and EHV Cable. JICABLE 

'03. 

[38].  N. Hampton et al. (2007). Long-Life XLPE Insulated Power Cable.  Jicable '07. 

[39].  Element Technologies for All-solid Insulated Substation. CRIEPI Japan. 

(http://criepi.denken.or.jp/en/electric/05e.pdf) 

[40].  Cellpack (2013). Medium Voltage Catalogue: Systems for Professionals. 

[41].  A.M. Chaly et al. (2005). Novel Approach for Designing Insulation of Medium Voltage. 

CIRED 18th International Conference on Electricity Distribution. Turin. 

[42].  EPRI (2006). Program on Technology Innovation. Scenario-Based Technology R&D Strategy 

for the Electric Power Industry: Final Report 

[43].  EPRI (1999). Electricity Technology Roadmap. 

[44].  British Columbia Transmission Corporation (2008). Transmission Technology Roadmap. 

Pathways to BC’s Future Grid. 

http://www.ensani.ir/fa/34952/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/34952/magazine.aspx
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcriepi.denken.or.jp%2Fen%2Felectric%2F05e.pdf&ei=izkMVNaiKNTbasiigfgK&usg=AFQjCNF3f0xdO32NaQ_HBgrRYKgZLuTJGQ&bvm=bv.74649129,d.d2s


 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
124 

 

 

 1393 مهرویرایش اول،  ریو: هوشمندی فنا2فاز 

 

 

برخي مشكالت مربوط به تجهيزات فشار قوي و پيوست )الف(:  -3

 ها در مناطق با اقليم خاص عايق

 ي تجهيزات  خوردگي در قطعات و مواد سازنده  تاثير شرايط سنگين آب و هوايي بر تسريع پديده

 فشار قوي 

كوه بوه تغييور     استواكنش شيميايي يا الكتروشيميايي بين يك ماده، معموال يك فلز، و محيط اطراف آن  1يپديده خوردگ

خواص ماده منجر خواهد شد. با توجه به اينكه از لحاظ ترموديناميكي مواد اكسيد شده نسبت به مواد در حالت معمولي در سطح 

 . گردد تر سبب اكسيد )خورده( شدن فلز مي دن به سطح انرژي پايينتري از انرژي قرار دارند، بنابراين تمايل رسي پايين

افتد، اما وقوع آن  ها اتفاق مي ها، پليمرها و كامپوزيت هاي اصلي مواد، شامل فلزات، سراميك پديده خوردگي در تمامي دسته

توان  اما ميخوردگي جلوگيري نمود،  توان به طور كامل از نمي . در عملگذارد بجاي ميتري  تخريبي قابل توجهدر فلزات اثرات 

منجر به تغييور مشخصوات كواري تجهيوزات فشوار قووي و همچنوين         تواند ميرا به حد قابل قبول رسانيد. خوردگي  آنميزان 

هوا  هايي چون پليمر شود. در عين حال سرعت رَوَندِ آن شاخصي مهم در طول عمر مفيد تجهيوزات فشوار قووي و عوايق     عايق

  .شود ميمحسوب 

خوردگي را تسريع و تشوديد نمايود.    روندشدت و  تواند ميهاي نمكي و رطوبت(  برخي فاكتورهاي محيطي )همانند آلودگي

سوولفور در  وجوود  هاي كلر در منواطق دريوايي و و نيوز     غلظت باالي يونبراي مثال در مناطق جنوبي كشور، عواملي همچون 

 شود ميايجاد كرده است كه تقريباً هر نوع فلزي تحت آن شرايط دچار خوردگي  خيز، به همراه دماي باال شرايطي را مناطق نفت

 تجهيز تسريع شده عمر مفيد آن سريعاً كاهش خواهد يافت.  2و از همين رو پيرشدگي

ير هاي پليمري، بتون و نظا هاي گالوانيزه، آلومينيوم، فوالد، روي، برنو، پوشش ها شامل پوششدر اين مناطق انواع خوردگي

آالت كه هر  ها، كليدها و يراق ها، هادي دهنده خطوط انتقال و توزيع نظير دكل به وضوح قابل رويت است. عناصر تشكيل ها آن

 اند در معر  خوردگي قرار دارند.  ه الذكر ساخته شد يك به نوعي از مواد فوق

                                                 
1 . Corrosion 
2 . Ageing or Aging 
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هاديها شده مقدار خوردگي را افزايش دهد.  زده فلزات و باعث شسته شدن سطح زنگ تواند ميهاي مداوم  همچنين بارندگي

هاي متوالي در طول سال ميزان اين نوع خوردگي نسبت بوه سواير    در مناطق ساحلي جنوب درياي خزر، به لحاظ ريزش بارش

ي اسيدي با سطوح تجهيزات ها آندر فصل زمستان، ميزان خوردگي تجهيزات در اثر تماس بار در ضمن نقاط كشور باالتر است.

 يابد كه علت آن آميخته شدن گازهاي حاصل از سوخت مصرفي براي گرم كردن كارخانجات و منازل با باران است.  زايش مياف

در  شووند  ميهاي شيميايي كه در تابستان به هوا داده و بوسيله باد در فضا پراكنده  همچنين گازهاي حاصل از فعل و انفعال

كند. طبيعي است كه دامنه اين فعاليت گازها در مناطقي كوه   ر روي سطوح نشست ميزمستان بوسيله باران مجدداً حل شده و ب

ي گرم هستند )همانند مناطق جنوبي( بيشتر است. به همين علت شبنم حاصل از رطوبوت محويط، در تثبيوت    ها آنداراي زمست

به صورت نمك و به كموك شوبنم بور     گذارند. مهمترين يونهايي كه در زمستان هاي امالح بر روي مواد به شدت تاثير مي يون

-نشينند عبارتند از:  روي سطوح مي
Cl ، ،1+Na ،2+Ca. 

 يابد. در مناطق ساحلي، با افزايش فاصله از دريا ميزان خوردگي به نحو موثري كاهش مي

 

 تاثيرگذاري آلودگيِ نشست كرده بر سطوح عايقي در پيرشدگي تجهيزات فشار قوي 

اي از مواد آالينده بر روي سطوح عايقي تجهيزات فشار قوي بنشيند، همراه با برخي شرايط سنگين  گر به هر دليل اليها

ها بر روي سطوح عايقي  ها و حفره با ايجاد برخي كانال تواند ميمحيطي همانند دماي باال، شدت تابش زياد و رطوبت زياد، 

هاي  مرور و با گسترش يافتنِ آن، آن بخش از سطح عايقي كه در معر  جرقه هاي الكتريكي شود كه به سبب ايجاد جرقه

دهند. اين پديده در درازمدت منجر به كاهش عمر مفيد تجهيزات فشار  الكتريكي قرار دارند كيفيت عايقي خود را از دست مي

شده را جهت  بيني ي پيشها هزينهاز  يي بيشترها هزينهو  دهد ميرا كاهش  ها آن، طول عمر مفيد شود ميقوي و سطوح عايقي 

 نمايد.  تعمير و نگهداري و همچنين تعويض تجهيزات تحميل مي

 

  تاثير آلودگيِ نشست كرده بر سطوح عايقي در افت كارآيي سطوح عايقي در تجهيزات فشار قوي و

 ها عايق
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جا كه مقاومت الكتريكي  ي بنشيند، از آناي از مواد آالينده بر روي سطوح عايقي تجهيزات فشار قو اگر به هر دليل اليه

تري را نسبت به مقاومت الكتريكي عايق اصلي دارا هستند، تحت شرايط سنگين محيطي همانند دماي باال، شدت تابش  پايين

ن اي ممك سبب ايجاد تخليه و شكست الكتريكي و در نتيجه اتصال كوتاه شود. تعدد چنين پديده تواند ميزياد و رطوبت زياد، 

سبب كاهش كيفيت توان، افزايش  تواند ميهاي ناخواسته را در شبكه به دنبال داشته باشد كه  ها و خاموشي است قطعي

 كنندگان شود.  ي تعمير و نگهداري و همچنين نارضايتي مصرفها هزينه

اي و  دهاي منطقههاي حاوي نمك، با در برخي مناطق همانند مناطق جنوبي كشور، وجود عواملي چون هواي شرجي، خاك

كه پس از طي مدت زماني نسبتاً كوتاه، بر روي سطوح ايزوالسيون قشري  شود ميي دائم در منطقه، باعث ها آنعدم وجود بار

از آلودگي نشست كند كه خواص عايقي را شديداً تحت تاثير قرار خواهد داد. از همين رو بهبود كيفيت شبكه در اين نواحي 

 فت تعمير و نگهداري است.ي هنگها هزينهمستلزم 

 

 تاثير دماي باالي محيطي در پيرشدگي تجهيزات فشار قوي 

مدت  اند در معر  طوالني در شرايط دمايي خاصي طراحي و ساخته شده برداري بهرهاي كه براي  تجهيزات فشار قوياگر 

 برداري بهرهست دچار كاهش طول عمر مفيد ي طراحي خود مورد استفاده قرار گيرند ممكن ا تر از مشخصه دماي باالتر يا پايين

 كاهش يابد. ها آنشوند و كارايي 

 

 هاي هوايي تجهيزات فشار قوي تاثير تغييرات دما و رطوبت در تنزل عملكرد محفظه 

تشعشعات حرارتي و پديده همرفت حرارتي باال در تجهيزاتي نظير تابلوهاي بيروني، منبع انبساط و تانك ترانسفورماتورها، 

 شود ميها  هاي هوايي محصور هستند، منجر به افزايش دماي داخل محفظه كه داراي محفظه ها آنرقگيرها و تجهيزاتي نظير ب

هاي محيط شود كه در نواحي گرم و مرطوب حائز  ي تنفس، جذب رطوبت و نيز آلودگي كه ممكن است باعث وقوع پديده

 اهميت است. 
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هاي  ختلف داراي توزيع حرارتي و الكتريكي مختلفي هستند دماها و ميزان رطوبتدر تابلوهاي برق، از آنجا كه نقاط م

ي كندانسيون و متعاقب آن ايجاد  منجر به پديده تواند مينقاط دمايي شبنم متفاوتي را ايجاد نمايد. همچنين  تواند ميمتفاوت 

 شود.  ها آنه ويژه قطعات مكانيزم ي شبنم بر روي سطوح سرد نظير قطعات فلزي در تجهيزات فشار قوي و ب پديده

هاي معلق در  ي تنفس شود كه جذب رطوبت و آلودگي اي دما ممكن است منجر به تغيير فشار و ظهور پديده تغييرات دوره

هاي پرشده از روغن )در مناطقي كه  هاي سركابل و يا تانك هوا را به دنبال خواهد داشت كه معموالً در تجهيزاتي همانند جعبه

 . دهد مي كند( روي  به روغن نفوذ  تواند ميوبت رط

 

 ي ماوراء بنفش بر روي تجهيزات فشار قوي تاثير نامطلوب اشعه 

بر روي پوششهاي رنگ و سطوح پليمري در  تواند ميباال بودن ميزان اشعه ماوراء بنفش و انرژي جذب شده بر واحد سطح، 

 را كاهش دهد. ها آند و كيفيت تجهيزات فشار قوي تاثيرات نامطلوبي به جاي گذار

 

 تاثيرات نوسان روزانه دما بر روي عملكرد قطعات مكانيسم در تجهيزات فشار قوي 

ي بازبست را به عهده دارند، ممكن است به علت دارا بودن ثابت  قطعات مكانيسم در تجهيزات فشار قوي كه معموالً وظيفه

سريع دمايي )براي مثال دماي زياد در طول روز و دماي پايين هنگام شب( واكنش زماني حرارتي باال نتوانند سريعاً به تغييرات 

 ممكن است تنزل يابد. ها آنروز باالست، كيفيت عملكرد نشان دهند. از اين رو در مناطقي كه نوسان دما در طول شبانه

 

 هاي جوي بر روي عملكرد سطوح عايقي تاثير بارش 

ت بر روي عملكرد سطوح عايقي دارند. در حالت نخست، ممكن است بارندگي سبب هاي جوي، دو گونه اثر متفاو بارش

هاي نشسته بر روي سطوح عايقي نمايد كه در اين صورت اثر آن مثبت بوده سبب كاهش خطاهاي رخ داده  شستشوي آلودگي

هاي ابتداي  ي خشك و يا بارندگي هاي ناچيز و كوتاه مدت در طول دوره برق خواهد شد. اما در حالت دوم، بارندگي ي شبكهدر 

دهند كه علت آن به اين  ي خشك ممكن است ميزان خطاهاي رخ داده در شبكه را افزايش  ي بارش پس از پايان دوره دوره

كنند كه با ايجاد مسير  ها، به جاي تميز كردن سطوح عايقي، سطوح آلودگي را مرطوب مي گردد كه اين بارندگي مي نكته باز
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ي الكتريكي در سطح عايق شود. از همين رو در  منجر به تخليه تواند ميمناسب و متعاقب آن افزايش جريان نشتي،  الكتروليت

ي بارندگي پس از  خشك كشور، دفعات وقوع خطا در طول دوره خشك و به ويژه در اوايل دوره اكثر مناطق خشك و نيمه

 يابد.  ي خشك افزايش محسوسي مي دوره

ها ، نوع عايقها مقرههاي  ي چترك در طراحي برخي از تجهيزات فشار قوي و سطوح عايقي همچون فاصلهاگر ميزان بارش 

عملكرد اين تجهيزات  تواند ميي بين فاز به زمين و فازها از يكديگر لحاظ نشده باشد،  ، فواصل بين تجهيزات و فاصلهها مقرهو 

ي زياد و نيز ميزان باالي بارش حداكثر روزانه  نمايد. به عالوه بارش ساليانهدر شرايط بارندگي دچار اختالل  برداري بهرهرا حين 

 اند تاثيرگذار باشد تر از سطح صفر احداث شده ممكن است بر روي تاسيساتي كه در زيرِ زمين و پايين

 

 تاثير رطوبت زياد در ايجاد شكست عايقي 

گهگاهي باعث كاهش ميزان ولتاژ شكست عايقي شود. درصد ممكن است در شرايط محيطي تميز  60سطح رطوبت باالي 

اما در صورتيكه آلودگي محيطي بر روي سطوح عايقي نشسته باشد اين ميزان سطح رطوبتي همواره باعث كاهش ولتاژ شكست 

 عايقي خواهد شد. 

با ساير عوامل محيطي  در عين حال تاثيرات رطوبت بر روي تجهيزات فشار قوي و سطوح عايقي غالباً بايستي در تركيبِ آن

هاي بسته، رطوبت باال در اثر تغيير ناگهاني درجه  نظير شدت دما و يا ميزان نوسان دما بررسي نمود. براي مثال عمدتاً در محيط

خوردگيِ از نوع اكسيداسيون در قسمتهاي فلزي حتي  كه ممكن است باعث شكست عايقي يا شود ميحرارت تبديل به مايع 

 شود.

ي  ي مانند مناطق جنوبي كشور، با افزايش رطوبت هوا تعداد خطاهاي عايقي ناشي از آلودگي تا زمان شروع دورهدر مناطق

هاي  رسد. در اين مناطق وقوع شبنم يابد و معموالً از اوايل مردادماه تا اواسط مهرماه به حداكثر مقدار خود مي بارش افزايش مي

ي ايجاد  زمينه ها مقرههاي خفيف عمل كرده با ايجاد سطوح الكتروليت روي  د بارشمتوالي در هنگام شب و اوايل صبح، همانن

آورد. تجربه نشان داده است كه در اكثر موارد خطاهاي عايقي در هنگام بروز شبنم در صبحگاهان  شكست عايقي را بوجود مي

 . دهد ميرخ 
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  خليي داها پستتاثير فشار بخار آب اشباع محيط بر عملكرد تجهيزات 

، متوسط ميزان فشار بخار آب اشباع در يك شبانه روز نبايد 1ي داخليها پست، در طراحي IEC 60694مطابق با استاندارد 

ميلي  18كيلوپاسكال ) 1ن8ميلي بار( تجاوز كند و متوسط ميزان فشار بخار آب اشباع ماهانه نيز نبايد از  22كيلوپاسكال ) 2ن2از 

( بايد سيستم شود ميهاي مذكور )كه معموالً در مناطق جنوبي كشور معموالً رويت  تجاوز از محدوده بار( تجاوز نمايد. در صورت

ي داخلي در نظر گرفته شود. در غير اينصورت شرايط براي وقوع كندانسيون و چگالش در فضاي ها پستي مناسب براي  تهويه

و تشديد شدت خورندگي محيط خواهد شد و عملكرد كليه پست بوجود آمده منجر به افزايش خطاهاي عايقي، افزايش تلفات 

 تجهيزات داخلي نظير تابلوها و تجهيزات تابلويي نظير ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ و كليدها را دچار اختالل خواهد ساخت.

 

 اثرات نامطلوب شبنم بر استقامت عايقي تجهيزات فشار قوي 

كم بخار آب بر روي سطوح مختلف دماي سطوح مزبور كمتر از نقطه شبنم هوا آيد كه در اثر ترا شبنم هنگامي پديد مي

باشد. از آنجا كه فشار بخار آب در هوا بيشتر از فشار آن در سطح ذرات معلق در هوا است، بخار آب به طرف بدنه ذرات كشيده 

در هوا، ذرات نمك بهترين و  . در بين ذرات معلقشود ميجمع  ها آنو بر اثر تماس به صورت مايع بر روي  شود مي

هنگام همراه با كاهش دما باعث كم شدن استقامت  شبنم بويژه شب هستند. ها آنترين  ترين و در عين حال فراوان پُرتراكم

. هرچه سطح عايق بيشتر آلوده به مواد خارجي باشد، ميزان كاهش استقامت عايقي نيز بيشتر خواهد شود ميالكتريكي عايق 

 شد. 

 و خطوط فشار قوي ها پستهاي  مخرب بادهاي شديد بر سازه تاثير 

ي فشار قوي نيروي حاصول از بواد بوه عنووان يكوي از فاكتورهواي مووثر در        ها پستي ها آنها و ساختم در تجهيزات، سازه

گردد. بايود  هاي بسيار زياد به شبكه  ها و خسارتاستقامت سازه اهميت دارد كه عدم توجه به آن ممكن است سبب خرابي سازه

توجه داشت كه سرعت باد متاثر از توپولوژي منطقه است و در ارتفاعات مختلف متفاوت خواهد بود. در عوين حوال در شورايط    

 طوفاني سرعت باد بسيار متغير است كه بايد مد نظر قرار گيرد.

                                                 
1
 Indoor 
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شته باشد كه مويد اهميت توجوه بوه   ها و ساير قسمتهاي خط تاثير مخرب دا بر دكل تواند ميدر خطوط انتقال انرژي نيز باد 

كنند، در هر بخشوي ممكون اسوت     جا كه خطوط انتقال در طول مسير خود از مناطق مختلفي عبور مي طراحي سازه است. از آن

 شرايط وزش باد متفاوت باشد كه بايستي مورد توجه باشد. 

 

  و خطوط انتقال ها پستاثرات نامطلوب يخ بر روي تجهيزات فشار قوي در 

زده، يخ يا برف  زده، مه يخ هاي شبنم يخ ، معموالً بصورتشود ميها ظاهر  بار يخ كه بر روي تجهيزات فشار قوي و سازه

باشد. بار يخ به  ها آنبصورت منفرد و يا در شرايط تغييرات سريع جوي بصورت تركيبي از  تواند مياست. انواع مختلف بار يخ 

 منجر به مشكالت زير شود:  تواند ميارد و خصوص در خطوط انتقال اهميت زيادي د

 ها كه منجر به وقوع خطاها شود. ناپايداري مكانيكي تجهيزات و سطوح عايقي و سازه 

 .ايجاد اتصال كوتاه بين فازها يا فاز و زمين كه باعث ايجاد قوس و خسارت به تجهيزات خواهد شد 

 سبب ايجاد قوس حتي  ي سيم داراي يخ سنگين كه ممكن استناپايداري مكانيكي بر اثر تخليه ناگهاني بار يخ از رو

 الكتريكي و خسارت به تجهيزات نيز شود.

 

 ي گالوپينگ در خطوط انتقال اثرات مخرب باد و يخ توامان از طريق ايجاد پديده 

يخ بر روي  ي زياد و فركانس كم است كه بر اثر وزش باد در شرايط وجود گالوپينگ نوعي از ارتعاشات هادي با دامنه

و باعث جهش هادي به سمت باال و  دهد ميي ناگهاني يخ از روي هادي و گاه وقوع اتصال كوتاه شديد رخ  ها، تخليه هادي

متر بر  22متر بر ثانيه تا  7هرتز به شرط سرعت باد بين  1هرتز تا  0.2. فركانس نوسانات اين پديده معموالً بين شود ميپايين 

توان سرعت، باد، درجه حرارت محيط، رطوبت، نوع يخ روي سيم و ارتفاع بر   جاد كننده گالوپينگ را ميثانيه است. عوامل اي

 سبب اثرات زير بر روي تجهيزات شبكه گردد: تواند ميي گالوپينگ  دانست. وقوع پديده

 زبست كليدهاي فشار قوي ها و زمين كه باعث بروز قوس الكتريكي و با ها و بين هادي كاهش فاصله ايزوالسيون بين هادي

 .شود مي

 ي آويزيها مقرهها و كلمپ  آالت و اتصاالت دكل ها، يراق هاي دكل اثرات تخريبي در پيچ 
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 مدت هاي طوالني هاي چوبي در گالوپينگ خوردگي فوالد بر  و خرابي دكل 

 ها، جامپرها، دمپرها و اسپيسر دمپرها. خوردگي هادي 

  در زنجيره كششي ها مقرهبرش پين 

 هاي فرعي هاديهاي باندل تخريب رشته 

 

 اثرات ارتفاع از سطح دريا بر تجهيزات فشار قوي و سطوح عايقي 

با افزايش ارتفاع از سطح دريا، وزن مخصوص هوا كاهش يافته همزمان خاصيت عايقي هوا كه در سطوح عايقي خارجي 

ل حرارت بين تجهيزات و محيط و يا به عبارتي يابد. از طرف ديگر خاصيت تباد تجهيزات نقش عمده دارد نيز كاهش مي

. ضمناً با افزايش ارتفاع، فشار هوا كاهش يافته و اين كاهش فشار باعث بوجود آمدن نشتي شود ميراندمان انتقال حرارت كم 

اجسام بندي، سوراخ شدن منابع تحت فشار، تغيير در ماهيت فيزيكي و شيمايي مواد و تشديد در تبخير  هاي آب در سيستم

 گردد. مي

بندي شده  ها و مخازن آب در عين حال كاهش ارتفاع نيز باعث افزايش فشار هوا و ايجاد اثرات مكانيكي بر محفظه

 گردد. مي

 ها روي تجهيزات فشار قوي و عايق 1بررسي اثرات منفي صاعقه 

و يا بالعكس از طريق يك قوس الكتريكي ي صاعقه انتقال بارهاي الكتريكي انباشته شده در ابرها به زمين  منظور از پديده

شرايط مناسب جهت يونيزاسيون هواي  ها آناست. ظهور بارهاي الكتريكي در دو قطب غيرهمنام، با ايجاد ميدان الكتريكي بين 

اچيز . با يونيزه گشتن مسير باريك و نامشخصي از هوا در فاصله بين دو قطب، جريان بسيار نو سازد ميها را فراهم  مجاور قطب

 . شود ميتخليه جزئي )جريان پيشرو( آغاز و اين جريان بالفاصله به قوس كامل )تخليه كامل( منجر 

 حفاظوت در تعيين سطوح عايقي تجهيزات و دسوتگاههاي   ،اضافه ولتاژهاي گذراي ناشي از برخورد صاعقه به خطوط انتقال

 يو جريوان  يامووا  ولتواژ   گيرد معر  برخورد صاعقه قرار مي انتقال دردر مقابل صاعقه اهميت زيادي دارند. هنگامي كه خط 

هواي   به محض رسيدن اين اموا  بوه ترمينوال  كنند.  ميدر طول خط با سرعتي نزديك به سرعت نور حركت  كهآيند  بوجود مي

                                                 
1
 Lightning 
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عود از  ب وجود تلفات به خاطرو  شوند در طول خط با اموا  اوليه تركيب مي كهآيند  اموا  ولتاژ و جريان انعكاسي بوجود مي ،خط

 .روند چند انعكاس تضعيف شده از بين مي

مانع عبور اموا  سيار به سطح ولتاژي ديگر خواهد شد، هاي ترانسفورماتور به طور موثري  پيچ اندوكتانس سري سيمچند  هر

سبب ايجاد جرقه دهد كه يش افزاحدي تا را ولتاژ  سطحتواند باعث تقويت اضافه ولتاژ شده  ميسيار مو   ي انعكاس چندباره اما

 50كننودگي   بوا سورعت عملكورد قطوع    روي عايق ترانسفورماتور يا خط و نهايتا آسيب ديدگي آن شود. كليدهاي فشوار قووي   

توانند در چند ميكرو ثانيه به حوداكثر مقودار خوود     ميكه اموا  صاعقه ثانيه براي حفاظت در برابر آن بسيار كُند هستند.لذا  ميلي

 عايق را تخريب كنند. توانند  ميكليد فشار قوي باز شدن بل از رسند ق مي

حفوظ نمووده    BILبا جذب انرژي صاعقه حود ولتواژ را در حود    قادرند برقگيرهاي فشار قوي تجهيزاتي حفاظتي هستند كه 

ت مرتبط با آن زمين كردن مناسب پست و تجهيزاهمچنين  تجهيزات را در مقابل اضافه ولتاژها محافظت نمايند. يعايقسطوح 

 .در مقابل اين ولتاژ ها حفظ كندسالمتي تجهيزات و پرسنل را مانند ترانسفورماتورها و كليدها ميتواند تا حد زيادي 

بر طبق نتايو تجربي، نوع بارهاي الكتريكي صاعقه بستگي به شرايط جغرافيايي منطقه، فصل سال و ارتفاع تاسيسات مورد 

زارها با خطوط انتقال برخوورد   هايي كه در مناطق كوهستاني و بيشه درصد صاعقه 90مثال حدود  اصابت رعد و برق دارد. براي

هاي جوي با ابرهاي  . معموالً درصد تخليهشود ميكنند بار الكتريكي منفي دارند كه به صورت مو  منفي جريان تخليه ظاهر  مي

 طبيعتاً در صورت افزايش از اين حد بايد مورد توجه قرار گيرد.كند كه  درصد تجاوز نمي 10الكتريكي مثبت در فصل زمستان از 

. هنگام برآورد درصد وقوع صاعقه شود مياي، به تعداد روزهاي وقوع صاعقه طي يك سال عدد كرونيك گفته  در هر منطقه

 . شود مياستفاده  1هاي ايزوكرونيك در هر منطقه، از منحني

 

ي از اثرگذاري عوامل و فاكتورهاي محيطي بر عملكرد تجهيزات فشار قوي ارائه شده ا ( خالصه4الف.( تا )1الف.در جداول )

 است.

                                                 
1
 Isokeronic 
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 (: تاثير پارامترهاي محيطي بر عملكرد تجهيزات فشار قوي )گروه اول(1الف.جدول )

 نام تجهيزات فشار قوي
 عامل محيطي

 مقره برقگير بوشينگ كات اوت فيوز كابل هادي

* 
* 
* 
* 

× 
× 
× 
× 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

 دريايي

 آلودگي اتمسفري
 بياباني

 صنعتي

 كشاورزي و ساير

 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
* 
 وووو

* 
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
× 
* 

* 
* 
* 
 وووو
 وووو
* 
(1)* 

* 
* 
* 
 وووو
* 
* 
(1)* 

* 
* 
 وووو
 وووو
 وووو
* 
(1)* 

* 
* 
 وووو
 وووو
 وووو
* 
(1)* 

 اكثرحد

 درجه حرارت

 حداقل

 متوسط روزانه

 متوسط ماهانه

 متوسط ساالنه

 حداكثر تحت تابش آفتاب

 نوسان دما
 رطوبت  * * * * * *(2)
(2)* 
(2)* 

× 
× 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

 شبنم
 بارش

 باران و برف

 بار يخ و برف  * * * * وووو *

 ارتفاع از سطح دريا  *(3) * * * × وووو

* 
* 

 وووو
 وووو

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

 عادي
 باد

 در شرايط يخ

 UVاشعه   * * * * * وووو

 صاعقه و رعد و برق  * * * * * *

 تشعشع حرارتي كنوكسيون وووو * * وووو * وووو

 خورندگي خاك  وووو وووو وووو وووو * وووو

 وووو
 وووو
 وووو

* 
 وووو
* 

 وووو
* 
* 

 وووو
 وووو
* 

 وووو
* 
* 

 وووو
* 
* 

 جانوران موذي

 پرندگان موجودات

 بيولوژيك

 بستگي به نوع كاربري دارد×:    وووو: كاربرد ندارد  *: كاربرد دارد

 

 ع شبنم در مناطق مرطوب.( تاثير نوسان دما به دو صورت مدنظر است: اول شوك حرارتي وارده به تجهيز و دوم امكان وقو1)

    ( تشديد روند خوردگي يا افزايش طول دوره نمداري مدنظر است.2)

   ( تاثير ارتفاع از سطح دريا بر كاهش سطح عايقي است.3)
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 (: تاثير پارامترهاي محيطي بر عملكرد تجهيزات برقي )گروه دوم(2الف.جدول )

 نام تجهيزات فشار قوي

 عامل محيطي
 ها خازن يد قدرتكل آالت يراق

تابلو 
 داخلي

تابلو 
 خارجي

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

 دريايي

 آلودگي اتمسفري
 بياباني

 صنعتي

 كشاورزي و ساير
(3)* 

 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو

* 
* 
* 
 وووو
 وووو
* 
* 

* 
* 
* 
 وووو
* 
* 
 وووو

* 
* 
* 
 وووو
 وووو
 وووو
* 

* 
* 
* 
 وووو
 وووو
* 
* 

 حداكثر

 درجه حرارت

 حداقل

 متوسط روزانه

 متوسط ماهانه

 متوسط ساالنه

 حداكثر تحت تابش آفتاب

 نوسان دما

 رطوبت  * * * * *

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
 وووو

* 
* 

 شبنم
 بارش

 باران و برف

 بار يخ و برف  * وووو * * *

 ارتفاع از سطح دريا  * * * * وووو

* 
* 

* 
* 

* 
* 

 وووو
 وووو

* 
 وووو

 عادي
 باد

 در شرايط يخ

 وووو *(2) *(2) وووو
 UVاشعه   *(1)

 صاعقه و رعد و برق  * * * * وووو

 تشعشع حرارتي كنوكسيون * وووو * وووو وووو

 خورندگي خاك  وووو وووو وووو وووو وووو

 وووو
 وووو
 وووو

 وووو
* 
* 

* 
* 
* 

* 
 وووو
* 

* 
 وووو
* 

 جانوران موذي

 پرندگان موجودات

 بيولوژيك

 بستگي به نوع كاربري دارد×:    وووو: كاربرد ندارد  *: كاربرد دارد

 

  .بندي است هاي آب و الستيكهاي رنگ تابلو  بر پوشش UV( منظور، تاثير 1)

 ات مذكور و نيز پوشش رنگ تابلو مكانيزم مدنظر است.ي پليمري تجهيزها مقرهبر  UV( تاثير 2)

 ( تاثير حداكثر دما بر افزايش روند خوردگي مدنظر است.3)

 .شود مي( در طراحي خازن در نظر گرفته 4)
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 )گروه سوم((: تاثير پارامترهاي محيطي بر عملكرد تجهيزات برقي 3الف.جدول )

 نام تجهيزات فشار قوي

 عامل محيطي
 پايه چوبي

آرم  كراس
 فلزي

آرم  كراس
 چوبي

 سركابل

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

 دريايي

 آلودگي اتمسفري
 بياباني

 صنعتي

 كشاورزي و ساير

× 
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
* 
 وووو

(1)* 
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو

× 
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
* 
 وووو

* 
* 
 وووو
 وووو
 وووو
* 
* 

 حداكثر

 درجه حرارت

 حداقل

 متوسط روزانه

 متوسط ماهانه

 متوسط ساالنه

 حداكثر تحت تابش آفتاب

 نوسان دما

 رطوبت نسبي * * * *

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

 شبنم
 بارش

 باران و برف

 بار يخ و برف  * وووو * *

 رياارتفاع از سطح د  * وووو وووو وووو

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

 عادي
 باد

 در شرايط يخ

 وووو وووو وووو
 UVاشعه   *(2)

 صاعقه و رعد و برق  * * وووو *

 تشعشع حرارتي كنوكسيون وووو وووو وووو وووو

 خورندگي خاك  وووو وووو وووو *

* 
* 
* 

 وووو
 وووو
 وووو

 وووو
* 
* 

 وووو
* 
* 

 جانوران موذي

 پرندگان موجودات

 بيولوژيك

 بستگي به نوع كاربري دارد×:    وووو: كاربرد ندارد  *: كاربرد دارد

 

 ( در اينجا تاثير درجه حرارت بر تشديد روند خوردگي مدنظر بوده است.1)

 باشد. ي پليمري مدنظر ميها كابلبر سر UV( تاثير 2)
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 )گروه چهارم(برقي (: تاثير پارامترهاي محيطي بر عملكرد تجهيزات 4الف.جدول )

 نام تجهيزات فشار قوي

 عامل محيطي
ترانس 
و  جريان
 ولتاژ

indoor 

ترانس 
جريان و 
 ولتاژ

outdoor 

ترانسفورماتور 
 زمين

 ترانسفورماتور راكتور

 وووو(3)
 وووو
 وووو
 وووو

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

 دريايي

 آلودگي اتمسفري
 بياباني

 صنعتي

 كشاورزي و ساير

* 
* 
 وووو
 وووو
 وووو
 وووو
* 

* 
* 
* 
 وووو
 وووو
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
(1)* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
(1)* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
(1)* 
* 

 حداكثر

 درجه حرارت

 حداقل

 متوسط روزانه

 متوسط ماهانه

 متوسط ساالنه

 حداكثر تحت تابش آفتاب

 نوسان دما

 رطوبت  * * * * *

* 
 وووو

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

 شبنم
 بارش

 باران و برف

 بار يخ و برف  * * * وووو وووو

 ارتفاع از سطح دريا  * * * * *

 وووو
 وووو

(2)* 
 وووو

* 
* 

* 
* 

* 
* 

 عادي
 باد

 در شرايط يخ

 UVاشعه   * * * * وووو

 صاعقه و رعد و برق  * * * * وووو

 تشعشع حرارتي كنوكسيون * * * وووو وووو

 خورندگي خاك  وووو وووو وووو وووو وووو

 وووو
 وووو
 وووو(3)

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

 جانوران موذي

 پرندگان موجودات

 بيولوژيك

 بستگي به نوع كاربري دارد×:    وووو: كاربرد ندارد  *: كاربرد دارد

 

 باشد. مي ها آنتابش آفتاب بر راندمان تجهيزات مذكور و بارگذاري  ( تاثير درجه حرارت تحت1)

 باشد. مدنظر مي ها آن( تاثير باد در نشست و يا برداشت آلودگي و خودپااليندگي مقره تجهيزات مذكور و نيز استحكام مكانيكي 2)

 ( حفاظت مورد نياز بايستي در تابلوها ديده شده باشد.3)
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 شاخص آلودگيواع محيط ها از نظر مششخصات ان :پيوست )ب( -4

سطوح  IEC 60815مطابق استاندارد  گردد. ي انتقال ميها پستاز خطوط و  برداري بهرهآلودگي باعث كاهش قابليت اطمينان 

( مشخصات تقريبي 1ب.در جدول )كه  شود ميبندي  آلودگي به چهار سطح كلي: سبك، متوسط، سنگين و خيلي سنگين تقسيم

 ا به لحاظ شدت آلودگي ارائه شده است.ه انواع محيط

 ها از لحاظ سطح آلودگي (: مشخصات انواع محيط1ب.جدول )

 توضيحات سطح آلودگي

 سبك

  نواحي غير صنعتي و داراي تراكمِ كمِ منازل مسكونيِ مجهز به تجهيزات گرمايشي 

 اي قرار  ي دورهها آن ا( بارنواحي داراي تراكم كم فعاليتهاي صنعتي يا مسكوني كه در معر  وزش باد و )ي
 دارند.

 و يا ذرات  شوند مياگر پاشش ذرات ناشي از كودهاي شيميايي كه توسط باد منتقل [نواحي كشاورزي
 ]حاصل از سوزاندن محصوالت كشاورزي وجود داشته باشند سطح آلودگي ممكن است بيشتر گردد

 نواحي كوهستاني 

كيلومتر از دريا و در مناطقي قرار داشته باشند كه مستقيماً در  20تا  10تمامي اين نواحي بايد در فاصله حداقل 
 معر  بادهاي دريايي قرار نداشته باشند.

 متوسط

 همراه با )و يا بدون( تراكم متوسطي از منازل  ،باشند هاي صنعتي نمي نواحي صنعتي كه توليد كننده دوده
 مسكونيِ مجهز به تجهيزات گرمايشي 

 ي ها آناكم زياد فعاليتهاي صنعتي و) يا ( مسكوني كه در معر  وزش باد و ) يا ( بارنواحي داراي تر
 اي قرار دارند. دوره

 ولي  ،باشند( اي كه نزديك به ساحل دريا نيستند ) حداقل چندين كيلومتر از خط ساحلي دورتر مي  نواحي
 د.ان اي است كه در معر  بادهاي دريايي واقع شده به گونه ها آنموقعيت 

 سنگين

 هاي بزرگ همراه با تراكم زياد  نواحي داراي تراكم زياد فعاليتهاي صنعتي و نيز نواحي واقع در حومه شهر
 تجهيزات گرمايشي

 .نواحي نزديك دريا و يا در معر  وزش بادهاي نسبتاً شديد دريايي 

 خيلي سنگين

 هاي صنعتي خاص كه رسوبي  يا دوده نواحي با گستره جغرافيايي متوسط كه در معر  گرد و غبار رسانا و
 كنند قرار دارند. ضخامت زياد را ايجاد مي رسانا با

  نواحي با گستره جغرافيايي متوسط در محدوده نزديك به ساحل كه در معر  پاشش آب دريا و يا بادهاي
 بسيار سنگين و آلوده كننده دريايي قرار دارند.

باران كه در معر  بادهاي شديد حامل ذرات شن و نمك و نيز  بيهاي طوالني خشك و  نواحي بياباني با دوره
 اند.  اي قرار گرفته تحت شرايط چگالش ) ميعان ( دوره

 به عواملي چون توپوگرافي ناحيه ساحلي و نيز شرايط وزش بادهاي سنگين دريايي منطقه دارد. ،ميزان فاصله از ساحل -يادآوري
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مختلف كشور و اقليمي طق شرايط آب و هوايي منا(: پپيوست ) -5

 فشار قوي عايقي بر تجهيزات تاثيرات آنها 

 ( اقليم كوهستاني بسيار سرد در فصل زمستان1گروه اقليمي :) 

اين  -بندي مناطق چهارگانه آب و هواي كشور نقشه پهنه -بر اساس استاندارد جامع مهندسي و طراحي خطوط انتقال ايران

ط بارگذاري خطوط انتقال در منطقه فوق سنگين قرار دارد كه بايستي در طراحي خطوط انتقال ناحيه اقليمي كشور از لحاظ شراي

 در اين نواحي مورد توجه قرار گيرد.

هايي  هاي بسيار عميق و تنگ اين منطقه بايد در طراحي خطوط انتقال و درنظر گرفتن پديده وجود ارتفاعات بسيار بلند و دره

 و همانند آن مورد توجه قرار گيرد. 1وليننظير گالوپينگ و نوسانات آئ

متر از سطح دريا قرار دارد يكي از موارد مهم كاهش سطوح  2000جا كه تمام نقاط اين اقليم در ارتفاعي بيش از  از آن

 بر عملكرد سطوح عايقي تاثير بگذارد. تواند ميايزوالسيون به دليل كاهش چگالي هوا در اين نواحي است كه 

هاي حرارتي  ، نيروهاي ناشي از بار يخ روي سطوح عايقي خطوط و شوكها مقرهزدگي زنجيره  ي يخ م پديدهدر اين اقلي

 همواره بايد مد نظر قرار گيرد.  در ابتداي فصل گرما بواسطه ذوب شدن برف و يخ ها مقرهوارده بر روي زنجيره 

 

 ( اقليم كوهستاني2گروه اقليمي :) 

 -بندي مناطق چهارگانه آب و هوايي كشور نقشه پهنه -هندسي و طراحي خطوط انتقال ايرانبا توجه به استاندارد جامع م

 ي اقليمي اكثراً از شرايط سنگين و فوق سنگين در بارگذاري خطوط انتقال نيروي كشور برخوردارند. نقاط واقع در اين ناحيه

هاي حرارتي ناشي از  سطوح عايقي و نيز شوك و ها مقرهزدگي  ( يك بحث يخ1ي اقليمي ) در اين مناطق همانند منطقه

 ها مدنظر قرار گيرد. ها در اوائل فصل گرما بايستي در طراحي ذوب اين يخ و برف

و  ها پستمتر در اين ناحيه اقليمي، لزوم توجه به هماهنگي عايقي را در طراحي  1500وجود نواحي با ارتفاعات باالتر از 

 . سازد ميخطوط واقع در اين نواحي نمايان 
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 ( 3گروه اقليمي) :نوار ساحلي درياي خزر و درياچه اروميه 

 ي درياي خزر الف. مناطق حاشيه

كه بواسطه برخورد درختان و گياهان به ويژه در حالت  شود ميدر اين منطقه باعث  ها آنوجود جنگلهاي انبوه و رشد سريع 

مين در منطقه شديداً افزايش يافته و اجراي عمليات هرس مرطوب با هاديهاي خطوط توزيع آمار تعداد خطاهاي اتصال ز

وحش و قرار گرفتن در مسير   ناپذير گردد. از ديگر ويژگيهاي اين منطقه وجود زيستگاههاي حيات ها بطور متناوب گريز شاخه

ها،  رشد و نمو انواع خزههاي آبگرم و نيز شرايط مساعد براي  كوچ پرندگان مهاجر )آلودگي ناشي از پرندگان( و نيز وجود چشمه

 ها و قارچها اشاره كرد كه به ويژه بر روي سطوح عايقي تاثيرگذار هستند. جلبك

 

بندي مناطق چهارگانه آب و هواي  پهنه  نقشه -مطابق با استاندارد جامع مهندسي و طراحي خطوط انتقال نيروي ايران

 گردند: وط نقسيم ميمناطق حاشيه خزر به دو ناحيه از لحاظ بارگذاري خط -كشور

 ناحيه بارگذاري سنگين )عمدتاً شامل نواحي غربي در استان گيالن را تا شهر تنكابن( -1

 ناحيه بارگذاري متوسط )عمدتاً شامل نواحي شرقي در استان مازندران و گلستان( -2

 80رطوبت نسبي ماهيانه از باال بودن ميزان رطوبت نسبي در اين نواحي به حدي است كه در چندين ماه از سال متوسط 

رود كه باعث عمده معضالت اين منطقه شامل خوردگي تجهيزاتي فلزي نظير تابلوهاي برق، هاديهاي  درصد نيز فراتر مي

 ، ترانسفورماتورها خواهد بود.ها مقرهآالت خطوط و  خطوط انتقال و توزيع، دكلهاي انتقال نيرو، يراق

 

 ي درياچه اروميه ب. مناطق حاشيه

اثيرات بسيار نامطلوبي  تواند مي، شود ميي نمكي ها ناگيري طوف كه منجر به شكل ي اروميه به علت آن خشك شدن درياچه

برق مجاور داشته باشد كه الزم است با بررسي راههاي پيشگيرانه، نسبت به كاهش خسارات احتمالي اقدام گردد.  ي شبكهبر 

كه ميزان كلرورها و سولفاتها، به خصوص كلرور سديم و سولفات كلسيم و منيزيم در آناليز آب درياچه اروميه نشان داده است 

                                                                                                                                                                  
1
 Aeolian 
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هايي جدي  آسيب تواند ميآن به ميزاني قابل توجه وجود دارد كه طبيعتاً با نشستن بر روي تجهيزات فشار قوي و سطوح عايقي 

 وارد كند.

 

 ( بخش كوهستاني حاشيه4گروه اقليمي :) ي درياي خزر 

اي با شدت متوسط قرار دارد. از ويژگيهاي اين منطقه،  اقليمي از لحاظ شرايط بارگذاري خطوط انتقال، در منطقهاين گروه 

 ها خواهد شد. هاي كشاورزي بر تجهيزات فشار قوي و عايق فعاليتهاي گسترده كشاورزي در آن است كه سبب نشست آلودگي

 

 ( دامنه5گروه اقليمي :) هاي مناطق كوهستاني كشور 

ي گرد و غبار و همچنين ها ناي كويرهاي مركزي ايران به سمت اين مناطق، وجود طوف رويه با توجه به گسترش بي

ي تاثيرات نامطلوب بر روي تجهيزات فشار قوي و سطوح عايقي  هاي اخير ظاهر شده است زمينه ي ريزگرد كه طي سال پديده

 وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

 

 (: كوير مركزي ايران شامل دشت لوت و دشت كوير6ليمي )گروه اق

ها و  اين مناطق از لحاظ بارگذاري خطوط انتقال انرژي داراي شرايط بارگذاري متوسط هستند. در عين حال وجود دشت

كه لزوم  هاي نمكي، وقوع شبنم در طول سال و نوسان دماي ساالنه باال از ديگر ويژگيهاي اين ناحيه آب و هوايي است تپه

مناطق مركزي ايران واقع در دشت لوت و اطراف  DIN 50019. مطابق با استاندارد سازد ميبررسي خوردگي و آلودگي روشن 

و عملكرد تجهيزات فشار قوي و سطوح  شوند ميآن جزء مناطق با شرايط هوايي بسيار گرم و خشك و آزار دهنده محسوب 

 ت تاثير عوامل نامطلوب زير قرار دارند: تح ها آنعايقي و همچنين طول عمر مفيد 

 

درجه سانتيگراد،  20درجه سانتيگراد، نوسان دماي ساالنه زياد، متوسط دماي ساالنه باالتر از  40حداكثر دماي باالتر از 

دهاي ي گرد و خاك به دفعات زياد در طول سال و انتشار ذرات نمكي در فضا، وجود گنبدهاي نمكي و عبور روها ناوقوع طوف

هاي مدفون، بارش ساالنه بسيار كم و ناچيز كه سطوح عايقي را شستشو  هاي نمك و معضل خوردگي شور و وجود درياچه
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، تابش شديد آفتاب و افزايش دماي سطحي اجسام در اين مناطق و نيز اثرات اشعه ماوراء بنفش، نوسان دماي روزانه دهد مين

 ها مقرهها و لعاب  و مسائل ناشي از ساييدگي گالوانيزاسيون هاديبادها  باال و وقوع پديده شبنم، وزش شن

 

  ارتفاع جنوب كشور : دشتهاي كم7گروه اقليمي 

ي پارامترهاي شاخص محيطي شامل موارد زير  در اين گروه اقليمي، عملكرد تجهيزات فشار قوي و سطوح عايقي به واسطه

 شود: ها آنمفيد  تحت تاثير قرار گيرد و سبب كاهش طول عمر تواند مي

درجه سانتيگراد در گرمترين ماه سال،  35درجه سانتيگراد، متوسط دماي روزانه باالتر از  40حداكثر دماي مطلق باالتر از 

درجه سانتيگراد در گرمترين ماه سال، تغييرات دماي روزانه باال بويژه در گرمترين ماه سال و  30متوسط دماي ماهانه باالتر از 

درجه سانتيگراد، تابش شديد آفتاب و افزايش دماي سطحي اجسام  20وع پديده شبنم، متوسط دماي ساالنه باالتر از احتمال وق

بسيار زياد، وجود منابع عظيم نفت  غباري گرد و ها نا، تعداد وقوع دفعات طوفUVتا حد قابل مالحظه و باال بودن ميزان اشعه 

ن بادها و مسائل ناشي از ساييدگي گالوانيزاسيون هاديها و لعاب مقره، بارش ساالنه ، وزش شها آنو گاز و آلودگيهاي ناشي از 

 هاي مدفون و وجود گنبدهاي نمكي و عبور رودهاي شور و معضل خوردگي كند بسيار كم و ناچيز كه سطوح عايقي را تميز نمي

 

  نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان8گروه اقليمي : 

هاي آب و هوايي  ين ناحيه، از منظر عملكرد تجهيزات فشار قوي و سطوح عايقي يكي از بدترين اقليمشايد بتوان گفت كه ا

است، عملكرد  1جزو شرايط آب و هوايي شديداً گرم و مرطوب  DIN 50019جهان باشد. در اين اقليم كه مطابق استاندارد 

 ير به شدت تحت تاثير قرار دارند:ي پارامترهاي محيطي ز تجهيزات فشار قوي و سطوح عايقي به واسطه

درجه  30درجه سانتيگراد و دوام آن در چندين ماه گرم سال، متوسط دماي ماهانه باالتر از  40حداكثر دماي باالتر از 

 20هاي گرم، متوسط دماي ساالنه بيش از  درجه سانتيگراد در ماه 35هاي گرم، متوسط دماي روزانه باالتر از  سانتيگراد در ماه

درجه سانتيگراد، تابش شديد خورشيد در اين مناطق و باال بودن تعداد ساعات آفتابي و افزايش دماي سطحي اجسام در زير 

تابش نور خورشيد و باال بودن ميزان اشعه ماوراء بنفش، ميزان بارش باران ساالنه كم وليكن به صورت ناگهاني و باال بودن 

                                                 
1
 Extreme Hygrothermal 
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ماه از سال  11تا  8متر بر ثانيه، وجود شرايط شرجي هوا در حدود  45اي شديد حدود ميزان بارش حداكثر روزانه، وزش باده

هرمزگان و جنوب سيستان و بلوچستان( و باال بودن دماي نقطه شبنم و وقوع مكرر پديده شبنم در  -)بويژه در نواحي بوشهر 

باالي محيط و قرار گرفتن در كالسهاي شديد طول سال و لزوم توجه به مسائل عايقي و پديده كرونا، رطوبت نسبي و مطلق 

ي گرد و خاك در اين نواحي و مسائل آلودگي ناشي از آن، نزديكي به ها نا، تعداد دفعات وقوع باالي طوفC5و يا  C4خوردگي 

فات هاي زيرزميني و وجود خاكهاي محتوي كلروسول دريا و آلودگي نمكي و پاشش آب به تاسيسات ساحلي، باال بودن سطح آب

و ديگر عناصر خورنده، وجود منابع عظيم نفت و گاز و نيز گنبدهاي نمكي و مساله آلودگيهاي كربني و نمكي، باال بودن فشار 

 كيلوپاسكال جهت تجهيزات داخلي در چند ماه از سال. 1ن8بخار آب اشباع محيط از حد 
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 مقدمه

هاي نوين جهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص،  در گزارش فاز سوم سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري

 كلی ذيل است، تدوين و تشريح شده است: چهار بخشساز توسعه فناوري كه شامل  اركان جهت

كه دورنمايی از دستيابی به اهداف در افق  انداز فناوري در افق صنعت، ، چشم"انداز تدوين چشم"تحت عنوان  در بخش اول

انداز و  انداز به منظور آشنايی بيشتر با ماهيت چشم زمانی انتهاي سند است مشخص خواهد شد. ابتدا، مبانی نظري تدوين چشم

منابع  انداز به طور اختصاري شرح داده خواهد شد. در انتها نيز شود. سپس، روش منتخب تدوين چشم درك بهتر آن ارائه می

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار  انداز توسعه فناوري انداز معرفی شده و با بررسی اين منابع، چشم مطالعات مبنا براي تدوين چشم

 گردد.  قوي در مناطق با اقليم خاص تدوين می

هاي نوين  فناوري انداز توسعه  مسير نيل به چشم، به منظور شفاف نمودن "تعيين اهداف كالن"تحت عنوان  در بخش دوم

تجهيزات عايقی فشارقوي در مناطق با اقليم خاص، ابتدا چارچوب نظري تدوين اهداف كالن را از نظر خواهيم گذراند. سپس، 

پردازيم و در انتها نيز بر طبق نظرسنجی  با بررسی منابع پيشنهادي در فرآيند منتخب تدوين اهداف، به تعيين اهداف كالن می

 هايی را ارائه خواهيم كرد.خبرگان، اهداف ن

كنيم. اين بخش سه مرحله را  ، خطوط اصلی رسيدن به اهداف را تعيين می"تدوين راهبردها"تحت عنوان  در بخش سوم

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در  دنبال خواهد كرد؛ اول اينكه، رويكرد انتخابی در تدوين سند راهبردي توسعه فناوري

هاي برگزيده توسعه  هاي توسعه و حوزه اص بسته به جايگاهش در چرخه عمر چيست؟ دوم اينكه اولويتمناطق با اقليم خ

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص چيست؟ و سوم اينكه روش مناسب اكتساب مطابق با  فناوري

 ها و رويكرد اتخاذي چه خواهد بود؟ اولويت

نيز، چارچوبی كلی مشخص خواهد شد كه كيفيت رسيدن به هدف  "هاي كالن تدوين سياست" تحت عنوان در بخش چهارم

هاي كالن و بر طبق متدولوژي  را تعريف خواهد كرد. در اين بخش با بررسی منابع مورد وثوق به منظور تدوين سياست

اطق با اقليم خاص را تبيين خواهيم هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در من هاي كالن توسعه فناوري پيشنهادي، سياست

 نمود.
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هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با  انداز توسعه فناوري چشم -1

 اقليم خاص

 ،انوداز  شوم بيانگر افق و جايگاه مطلوب، آرمانی و رقابتی براي سازمان، صنعت يا تكنولووژي اسوت. چ   1انداز به طور كلی، چشم

انداز  به عبارت ديگر، چشم .ابدي یكه جهت حركت به كدام سو ادامه م كند یم يادآوريو  دهد نشان میرا  یو اهداف آرمان دهايام

در خصووص   ،اسواس  نيو بور ا . اسوت حركت به سوي اهداف كليد رهبري كه  جذاب الوقوع و گرايانه، محقق اي است واقع آينده

 [1] هد بود.مطلوب كشور در موضوع سند خوا گاهيانداز شامل جا موضوع سند، چشم

 راههياز به ب ،دارد: نخست یانداز دو كاركرد اصل چشمتوان گفت كه  . میاست یقابل بررس یانداز از ابعاد گوناگون چشم تياهم

 .دينما یم تيشده تقو نييبه اهداف تع لين يرا برا ديهمواره ام كهنايو دوم  هدي كرريجلوگها  فعاليتشدن  دهيكش

 شوود: آينوده ممكون، آينوده محتمول و آينوده       بندي می دسته طبقه در سه ،شود انداز به آن پرداخته می چشمانواع آينده كه در 

 مطلوب.

ها تا چه حد احتمال  نيست كه اين آينده تواند اتفاق بيفتد. مهم هايی است كه می شامل تمامی آينده ممكن: هاي آينده

 د.ننيافتنی باش وقوع داشته باشند و يا حتی دست

 پيوست. آنچه به احتمال بسيار زياد در آينده به وقوع خواهد هاي محتمل: دهآين

 رود. می ترين رويداد آينده به شمار ترين و ارجح آنچه مطلوب هاي مطلوب: آينده

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با  انداز توسعه فناوري تدوين بيانيه اوليه چشمگزارش،  نياهدف از نگارش 

انوداز سواير كشوورها( و اسوناد      انداز بايد مبتنی بر مطالعات صورت گرفته )خصوصاً چشوم  باشد. بيانيه اوليه چشم اقليم خاص می

انوداز نيازمنود شوناخت     توجه به اينكه تدوين بيانيه اوليوه چشوم  باالدستی )خصوصاً اسناد راهبردي صنعت برق( تدوين گردد. با 

ي و چوارچوب نظور  باشد، در ابتدا به بررسوی   انداز می انداز و مالحظات كلی تدوين چشم اساس و چهارچوب نظري تدوين چشم

شده و اسناد باالدسوتی،   شود. پس از آن، با تجزيه و تحليل مطالعات انجام پرداخته می انداز چشم نييو تب نيتدومالحظات كلی 

نوويس اوليوه    پويش شود. در آخر،  انداز تدوين می نويس بيانيه اوليه چشم پردازيم. سپس، پيش انداز می به تدوين بيانيه اوليه چشم

                                                 
1
Vision  
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 گزارش ارائه خواهد اينو در و اصالح شده پس از اخذ نظرات خبرگان و هيئت رئيسه و نظارت كارفرما، تكميل  انداز، چشمبيانيه 

 شد.

 انداز مبانی نظري در خصوص تدوين و تبيين بيانيه چشم -1-1

پس از تدوين ، است. در حقيقت انداز راهبردي، تدوين چشم هاي اساسی در تدوين برنامه يكی از گامطور كه اشاره شد،  همان

هوا و   ، فعاليوت تعيين گوردد. بوا تهيوه چنوين تصوويري از آينوده       يك افق زمانی مشخصی در يبايست مقصد نها می ،مأموريت

تعيوين شوده    انوداز  سويدن بوه چشوم   اين هودف، ر و هستند داراي يك هدف واحد كالن، فرابخشی و بخشی هاي  گيري تصميم

 .باشد می

انداز مناسب و همچنين بررسی الزاموات آن پرداختوه    در اين بخش از گزارش، به بررسی مبانی نظري در انتخاب يك چشم

تودوين   هاي سپس متدولوژي شده وانداز از منابع علمی مختلف ارائه  هاي چشم ابتدا تعاريف و ويژگیشده است. بر اين اساس، 

 شوند. می انداز معرفی چشم

 

 انداز تعريف چشم -1-2

شود. در مطالعات انجوام گرفتوه،    انداز در زبان فارسی به معنی تصوري است كه از آينده در نظر انسان مجسم می واژه چشم

 شود: ها به شرح ذيل ارائه می ترين آن انداز وجود دارد كه برخی از مهم ز چشمتعاريف مختلفی ا

 گرايانه، قابل تحقق و جذاب آينده واقع (1

 بيان صريح سرنوشتی كه بايد به سوي آن حركت كرد (2

 ها هنر ديدن ناديدنی (3

سازد تا  ش را قادر میها كه رهبران اثربخ ها به ناشناخته يك عامل كليدي در رهبري و يك جنبش ذهنی از شناخته (4

 اي جذاب براي خود خلق كنند ها و تهديدها، آينده ها، فرصت آل با در كنار هم قرار دادن حقايق، آرزوها، ايده

تصوير مطلوب )شفاف، واقعی، جذاب و قابل قبول( و آرمان قابل دستيابی در افق زمانی معين بلندمدت كه متناسب  (5

 گردد با مبانی ارزشی ذينفعان تعيين می

هاي  تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابی جامعه در افق زمانی معين بلندمدت كه متناسب با مبانی ارزشی و آرمان (6
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 گردد نظام و مردم تعيين می

تر  توجه تر باشد، جالب اي كه در جستجوي خلق آن هستيم و هر چه اين تصوير از نظر جزئيات غنی تصوير آينده (7

 خواهد بود

تصوير مطلوب، آرمانی و قابل دستيابی كه مانند چراغی در افق بلندمدت سازمان و ذينفعانش قرار  دهنده يك ارائه (8

 باشد گرايی می گرايی و واقع نگري، ارزش نگري، آينده هاي جامع دارد و واجد ويژگی

دهنوده جامعوه و    عالوه بور ايون كوه برانگيزاننوده، هودايتگر و جهوت       زاندا چشم ،توان دريافت كه بر اساس اين تعاريف، می

گرايوی و   گوورايی، ارزش  نگوري، واقوع   هواي آينوده   باشد، بايد از ويژگی آفرين و قابل فهم براي همه اقشار می بخش، وحدت الهام

ا جهوت تحقوق آن فوراهم آورد.    تا بتوان عوزم ملوی ر   تغيير اساسی در وضع موجود ايجاد كندنگري نيز برخوردار بوده و  جوامع

تواند مسير حركت آن مجموعه  نگرانه تعريف شده باشد، می انداز هر مجموعه اگر به صورت دقيق، جامع و آينده همچنين، چشم

ها را در تصميمات كليدي ياري  تواند آن یانداز، م دار نمايد. لذا، آگاهی كامل مديران مجموعه به چشم را همواره هدفمند و جهت

هواي   و داوري هوا  اي از ارزش انوداز، آميوزه   زمان نيز تكميل گردد. از ديدگاهی ديگر، چشم یتواند در ط یانداز م هد. البته چشمد

كننوده يوك    ، ترسويم  باشد. طبق اين ديدگاه، هر ايدئولوژي هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي می مبتنی بر ايدئولوژي و واقعيت

 انداز واحدي شكل بگيرد. گيري بايد ايدئولوژي واحدي حاكم باشد تا چشم ريزي و تصميم انداز است. لذا، در مقام برنامه چشم

توان مدنظر قرار داد كه در ادامه و  انداز مطلوب می ك چشمي يرا برا ياديهاي ز یژگيمختلف ارائه شده، وف يبر مبناي تعار

 ها اشاره خواهد شد. از آن ياي به تعداد هاي كتابخانه افتهيبر  یمبتن

 

 انداز مطلوب هاي يك چشم ويژگی -1-3

نيز مورد توجه و تمركز قرار خواهند گرفت، عبارتند انداز مطلوب كه در اين مطالعه  هاي يك چشم ترين ويژگی برخی از مهم

 [1] از:

 .باشد دستيابی قابل و ريپذ تيكم نظر مورد زمان در (1

 هاي استراتژي به توجه با( تهديد و ضعف نقاط) ها چالش و( فرصت و قوت هاي مؤلفه) ها تيمز از یناش آثار برآيند (2

 .گردد نييتب شده تعيين
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 .باشد پويا و نگر آينده گرا، تحول جامع، (3

 .باشد معين زمانی افق يدارا (4

 .باشد فرد به منحصر حال نيع در و بلندپروازانه (5

 .باشد حركت مشوق و همگانی مشاركت برانگيزاننده (6

 .باشد داشته مطابقت زين ها آرمان با باشد، گرايانه واقع آنكه نيع در یعني دهد؛ ونديپ هم به را آينده و حال (7

 . باشد برانگيز توجه و بخش نانياطم ،نفعانيذ يبرا (8

 .دينما تيتقو ذينفعان در را حس نيا و باشد تعلق و مالكيت حس يدارا (9

 اهداف از ممكن يريتصو ديبا منظور، نيا به. باشد منسجم هدفی آورنده وجود به و حركت ريمس كننده نييتع (10

 .باشد نظر مد انداز چشم در مطلوب

 .باشد اجرا و يزير برنامه بخش تداوم (11

 .باشد هافرصت نيا از يیجوبهره راه و موجود يها فرصت دهنده نشان (12

انوداز   هاي زير را نيوز بايود بوراي چشوم     تر، ويژگی هاي كوچك هايی با مقياس ها و سازمان اين در حالی است كه در سيستم

 متصور شد:

 .باشد ها آن به دهنده يانرژ و ذينفعان در غرور و عالقه تعهد، شغلی، رضايت جادكنندهيا -

 .باشد یزندگ مختلف جوانب به بخش یمعن و اثرگذار ،هدف حوزه در -

 .باشد يادگيري مشوق -

 .باشد مخاطب كننده مشخص -

 .باشد برتر استاندارد كننده مشخص -

 .باشد دقيق و كوتاه -

 .باشد ذينفعان تمام با مرتبط -
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 انداز ضرورت تدوين چشم -1-4

انداز  انداز در نظر گرفته شود، درك و بيان ضرورت و اهميت تدوين چشم چشماز ديگر مواردي كه بايد در تدوين بيانيه اوليه 

 ،انداز، تعيين افق، جايگاه و موقعيت مطلوب است. با تعيين اين مفواد  است. همان طور كه اشاره شد، ضرورت اصلی تدوين چشم

 شود. تقويت می مدنظر مجموعه ذينفعاناز منحرف شدن از مسير اصلی جلوگيري شده و اميد فعاليت در 

انداز در سطوح مختلف ملی، بخشی و سازمانی در پاسخ به مجموعه سؤاالتی مشابه سؤاالت زيور تعريوف    چشمبه طور كلی 

 شود: می

 آيا اختالل و سردرگمی نسبت به اهداف وجود دارد؟ (1

 آيا افراد از ميزان چالش در كار خود رضايت دارند؟ (2

 يا اعتبار هستيم؟آيا در حال از دست دادن بازار، شهرت  (3

 آيا رقباي جديدي در حال ظهور هستند كه قرار است خدمات بهتري ارائه دهند؟ (4

 رسد كه روند حركتی جامعه با تغييرات محيطی هماهنگ نيست؟ آيا به نظر می (5

 آيا احساس غرور و افتخار در جامعه ما كاهش يافته است؟ (6

 يچ تعهدي نسبت به جامعه نداشته باشند؟كنند و ه آيا كسانی هستند كه صرفاً براي پول كار می (7

پذيري ندارند، در چارچوب قوانين  افراد تمايل به مسئوليت) آيا اجتناب از ريسك در جامعه، بيش از حد الزم است؟ (8

 كنند؟( اند و در مقابل تغيير مقاومت می و مقررات محدود مانده

 شود؟ می آيا احساس مشترك نسبت به پيشرفت يا حركت به سمت جلو مشاهده (9

انوداز   چنانچه پاسخ هر يك از سؤاالت فوق در يك نظام، مثبت قلمداد شود، اصالح ساختارهاي راهبوردي و تعريوف چشوم   

 انداز مؤثر، جامع و كارآمد حائز اهميت است.  لذا، برخورداري از يك چشمناپذير خواهد بود.  جديد اجتناب
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 اندازها انواع چشم -1-5

شود. در ايون ارتبواط، توصويه     انداز پرداخته می زها، در ابتدا به بررسی محتوا و اركان يك چشماندا پيش از بررسی انواع چشم

 :سازد روشن را ريز عنصر سه ديبايی محتوا لحاظ از انداز چشم هيانيب شده است كه هر

 یرقابتي مرزها اي و صحنه (1

 یرقابت تيمز (2

 يمحوري هایستگيشا اي یرقابت تيقابل (3

 ارائه شده است.( 1-3شكل )انداز در نمودار  برخی از مزايا و ابعاد قدرت چشم

 

 انداز (: بررسی ابعاد قدرت و مزاياي چشم1-3شكل )

بنودي   انداز را به چهار نوع زيور دسوته   توان چشم اند. با اين وجود، می اي كيفی و كلی پرداخته ها به بيان جمله انداز اكثر چشم

 [1] نمود:
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 از كمیاند چشم 

گوذاري   ها عدد هاي كمی براي آينده مطلوب بيان شده و سپس هر يك از اين شاخص اندازي است كه در آن شاخص چشم

انوداز( و يوا از نووع     توانند از نوع عددي )به عنوان مثال، ميزان توليد در افق زمانی چشوم  اندازهاي كمی می شوند. چشم می

 انداز( باشند. در كشور يا منطقه در افق زمانی چشمدرصدي )به عنوان مثال، درصد سهم توليد 

 انداز كيفی چشم 

شوود. ايون نووع     انداز، به بيان جمالتی كيفی و عاري از اعداد و ارقام پرداختوه موی   انداز كمی، در اين چشم بر خالف چشم

 برند. هاي كيفی را براي نشان دادن آينده مطلوب سازمان به كار می انداز، شاخص چشم

 اي انداز رتبه چشم 

ا بخش بين ديگران به عنوان مالك بيان آينده مطلوب در نظر گرفتوه  ياي، جايگاه كشور يا سازمان  انداز رتبه در چشم

انداز خود اعالم نمايد كه قصود دارد در بوين رقبوا     شده است. به عنوان مثال، ممكن است كشور يا سازمانی در بيانيه چشم

 د.جايگاه سوم را داشته باش

 اي انداز مقايسه چشم 

شود و مالك پيشرفت و توسعه، برتري نسبت به  اي، جايگاه آينده در مقايسه با رقباي اصلی ترسيم می انداز مقايسه در چشم

 گردد. يك رقيب خاص اعالم می

كيفی هسوتند و از  اندازهاي كمّی و  اي تا حدي زيرمجموعه چشم اي و مقايسه اندازهاي رتبه د توجه داشت كه چشميالبته، با

 خواهند بود. يبند قابل طبقه یو كم یفيك یاندازها در دو دسته كل ن رو، چشميا

انوداز   ن چشوم يوي هاي تب انداز، و معرفی انواع آن، نوبت به شناخت روش هاي خلق چشم پس از شناسايی مبانی پايه، ضرورت

 انداز پرداخته شده است. تبيين چشمهاي مختلف  رسد. از اين رو، در ادامه گزارش، به بررسی روش می

 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
9 

 

 

 1393 بهمنویرایش اول،  تدوین ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 انداز هاي تبيين بيانيه چشم روش -1-6

از ناپذيري است.  اند، اين مسير داراي پيچيدگی و سختی وصف انداز را طی كرده به بيان كسانی كه مسير دشوار تدوين چشم

است. به دليل پيچيدگی موجود در انداز پيشنهاد شده  هاي متنوعی توسط محققان مختلف براي تدوين بيانيه چشم روشاين رو، 

هاي موجود كامل نيست و به همين دليل در اكثور مووارد بوراي تودوين بيانيوه       توان گفت كه هيچ كدام از روش اين فرآيند، می

ه انداز ارائه شود  هاي تدوين و خلق چشم ترين روش انداز بايد از تركيب چند روش استفاده نمود. لذا، در ادامه، برخی از مهم چشم

 است.

  چرا 5روش 

توصيه كردند كه كار را با اين پرسش آغاز  "هاي بازرگانی هاروارد بررسی"اي در مجله  مقاله ی( ط1996كالينز و پوراس )

بار تكرار كنيد تا به هدف بنيادين  5. اين سؤال را "كنيم مهم هستند؟ كه ما توليد می یچرا اين كاالها و خدمات"كنيد كه 

 خود پی ببريد.

 ش استوارترو 

اي تسوهيل   انوداز را بوراي هور جامعوه     ( قالبی را به شرح زير طراحی كرده است كه تودوين چشوم  1993توماس استوارت )

 نمايد: می

 ( ،یجهان شرو،يپ رهبر،) جامعه گاهيجا... 

 ( ت،يفيباك متنوع، ارزان، نوآور،) خدمات و كاالی ژگيو... 

 ( نفعان،يذراي بی ارزش خلق ،یبازارجهان) نفعانيذ و انيمشتری ژگيو... 

 صنعت نوع 

 نوس روش برت نی 

انداز معرفی كرده است كه اين روش شامل  تري را براي تدوين چشم ( روش نسبتاً پيچيده ولی جامع1992برت نی نوس )

 باشد: مراحل زير می

 تيفعال نحوه و كار و كسب جامعه،ی فعل تيوضع 
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 (آناني ازهاين و نفعانيذيی شناسا) انداز چشمي مرزها نييتع 

 یآت طيمح در جامعه گاهيجا نييتع 

 يینها انداز چشم انتخاب وی ابيارز 

 روش كيگلی 

راهی بوراي آينوده ارائوه     تر از آن، نقشه انداز رهبر، بر درك گذشته و حال داللت دارد و مهم (، چشم1996به زعم كيگلی )

دارد. بايد توجه داشت كه  تحقق آينده مطلوب عرضه میالعمل براي  كند و به افراد راهكارهايی در جهت عمل و عكس می

ريوزي رايزنوی رهبوري، نحووه تودوين       نود برناموه  يندي با نوام فرآ يانداز، كيگلی در فرآ پس از تبيين هر يك از اركان چشم

 كند: هاي زير خالصه می انداز را در گام چشم

 انداز چشم نيتدو در كننده شركت افراد انتخاب( 1 (1

 يمركز گروه افراد تمام يبرا مختصر يیآشنا جلسه تدارك( 2 (2

 مرتبط يها گروه و اعضا از كي هر يبرا پرسشنامه ارسال و هيته( 3 (3

 دهند یم حيترج را وهيش نيا كه يافراد با مصاحبه( 4 (4

 مشابه يها پاسخ يبند دسته و ها پاسخ يآور جمع( 5 (5

 جينتا كردن خالصه( 6 (6

 يمركز گروه ياعضا يبرا ها داده كتاب ارسال و يساز آماده( 7 (7

8)  

 روش التام 

 باشند: كه به شرح زير میاست هشت گام معرفی شده  ،(1995در روش التام )

 نياديبن اطالعات و ها دادهي آور جمع: اول گام (4

 یذهن طوفان: دوم گام (5

 اضافات حذف: سوم گام (6

 هياول سند نيتدو: چهارم گام (7
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 هيانيب حيتصح: پنجم گام (8

 ارهايمع آزمون: ششم گام (9

 حيتصح اي دييتأ كسب: هفتم گام (10

 انداز چشم ابالغ: شتمه گام (11

هاي خلق آن و مطابق بوا رويكورد    انداز به هر روشی كه انتخاب و خلق گردد بايد مبتنی بر گام چشم ،اين در حالی است كه

 :است شده ذكر خالصه طور به انداز چشم پردازشي ها گام ،(2-3شكل )پردازش و ارائه شود. در  (2-3شكل )ارائه شده در 

 

 

 انداز مطلوب هاي پردازش يك چشم (: گام2-3شكل )
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 انداز فرآيند )روش منتخب( تدوين چشم -1-7

شنهادي يتوان به انتخاب يك روش پ انداز مطلوب، می ها و تعاريف متعدد براي يك چشم ها، الزامات، ويژگی با معرفی روش

راستا، آنچه قابل توجه و اساسی خواهد بود آن است كه مشخص شود در حووزه  انداز پرداخت. در اين  تركيبی براي تدوين چشم

انداز، توجه به چه مواردي حائز اهميت است. به منظور در نظر گورفتن ايون مووارد در بيانيوه      ارائه، بسط و خلق يك بيانيه چشم

 از: انداز، بايد به يك سري سؤاالت كليدي و اساسی توجه شود. اين سؤاالت عبارتند چشم

 ست؟يچ ما یاصل يتوانمند م؟يبشو چه ميدار آرزو م؟يهست چه امروز ما ست؟يچ یاصل رسالت (1

 از كي هر در ستميس یداخل رشد راهبرد شد؟ خواهد محقق انداز چشم هيانيب در شده انيب یاصل يآرزو چگونه (2

 ست؟يچ آن یاصل يها ربخشيز

 انداز چشم يآرزو تحقق يبرا یخارج رشد راهبرد باشند، نداشته را رشد يبرا الزم ليپتانس یاصل يها بخش ريز اگر (3

 است؟ كدام شده نييتب

الذكر بووده و پيشونهاد    انداز، پاسخ به سؤاالت فوق توان اشاره كرد كه روش )متدلوژي( منتخب تدوين هر چشم در واقع، می

 عمل شود. (3-3شكل )انداز بر اساس فلوچارت ارائه شده در  شود براي تدوين چشم می
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 انداز (: مدل اجرايی خلق چشم3-3شكل )

 باشد: انداز به شرح زير می هاي خلق يك چشم از اين رو، بر اساس روش منتخب، گام

و ...  نظورات خبرگوان و توقعوات آنهوا    در مرحله اول، به بررسی اسناد باالدستی مرتبط، مطالعات تطبيقی، تحووالت آينوده،   

ها يك ديد كلی نسبت به فضاي سازمان، صنعت و يا سيستم موورد مطالعوه بوه دسوت      از اين بررسیپرداخته شده و با استفاده 

 آيد.  می

انوداز   ابتودايی چشوم    وم، با توجه به اطالعات حاصل شده و ديد به دست آمده از مرحله قبل، بوه تودوين بيانيوه   ددر مرحله 

الذكر )از جمله ما امروز چه هسوتيم؟ آرزو   يد به سؤاالت اساسی فوقانداز تدوين شده با شود. بايد توجه كرد كه چشم پرداخته می

داريم چه بشويم؟ توانمندي اصلی ما چيست؟ چگونه آرزوي اصلی بيان شده در بيانيه رسالت را محقق خواهيم كرد؟ راهبرد رشد 

 هاي اصلی چيست؟ و...( پاسخ دهد. داخلی ما در هر يك از زير بخش

در  خبرگوان انداز اوليوه بوا    اد شده است، چشمي خبرگاناز آن تحت عنوان برگزاري پنل  (3-3ل )شك، كه در سومدر مرحله 

انداز  تغييراتی در بيانيه اوليه چشم ،، در صورت لزومخبرگانشود. در اين مرحله، پس از دريافت و بررسی نظرات  ميان گذاشته می
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انداز كه مورد قبول تموام   چشمنهايی هايی مانند طوفان ذهنی، بيانيه  با استفاده از تكنيكدر مرحله چهارم، شود. سپس،  داده می

 شود. مقامات اصلی سازمان باشد، نهايی و تدوين می

انداز تدوين شده بايد مورد ارزيابی قرار گيرد تا كارايی آن اثبات شوود. بوراي اثبوات كوارايی      الزم به يادآوري است كه چشم

انوداز، بررسوی و سونجيده     هاي ضروري چشوم  انداز تدوين شده، از لحاظ دارا بودن صفات و ويژگی چشمانداز، بيانيه نهايی  چشم

 انداز از كارايی خوبی برخوردار خواهد بود. هاي ذكر شده را دارا باشد، چشم شود و در صورتی كه صفات و ويژگی می

هواي تبيوين شوده، بوه بررسوی       دامه، مطابق با گامانداز، در ا بر اساس كليت اجمالی بيان شده از روش منتخب تدوين چشم

ها در مناطق با اقليم خواص   فشار قوي و عايق هاي تجهيزات حوزه فناوريو اسناد باالدستی  نظرات خبرگانمطالعات تطبيقی، 

 پرداخته خواهد شد.

 

 نتايج حاصل از بررسی اسناد باالدستی -1-8

 ،انداز انداز است. به منظور تبيين چشم تدوين سند راهبردي، تبيين چشمترين مراحل در  طور كه اشاره شد، يكی از مهم همان

انداز، اسوناد باالدسوتی    شود. يكی از منابع اصلی براي تدوين بيانيه اوليه چشم ضرورت دارد كه به بررسی اسناد مختلف پرداخته 

بوا تجهيوزات   ، اسناد باالدستی متعددي در رابطوه  گذار هاي قانون باشند. با توجه به متنوع بودن ارگان نظر می مرتبط با حوزه مد

 ارائه شده است. (1-3)اند كه ليست اين اسناد در جدول  بررسی شدهعايقی فشار قوي 
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 1393 بهمنویرایش اول،  تدوین ارکان جهت ساز: 3فاز 

 
 هاي مصوب بررسی شده ها و برنامه عناوين سياست: (1-3) جدول

ف
دي

ر
 

 مرجع صادركننده سند يا قانون تصويب شده
تاريخ 

 تصويب

 1382 مقام معظم رهبري 1404جمهوري اسالمی ايران در افق انداز  چشم 1

 1389 مقام معظم رهبري هاي كلی اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري تعيين و ابالغ سياست 2

 1392 مقام معظم رهبري هاي اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري تعيين و ابالغ سياست 3

 1393 مقام معظم رهبري كلی علم و فناوري توسط مقام معظم رهبريهاي  تعيين و ابالغ سياست 4

 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام هاي كلی نظام در زمينه انرژي سياست 5

 1389  مجمع تشخيص مصلحت نظام هاي كلی نظام در مورد پدافند غيرعامل سياست 6

 1391  مجمع تشخيص مصلحت نظام هاي كلی نظام در خصوص موضوع خودكفايی دفاعی و امنيتی سياست 7

 1358 مجلس شوراي اسالمی قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران 8

 1368 مجلس شوراي اسالمی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران  اجتماعی، قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،  9

 1375 مجلس شوراي اسالمی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران  اجتماعی، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،  10

 1380 مجلس شوراي اسالمی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران  اجتماعی، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  11

 1384 مجلس شوراي اسالمی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران  اجتماعی، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  12

 1390 مجلس شوراي اسالمی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران  اجتماعی، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي،  13

 1388 مجلس شوراي اسالمی ها قانون هدفمند نمودن يارانه 14

 1389 مجلس شوراي اسالمی قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 15

 1381 هيئت وزيران اساسنامه شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران )توانير( 16

 1381 هيئت وزيران (سانا) اساسنامه شركت سهامی سازمان انرژيهاي نو ايران 17

 1383 هيئت وزيران وري انرژي )سابا( اساسنامه سازمان بهره 18

 1389 شوراي عالی انقالب فرهنگی نقشه جامع علمی كشور 19

 1384 ريزي كشور برنامهسازمان مديريت و  هاي نو سند ملی توسعه بخش برق و انرژي 20

 هاي راهبردي صنعت، معدن و تجارت سند برنامه 21
بخووش صوونعت، معوودن و تجووارت    

 جمهوري اسالمی ايران
1384 

 1353 مجلس سانا قانون تأسيس وزارت نيرو 22

 

تجهيزات عايقی هاي مربوط به  هاي كلی كشور مشخص شده و به طور خاص به سياست در اكثر اسناد بررسی شده، سياست

رابطوه بوا   هواي موجوود در    هاي مرتبط و بوا توجوه بوه پتانسويل     اشاره نشده است. ليكن، با مطالعه قوانين و سياستفشار قوي 

و  هوا  زمينوه توان برداشت كورد.   انداز پيشنهادي را می هاي قابل تصور براي چشم زمينه، هاي تجهيزات عايقی فشار قوي فناوري

 آمده است. (2-3)انداز در نظر گرفته شوند به طور اجمالی در جدول  اسناد باالدستی بايد در بيانيه چشم مواردي كه با توجه به
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 انداز در نظر گرفته شوند هايی كه با توجه به اسناد باالدستی، بايد در تدوين بيانيه اوليه چشم (: زمينه2-3)جدول 

ف
دي

ر
 

سند يا قانون تصويب 

 شده
 بخش مربوط به انرژي

هاي قابل برداشت از قانون كه در تدوين بيانيه  موارد و ويژگی

 انداز بايد در نظر گرفته شوند اوليه چشم

1 
انداز جمهوري اسالمی  چشم

 1404ايران در افق 

 يافته توسعه
جهان در افق  يافته كشورهاي توسعه دستيابی به جايگاه مناسب در ميان

1404 

 عدالت اجتماعی
هاي تجهيزات عايقی فشار قوي در افق  فناوري عدالت محورتوسعه پايدار و 

1404 

 1404انتقال و توزيع برق در افق توسعه دانش  شرفتهبرخوردار از دانش پي

 یمل ديبر تول متكی
انتقال و توزيع برق در سازي دانش  تربيت نيروي انسانی متخصص و بومی
 1404افق 

 1404در افق افزايش توان دفاعی كشوركشور و  اقتصادي-استقالل سياسی مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی 

 مطلوب ستيز طمندي از محي بهره
در افق  افزايش ايمنی محيط زيستو تالش براي  توجه به محيط زيست

1404 

دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، 
علم و فناوري در سطح منطقه آسياي 

قفقاز،  جنوب غربی )شامل آسياي ميانه،
 خاورميانه و كشورهاي همسايه(

هاي مختلف دانش تجهيزات عايقی  در بخشجايگاه اول منطقه دستيابی به 
 1404فشار قوي در افق 

2 
هاي كلی اصالح الگوي  سياست

مصرف ابالغی از سوي مقام 
 معظم رهبري

اولويت دادن به افزايش  -7بند 

وري درتوليد، انتقال و مصرف  ه بهر
هاي جديد  انرژي در ايجاد ظرفيت
 توليد انرژي

فناوري تجهيزات  با به كارگيري وري انتقال برق افزايش راندمان و بهره
 عايقی فشار قوي

3 

 هاي اقتصاد مقاومتی سياست
ابالغی از سوي مقام معظم 

 رهبري
 

 

 ان،ياقتصاد دانش بن يشتازيپ-2بند 

 ینقشه جامع علم يو اجرا يساز ادهيپ
 ينوآور ینظام مل یكشور و سامانده

و كشور  یجهان گاهيارتقاء جابه منظور 
و صادرات  ديسهم تول شيافزا

و  انيبن محصوالت و خدمات دانش
به رتبه اول اقتصاد  یابيدست

 در منطقه. انيبن دانش

در حوزه تجهيزات فشار كشورهاي پيشرو  دستيابی به جايگاه مناسب در ميان
بكارگيري جايگاه اول منطقه در توليد دانش ها و دستيابی به  قوي و عايق

 هاي تجهيزات عايقی فشار قوي فناوري

محور قراردادن رشد  -3بند 

وري در اقتصاد با تقويت عوامل  بهره
توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ 

پذيري اقتصاد، ايجاد بستر  رقابت
رقابت بين مناطق و استانها و به 

هاي متنوع  كارگيري ظرفيت و قابليت
 هاي مناطق كشور. در جغرافياي مزيت

ق در كليه مراحل زنجيره توليد تا برتوليد و توزيع انرژي  وري افزايش بهره
 مصرف

4 
هاي كلی علم و فناوري  سياست

ابالغی از سوي مقام معظم 
 رهبري

ارتقاء جايگاه جهانی  -2-1بخش 

كشور در علم و فناوري و تبديل ايران 
 به قطب علمی و فناوري جهان اسالم

برق دانش فنی توليد، توزيع و انتقال تأمين ملزومات تبديل كشور به قطب 
 جهان اسالم

افزايش سهم علم و  -1-5بخش 

فناوري در اقتصاد و درآمد ملی، ازدياد 
 توان ملی و ارتقاء كارآمدي

 هاي توليد، توزيع و انتقال برق به منظور سودآوري ملی توسعه فناوري
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ف
دي

ر
 

سند يا قانون تصويب 

 شده
 بخش مربوط به انرژي

هاي قابل برداشت از قانون كه در تدوين بيانيه  موارد و ويژگی

 انداز بايد در نظر گرفته شوند اوليه چشم

5 
هاي كلی نظام در بخش  سياست

 پدافند غيرعامل

حمايووت الزم از توسووعه   -1۰بنددد 

فنوواوري و صوونايع موورتبط مووورد نيوواز 
كشور در پدافند غيرعامل با تأكيود بور   

 طراحی و توليد داخلی.

تجهيزات  سازي دانش طراحی و توليد تربيت نيروي انسانی متخصص و بومی
 عايقی فشار قوي

6 
قانون اساسی جمهوري اسالمی 

 ايران

 هيكامل بن تيتقو -11بند 3اصل 

 یآموزش نظام قياز طر یدفاع مل
 تيحفظ استقالل و تمام يبرا یعموم

 كشور یو نظام اسالم یارض

تقويت هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در راستاي  بكارگيري فناوري
 كشور  توان دفاعی

تأمين خودكفايی -13بند 3اصل 

 كشور در علوم و فنون و صنعت ...
 ي تجهيزات عايقی فشار قوي ريو بكارگ ديتولسازي كامل  بومی

عادالنه از منابع  يرگي بهره -48اصل 

و امكانات در سطح كشور  یعيطب
همه افراد كشور از  كسانيمندي  )بهره

 و برق و...( یعينعمت گاز طب

از طريق به كارگيري تجهيزات عايقی فشار قوي ارتقاي سطح رفاه اجتماعی 
 در مناطق با اقليم خاص

حفاظت محيط زيست كه  -5۰اصل 

هاي بعد بايد در آن  نسل امروز و نسل
حيات اجتماعی رو به رشدي داشته 

 شود. باشند، وظيفه عمومی تلقی می

هاي نوين تجهيزات فشار قوي در توزيع انرژي به منظور  استفاده از فناوري
 جلوگيري از تخريب محيط زيست

امور  در كشور خودكفايی-81اصل 

اعطاي امتياز  عدم وصنعت و تجارت 
 به بيگانگان صنعتی و اقتصادي، تجاري

 هاي تجهيزات عايقی فشار قوي سازي بكارگيري فناوري بومی

استقالل كشور)لغو -153اصل 

قراردادهايی كه سبب سلطه بيگانه بر 
 منابع طبيعی كشور شود(

: استقالل و آزادي كشور در 154 اصل
 هاي مختلف زمينه

 سياسی و اقتصادي كشوراستقالل 

7 
قانون برنامه چهارم توسعه 

فرهنگی   اجتماعی، اقتصادي، 
 جمهوري اسالمی ايران

تقويت، توسعه و  -26بند 

نوسازي صنايع دفاعی كشور با تأكيد بر 
گسترش تحقيقات و سرعت دادن به 

 هاي پيشرفته انتقال فناوري

هاي پيشرفته و نوين تجهيزات عايقی فشار قوي  تسريع انتقال فناوري
 تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعی كشوربه منظور 

8 
قانون برنامه پنجم توسعه 

اجتماعی، فرهنگی اقتصادي، 
 جمهوري اسالمی ايران

چنانچه بخش  دتبصره د 133ماده

خصوصی با سرمايه خود، تلفات انرژي 
برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش 
دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به 
خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و 
شرايط در دوره زمانی كه به تصويب 

رسد، اقدام و يا مجوز  شوراي اقتصاد می
 صادرات به همان ميزان را صادر كند.

و تالش براي  كاهش تلفات انرژي برق در شبكه انتقال و توزيع توجه به
 تشويق بخش خصوصی به كاهش اتالف انرژي برق
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ف
دي

ر
 

سند يا قانون تصويب 

 شده
 بخش مربوط به انرژي

هاي قابل برداشت از قانون كه در تدوين بيانيه  موارد و ويژگی

 انداز بايد در نظر گرفته شوند اوليه چشم

9 
اساسنامه شركت مادرتخصصی 
مديريت توليد، انتقال و توزيع 
 نيروي برق ايران )توانير(

موضوع فعاليت شركت:  -7ماده 

هرگونه فعاليت در راستاي تأمين برق 
براي كليه مصارف مطمئن و اقتصادي 

خانگی، صنعتی، عمومی، كشاورزي، 
 تجاري و غيره

تأمين برق هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي به منظور  توسعه فناوري
 هزينهمطمئن و كم 

 نقشه جامع علمی كشور 10
اهداف كالن نظام  -2-2بخش 

 علم و فناوري كشور

هاي نوين تجهيزات عايقی  مندي از فناوري با بهره كاهش تلفات انرژي برق
 فشار قوي 

11 
سند ملی توسعه بخش برق و 

 هاي نو انرژي

بسترسازي براي رشد  -1-2بخش 

 سريع اقتصادي

تسهيل ترانزيت برق  -2-5بخش 

 هاي برق كشور توسط شبكه

تسريع هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي به منظور  استفاده از فناوري
 رشد اقتصادي كشور و تسهيل انتقال برق

12 
هاي راهبردي وزارت  سند برنامه

 صنعت، معدن و تجارت

 وري افزايش بهره -1-2بخش 

وري  )رتبه جهانی ايران در سهم بهره
 20رشد توليد ناخالص ملی بين  از

 كشور نخست باشد.(

گسترش پژوهش  -4-1-3بخش 

 و نوآوري

به وسيله  وري دستيابی به جايگاه قابل قبول جهانی از طريق افزايش بهره
 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي توسعه فناوري

 

تجهيزات عايقی هاي نوين  اندازي توسعه فناوري نتايج حاصل از بررسی ابعاد چشم -1-9

 فشار قوي در كشورهاي مختلف )مطالعات تطبيقی(

انداز اشاره شد، بررسی ابعواد   انداز و فرآيند منتخب تدوين چشم همان طور كه در بررسی چهارچوب نظري تبيين بيانيه چشم

تووان از آن در   ه موی هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در ساير كشورها، منبع مناسبی اسوت كو   اندازي توسعه فناوري چشم

هاي صورت گرفته به همراه تيم فنی پروژه، مدل  در اين مرحله، پس از بحث و بررسیانداز استفاده كرد.  تدوين بيانيه اوليه چشم

( ارائه شده است. با 4-3توسعه مفهومی مبنا جهت انجام مطالعات تطبيقی در اين حوزه مشخص شده است. اين مدل در شكل )

هاي تجهيزات عايقی فشار قوي،  ار فناوريو با توجه به حجم بازجستجوي منابع اطالعاتی بر مبناي اين مدل توسعه مفهومی، 

انداز تعداد زيادي از كشورها مورد بررسوی قورار گرفوت كوه عبارتنود از:       پراكندگی جغرافيايی و همچنين نظرات خبرگان، چشم

سوتراليا.  كشورهاي منطقه امريكاي شمالی، امريكا، اسكاتلند، انگلستان، كشورهاي اتحاديه اروپا، كانوادا، هندوسوتان، ويتنوام و ا   

و ... نيوز در   ABB،Siemens ،Alstom ،Toshiba ،Hitachi ،BCTCهواي بسوياري همچوون     انداز شوركت  همچنين چشم

 انداز در نظر گرفته شوند هایی که با توجه به اسناد باالدستی، باید در تدوین بیانیه اولیه چشم زمینه(: 2-3)جدول ادامه 
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انودازي   ابعاد چشوم خصوص بكارگيري تجهيزات فشار قوي در انتقال و توزيع برق به عنوان مطالعه تطبيقی بررسی شده است. 

 شود. ي در اسناد مذكور در ادامه ارائه میهاي نوين تجهيزات عايقی فشار قو توسعه فناوري

 

 مطالعات تطبيقیمبنا جهت انجام (: مدل توسعه مفهومی 4-3) شكل

 

 [2انداز شبكه برق امريكاي شمالی مطابق گزارش دپارتمان انرژي امريكا ] بررسی چشم -1-9-1

صنعت برق امريكواي شومالی در   انداز ملی  ، چشم«Grid 2030»(، تحت عنوان DOE)1در گزارش دپارتمان انرژي امريكا

. در ايون  حكايوت دارد  2030سال آينده ارائه شده است كه در واقع از مشخصات شبكه بورق امريكواي شومالی در سوال      100

 هاي زير براي شبكه برق آينده امريكا در نظر گرفته شده است: انداز، ويژگی چشم

 

خواهد شد؛ يعنی اجزاء متداول شبكه برق همچون خطوط  شبكه برق آينده بر پايه زير ساخت كنونی شبكه برق ساخته .1

كنند، در آينده نيز  هاي برق، ترانسفورماتورها و ساير اجزايی كه هم اكنون در شبكه برق ايفاي نقش می انتقال، پست

هايی همچون راندمان،  هاي نوين، شاخص كارگيري فناوري نقش مهمی را بر عهده خواهند داشت. با اين حال، به

 كند. فيت و امنيت شبكه برق كنونی را افزايش داده و امكان توسعه شبكه برق را فراهم میكي

                                                 
1
United States Departmant Of Energy (DOE) 
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شوند و انتقال برق و  اي كامال اتوماتيك است كه در آن، همه اجزاء شبكه، پايش و كنترل می شبكه برق آينده شبكه .2

 يابد. هاي مختلف سهولت می اطالعات بين بخش

هاي  وين در شبكه برق آينده، انتقال انرژي با حداقل تلفات را ممكن خواهد كرد. زيانهاي ن پيشرفت قابل توجه فناوري .3

هاي ناخواسته و كيفيت پايين برق بسيار نادر خواهد بود و انتقال و توزيع برق با قابليت  اقتصادي ناشی از خاموشی

 ت.محيطی اس اطمينان و كيفيت باال انجام خواهد گرفت كه متضمن كاهش اثرات زيست

، هاي نوين تجهيزات عايقی فشوار قووي   توسعه فناورياز بررسی اين سند مشخص شد كه در راستاي انجام تحقيقات براي 

 شبكه برق بسيار حائز اهميت است. محيطی اثرات زيستوكاهش  پايايیو  كيفيتافزايش 

 

 EPRI [3]هاي هوشمند در شبكه برق امريكا مطابق گزارش  انداز پست بررسی چشم -1-9-2

هاي هوشمند ارائه كرده است. اين  گزارشی را در خصوص پست 2001( در سال EPRI) 1كز تحقيقات نيروي برق امريكامر

اسوت كوه هودف آن، ارزيوابی رويكردهوا و       EPRIهاي هوشمند انجام شده توسط شوركت   گزارش، در واقع، نتايج پروژه پست

توانند در طراحی تجهيزات و ايسوتگاه بورق سوهيم     هايی است كه می هاي آتی در زمينه پست، تجهيزات پست و فناوري توسعه

ها را مورد توجوه قورار داده    هاي ارتباطی، مونيتورينگ، تعيين وضعيت و توسعه تحليل داده باشند. اين گزارش، سنسورها، شبكه

هواي   انداز مربوط به ترانسفورماتورهاي قدرت، كليدهاي قودرت و پسوت   هاي مختلف اين گزارش مفصل، چشم است. در بخش

GIS ها و تجهيزات عايقی مرتبط هستند، در ادامه آورده خواهند شد. اندازها كه به عايق هايی از اين چشم ارائه شده است. جنبه 

گذاري، كاهش هزينه تعمير و نگهداري، قابليوت   ر قدرت شامل كاهش هزينه سرمايهانداز بلند مدت ترانسفورماتو چشم -الف

 اطمينان بهبود يافته و افزايش زمان الزم جهت تعويض دستگاه است.

هواي مناسوب و    افوزايش ميوزان قابليوت تعميور و نگهوداري از طريوق دسترسوی       شوامل   GISانداز بلنود مودت    چشم -ب

بورداري از طريوق توسوعه روشوهايی      هاي بهره برداري و كاهش هزينه ، افزايش طول عمر بهرههاي جايگزينی ماژولها استراتژي

هواي مونيتورينوگ الكتريكوی و مكوانيكی بوه علوت        توسعه سيستم، SF6بندي تجهيزات جهت ممانعت از نشتی گاز  جهت آب

 افزايش تقاضا براي آنها است.

                                                 
1
Electric Power Research Institute (EPRI) 
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 شامل كوچكتر شدن ابعاد و وزن اين نوع سنسورها است. گيري نوري هاي اندازه انداز بلندمدت سيستم چشم -پ

كواهش  و  افوزايش طوول عمور تجهيوزات    ، افزايش قابليت اطمينانتوان  اندازهاي ارائه شده در اين سند، می با مطالعه چشم

 دانست. EPRIانداز  هاي چشم را از مهمترين ويژگی هاي تعمير و نگهداري هزينه

 

 PSERC [4]برق امريكا مطابق گزارش انداز تقويت شبكه  بررسی چشم -1-9-3

( رويكردهايی را به منظور تقويت شبكه برق آمريكا در برابور  PSERC) 1مركز تحقيقاتی مهندسی سيستمهاي قدرت امريكا

جايگزينی تجهيزات جديود بوه جواي    كند. طبق ارزيابی اين مؤسسه،  اثرات تخريبی ناشی از شرايط بد آب و هوايی پيشنهاد می

پذيري شبكه با شرايط بد آب و هوايی و تغيير الگوي مصرف، امري غيور   موجود در شبكه برق آمريكا، با هدف تطبيقتجهيزات 

واقعگرايانه است. از اين رو، استراتژي بهبود شرايط شبكه براي اين مؤسسه اولويت دارد. رويكردهاي اين مؤسسه ممكن اسوت  

رساختهاي اطالعاتی شبكه برق را ايجاب نماينود. همچنوين، ممكون اسوت     ملزومات جديد در طراحی تجهيزات شبكه و نيز زي

منجر به توسعه فناوريهاي جديد به منظور ارزيابی اثرات چندگانه هر دو شاخص شرايط آب و هوايی و شرايط بارگذاري سنگين 

 شوند.

و  ي از تجهيزات عايقی فشوار قووي  بردار كه توسعه دانش فنی بهرهتوان اين موضوع را استنتاج كرد  از بررسی اين سند می

 اندازي سند مورد مطالعه باشد. هاي چشم تواند از زمينه می پذيري تجهيزات از شرايط محيطی كاهش آسيبهمچنين 

 

 ENSG [5]انداز شبكه برق اسكاتلند و انگلستان مطابق گزارش  بررسی چشم -1-9-4

هاي برق در كشورهاي مختلوف   ه ذينفعان شبكه( يك انجمن سطح باال است كENSG) 2هاي برق شوراي راهبردي شبكه

هاي بلند مدت شبكه برق از جمله مشكالت حاصل از تغييورات آب و هووايی، و    را به منظور حمايت دولت در جهت رفع چالش

، يكی از ابعاد 2009آورد. مطابق گزارش اين انجمن در سال  همچنين تضمين انرژي پاك، ايمن و مقرون به صرفه، گرد هم می

هوايی همچوون    تقويوت شوبكه بورق اسوت كوه بور پايوه سياسوت         2020انداز شبكه برق انگلستان و اسوكاتلند در سوال    چشم

                                                 
1
Power Systems Engineering Research Center (PSERC) 

2
Energy Networks Strategic Group (ENSG) 
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انوداز،   رسانی استوار است. همچنين، طبوق ايون چشوم    سازي توليد، كاهش ميزان توليد كربن و حفظ امنيت پيوسته برق يكپارچه

 هاي اثرپذيري شبكه از شرايط محيطی صورت پذيرد. يه ارزيابیهاي شبكه برق نيز بايد بر پا هرگونه توسعه زيرساخت

سازي  به منظور بروزرسانی گزارش قبلی خود ارائه كرده است، بر يكپارچه 2012در سال  ENSGبه عالوه، در گزارشی كه 

سوازگار بوا محويط     توليد انرژيو همچنين  توسعه و تقويت شبكه برقتوان  و تقويت شبكه برق تأكيد شده است. از اين رو، می

 [6انداز دانست. ] هاي بارز اين چشم را از جمله ويژگی زيست

 EUREL [7]انداز شبكه برق كشورهاي اتحاديه اروپا مطابق گزارش  بررسی چشم -1-9-5

را منتشر كورد. نكوات    2040انداز شبكه برق اروپا در سال  ، چشم2013( در سال EURELمجمع ملی مهندسی برق اروپا )

 انداز به قرار زير است: اين چشممورد توجه 

 اي كاهش گازهاي گلخانه .1

 رسانی افزايش امنيت برق .2

 پذيري افزايش امنيت رقابت .3

هاي انتقال و توزيع ارائه كرده است كه از  در اين راستا، مجمع ملی مهندسی برق اروپا برخی پيشنهادات را نيز در رابطه با شبكه

گوذاري بوراي افوزايش قابليوت      هاي نوين شبكه انتقال، سرمايه تجهيزات، توسعه فناوريتوان به افزايش راندمان  جمله آنها می

هاي برق و ايجاد خود درمانگري شبكه اشاره كورد. بوا ايون     اطمينان شبكه برق و بهبود امكان كنترل و حفاظت هوشمند شبكه

از رويكردهواي اصولی ايون     محيطوی  ات زيستكاهش اثرو  پذيري اقتصادي افزايش پايايی و رقابترسد كه  تفاسير، به نظر می

 انداز باشد. چشم

 CEA [8]انداز شبكه برق كشور كانادا مطابق گزارش  بررسی چشم -1-9-6

اين كشور متمركوز بور    2050انداز سال  منتشر شده است، چشم 2012( كه در سال CEA) 1بنا بر گزارش انجمن برق كانادا

اي كه حداكثر مقدار انرژي الكتريكی  بهينه تأمين تقاضاي برق است؛ به گونهنوسازي مجدد شبكه برق از طريق تغيير تدريجی 

هواي ايون    كنندگان منتقل شود و در عين حال، سهم دخيل در اقتصاد كربنوی نيوز كواهش يابود. در نتيجوه، ويژگوی       به مصرف

                                                 
1
Canadian Electricity Association (CEA) 
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از  محيطوی  هاي زيسوت  وليد آاليندهكاهش تو  انتقال حداكثر مقدار انرژي، توسعه و نوسازي مجدد شبكه برقانداز بر پايه  چشم

 جمله كربن استوار خواهد بود.

 انداز شبكه برق كشور هندوستان بررسی چشم -1-9-7

انوداز   منتشور شوده اسوت، چشوم     2012گزاري عمومی دولت هند كه در سوال   طبق گزارش وزارت صنايع سنگين و سرمايه

تبديل شدن كشور هند به كشوري شاخص در زمينه توليود  عبارت است از:  2023صنعت تجهيزات الكتريكی اين كشور تا سال 

ميليون دالر سود خالص از طريق ايجاد تعادل بين واردات و صادرات بورق. مطوابق    100تجهيزات الكتريكی و دست يافتن به 

خوش  انداز تشكيل شده است كه در ب هاي مختلف براي تحقق بخشيدن به اين چشم كارگروه تخصصی در حوزه 5اين گزارش، 

 [9اهداف معرفی خواهند شد. ]

انوداز شوبكه هوشومند كشوور      منتشور شوده اسوت، چشوم     2013همچنين، بر اساس گزارش وزارت نيروي هند كه در سال 

پذير، پايدار و داراي قابليت ديجيتالی كه بتوانود   هندوستان عبارت است از: تبديل بخش انرژي هند به يك سيستم ايمن، تطبيق

 [10ن و باكيفيتی را براي همه ذينفعان فراهم آورد. ]انرزي قابل اطمينا

عالوه بر اين، با توجه به اهميت باالي اياالت جنوبی هندوستان به لحاظ جايگاه فناورانوه و بوه ويوژه نقوش مهوم انورژي       

رو، سوند   ها از اهميت زيوادي برخووردار اسوت. از ايون     هاي شبكه برق در اين بخش الكتريكی در اين مناطق، توسعه زيرساخت

انوداز صونعت    اندازي ديگري براي توسعه شبكه برق در اين مناطق ارائه شده است. بر طبق اين سند، بخشی از ابعاد چشم چشم

 به قرار زير است: 2023برق در اين بخش تا سال 

اختصاص به توسعه شبكه انتقال و توزيع  2023گذاري در صنعت برق اين ايالت تا سال  نزديك به نيمی از سرمايه .1

گذاري  ها همچون توليد، افزايش ظرفيت شبكه و ايجاد شبكه هوشمند سرمايه خواهد يافت و مابقی در ساير حوزه

 خواهد شد.

شده  سازي توسعه شبكه برق در جهت دستيابی به شبكه تقويت شده با تلفات كمتر، ظرفيت افزايش يافته و يكپارچه .2

 [11خواهد بود. ]

اي  هاي شبكه برق آتی كشور هندوسوتان را بوه صوورت شوبكه     توان ويژگی اندازهاي آنها می با توجه به اين اسناد و بيانيه چشم

 دانست. سازگار با محيط زيستو  ايمن، ظرفيت توليد، انتقال و توزيع باالتقويت شده، با 
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 [12نام ]انداز شبكه برق كشور ويتنام مطابق گزارش رسمی دولت ويت بررسی چشم -1-9-8

شامل اجزاء زير  2030انداز توسعه نيروي برق اين كشور تا سال  ، چشم2011بر اساس گزارش رسمی دولت ويتنام در سال 

 است:

 رسانی كافی اقتصادي با هدف ضمانت برق –توسعه بخش برق در پيوند با توسعه اجتماعی  .1

با واردات معقول برق، سوخت و ساير منابع توليد  برداري مؤثر از منابع انرژي ملی در جهت توسعه برق همراه بهره .2

 هاي آينده. سازي سوخت و افزايش امنيت انرژي براي نسل انرژي الكتريكی ضمن توجه به ذخيره

 بهبود تدريجی كيفيت برق به منظور تأمين انرژي، باكيفيت رو به افزايش. .3

گذاري در توسعه برق و تشويق  تشويق سرمايه گذاري به منظور گذاري هزينه برق متناسب با مكانيسم سرمايه نرخ .4

 جويی. اي مؤثر و توأم با صرفه استفاده از برق به شيوه

 رسانی با لحاظ كردن حفاظت از منابع طبيعی و تضمين توسعه پايدار توسعه برق .5

 گذاري و تجارت در صنعت برق دهی در سرمايه تأسيس و توسعه تدريجی بازار برق و تنوع .6

كارگيري مناسب و بهينه منابع اوليه انرژي در هر ناحيه و تداوم، ترويج و گسترش  بر پايه بهتوسعه بخش برق  .7

 رسانی روستايی به منظور تضمين تدارك كافی، پيوسته و ايمن برق در همه نواحی  برق

قابوت  افوزايش ر و  توسعه پايدار شبكه بورق در جهوت تحقوق عودالت اجتمواعی     انداز مشخص است كه  از بررسی اين چشم

 باشد. هاي عمده صنعت برق آينده كشور ويتنام می از ويژگی باكيفيتو  پايا، پاكدر توليد برق  اقتصادي

 VENCorp [13]انداز شبكه برق ايالت ويكتورياي استراليا مطابق گزارش  بررسی چشم -1-9-9

مسوئول   1997( كه يك سوازمان دولتوی اسوت، از سوال     VENCorp) 1هاي انرژي ايالت ويكتورياي استراليا شركت شبكه

بوه چواپ    2005هاي برق و گاز ايالت ويكتورياي استراليا است. در گزارش رسمی اين شركت كه در سوال   برداري از شبكه بهره

از طريوق  رسانی با حداكثر قابليت اطمينان و كارآمودي   انداز صنعت برق اين ايالت، دست يافتن به سطح برق رسيده است، چشم

رسوانی بوه عنووان مأموريوت ويوژه       وري و كارآمودي بورق   بازار رقابتی ملی عنوان شده است. در اين خصووص، تضومين بهوره   

                                                 
1
Victorian Energy Networks Corporation (VENCorp) 
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VENCorp   هواي ايون    از مهمتورين ويزگوی   ور بهوره و  باكيفيوت ، پايوا مطرح شده است. از اين رو، توليد، انتقال و توزيع بورق

 انداز خواهد بود. چشم

 هاي فعال در حوزه تجهيزات فشار قوي ركتانداز ش بررسی چشم -1-9-1۰

پس از بررسی شركتهاي بسيار در حوزه برق و انرژي و همچنين شركتهاي سازنده و يا تعميركننده تجهيزات فشار قوي بر 

انداز  (، آن دسته از شركتهايی كه چشم4-3اساس مدل توسعه مفهومی مبنا جهت انجام مطالعات تطبيقی ارائه شده در شكل )

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي بود، به منظور انجام مطالعه تطبيقی مورد  ن شده توسط آنها مرتبط با توسعه فناوريبيا

 ( آورده شده است.3-3بررسی قرار گرفتند. نتايج اين بررسی در جدول )

 

انداز  هاي حوزه تجهيزات فشار قوي، بايد در تدوين بيانيه اوليه چشم هايی كه با توجه به مطالعات تطبيقی شركت زمينه (:3-3)جدول

 در نظر گرفته شوند

 هاي قابل استخراج زمينه انداز چشم انداز حوزه بيان چشم شركت

ABB [14] برق و انرژي 

كارگيري  هاي بسيار نوين مبتنی بر به توسعه روش
هاي نوين پايش و كنترل بهبود يافته به منظور  فناوري

هاي برق و تبديل آن به  بهبود قابليت اطمينان شبكه
 شبكه خوددرمانگر

  افزايش خطاناپذيري شبكه
 برق

 پذيري و  كاهش آسيب
اثرپذيري شبكه از عوامل 

 محيطی

BCTC [15] برق و انرژي 

از  فراهم آوردن ارزش كسب و كار در حوزه انتقال برق
هاي  طريق تحقيقات، ارائه دستاوردها و اجراي نوآوري

وري و پذيرش عمومی  فناورانه كه قابليت اطمينان، بهره
 دهد نسبت به شبكه را ارتقاء می

 پذيري اقتصادي رقابت 

 وري افزايش ايمنی و بهره 

Alstom 
 برق و انرژي [16]

هاي نوآورانه براي ايجاد شبكه برق  توسعه راه حل
 پذير، قابل اطمينان، قابل حصول و پايدار انعطاف

افزايش قابليت اطمينان و پايايی 
 شبكه برق

Schneider 

Electric 
[17] 

 انتقال و توزيع برق
جويانه و  تاْمين انرژي ايمن، قابل اطمينان، بهينه، صرفه

سازگار با محيط زيست و دست يافتن به حداقل ميزان 
 خاموشی شبكه برق

  افزايش پايايی شبكه 

 ها كاهش خاموشی 

  افزايش سازگاري با محيط
 زيست

Red 

Electric 
[18] 

 انتقال برق
سرويس برق رسانی با باالترين كيفيت، دارا بودن مديريت 

پذير، حفظ تعهد استوار نسبت به توسعه  اخالقی و مسئوليت
 ذينفعانپايدار و ارزش آفرينی براي 

 افزايش كيفيت انتقال برق 

  توسعه پايدار شبكه انتقال
 برق

UPE [19] تجهيزات فشار قوي 
تاْمين محصوالت داراي كيفيت رقابتی و در سطح جهانی 

 افزايش كيفيت  و داراي قابليت اطمينان



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
26 

 

 

 1393 بهمنویرایش اول،  تدوین ارکان جهت ساز: 3فاز 

 
 افزايش قابليت اطمينان 

ISA [20] 
هاي مانيتورينگ و  سيستم
گيري تجهيزات فشار  اندازه

 قوي

كيفيت و تدارك دهی با باالترين  تاْمين سرويس
 هاي ارزشمند و قابل اطمينان براي مشتريان حل راه

 افزايش كيفيت 

 افزايش قابليت اطمينان 

 ارزيابی ديدگاه خبرگان حوزه انتقال نيرو در خصوص تجهيزات عايقی فشار قوي -1-1۰

ايشان از وضعيت فعلی هاي خبرگان و كارشناسان داخلی با توجه به شناخت مطلوب  در اين حوزه بايد توجه داشت كه ديدگاه

هوا،   اي اعوم از نشوريات، مقواالت، مصواحبه     هواي كتابخانوه   حوزه انتقال نيرو، بسيار حائز اهميت و اساسی است. مبتنی بر يافته

هاي اخير و نقطه نظرات كالن مسئولين و كارشناسان  هاي منتشر شده، و همچنين بر مبناي صحبت قول ها و ساير نقل سخنرانی

ورد بحث از جمله رياست محترم جمهور، وزير محترم نيرو، وزير محترم نفت، قائم مقام وزير نيرو، موديرعامل  تخصصی حوزه م

هاي تهران و مازندران و ساير صاحبنظران، عمده نظورات خبرگوان و كارشناسوان در مووارد زيور خالصوه        اي استان برق منطقه

 شود: می

 1زيع انرژي برقتأمين ايمنی در كل زنجيره توليد، انتقال و تو -

 2وري به جاي توسعه فيزيكی در صنعت برق تأكيد بر لزوم ارتقاي بهره -

 2هاي تخصصی به مديران و كارشناسان صنعت نياز به ارائه آموزش -

 3هاي بومی به منظور انجام وظايف فراتر از چهارچوب ملی تكيه بر توانمندي -

 3افزايش راندمان و كاهش تلفات انرژي در صنايع كشور -

 3سازي مصرف برق و ايجاد تعادل بين توليد و مصرف وم بهينهلز -

 4آبی هاي برق هاي نيروگاه افزايش توليد برق پاك با استفاده از توسعه ظرفيت -

 1افزايش نرخ توليد و بهبود صادرات برق به كشورهاي منطقه -

                                                 
، روزنامه  دنیهای   1393برداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در شروع سال تحصیلی  متن سخنان معاون بهرهبرداشت شده از 1

 13/7/1393اقتصاد، 

های تابعه  در محه     های مدیران وزارت نیرو و شرکت شایستگیبرداشت شده از متن سخنان وزیر نیرو در آیین زنگ آموزش و توسع  2

 12/7/1393پژوهشگاه نیرو، خبرگزاری ایسکانیوز، 

 12/7/1393برداشت شده از متن مصاحب  مدیر دفتر آموزش و اطالع رسانی سازمان بهره وری انرژی ایران با خبرگزاری مهر، 3

 10/7/1393مازندران، روزنام  رسالت، ای  آب منطق  برداشت شده از متن سخنان مدیرعام 4
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 2رسان به محيط زيست جلوگيري از توليد انرژي آسيب -

 3نقاط مختلف كشورهاي مصرف برق در  تعديل هزينه -

 4هاي نو سعی در خروج از بحران كمبود انرژي با استفاده از انرژي -

 5هاي برق هاي نوين به منظور كاهش قطعی استفاده از فناوري -

 6تحقق توسعه پايدار در سايه مديريت كارآمد انرژي -

 5هاي توليد انرژي خودكفايی در عرصه ساخت نيروگاه -

 7گذاران عرصه برق مينی براي سرمايههاي پشتيبانی و تض ايجاد ظرفيت -

 6هايی از تأمين آب و برق افزايش مشاركت اثرگذار بخش خصوصی در حوزه -

 انداز نويس بيانيه چشم تبيين چارچوب بيانيه و پيش -1-11

انودازي اسوناد سواير كشوورها و نظورات خبرگوان،        هاي صورت گرفته بر روي اسناد باالدستی، ابعاد چشم با توجه به بررسی

هوا در   هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي مشخص شده است. اين زمينوه  انداز توسعه فناوري هاي مهم در تدوين چشم هزمين

 ( آمده است.5-3شكل )

 

                                                                                                                                                                  
ریزی و توسع  شبک  شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی بهرق ایهران    برداشت شده از متن گفتگوی معاون برنام 1

 10/7/1393رسانی وزارت نیرو )پاون(، روزنام  جام جم،  )توانیر( با پایگاه اطالع

 10/7/1393اینده استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی با خبرگزاری مهر، گفتگوی نمبرداشت شده از متن 2

های وزارت نیرو در برنام  ششم توسع  با خبرگزاری دانشجویان ایران  برداشت شده از متن گفتگوی قائم مقام وزیر نیرو در مورد برنام 3

 9/7/1393)ایسنا(، 

یروی برق کردستان در نشست خبری مدیران عام  صنعت آب و بهرق اسهتان   برداشت شده از متن سخنان مدیر عام  شرکت توزیع ن4

 18/6/1393کردستان، روزنام  جمهوری اسالمی، 

برداشت شده از سخنان معاون هماهنگی تولید شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )تهوانیر( در مهورد   5

 18/6/1393برگزاری فارس نیوز، ی جدید، خها فناوریرونق استفاده از 

 4/6/1393برداشت شده از متن سخنرانی وزیر نفت در دهمین همایش بین المللی انرژی ب  میزبانی وزارت نیرو، خبرگکزاری موج، 6

نی پایگهاه اطهالع رسها   برداشت شده از متن سخنان ریاست محترم جمهوری در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشهد وزارت نیهرو،   7

 8/12/1392، اطالع رسانی ریاست جمهوری وزارت نیرو )پاون( ب  نق  از پایگاه
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 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي انداز توسعه فناوري هاي چشم زمينه(: 5-3) شكل

 

هواي   انداز بايد شامل مفواهيم و ارزش  گردد كه بيانيه چشم مشخص میهاي استنتاج شده از منابع مذكور  بندي زمينه با جمع

 زير باشد:

 هاي شبكه انرژي توسعه فناوري با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي و به منظور تعديل هزينه .1

 توسعه فناوري با تأكيد بر برقراري عدالت و رفاه اجتماعی و بهبود رقابت اقتصادي .2

 گرفتن مالحظات زيست محيطیتوسعه فناوري با در نظر  .3

 برداري از تجهيزات عايقی فشار قوي سازي دانش طراحی، توليد و بهره توسعه فناوري با بومی .4
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 تربيت نيروي انسانی متخصص به منظور رسيدن به خودكفايی .5

 توسعه پايدار فناوري براي تسهيل رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي  .6

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي ا در نظر گرفتن مالحظات ايمنی در بكارگيري فناوريتوسعه فناوري ب .7

 توسعه فناوري متضمن افزايش كيفيت و كفايت برق توليدي كشور .8

 انتقال و توزيع برق مطمئن و پايا ،توسعه فناوري براي توليد .9

به شورح زيور    در كشورنوين تجهيزات عايقی فشار قوي ي ها فناوريانداز توسعه  بر اساس موارد ذكر شده، بيانيه اوليه چشم

 گردد: تبيين و اعالم می

 

( براي اعضاي كميته راهبري ارسوال شود و پوس از    (2)پيوست انداز ) سپس، اين بيانيه به همراه پرسشنامه ارزيابی چشم

آورده  (1)پيوسدت  اصالح گرديد. ضمنا، اسامی اعضاي كميته راهبري در  شرح صفحه بعدانداز نهايی به  دريافت نتايج، چشم

 شده است.

 

 

 

مجاهدت ملی، جمهوری اسالمی ایهران   و قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان، عزمب  با اتکال 

، افزایش با اهتمام بر تحقق خوداتکایی ملی ،1404در افق ها و اصول خود در مسیر تحقق آرمان

و توسهع    ،و تجلی عدالت اجتماعی، با دسهتیابی به  دانهش فنهی سهاخت      اقتصادیپذیری رقابت

در و برداری از تجهیزات عایقی فشار قوی سازگار با محیط زیست در مناطق با اقلیم خها   بهره

، افازایش  فشاار واوی  عایقی های نگهداری و تعمیرات تجهیزات کاهش هزینه راستای

های ناخواسته شبکه بار   وی، کاهش خاموشیطول عمر مفید تجهیزات عایقی فشار و

مجاهدت ملی، جمهوری اسالمی ایران در مسهیر   و قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان، عزمب  با اتکال 

قق خوداتکایی ملی و تجلی عهدالت اجتمهاعی،   با اهتمام بر تح 1404در افق ها و اصول خود  تحقق آرمان

برداری از تجهیزات عایقی فشار قوی سازگار با محهیط زیسهت در    با دستیابی ب  دانش فنی ساخت و بهره

فشاار  عاایقی  های نگهداری و تعمیرات تجهیازات   کاهش هزینه در راستایمناطق با اقلیم خا  

هاای   ایمنی شبکهوابلیت اطمینان و و افزایش  های ناخواسته شبکه بر  ، کاهش خاموشیووی

 کند. را دنبال می  هزین  و کم  تأمین برق پایا، باکیفیت، ای انتقال بر  در سطح ملی و منطقه
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 اندازي( انداز )توصيفات پساچشم تعريف واژگان چشم -1-12

 تواند با آموزش  جی، حمايت يا تعامل براي بقاء نياز نباشد. اين امر میخوداتكايی: حالتی است كه به هيچ كمك خار

ساز  و زمينه سازي تكنولوزي محقق شود ها و تجهيزات نوين به منظور بومی نيروي انسانی متخصص و توسعه فناوري

 استقالل سياسی نيز باشد.

 سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت پذيري توانايی افزايش سهم بازار،  رقابتپذيري اقتصادي:  رقابت

 .عادالنه و بين المللی براي يك دوره طوالنی است

  ،عدالت اجتماعی: شرايطی است كه همگان بتوانند از آن به طور مساوي بهره برند و به ساير عوامل زيست محيطی

 د.هاي آينده ضرري وارد نساز اجتماعی، اقتصادي و سياسی نسل حاضر و نسل

 رسانی و اثرگذاري انرژي توليد، منتقل و توزيع شده بر محيط و همچنين  سازگار با محيط زيست: به معنی عدم آسيب

پذيري و اثرپذيري انرژي توليد، منتقل و توزيع شده از عواملی همچون تغييرات دما، بارندگی، وجود گرد و  عدم آسيب

 غبار، فعاليت حشرات موذي و ... است.

 :برقی است كه توانايی الزم براي تامين نيازهاي توان و انرژي الكتريكی مشتركين با در نظر گرفتن  برق پايا

ريزي نشده محتمل اجزاي شبكه، و توانايی تحمل اغتشاشات  هاي برنامه ريزي شده و خروجی هاي برنامه خروجی

به عبارت ديگر به  كه را توأما داشته باشد.ناگهانی مانند اتصال كوتاه الكتريكی يا از دست دادن غيرمنتظره اجراي شب

 كنندگان را داشته باشد، شبكه برق پايا گويند. شبكه برقی كه توانايی تأمين برق كافی و ايمن براي مصرف
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  برداري آن كمينه بوده و منافع حاصل از  هاي ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره مجموع هزينهبرق اقتصادي: برقی است كه

 شينه باشد.توليد آن بي

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در  تعيين اهداف كالن توسعه فناوري -2

 مناطق با اقليم خاص

 نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق بوا اقلويم خواص    هاي اهداف كالن در توسعه فناوري سند،روند تدوين  ةدر ادام

هواي مطلووب حاصول از توسوعه فنواوري       هاي توسعه يك فناوري، بيانگر مقاصد و يا خواسوته  اند. اهداف، در برنامه تعيين شده

شوند. اگرچه اهداف ممكن اسوت در سوطوح مختلفوی قابول تعريوف       باشند كه از طريق انجام اقدامات پيشنهادي محقق می می

شوود كوه بور     اهداف اساسی معرفی شوند. اهداف اساسی به اهودافی گفتوه موی    باشند، ليكن، در سند راهبردي الزم است صرفاً

 هاي حوزه سند تأثيرگذار هستند. هاي اصلی فعاليت گيري جهت

 مبانی نظري تدوين اهداف كالن برنامه راهبردي -2-1

انوداز   ي چشوم هاي كالن يك برنامه راهبردي، تدوين اهداف توسعه در راسوتا  گيري هاي اساسی در تعيين جهت يكی از گام

گيرد. در حقيقوت،   انداز انجام می نمودن مسير نيل به چشم  گذاري، در سطح كالن، به منظور شفاف تعريف شده است. اين هدف

انداز در افق زمانی تعيين شده، به چه مقاصدي  به منظور رسيدن به چشم"اهداف مذكور پاسخگوي يك سؤال اساسی با عنوان 

گران دخيل در نظام توسعه فناوري، اهوداف   انداز، كنش تعيين اين اهداف در مسير دستيابی به چشماست. با  "بايد دست يافت؟

صوورت   هواي خوود را براسواس آن اهوداف بوه      ها و فعاليت گيري ها، تصميم ريزي كنند و در نتيجه، برنامه مدتی را دنبال می بلند

 [1] دهند. تر و با جزئيات بيشتر انجام می دقيق

-بوه -پذيرد. رويكرد بواال  باال صورت می-به-پايين و پايين-به-سی پيشنهادي، تدوين اهداف با دو رويكرد باالشنا در روش

-باشد. در مقابل، رويكرد پايين پايين رويكردي هدف محور است كه به دنبال ترسيم يك آينده مطلوب براي توسعه صنعت می

راستايی اهداف  ستفاده از رويكرد تركيبی تدوين اهداف، از يك طرف، همبه توسعه صنعت دارد. با ا 1محورباال نگاهی مسئله-به

ساز باالدستی حفظ شده و از طرف ديگر، تمام مسوائل و مشوكالت موجوود در     اندازهاي كالن ملی و ساير اركان جهت با چشم

                                                 
1
Issue-based 
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پوايين  -بوه -ن با نگواهی بواال  گيرند. در اين بخش، فرآيند تدوين اهداف كال مسير توسعه صنعت مورد تحليل و بررسی قرار می

هاي هدف كه  شوند. عالوه بر حوزه هاي اهداف مشخص می انداز و با تعريف حوزه گيرد. اين اهداف در راستاي چشم صورت می

هواي   هوا و ويژگوی   هاي اين اهداف نيز بايد تعيين شود. به منظور تعيين حووزه  بيان كننده ابعاد اهداف هستند، كيفيت و ويژگی

 گذاري پرداخته خواهد شد.هاي هدف اف، به بررسی مدلضروري اهد

 هاي اهداف تعيين شده حوزه -2-2

هاي اهداف تعيين شده اسوت. در   ريزي راهبردي در سطح بنگاه، مطالعات مختلفی با موضوعيت تدوين حوزه در منابع برنامه

 شود: ها پرداخته می زير، به طور خالصه به بررسی اين مدل

 [21] (1996، 1ل كارت امتيازي متوازن )كاپالن و نورتونهاي اهداف در مد حوزه 

 وري( منظر مالی )سودآوري، رشد درآمد و افزايش بهره -

 هاي پيشنهادي بنگاه با توجه به مشتريان( تعيين ارزشو  ن مشتريانيمنظر مشتري )تعي -

و خدمات جديد، خدمات پس  گيري درمورد توسعه محصوالت كنندگان، تصميم منظر فرآيندهاي داخلی )روابط با تأمين -

 از فروش و مهندسی مجدد فرايندهاي توليد(

هاي  برنامه و  هاي اطالعاتی الزم دسترسی به سيستم  منظر يادگيري و رشد )رضايت كاركنان، فضاي مناسب كاري، -

 آموزش كاركنان(

 [22] (2۰۰4) 2هاي اهداف در مدل پيرس و رابينسون حوزه 

 وري، بخش مالی، منابع انسانی و لحاظ كردن محيط خارجی بهرهتوجه به مشتري، نوآوري، 

 [23] (2۰۰9هاي اهداف براساس مدل تركيبی فيليپس ) حوزه 

 بازار )سعی در حفظ سهم بازار فعلی، افزايش صادرات( -

 نوآوري )باالبردن توان نوآوري و طراحی محصول( -

                                                 
1
Kaplan & Norton 

2
Pierce & Robinson 
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 احدهاي توليدي و خدماتی شركت(وري و وري )بهبود كيفيت محصوالت توليدي، افزايش بهره بهره -

 منابع مالی )استفاده بهينه از منابع مالی شركت و خارج از شركت براي تأمين اهداف بازار( -

 منابع انسانی )ايجاد انگيزه براي ارائه كار بهتر( -

 هاي اجتماعی )حفظ محيط زيست و حفظ ايمنی و بهداشت محيط كار(مسئوليت -

 مواد اوليه مورد نياز از داخل كشور(منابع اوليه )تالش براي تأمين  -

 [24] (1386) 1هاي اهداف براساس مدل دكتر اعرابی حوزه 

 سودآوري -

 ها برمبناي استانداردهاي جهانی( ها و سيستم سازي رويه وري )ساده بهره -

 اي( الملی و منطقه هاي بين موضع رقابتی )ارتقاي نقش و جايگاه در اقتصاد ملی، توسعه همكاري -

 سازي( گذاري در نيروي انسانی و ظرفيت اركنان )سرمايهپيشرفت ك -

 روابط كاركنان -

 رهبري فناورانه -

 گيرندگان( مسئوليت اجتماعی )جلب رضايت، اعتماد و مشاركت خدمت -

 

 هاي اهداف تعيين شده ويژگی -2-3

كوه بوا   هوا   شده است. اين ويژگی بيانهايی نيز براي اهداف  هاي هدف ذكر شده، ويژگی در ادبيات موضوع، عالوه بر حوزه

 عبارتند از:شوند،  مطرح می Smart Goalsعنوان 

- S :كننده تغييري باشد كه قرار است اتفاق بيافتد.( طور واضح و عينی بيان  )به 2مشخص باشد 

- M :3گيري باشد قابل اندازه 

                                                 
 ران مورد استفاده قرار گرفته است.ين مدل در مورد تدوين استراتژي گمرك ايا 1

2
 Specific 

3
 Measurable 
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- A :1قابل دستيابی باشد
 

- R :2گرايانه باشد واقع 

- T :(6-3)شكل  3محدود به زمان باشد. 

 

 هاي اهداف كالن (: ويژگی6-3شكل )

 

 ها تدوين اوليه اهداف كالن بر اساس ورودي -2-4

توان به معرفوی   گذاري بنگاهی و نيز با كسب بينش از مطالعات موردي صورت پذيرفته، می هاي هدف با درنظر داشتن مدل

تواند بوه صوورت دريافوت ورودي از     ن میهاي ضروري در تدوين اهداف پرداخت. روش پيشنهادي براي تدوين اهداف كال گام

انداز، اصول ارزشی و هوشمندي فناوري باشود. در ايون روش، ابتودا الزم اسوت توا از نظورات        راستا با چشم نظرات خبرگان هم

هواي خبرگوی و بحوث گروهوی ميوان       خبرگان پيرامون اهداف كالن توسعه صنعت استفاده شود. ايون كوار بوا برگوزاري پنول     

هواي   چارچوب نتايج حاصل از هوشمندي فناوري )روندهاي رشد و توسعه فناوري در آينده(، با تأكيد بور مولفوه   متخصصين، در

توان اين طور بيان نمود كه اهوداف، ترجموه    گيرد. در مجموع می انداز و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت می موجود در چشم

 انداز در ابعاد مختلف است. چشم

                                                 
1
 Achievable 

2
Realistic 

3
 Time Bound 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
35 

 

 

 1393 بهمنویرایش اول،  تدوین ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

گران به پااليش اين  آوري شده متخصصين پيرامون اهداف كالن، در اين مرحله الزم است تا تحليل معبا توجه به نظرات ج

گران، نظرات خبرگان را در  هاي هدف بپردازند. به عبارت ديگر، تحليل هاي هدف و ويژگی نتايج با درنظر داشتن دو محور حوزه

 كنند. ها را بازنويسی می اي ضروري، آنه بندي نموده و با درنظرداشتن ويژگی هاي هدف دسته حوزه

ها در هر مورد مطالعاتی  ها پرداخته شود. اگرچه، اين حوزه پردازند كه الزم است به آن هاي اهداف به معرفی ابعادي می حوزه

بنودي   دسوته ها ارائه نمود. اين  توان يك حالت عمومی براي اين حوزه هاي مختلفی هستند، اما می بندي ها و دسته داراي تفاوت

هوا در هور    جانبه آن ريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردي است و الزامی در پوشش همه دهی ذهنی برنامه تنها به منظور سامان

 آورد.  مورد مطالعاتی به وجود نمی

 سازي اهداف كالن تاْييد و نهايی -2-5

اوليه تعيين شده، براي نهايی شدن نيازمند تاْييود  اهداف كالن راهنماي توسعه در ساير مراحل خواهند بود. بنابراين، اهداف 

گران كمك  دوباره افراد متخصص است. اجراي اين مرحله به كاهش خطاهاي ناشی از بازنويسی و پااليش اهداف توسط تحليل

 كند. می

در ايون بخوش    پيوندد، اهداف كالن تدوين شوده  هاي مختلف سند در يك فرايند تعاملی به وقوع می از آنجا كه تدوين گام

باال( و دريافت تصوير -به-هاي بعدي سند دچار تغيير و اصالح شوند. تدوين اهداف خرد )اهداف پايين است با تدوين گام ممكن

تواند منجر به بازبينی در اهداف كالن شود. مراحل تدوين  تر از وضعيت موجود يكی از مهمترين بازخوردهايی است كه می واقعی

 به صورت گرافيكی ارائه شده است. (7-3شكل ) ر خالصه دراهداف كالن، به طو
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 [1] (: نحوه تعيين اهداف كالن در سند توسعه فناوري7-3شكل )

 

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با  فرآيند تدوين اهداف توسعه فناوري -2-6

 اقليم خاص

، ابتودا بايود بوه    ايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاصنوين تجهيزات ع هاي به منظور تدوين اهداف كالن توسعه فناوري

هاي  مرور ادبيات و مطالعه تعاريف و مفاهيم مرتبط با اهداف پرداخته شود. نتيجه مرور ادبيات و مطالعات انجام گرفته در بخش

مأموريوت بوا اهوداف،    انوداز و   شده است. اهم اين مباحث عبوارت بودنود از تعريوف اهوداف، رابطوه چشوم       قبلی اين فصل ارائه 

 گشت.  صورت مفصل ارائه هاي اهداف بلندمدت و ... كه به  هاي اهداف، حوزه ويژگی
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نوين تجهيزات عايقی  هاي هاي قبل، در اين گزارش، به منظور تعيين اهداف توسعه فناوري مطابق فرآيند ذكر شده در بخش

 شده است، كه عبارتند از: از منابع مختلفی استفاده  فشار قوي در مناطق با اقليم خاص

 نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص هاي مطالعات تطبيقی انجام شده در حوزه فناوري -1

 نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص هاي پژوهی تهيه شده براي فناوري گزارش آينده -2

 تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص نوين هاي پذيري استفاده از فناوري گزارش توجيه -3

 نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص هاي انداز تدوين شده در حوزه فناوري چشم -4

 تجهيزات عايقی فشار قوياسناد باالدستی مربوط به  -5

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با مراحل تدوين اهداف توسعه فناوري -2-7

 اقليم خاص

نوين تجهيزات عايقی فشار قووي در منواطق بوا     هاي مشخص است، اهداف توسعه فناوري( 7-3شكل )همان گونه كه در 

هواي   انداز و در مسير استراتژي كالن انرژي كشور باشد و با توجه بوه قابليوت   كشور، بايد در جهت رسيدن به چشم اقليم خاص

انوداز از   هواي چشوم   انداز و اهداف بيوان شوود. شواخص    هاي چشم ست تفاوت بين شاخصوري تعيين گردند. در اينجا الزم اافن

تور و نيوز ابعواد و     اند كه بازه زمانی آن بلند مدت است. در حاليكه اهداف، بوازه زموانی كوتواه    يكسري عوامل كلی تشكيل شده

 انداز دارند. هاي چشم تري نسبت به شاخص هاي جزئی سنجه

پژوهوی، گوزارش    گوزارش آينوده  مطالعوات تطبيقوی،   بررسی مطالعوات مبنوا شوامل    با  در اين سند، به منظور تدوين اهداف

تجهيزات اخذ نظرات خبرگان حوزه نويس اوليه اهداف تدوين شد. سپس، با  انداز سند و اسناد باالدستی، پيش پذيري، چشم توجيه

گردد. در نهايت، پوس از   سند مورد بحث، تعيين مینهايی اهداف و به بررسی اطالعات حاصل از اين منابع پرداخته  فشار قوي،

روش )متودولوژي(   شووند.  مشخص موی  به نظرات خبرگانبا توجه  كيفیو  كمیسازي اهداف و تعيين بازخوردها، اهداف  نهايی

 ( نشان داده شده است.8-3منتخب تدوين اهداف در شكل )
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 (: مدل اجرايی تدوين اهداف8-3شكل )

 اهداف استخراج شده به عنوان نتايج حاصل از بررسی منابع مختلف ارائه شده است.در ادامه، 

 

 نتايج حاصل از بررسی گزارش مطالعات تطبيقی -2-7-1

هواي فعوال در حووزه     هاي كالن سواير كشوورها و شوركت    همانطور كه در ادبيات مربوط به تعيين اهداف اشاره شد، برنامه

هاي موجود باشد و كمك شايانی بوه انتخواب    مناسبی براي شناسايی اهداف و اولويت تواند منبع تجهيزات عايقی فشار قوي می

هاي فعال در حوزه تجهيزات عايقی فشار قوي بور مبنواي مودل     اهداف كالن كند. در اين مرحله، اسناد ساير كشورها و شركت

ها و كشورها  ند توسعه تكنولوژيكی شركت( و در نظر گرفتن پراكندگی جغرافيايی و رو4-3توسعه مفهومی ارائه شده در شكل )

 هاي اهداف بررسی شده و نتايج حاصل از تحليل آنها در ادامه آورده شده است. مورد بررسی قرار گرفتند. از اين رو، حوزه

 

 

 مطالعات مبنا:
 مطالعات تطبیقی

 گزارش آینده پژوهی گزارش توجی  پذیری
 اسناد باالدستی  شم انداز

 
 

 

 ارا ه  یش نوی  اولیه اهدا 

 

 

 اخ  نظرات خبرگان

 

 

 کمی سازی اهدا 

 

 

 تعیین اهدا  نهایی
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 [2بررسی اهداف شبكه برق امريكاي شمالی مطابق گزارش دپارتمان انرژي امريكا ] -2-7-1-1

( Grid2030سال آينده طبق گزارش دپارتمان انرژي امريكا ) 100كاي شمالی در اهداف متصور شده براي شبكه برق امري

( تفكيك شده است. همچنين، اين 2030( و بلندمدت )تا سال 2020مدت )تا سال  (، ميان2010مدت )تا سال  به سه دوره كوتاه

به حوزه فنواوري تعيوين شوده بوراي سوند      هاي مختلفی بيان نموده است. از اين رو، با توجه  سند اهداف شبكه برق را در حوزه

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي، تنها به بيان اهداف مرتبط بوا تجهيوزات فشوار قووي در دو رده      راهبردي توسعه فناوري

 كنيم. برخی از اين اهداف به شرح زير هستند: انتقال برق و توزيع برق اكتفا می

  مدت( )كوتاه 2010اهداف تا سال 

o  انتقالرده 

 برداران شبكه شفافيت اطالعاتی زمان حقيقی براي همه بهره 

o رده توزيع 

 آشكارسازي خاموشی در هر محل بصورت ريموت 

 استفاده از شبكه بصورت بهبوديافته و با هزينه كمتر 

  مدت( )ميان 2020اهداف تا سال 

o رده انتقال 

  50كاهش متوسط تلفات شبكه به اندازه٪ 

o رده توزيع 

  اطالعات و توان به صورت زمان حقيقی و دوطرفهانتقال 

  بلندمدت( 2030اهداف تا سال( 

o رده انتقال 

 100 درصد توان الكتريكی جاري در شبكه هوشمند 
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كاهش و  كاهش هزينه توزيع برق، كاهش تلفات خطوط انتقالهاي  شود اهداف اين سند در حوزه همانطور كه مالحظه می

 بيان شده است. ها خاموشی

 EUREL [7]بررسی اهداف شبكه برق كشورهاي اتحاديه اروپا مطابق گزارش  -2-7-1-2

طبق گزارش مجمع ملی مهندسی برق اروپا  2040اهداف مرتبط با تجهيزات فشار قوي شبكه برق اروپا تا سال 

(EUREL) :به قرار زير است 

 امنيت تأمين برق، براي نمونه كاهش وابستگی به خريد برق .1

 هاي انرژي منصفانه براي مثال قيمت پذيري، امنيت رقابت .2

 اي درصدي گازهاي گلخانه 95تا  80كاهش  .3

ريزي براي  همچنين، در اين سند، به منظور تحقق اين اهداف، راهكارهايی از قبيل افزايش قابل توجه بازدهی تجهيزات، بودجه

ل و توزيوع، ايجواد انگيوزش بوراي توسوعه      هاي توليد، انتقا ريزي براي تحقيق و توسعه در همه بخش كاهش توان پيك، بودجه

گذاري در زمينه كنترل هوشومند،   ( و ايجاد انگيزش براي سرمايهHVACيا  HVPCتلفات ) هاي انتقال بسيار بلند كم شبكه

 حفاظت و توابع خوددرمانگر شبكه پيشنهاد شده است.

كاهش و افزايش راندمان شبكه برقهاي اهداف را به صورت  توان حوزه با مرور اهداف و راكارهاي ارائه شده در سند مذبور، می

 برداشت كرد. تلفات شبكه انتقال

 [1۰بررسی اهداف شبكه برق هوشمند كشور هندوستان ] -2-7-1-3

شده و مطابق بوا برناموه   اي زمانبندي  ست طبق برنامهبرخی از اهداف مرتبط با تجهيزات فشار قوي ارائه شده در سند كه قرار ا

 م وزارت نيروي كشور هندوستان تحقق يابد عبارتند از:14

 كنندگان در سراسر كشور تأمين برق پايدار و هميشگی به همه مصرف 

 درصد 10هاي شبكه توزيع به زير  كاهش تلفات در همه بخش 

 ز صنعتی و تجاريهزار روستا و مراك 20هاي ميكرو در  توسعه شبكه 

 هاي افزايش بازدهی انرژي به صورت ديناميك )هوشمند( در سطح ملی اجراي برنامه 

كواهش تلفوات   ، هاي غيرمترقبه كاهش قطعی شبكه و خاموشیهاي اهدافی همچون  توان به حوزه از بررسی اين اهداف نيز می

 برق پی برد. يعافزايش راندمان انتقال و توزو  برقراري عدالت اجتماعی، شبكه برق
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 [25بررسی اهداف صورتجلسه مصوب اتحاديه اروپا در خصوص مطالعات استراتژيك شبكه برق آينده ] -2-7-1-4

موديريت سورمايه در   »، اهداف استراتژيك اين اتحاديه در چهار كارگروه مطالعواتی  2007مطابق گزارش اتحاديه اروپا در سال 

برداري، بازيوابی   معماري و ابزارهاي الزم جهت بهره»، «ري و ابزارهاي جديدشبكه انتقال آينده، معما»، «بخش انتقال و توزيع

ارائوه شوده اسوت. ايون     « هاي هوشمند يكپارچه برداري پيشرفته شبكه فشار قوي و شبكه بهره»و « هاي دفاعی شبكه و برنامه

 اهداف عبارتند از:

 اهداف كارگروه مطالعاتی مديريت سرمايه در بخش انتقال و توزيع 

o ها و ابزارهاي پيشرفته مونيتورينگ، تعيين وضعيت به منظور نگهداري و  ها، مدل گذاري روي روش سرمايه

 تعميرات پيشگيرانه

o هاي كنونی شبكه ها با به كارگيري زيرساخت عرضه پروژه 

 اهداف كارگروه مطالعاتی شبكه انتقال آينده، معماري و ابزارهاي جديد 

o  برداري  هوشمند در شبكه انتقال به منظور فراهم آوردن سطوح قابليت بهرهتوسعه تجهيزات و كاربردهاي

 اي ميان شبكه

 برداري، بازيابی شبكه و ابزارهاي دفاعی اهداف كارگروه مطالعاتی معماري و ابزارهاي الزم جهت بهره 

o ل پيشگيرانه هدف اصلی از منظر دفاعی و بازيابی، ايجاد يك شبكه خوددرمانگر داراي سطح بااليی از كنتر

 ها در تلفيق با بازيابی اتوماتيك شبكه است. مركززدايی شده و مديريت خاموشی

 هاي هوشمند يكپارچه برداري پيشرفته شبكه فشار قوي و شبكه اهداف كارگروه مطالعاتی بهره 

o هاي انتقال ارزيابی و ارتقاء امنيت زمان حقيقی شبكه 

o الهاي انتق ارزيابی حالت، كيفيت و دقت شبكه 

كواهش  هاي تجهيزات فشار قووي در راسوتاي    اهداف ارائه شده توسط اين اتحاديه نيز بيانگر اهميت بسزاي توسعه فناوري

 است. شبكه يكپارچه و خوددرمانگرو رسيدن به يك  هاي شبكه خاموشیو  تلفات
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 هاي فعال در حوزه تجهيزات فشار قوي بررسی اهداف شركت -2-7-1-5

هاي سازنده و يا تعميركننده تجهيزات فشار قوي  در حوزه برق و انرژي و همچنين شركتهاي بسيار  پس از بررسی شركت

(، آن دسته از شركتهايی كوه اهوداف   4-3بر اساس مدل توسعه مفهومی مبنا جهت انجام مطالعات تطبيقی ارائه شده در شكل )

وي بود، به منظور انجام مطالعه تطبيقوی موورد   هاي نوين تجهيزات عايقی فشار ق بيان شده توسط آنها مرتبط با توسعه فناوري

 ( آورده شده است.4-3بررسی قرار گرفتند. نتايج اين بررسی در جدول )

 براساسهاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص  اهداف تعيين شده براي توسعه فناوري(: 4-3جدول )

 ويهاي حوزه تجهيزات فشار ق العات تطبيقی شركتمط

 هاي هدف استخراج شده حوزه اهداف عنوان گزارش

 BCTC [15]گزارش 

 توسعه شبكه انتقال تا باالترين حد انتقال توان .1

 رسانی كاهش تلفات و فراهم كردن ايمنی برق .2

هاي كنونی به منظور افزايش  مديريت سرمايه .3
هاي قابليت اطمينان و به حداقل رسانيدن  شاخص
 و پشتيبانی هاي تعمير و نگهداري هزينه

 هاي فيزيكی و عملياتی كاهش اثرات ناشی از ريسك .4

 كاهش تلفات .1

 افزايش ايمنی شبكه برق .2

 افزايش قابليت اطمينان .3

 كاهش هزينه نگهداري و تعميرات .4

اهداف مطالعاتی كميته خطوط 
 CIGRE [26]انتقال 

 افزايش قابليت اطمينان خطوط انتقال .1

 انتقالپذيري خطوط  افزايش قابليت دسترس .2

 افزايش ظرفيت بكارگيري خطوط انتقال .3

 افزايش قابليت اطمينان -1

 پذيري افزايش قابليت دسترس -2

 افزايش ظرفيت خطوط انتقال -3

اهداف مطالعاتی كميته 
هاي فشار قوي  پست

CIGRE  [26] 

 بهبود قابليت اطمينان .1

 مديريت بهينه سرمايه .2

محيطی و تسريع توسعه پايدار  كاهش اثرات زيست .3
 برق هاي پست

 افزايش قابليت اطمينان .1

 افزايش سازگاري با محيط زيست .2

 توسعه پايدار .3

اهداف مطالعاتی كميته 
تجهيزات فشار قوي 

CIGRE  [26] 

 بهبود مشخصات فنی تجهيزات رده انتقال و توزيع .1

 افزايش قابليت اطمينان تجهيزات رده انتقال و توزيع .2
افزايش قابليت اطمينان تجهيزات فشار 

 قوي

 [27پژوهی ] نتايج حاصل از بررسی گزارش آينده -2-7-2

فناورانوه سايركشوورها و    يكورد بوا توجوه بوه رو   و  پژوهوی  هاي مربوط به آينده گزارشعالوه بر مطالعات تطبيقی، با مطالعه 

تجهيوزات  فضاي حاكم بر فنواوري  پژوهی،  در گزارش آينده ،. از سوي ديگرنمودپيشنهاد را اهداف مختلفی توان  میسسات، ؤم

فضواي فناورانوه ايون    مطالعوه   ، اهداف مستخرج حاصل ازبنابراين عايقی فشار قوي در جهان نيز مورد برسی قرار گرفته است.
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پژوهوی   هاي اهداف خوبی را در اختيار ما قرار دهد. دو هدف كلی مستخرج از گزارشات آينده تواند زمينه كشورها و مؤسسات می

اند. با ايون حوال، بنوا بور      اند. همچنين، رويكردهاي فناورانه مرتبط با آنها نيز بيان شده ره قرار گرفتهدر انتهاي فاز دوم مورد اشا

نيوز ارائوه شوده    ( 5-3جدول ) پژوهی در موضوعيت ارائه اهداف در اين بخش از گزارش، اهداف حاصل از مطالعه گزارش آينده

 است.

بر اساس مطالعه گزارش  تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاصفناوري  براي توسعهاهداف تعيين شده (: 5-3جدول )

 پژوهی آينده

 اهداف عنوان گزارش

 پژوهی اهداف مستخرج از آينده
 افزايش سازگاري با محيط زيست بر مبناي تقويت ساختار شبكه برق در برابر عوامل ناسازگار محيطی

 محيطی و گرمايش زمين ممانعت از تشديد بحران زيستافزايش سازگاري با محيط زيست با هدف 

 

 [28پذيري ] نتايج حاصل از بررسی گزارش توجيه -2-7-3

هواي مختلوف، توانوايی و پتانسويل بكوارگيري فنواوري در        يكی از پارامترهاي مهم در تعيين اهداف كالن توسعه فنواوري 

ها بتوان به نتايج مناسوبی   هاي فناوري در اين حوزه سيلسازي و شكوفاسازي پتان هاي مختلف است؛ به طوري كه با فعال زمينه

پذيري  هاي تجهيزات عايقی فشار قوي به طور مفصل در گزارش توجيه هاي بكارگيري فناوري ها و پتانسيل دست يافت. قابليت

هواي   ی فنواوري پذيري يك منبع مناسب براي تعيوين توانواي   توان گفت كه گزارش توجيه ها بحث شده و می توسعه اين فناوري

( 6-3، در جودول ) پوذيري  اهداف استنباط شده از گزارش توجيهباشد.  تجهيزات عايقی فشار قوي و تعيين اهداف براي آينده می

 آورده شده است.

بر اساس مطالعه هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص  فناوريبراي توسعه اهداف تعيين شده : (6-3) جدول

 پذيري توجيهگزارش 

 اهداف مرجع استخراج اهداف

 پذيري فنی گزارش توجيه
هاي  گيري از توسعه فناوري پذيري شبكه انتقال برق از محيط زيست با بهره كاهش تأثيرپذيري و آسيب

 نوين تجهيزات عايقی فشار قوي

 پذيري سياسی گزارش توجيه

ها با استفاده  مرزي از طريق تأمين دائم و با كيفيت برق در اين حوزه ارتقاي توان دفاعی كشور در مناطق
 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي از فناوري

بهبود و توسعه شبكه برق و كارآيی تجهيزات به منظور خودكفايی و بی اثر كردن شرايط تحريم براي 
 هاي نوين صنعت برق گيري از فناوري صنعت برق كشور با بهره

 پذيري اجتماعی گزارش توجيه
هاي نوين  ور در مناطق با اقليم خاص با استفاده از فناوري محور در تأمين برق بهره تحقق رويكرد عدالت

 تجهيزات عايقی فشار قوي
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 اهداف مرجع استخراج اهداف

 پذيري اقتصادي گزارش توجيه

هاي نوين ساخت و  كارگيري فناوري هاي برق فشار قوي با به هاي تحميلی شبكه كاهش هزينه
 برداري تجهيزات عايقی فشار قوي بهره

گيري از فرآيندهاي نوين تجهيزات  بينی صحيح بار مصرفی شبكه با بهره كاهش جرائم ناشی از عدم پيش
 ها عايقی فشار قوي و توسعه اين فناوري

 پذيري زيست محيطی گزارش توجيه
هاي نوين  با استفاده از فناوري اي هاي زيست محيطی خصوصاً گازهاي گلخانه كاهش ميزان نشر آالينده

 تجهيزات عايقی فشار قوي در راستاي انتقال انرژي پاك

 

 انداز تدوين شده نتايج حاصل از بررسی چشم -2-7-4

مورد بحث واقع شد  1404هاي تجهيزات عايقی فشار قوي در سال  هاي كلی فناوري انداز، ويژگی در تدوين چشماز آنجا كه 

بايست با تعريف و تدوين اهداف راهبردي محقق گردند، در اين قسمت به استخراج اهداف از  میها  و برخی از اين ويژگی

 اند. ( آورده شده7-3انداز خواهيم پرداخت. اهداف استخراج شده در جدول ) هاي چشم ويژگی

اقليم خاص بر اساس مطالعه هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با  فناوري براي توسعهاهداف تعيين شده : (7-3) جدول

 انداز تدوين شده چشم

 اهداف انداز هاي چشم ويزگی

 افزايش پايايی شبكه
 كاهش تلفات خطوط انتقال و توزيع برق

 هاي ناخواسته شبكه برق كاهش خاموشی

 كاهش هزينه توليد
 افزايش طول عمر تجهيزات عايقی فشار قوي

 زنجيره انتقال و توزيع برقهاي نگهداري و تعميرات در  كاهش هزينه

 خودكفايی و بی اثر كردن شرايط تحريم در حوزه تجهيزات عايقی فشار قوي خوداتكايی

 كاهش مشكالت پيش روي انتقال و توزيع برق در مناطق دورافتاده با اقليم خاص محوري عدالت

 در مناطق با اقليم خاصكاهش نوسانات برق انتقالی و بهبود پيوستگی توزيع برق  افزايش كيفيت برق

 نتايج حاصل از بررسی اسناد باالدستی -2-7-5

اند  گذار، اسناد باالدستی متعددي در رابطه با تجهيزات عايقی فشار قوي بررسی شده هاي قانون با توجه به متنوع بودن ارگان

لی كشور مشخص شده و به طور هاي ك ارائه شده است. در اكثر اسناد بررسی شده، سياست( 8-3جدول ) كه ليست اين اسناد در

هاي مرتبط، با توجه به  هاي انتقال انرژي يا تجهيزات فشار قوي اشاره نشده است. با مطالعه قوانين و سياست خاص به سياست

اند. اين اهوداف در   هاي موجود در بكارگيري تجهيزات عايقی فشار قوي، اهداف قابل استنتاج از اين قوانين تعيين شده پتانسيل

 اند. ( آورده شده8-3ول )جد
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هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص بر اساس مطالعه  فناوري براي توسعهاهداف تعيين شده (: 8-3) جدول

 اسناد باالدستی

ف
دي

ر
 

 بخش مربوط به انرژي قانون تصويب شده
هاي قابل استنتاج از قانون كه در تدوين اهداف  ويژگی

 نظر گرفته شوند. كالن بايد در

1 
انداز جمهوري اسالمی ايران در  چشم

 1404افق 

 عدالت اجتماعی
 كاهش تبعيض و افزايش عدالت اجتماعی در مناطق با اقليم خاص

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي از طريق توسعه فناوري

 شرفتهبرخوردار از دانش پي
تجهيزات فشار قوي با افزايش بودجه  ايجاد دانش فنی در زمينه

 تحقيقاتی كشور در اين زمينه

 یمل ديبر تول متكی
سازي دانش انتقال انرژي با  تربيت نيروي انسانی متخصص و بومی

 هدف خوداتكايی

 مستقل و مقتدر با سامان دفاعی 
از طريق كاهش اختالل در شبكه انتقال افزايش توان دفاعی كشور 
 مناطق با اقليم خاصبرق در 

 مطلوب ستيز طمندي از محي بهره
 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در راستاي استفاده از فناوري

 هاي زيست محيطی كاهش آالينده

دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علم 
و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب 
غربی )شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه 

 كشورهاي همسايه(و 

 از نظر ميزان توليد و انتقال نيرو حفظ جايگاه اول منطقه

2 

قانون اساسی جمهوري اسالمی 
 ايران

 
 

دفاع  هيكامل بن تيتقو -11بند 3اصل 

 يبرا یعموم یآموزش نظام قياز طر یمل
و نظام  یارض تيحفظ استقالل و تمام
 كشور یاسالم

هاي نوين  بكارگيري فناوريبا  ارضی كشورحفظ استقالل و تماميت 
 تجهيزات عايقی فشار قوي 

تأمين خودكفايی كشور -13بند 3اصل 

 در علوم و فنون و صنعت

ي تجهيزات ريبكارگاز طريق  انتقال انرژيو ديتولسازي كامل  بومی
 عايقی فشار قوي 

عادالنه از منابع  يرگي بهره -48اصل 

و امكانات در سطح كشور  یعيطب
همه افراد كشور از  كسانيمندي  )بهره

 و برق و...( یعينعمت گاز طب

هاي نوين  از طريق توسعه فناوريارتقاي سطح رفاه اجتماعی 
 تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص

حفاظت محيط زيست كه  -5۰اصل 

هاي بعد بايد در آن  نسل امروز و نسل
حيات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، 

 شود. وظيفه عمومی تلقی می

هاي نوين تجهيزات فشار قوي در توزيع انرژي  توسعه پايدار فناوري
 جلوگيري از تخريب محيط زيستبه منظور 

امور  در كشور خودكفايی-81اصل 

اعطاي امتياز  عدم وصنعت و تجارت 
 به بيگانگان صنعتی و اقتصادي، تجاري

استقالل كشور)لغو -153اصل 

قراردادهايی كه سبب سلطه بيگانه بر 
 منابع طبيعی كشور شود(

: استقالل و آزادي كشور در 154 اصل
 هاي مختلف زمينه

و عدم اعطاي امتياز  خودكفايی كشور در امور صنعت و تجارت
 تجاري، اقتصادي و صنعتی به بيگانگان
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ر
 

 بخش مربوط به انرژي قانون تصويب شده
هاي قابل استنتاج از قانون كه در تدوين اهداف  ويژگی

 نظر گرفته شوند. كالن بايد در

3 
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، 

فرهنگی جمهوري اسالمی   اجتماعی، 
 ايران

برداري از تأسيسات  بهره-48-4بند 

صنعت برق كشور از طريق افزايش ضريب 
برداري، ضريب بار و راندمان حرارتی  بهره

انرژي در  ها و كاهش تلفات نيروگاه
 هاي انتقال و توزيع شبكه

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي به منظور  استفاده از فناوري
ی در مناطق با اقليم انتقال و توزيع انرژي الكتريك افزايش راندمان

 برنامه اول توسعه 48-4خاص در راستاي تحقق بخشيدن بند 

4 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 

فرهنگی جمهوري اسالمی   اجتماعی، 
 ايران

تقويت امنيت و اقتدار ملی با  -2۰بند 

 تأكيد بر رشد علمی و فناوري

با  توليد برق ايمن با قطعی كم به منظور افزايش امنيت و اقتدار ملی
هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با  توسعه فناوري

 اقليم خاص

تقويت، توسعه و نوسازي صنايع  -26بند 

دفاعی كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات 
هاي  و سرعت دادن به انتقال فناوري

 پيشرفته

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار  گسترش تحقيقات مرتبط با فناوري
 تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعی كشورقوي در راستاي 

5 
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، 
اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی 

 ايران

چنانچه بخش  دتبصره د 133ماده

خصوصی با سرمايه خود، تلفات انرزي برق 
را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، 
وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد 
انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در 
دوره زمانی كه به تصويب شوراي اقتصاد 

و يا مجوز صادرات به همان  رسد، اقدام می
 ميزان را صادر كند.

توسعه رقابت اقتصادي و افزايش مشاركت بخش خصوصی در توليد 
 و انتقال انرژي الكتريكی

6 
هاي كلی نظام در بخش  سياست

 پدافندغيرعامل

حمايت الزم از توسعه فناوري و  -1۰بند 

صنايع مرتبط مورد نياز كشور در پدافند 
غيرعامل با تأكيد بر طراحی و توليد 

 داخلی.

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي با هدف  توسعه فناوري
 جلوگيري از تمركز ذخائر انرژي در يك محل

7 
هاي كلی نظام در بخش  سياست

 خودكفايی دفاعی و امنيتی

هواي برتور    دستيابی بوه فنواوري  -3بند 

مورد نياز دفاعی و امنيتی حال وآينده بوا  
كيد بور نووآوري و پشوتيبانی از توسوعه     أت

 .ها آن

تأمين هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در  بكارگيري فناوري
 نيازهاي دفاعی كشور

8 
 هاي اقتصاد مقاومتی سياست

 ابالغی از سوي مقام معظم رهبري
 

اقتصووواد دانوووش  يشوووتازيپ-2بندددد 

نقشوه جوامع    يو اجورا  يسواز  ادهيپان،يبن
 ینظووام ملوو یكشووور و سوواماندهی علموو
ی جهوان  گواه يارتقواء جا به منظور  ينوآور
و صوادرات   ديو سوهم تول  شيو افزا كشور

و  انيووبن محصوووالت و خوودمات دانووش 
 انيو بن به رتبه اول اقتصاد دانوش  یابيدست

 در منطقه.

در حوزه كشورهاي پيشرو  مياندستيابی به جايگاه مناسب در 
جايگاه اول منطقه در ها و دستيابی به  تجهيزات فشار قوي و عايق

 هاي تجهيزات عايقی فشار قوي بكارگيري فناوريتوليد دانش 
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 بخش مربوط به انرژي قانون تصويب شده
هاي قابل استنتاج از قانون كه در تدوين اهداف  ويژگی

 نظر گرفته شوند. كالن بايد در

وري  محور قراردادن رشد بهره -3بند 

در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، 
توانمندسازي نيروي كار، تقويت 

پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت  رقابت
بين مناطق و استانها و به كارگيري 

هاي متنوع در جغرافياي  ظرفيت و قابليت
 هاي مناطق كشور. مزيت

ا هدف افزايش ايجاد بستر رقابت بين مناطق مختلف كشور ب
گيري از  با بهره اي وري و از بين بردن تبعيض منطقه بهره
برق در كليه مراحل زنجيره هاي نوين توليد و توزيع انرژي  فناوري

 توليد تا مصرف

مديريت مصرف با تأكيد بر  -8بند 

هاي كلی اصالح الگوي  اجراي سياست
مصرف و ترويج مصرف كاالهاي داخلی 
همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت 

 پذيري در توليد. و رقابت

با توسعه  افزايش كيفيت و امنيت عرضه انرزي الكتريكی
 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي فناوري

نظام   جانبه اصالح و تقويت همه -9بند 

مالی كشور با هدف پاسخگويی به 
نيازهاي اقتصاد ملی، ايجاد ثبات در 

اقتصاد ملی و پيشگامی در تقويت بخش 
 واقعی.

ها با  از طريق كاهش هزينه افزايش قدرت مالی و اقتصادي كشور
 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي استفاده از فناوري

 علمی كشورنقشه جامع  9
اهداف كالن نظام علم و  -2-2بخش 

 فناوري كشور

هاي نوين تجهيزات عايقش  كسب دانش فنی استفاده از فناوري
تبديل شدن به كشور پيشرو در زمينه مطالعه فشار قوي در كشور و 

 هاي جديد اين حوزه فناوري

10 
سند ملی توسعه بخش برق و 

 هاي نو انرژي

بسترسازي براي رشد  -1-2بخش 

 سريع اقتصادي

تسهيل ترانزيت برق  -2-5بخش 

هاي برق كشور توسط شبكه  

از طريق كاهش تلفات شبگه برق با استفاده از  افزايش صادرات برق
هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم  فناوري

 خاص

11 
هاي كلی اصالح الگوي  سياست

معظم  مصرف ابالغی از سوي مقام
 رهبري

وري  ه اولويت دادن به افزايش بهر -7بند 

در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد 
 هاي جديد توليد انرژي ظرفيت

با استفاده از  افزايش سهم منابع تجديدپذير در توليد الكتريسيته
 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي فناوري

12 
هاي راهبردي وزارت  سند برنامه

 معدن و تجارتصنعت، 

 وري افزايش بهره -1-2بخش 

وري از  رتبه جهانی ايران در سهم بهره
كشور  20رشد توليد ناخالص ملی بين 
 نخست باشد.

گسترش پژوهش و  -4-1-3بخش 

 نوآوري

به منظور افزايش افزايش مطالعات مرتبط با دانش تجهيزات عايقی 
 برداري از تجهيزات عايقی فشار قوي نوآوري در بهره

 ها قانون هدفمند كردن يارانه 13

ميانگين قيمت فروش  -ج  -1بخش 

داخلی برق به گونه اي تعيين شود كه به 
تا پايان برنامه پنجساله پنجم  تدريج 

توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی 
جمهوري اسالمی ايران معادل قيمت 

 تمام شده آن باشد. 

هاي تجهيزات  فناوريتوسعه توسعه عدالت اجتماعی با استفاده از 
 عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص
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 بخش مربوط به انرژي قانون تصويب شده
هاي قابل استنتاج از قانون كه در تدوين اهداف  ويژگی

 نظر گرفته شوند. كالن بايد در

14 

هاي كلی علم و فناوري  سياست
 ابالغی از سوي مقام معظم رهبري

هاي كلی علم و فناوري  سياست
 ابالغی از سوي مقام معظم رهبري

 

ارتقاء جايگاه جهانی  -2-1بخش 

كشور در علم و فناوري و تبديل ايران به 
 فناوري جهان اسالمقطب علمی و 

توليد، توزيع و انتقال برق تأمين ملزومات تبديل كشور به قطب 
 جهان اسالم

افزايش سهم علم و  -1-5بخش 

فناوري در اقتصاد و درآمد ملی، ازدياد 
 توان ملی و ارتقاء كارآمدي

هاي نوين در  گيري از فناوري با استفاده از بهره افزايش كارآمدي
 شبكه توزيع و انتقال برق

15 
اساسنامه شركت مادرتخصصی 

مديريت توليد، انتقال وتوزيع نيروي 
 برق ايران )توانير(

موضوع فعاليت شركت:  -7ماده 

هرگونه فعاليت در راستاي تأمين برق 
مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف 

صنعتی، عمومی، كشاورزي، خانگی، 
 تجاري و غيره

هاي  افزايش امنيت و كاهش هزينه انتقال برق با استفاده از فناوري
 نوين تجهيزات عايقی

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي  اهداف كالن تعيين شده در سند توسعه فناوري -2-8

 در مناطق با اقليم خاص

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار  سند راهبردي توسعه فناورياساس نتايج حاصل از بررسی منابع ذكر شده، اهداف كالن بر 

 حوزه اصلی تدوين شدند كه عبارتند از: 4قوي در مناطق با اقليم خاص در 

 افزايش سازگاري با محيط زيست، -1

 هاي انتقال و توزيع برق، كاهش هزينه -2

 اجتماعی وارتقاي سطح عدالت  -3

 افزايش پايايی انرژي انتقالی. -4

 هاي اهداف به قرار زير تدوين شدند: ه، اهداف كالن اوليه در هر يك از حوزهدر ادام

 افزايش سازگاري با محيط زيست 

 پذيري تجهيزات عايقی فشار قوي در شبكه انتقال و توزيع برق از عوامل ناسازگار  كاهش تأثيرپذيري و آسيب

 صاعقه، طوفان، زلزله و ...محيطی همچون 

 محيطی و گرمايش زمين از طريق كاهش انتشار  محيطی، آلودگی زيست ممانعت از تشديد بحران زيست

 اي گازهاي گلخانه
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 هاي انتقال و توزيع برق كاهش هزينه 

 افزايش طول عمر تجهيزات عايقی فشار قوي رده انتقال و توزيع مناطق با اقليم خاص 

 هداري و تعميرات تجهيزات عايقی فشار قوي در شبكه انتقال و توزيع برق مناطق با اقليم هاي نگ كاهش هزينه

 خاص

 ارتقاي سطح عدالت اجتماعی 

 هاي ناخواسته شبكه برق در مناطق دورافتاده و داراي اقليم خاص در راستاي تحقق عدالت  كاهش خاموشی

 اجتماعی

 افزايش پايايی انرژي انتقالی 

  شبكه انتقال و توزيع در مناطق با اقليم خاصكاهش تلفات برق در 

پيوسدت  پس از بحث و گفتگو با اعضاي كميته راهبري پروژه و نظرسنجی از آنها با استفاده از پرسشنامه ارزيابی اهداف )

ز و اسوناد  انودا  هاي اهداف، بيانيوه چشوم   (، از اعضاء خواسته شد تا در مورد ميزان تطابق اهداف اوليه تدوين شده، با ويژگی(3)

باالدستی حوزه تجهيزات فشار قوي اظهار نظر كنند. همچنين، در اين جلسه، از اعضواي كميتوه راهبوري خواسوته شود توا در       

دانند، آنها را بيوان كورده و پيشونهاد دهنود.      صورتی كه هدف ديگري را عالوه بر اهداف اوليه بيان شده، مناسب اين پروژه می

 در جلسه در جدول زير آمده است:خالصه نظرات مهم اعضاي حاضر 

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم  (: نظرات اعضاي كميته راهبري در رابطه با اهداف توسعه فناوري9-3) جدول

 خاص

 نظرات سمت نام خبره

 مدير فنی انتقال توانير دكتر عليپور
كاهش تلفات برق ناشی از تجهيزات "در هدف آخر به عبارت  "كاهش تلفات برق"عبارت 

 سازي كرد.  تغيير يابد تا بتوان هدف مورد نظر را كمی "عايقی فشار قوي

 دكتر جوادي
عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت 

 آب و برق شهيد عباسپور
 اهداف اضافه گردد. ها نيز به هاي نگهداري و تعميرات خطوط و پست كاهش هزينه

دكتر 

 شايگانی
 ترتيب و اولويت بيان اهداف تغيير يابد. عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
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 نظرات سمت نام خبره

مهندس 

 نعمتی

كارشناس بازنشسته شركت توزيع 

 برق استان هرمزگان
 ساله قابل دستيابی باشند. 10سازي اهداف دقت شود تا اهداف در افق  در كمی

مهندس 

 اسكويی

رئيس پژوهشكده كنترل و ابزار 

 دقيق پژوهشگاه نيرو 

تغيير يابد و اين هدف در  "افزايش طول عمر مفيد"به عبارت « افزايش طول عمر»عبارت 

 دو رده انتقال و توزيع به صورت جداگانه بيان شود.

مهندس 

 رضايی

مدير گروه پژوهشی فشار قوي 

 پژوهشگاه نيرو

سازگاري با محيط زيست حذف شود. زيرا نقطه اثر پروژه  اهداف بيان شده در حوزه افزايش

 شود. محيطی مرتبط نمی حاضر به طور خاص به افزايش سازگاري زيست

 

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص  اهداف كالن توسعه فناوريدر نتيجه، با بررسی اين نظرات، 

گيري كردن اهداف كالن، هر كدام از اهداف و درصودهاي كموی    اندازه سازي و قابل كمیاند. همچنين، به منظور  شناسايی شده

مربوط به آن، در جلسه كميته راهبري مورد بحث گذاشته شد و نظرات اعضاي كميته در مورد درصدهاي تخصيص يافته به هر 

وط بوه هور هودف، طبوق نظورات مختلوف       هدف پرسيده شد. به اين ترتيب، در طول جلسه، با كم و زياد كردن اعداد كمی مرب

اعضاء، سرانجام درصدهاي مورد توافق تمامی اعضا براي هر هدف بدست آمد. اهداف نهايی مورد قبول اعضاي كميته راهبري 

 به قرار زير هستند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شبک  انتقال و توزیع در مناطق با اقلیم ناشی از تجهیزات عایقی فشار قوی کاهش تلفات برق  (1

 سال 10 طی درصد در 50خا  ب  میزان 

ها و تجهیزات عایقی فشار قوی در  های تعمیر و نگهداری خطوط، پست درصد از هزین  60کاهش  (2

 سال 10مناطق با اقلیم خا  در طی  شبک  انتقال و توزیع برق

 10در طی  برق در مناطق دارای اقلیم خا های ناخواست  شبک   درصد از خاموشی 50کاهش  (3

 سال

 25ب  میزان مناطق با اقلیم خا  افزایش طول عمر مفید تجهیزات عایقی فشار قوی در رده انتقال  (4

 سال 10 طی درصد در

 50ب  میزان مناطق با اقلیم خا  افزایش طول عمر مفید تجهیزات عایقی فشار قوی در رده توزیع  (5

 سال 10 طی  درصد در
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( نشوان  9-3هاي اصلی اهداف در شكل ) انداز و حوزه هاي چشم همچنين، نحوه ارتباط اهداف مستخرج در اين سند با زمينه

 داده شده است.

 

اه  نیمز
  ی

زادنا مش

اه هزوح
ا ی

لص
ادها ی

 

ادها
 

 و ایاپ ،تیفیکاب قرب لاقتنا
نمیا

تازیهجت رمع لوط شیازفا

قرب  کبش رادیاپ  عسوت

  کبش یاه  نیزه شهاک
قرب

 تلادع  طس شیازفا
یعامتجا

یلاقتنا یژرنا ییایاپ شیازفا

 و لاقتنا یاه  نیزه شهاک
قرب عیزوت

 راشف یقیاع تازیهجت دیفم رمع لوط شیازفا
  اخ میلقا اب قطانم رد لاقتنا هدر رد یوق

لاس 10 رد دصرد 25 نازیم  ب

 راشف یقیاع تازیهجت دیفم رمع لوط شیازفا
  اخ میلقا اب قطانم رد عیزوت هدر رد یوق

لاس 10 رد دصرد 50 نازیم  ب

  تساوخان یاه یشوماخ زا دصرد 50 شهاک
 رد  اخ میلقا یاراد قطانم رد قرب  کبش

لاس 10

 و ریمعت یاه  نیزه زا دصرد 60 شهاک
 یقیاع تازیهجت و اه تسپ ،طوطخ یرادهگن

 قرب عیزوت و لاقتنا  کبش رد یوق راشف
لاس 10 رد  اخ میلقا اب قطانم

 یقیاع تازیهجت زا یشان قرب تافلت شهاک
 قطانم رد عیزوت و لاقتنا  کبش رد یوق راشف

 10 رد دصرد 50 نازیم  ب  اخ میلقا اب
لاس

 عیزوت رد یروحم تلادع
قرب

 اپ قرب دیلوت

ییاکتادوخ و یزاس یموب

 طیحم اب یراگزاس شیازفا
تسیز

 

 انداز هاي چشم هاي اهداف و زمينه (: ارتباط بين اهداف، حوزه9-3شكل )
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هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در  فناوريتعيين راهبردهاي توسعه  -3

 مناطق با اقليم خاص

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم  در گام سوم از مرحله سوم طرح تدوين سند راهبردي توسعه فناوري

بوه اهوداف را مشوخص     هاي اصلی بوراي دسوتيابی   گيري ها مجموعه جهت راهبردشود.  خاص، به تدوين راهبردها پرداخته می

هاي مورد نظر انجام گيرد. لذا، در ايون بخوش، ابتودا دربواره      بندي فناوري كنند. در راستاي تعيين راهبردها، بايد ابتدا اولويت می

شود و سپس مبانی نظري تدوين راهبردهاي توسعه فناوري  هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي بحث می بندي فناوري اولويت

هواي   گيرد و در انتها نيز راهبردها و سياسوت    ود. در ادامه، فرايند مورد استفاده در تدوين راهبردها مورد بحث قرار میش ارائه می

 گردد. هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي معين می كالن شناسايی شده براي توسعه فناوري

هواي مطورح در زمينوه تودوين راهبورد و تعيوين        به منظور انجام اين مرحله، تيم مديريتی پس از بررسوی و مطالعوه مودل   

هاي توسعه، و اخذ مشاوره از اساتيد فن، طی برگوزاري جلسوات متعودد، مودل و متودولوژي مناسوبی را ارائوه نموود. در          اولويت

ه انداز و اهداف، سه بخوش ديگور نيوز در نظور گرفتو      متدولوژي ارائه شده براي تدوين مرحله سوم پروژه، عالوه بر تعيين چشم

 اند كه عبارتند از: شده

 هاي جذابيت و توانمندي هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي بر اساس شاخص بندي فناوري دسته  .1

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي تعيين روش اكتساب فناوري .2

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي تبيين راهبردهاي توسعه فناوري  .3

 

( 10-3انداز و اهداف در شوكل )  ها و ارائه راهبردها در راستاي تحقق چشم بندي فناوري ويتمتدولوژي منتخب به منظور اول

 ارائه شده است.
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 اخ میلقا اب قطانم رد یوق راشف یقیاع تازیهجت نیون یاه یروانف  عسوت  ادها نییعت

اه یروانف یدنمناوت و تیباذج یاه  خاش نییعت

اه یروانف یدنمناوت و تیباذج  مانشسرپ  یهت

ناگربخ یجنسر ن

اه یروانف یدنمناوت و تیباذج سیرتام  یهت

اه یروانف یدنمناوت – تیباذج سیرتام یدنب  یحان

 اخ میلقا اب قطانم رد یوق راشف یقیاع تازیهجت نیون یاه یروانف یدنب  تسد

 اخ میلقا اب قطانم رد یوق راشف یقیاع تازیهجت نیون یاه یروانف باستکا شور نییعت

 اخ میلقا اب قطانم رد یوق راشف یقیاع تازیهجت نیون یاه یروانف  عسوت یاهدربهار نییعت

رم
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ا  
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م
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ه 
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م

 اخ میلقا اب قطانم رد یوق راشف یقیاع تازیهجت نیون یاه یروانف  عسوت زادنا مش  نیودت

 

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص توسعه فناوريساز  (: متدولوژي تدوين اركان جهت1۰-3شكل )

 

گزارش حاضر مورد بحث واقع شده و تدوين شده است. لذا، در  2و  1هاي  لوژي ارائه شده، در بخشمراحل اول و دوم متدو

هواي نووين تجهيوزات عوايقی فشوار قووي        بندي فناوري اين مرحله از تدوين سند، به انجام مراحل سوم و چهارم، شامل دسته

 شوند. پرداخته خواهد شد و در انتها نيز راهبردهاي توسعه فناوري ارائه می

 

هاي  هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي بر اساس شاخص بندي فناوري دسته -3-1

 جذابيت و توانمندي

اند،  هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي شناسايی شده هايی كه با عنوان فناوري در اين مرحله تصميم گرفته شد تا فناوري

هاي ارزيوابی جوذابيت و توانمنودي     اين نظرسنجی براساس شاخصبندي شوند.  بر اساس نظرسنجی از خبرگان اين حوزه دسته

ها انجام گرفت. لذا، در اينجا الزم است تا توضيحاتی به صورت خالصه در رابطه با معيارهاي جذابيت و توانمندي ارائوه   فناوري

 شود.
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و كاربرد فناوري در مقايسه با ساير  ها جذابيت، به عنوان منافع بالقوه و توانايی در جذب منابع تعريف شده است كه به ويژگی

گذار داراي مطلوبيوت هسوتند. در    هايی است كه براي سياست ها مرتبط است. معيار جذابيت، بيان كننده ابعاد ذاتی گزينه فناوري

تحقيقات آينده نگاري تكنولوژيك در سطح ملی كشور چك، جذابيت به چهار حوزه اصلی اهميت اقتصادي، اهميوت اجتمواعی،   

اي از  هاي تحقيقاتی و تكنولوژيك تقسيم شوده اسوت و بوا توجوه بوه ايون تعواريف، مجموعوه         محيطی و فرصت هميت زيستا

اي  اند. اين معيارها بايستی از طرفی بيانگر جذابيت قطعه مربوطه بوده و از طورف ديگور بوه گونوه     معيارهاي جذابيت تعيين شده

توان  هايی از معيارهاي جذابيت می ان قطعات مختلف ايجاد كنند. به عنوان مثالانتخاب شوند كه بتوانند در مجموع، تمايزي مي

 به اين موارد اشاره نمود: 

 تنوع كاربرد فناوري در ساير قطعات و صنايع 

 هاي به كارگيري فناوري هزينه 

 بكارگيري فناوري یهزينه دستيابی به دانش فن 

 ی بكارگيري فناوري ميزان منافع اقتصادي حاصل از دستيابی به دانش فن 

هاسوت.   هاي موجود به منظور برگزيدن هر كدام از گزينه ها و زيرساخت در مقابل، شاخص توانمندي به دنبال ارزيابی قابليت

پروژه طوی جلسواتی تودوين    اجراي اين معيارها توسط تيم هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي،  لذا، به منظور ارزيابی فناوري

ارائه شده است، به منظور  (4پيوست )ي آنها در  ،كه نمونهها . اين پرسشنامهشده استگنجانده  ايسشنامهدر پر سپسشده و 

هايی ترتيوب داده   . در موارد الزم نيز مصاحبهگرديده استارسال  خبرگان اين حوزهبراي ها  ارزيابی جذابيت و توانمندي فناوري

 . تري كامل شوند دقيق ورتها به ص شد تا پرسشنامه

همچنوين، در   خواهد بود. و توانمندي هر فناوري كننده ميزان جذابيت درمجموع، مشخص ،ها حاصل از اين پرسشنامه نتايج

هاي بنيادي مورد نياز براي توسعه  هاي ارسال شده، از خبرگان درخواست گرديد تا به امتيازدهی انواع پژوهش انتهاي پرسشنامه

وي در مناطق با اقليم خاص )بر طبق نمودار ارائه شده در نتهاي گزارش فاز سوم( بپردازند. هاي تجهيزات عايقی فشار ق فناوري

ها و تعيين ميزان ضرورت انجام آنها بوده اسوت. در اداموه ايون بخوش، رونود       بندي اين پژوهش هدف از انجام اين كار، اولويت

 طراحی و تحليل پرسشنامه توضيح داده خواهد شد.
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 ها جذابيت و توانمندي فناوريهاي ارزيابی  شاخص -3-1-1

. بدين منظوور،  هاي مرتبط با آن را شناسايی كرد توسعه يك فناوري ابتدا بايد شاخصو توانمندي گيري جذابيت  براي اندازه

برگزاري جلسات متعدد مديريتی و بررسی به عمل آمده  هاي موجود در ادبيات شناسايی شد و پس از اي از شاخص ابتدا مجموعه

هواي تعيوين شوده بوراي ارزيوابی       هاي مناسب پروژه مورد تاييد قرار گرفت. شاخص ، شاخص توسط كارشناسان تيم فنی پروژه

 ها عبارتند از: جذابيت فناوري

 اسوت كوه    يیاز پارامترهوا  فناوري كي يتقاضا برا زانيم :شاخص اول: ميزان تقاضا براي فناوري در مناطق با اقليم خاص

اين شاخص به طور غيرمستقيم به دومين هدف كمی تعيين شده لحاظ گردد.  ها فناوري تيجذاب زانيدر محاسبه م تواند یم

 زانيو هور چوه م   هاي مرتبط با آنها بوده اسوت.  ها بر افزايش هزينه مرتبط است؛ دليل اين امر نيز تأثير مستقيم نوع فناوري

 برخودار خواهد بود. تريباال تياز جذابفناوري  زانيباشد، به همان م شتريب فناوري كي يبرا تقاضا

 هوا يكوی ديگور از معيارهواي      امكان بكارگيري فناوري در ساير حوزه :ها شاخص دوم: نقش فناوري در توسعه ساير فناوري

ها نيز مورد  ناوري بتواند در توسعه ساير فناوريباشد كه به معناي گستردگی كاربرد يك فناوري است. اگر يك فجذابيت می

دهد. اين معيار نيز بوا دوموين هودف     استفاده قرار گيرد، اين خود مصداقی از گستردگی كاربرد بوده و جذابيت را افزايش می

واند بيشتر ت ها مؤثر باشد، به همان ميزان می كمی مرتبط است؛ به اين صورت كه هر چه يك فناوري بيشتر در ساير فناوري

 ها تاثير بگذارد. در راستاي كاهش هزينه

 :اين شاخص به دنبال شناسايی ميزان ضرورت و بحرانی بودن  :ميزان فوريت نياز كشور در دستيابی به فناوري  شاخص سوم

هاي ناخواسته شبكه برق است. به اين صورت كه، هر چوه فوريوت دسوتيابی بوه      توسعه فناوري در راستاي كاهش خاموشی

 فناوري بيشتر باشد، جذابيت آن قطعه بيشتر خواهد بود.  

 هاي دولتی و غيردولتی  هر چقدر كه سازمان سعه فناوري:از توهاي دولتی و خصوصی  شاخص چهارم: ميزان حمايت سازمان

هوا برخووردار اسوت. همچنوين، در      تر باشند، آن فناوري از جذابيت بيشتري براي آن سازمان براي توسعه يك فناوري راغب

توسعه )شوامل  هاي  تواند موجب كاهش هزينه ها قرار گيرد، اين امر می صورتی كه توسعه يك فناوري مورد حمايت سازمان

ها از يك فناوري  هاي فناورانه گردد. لذا، افزايش ميزان حمايت سازمان هاي نگهداري و تعميرات( و سهولت همكاري هزينه

 تواند موجب افزايش جذابيت توسعه آن فناوري شود. می
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 باشد  می ييابی اقتصاديكی از معيارهاي ارزاين شاخص  سازي فناوري: شاخص پنجم: هزينه دستيابی به دانش فنی و بومی

و ارزيابی ميزان تاثير فناوري بر دوموين   پردازد مورد نظر می يبه بررسی هزينه مورد نياز تحقيق و توسعه در زمينه فناوركه 

پيچيودگی   زاندارد و بسته به ميو  در جايگاه متفاوتی در چرخه عمر قرار يهر فناور هدف كمی تدوين شده را بر عهده دارد.

در مقياس صنعتی موورد اسوتفاده قورار     ،ياي است تا با پيشرفت در امر تحقيقات اين فناور نظر، نيازمند هزينه مورد يفناور

 از جذابيت بيشتري برخوردار خواهد بود.فناوري هزينه كمتر باشد،  چه اين گيرد. طبيعی است كه هر

 :ان رشدي كه در عرصه تحقيقاتی و صونعتی  هر فناوري بسته به ميز شاخص ششم: جايگاه فناوري در چرخه عمر در كشور

كشور داشته و دارد، موقعيتی در منحنی چرخه عمر فناوري )تكنولوژي( خواهد داشوت. شواخص موورد بحوث، بوه مقايسوه       

ها را در راستاي تحقق اهوداف كموی چهوارم و     پردازد و ميزان تاثير هر يك از فناوري ها از منظر چرخه عمر آنها می فناوري

بندي شده است ولی در مورد شكل كلوی آن   هاي مختلفی تقسيم كند. منحنی چرخه عمر فناوري به دسته سه میپنجم مقاي

بندي اين منحنی، سه مرحله جنينی، رشد  ترين نوع تقسيم باشد( اختالفی وجود ندارد. مرسوم شكل می S)منحنی به صورت 

 دهد. و بلوغ را نشان می

توسوعه اوليوه، تكنولووژي در مرحلوه تحقيقوات اوليوه اسوت و در حود ارائوه مقواالت           در مرحله جنينی يا مرحله تحقيوق و  

و يا توا حود كموی در مقيواس آزمايشوگاهی قورار دارد. در ايون مرحلوه، تكنولووژي در حودي نيسوت كوه بتووان از آن در              

موول كاربردهوواي صوونعتی اسووتفاده كوورد. در مرحلووه رشوود، تكنولوووژي تووا حوودي موفووق عموول نموووده ولووی بووه طووور كا  

اقتصادي نشوده و يوا بوه لحواظ علموی مشوكالت فنوی محودودي دارد. لوذا، از آن در حود چنود نمونوه محودود صونعتی               

شوود. در نهايوت، در مرحلوه بلووغ، تكنولووژي كواماًل صونعتی شوده و در تعوداد زيوادي واحود صونعتی از آن              استفاده موی 

 گردد.استفاده می

توورين مرحلووه، مرحلووه رشوود اسووت. در واقووع، در ايوون مرحلووه،  بووراي انجووام تحقيقووات در زمينووه يووك تكنولوووژي، جووذاب

تووان بوه اداموه تحقيقوات اميود زيوادي داشوت و از طرفوی بوه بلووغ هوم نرسويده و              تحقيقات رشد خووبی داشوته و موی   

نووی را عايوود شووركت نمووود. پووس از توووان بووه عنوووان يكووی از پيشووروهاي ايوون تكنولوووژي مطوورح شووده و سووود كال مووی

مرحلووه رشوود، مرحلووه جنينووی از جووذابيت بيشووتري بووراي تحقيقووات برخوووردار اسووت و در نهايووت تكنولوووژي بووال  قوورار  

تووان انودكی تغييور در آن ايجواد نموود. در ايون        دارد. در مرحله تكنولوژي بال ، تحقيقات به حد بلووغ رسويده و تنهوا موی    
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. لووذا، ايوون مرحلووه، بووراي توسووعه  زيووادي از بووين رفتووه اسووت؛ مگوور تغييوورات جزيووی مرحلووه، فرصووت تحقيقووات تووا حوود

 فناوري، از جذابيت كمتري نسبت به سايرين برخوردار خواهد بود.

 :اين شاخص تلفيقی از عوامل موثر بسياري همچون نرخ رشد كاربرد فناوري،  شاخص هفتم: امكان صادرات فناوري در آينده

باشد و بديهی است كه هر چوه امكوان صوادرات     هاي دولتی موثر بر فناوري و ... می ه عمر، سياستجايگاه فناوري در چرخ

فناوري در آينده بيشتر باشد، فناوري در حال حاضر از جذابيت بيشتري برخوردار خواهد بود. لذا، اين شاخص بر تحقق هدف 

 .باشد و تحقق تمامی اهداف را در نظر خواهد داشت خاصی متمركز نمی

 اين شاخص كه به عنوان يك شاخص كالن و عمومی مطرح  زايی ناشی از توسعه اين فناوري: شاخص هشتم: ميزان اشتغال

شود، نظر بر ارزيابی تاثيرات توسعه فناوري بر سطح اشتغال جامعه و كاهش مشكالت عمومی آن خواهد داشت. هر چوه   می

خواهد بود. همچنين، اين شاخص نيز همچون شواخص هفوتم يوك     مقدار اين شاخص بزرگتر باشد، جذابيت فناوري بيشتر

 شاخص عمومی بوده و در راستاي تحقق تمامی اهداف تدوين شده است.

 :اين شاخص نيز همانند شاخص قبول بوه ارزيوابی نقوش توسوعه       شاخص نهم: نقش توسعه فناوري در تحقق توسعه پايدار

. بين اين شاخص و ميزان جذابيت فناوري نيز رابطه مستقيم بر قرار بووده و  پردازد هاي غيرفناورانه می فناوري در ساير حوزه

افزايش اين شاخص موجب افزايش جذابيت فناوري خواهد شد. اين شاخص به نوعی بر مقايسه ميزان كاهش تلفوات بورق   

 ها نظر خواهد داشت. توسط هر يك از فناوري

هاي ارزيوابی   شاخصاند. الزم به ذكر است كه  ها در ادامه آمده ي فناوريهاي تعيين شده براي ارزيابی توانمند همچنين، شاخص

توانمندي بر ارزيابی ميزان آمادگی صنعت و مجريان براي تحقق تمامی اهداف مذكور در سند تأكيد دارند و نشانگر ارزيابی هدف 

 منفردي نيستند.

 :ندات و يا دانش فنی موجود در كشور، اولين معيار مستوضعيت  شاخص اول: وضعيت دانش فنی موجود براي توسعه فناوري

تعيين ميزان توانمندي در نظر گرفته شده است. طبيعی است هرچوه دانوش فنوی بيشوتري موجوود يوا در دسوترس باشود،         

شود و  شده و ثبت نشده نيز مطرح می  هاي ثبت رود. دانش فنی در قالب مستندات موجود، مقاالت و دانش توانمندي باال می

 آيد. هاي تكنولوژي به شمار می مقوله زيرساخت از

 افوزاري و   هواي نورم   ها به دو دسته زيرساخت زيرساخت :هاي مورد نياز براي توسعه فناوري شاخص دوم: وضعيت زيرساخت

ی افزارهاي مورد نياز جهت اجراي فناوري است. طبيعافزاري، نرمهاي نرممنظور از زيرساختشوند.  افزاري تقسيم می سخت
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آيود.   تر در آن زمينه به وجود می شود، امكان توسعه بيشتر و سريع افزاري بيشتر فراهم میاست كه هرچه ميزان امكانات نرم

باشد.  می  ترين شاخص هاي موجود در كشور، اصلی افزاري نيز، وضعيت تجهيزات و آزمايشگاههاي سخت در بحث زيرساخت

 يابد. افزاري نيز بيشتر گردد، توانمندي تسريع و توسعه فناوري افزايش می طبيعی است كه هرچه ميزان امكانات سخت

  هاي مرتبط با توسعه فنواوري داراي   هر چه سازمان هاي مرتبط براي توسعه فناوري: شاخص سوم: وضعيت آمادگی سازمان

از اين رو، افوزايش شواخص    هماهنگی و آمادگی بيشتري باشند، بستر مناسبتري به منظور توسعه فناوري ايجاد خواهد شد.

 تواند موجب افزايش معيار توانمندي گردد. هاي مرتبط با توسعه فناوري می ميزان آمادگی سازمان

 كننوده و   هواي تسوهيل   هر چقدر كه قوانين و سياسوت  هاي مرتبط با توسعه فناوري: شاخص چهارم: وجود قوانين و سياست

 مندي توسعه فناوري باالتر خواهد بود.تشويقی براي توسعه فناوري موجود باشد، توان

 :تورين فاكتورهواي ارزيوابی     اين معيار يكی از اساسی شاخص پنجم: وجود مجريان )شركتهاي( توانمند براي توسعه فناوري

گوردد.   توانمندي است. در صورت وجود مجريان توانمند، امكان تحقيق و توسعه در زمينه اين تكنولوژي بيشتر فوراهم موی  

مجريان به معناي داشتن دانش و همچنين تجربه كافی است. قطعوا بودون در اختيوار داشوتن مجريوان كارآمود،        توانمندي

 زا دست يافت. توان به يك تكنولوژي از طرق داخلی و درون نمی

در هور   . به هموين دليول،  هستند متنوعبسيار ها  و توانمندي فناوريجذابيت ارزيابی  معيارهايمجددا الزم به ذكر است كه، 

هواي   سند راهبردي توسوعه فنواوري   است. در پروژه تدوينو اجتناب ناپذير ضروري بسيار معيارهاي مناسب  ، انتخابموضوعی

و  جوذابيت ارزيوابی  الوذكر بوه عنووان معيارهواي      فووق  هاينيز معيارنوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص 

معيارها، در ادامه، چگونگی تهيوه و تحليول پرسشونامه ارزيوابی جوذابيت و توانمنودي        پس از معرفی شناسايی شدند.توانمندي 

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي را تشريح خواهيم كرد. فناوري

 ها پرسشنامه ارزيابی جذابيت و توانمندي فناوري -3-1-2

هواي   شوود. روش  هوا پرداختوه موی   پس از بررسی معيارهاي جذابيت و توانمندي، اكنون به بررسی روش ارزيابی ايون معيار 

مختلفی براي ارزيابی وجود دارد )از روش هاي رياضی محض گرفته تا روش هاي كامالً كيفی همچون پنل خبرگان( كه روش 

ها كوار   منتخب در اين قسمت استفاده از نظر كارشناسان از طريق ارسال پرسشنامه است. پرسشنامه طراحی شده حاصل ساعت

ی و مديريتی پروژه بوده و سعی شده است تا حد ممكون گويوا و مووجز باشود توا بوراي فورد پاسوخ دهنوده          كارشناسان تيم فن

هوا توانوايی تفكيوك جوذابيت و      هاي آن كننده نباشد. از طرفی، سعی شده است سواالت به نحوي طراحی شوند كه پاسخ خسته
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هاي مشترك يوا بسويار شوبيه هوم      و از سواالت با پاسخ هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي را داشته باشند توانمندي فناوري

شواخص   5شواخص جوذابيت و    9سوال است كه مبتنی بور   14هاي مختلف خودداري شود. اين پرسشنامه شامل  براي فناوري

ستونی طراحی شد تا هر متخصص ميزان آشنايی خود را باشد. همچنين، در پرسشنامه،  توانمندي معرفی شده در بخش قبل می

به  1عدد  ؛شدند اين ستون پيشنهادامتيازدهی براي  10تا  1مورد نظر مشخص نمايد. اعداد بين  هاي نوين هر يك از فناوري اب

به عالوه، بوراي جلووگيري از ايجواد    مورد نظر است.  فناوريبه منزله آشنايی كامل با  10و عدد  فناوريمعناي عدم آشنايی با 

بندي  آوري نظرات متخصصين در خصوص ميزان اهميت هر يك از سؤاالت در اولويت جمع سوگيري در نتايج، سطري به منظور

 ،نامهرسشبراي پر كردن اين پدهد.  ها در پرسشنامه گنجانده شد. اين امر كارشناسان را در تحليل دقيقتر نتايج ياري می فناوري

بارتی پاسخنامه به صورت ستونی پر شود. مزيت اين كار پاسخ داده شود. به ع ها فناوريپيشنهاد شد كه هر سوال راجع به تمام 

 كند. ها كمك می مختلف است كه خود به افزايش دقت پاسخ هاي فناوريها در هر سوال براي  پاسخ انانجام مقايسه ضمنی مي

اي،  نقطوه  10شود تا براساس طيوف ليكورت    دهنده خواسته می نحوه پاسخگويی به سواالت نيز به اين ترتيب است كه از پاسخ

هوا نيوز از خبرگوان     كنود. همچنوين، در انتهواي پرسشونامه     ها وارد  را در محل مربوط به هر يك از فناوري 10تا  1عددي بين 

ها در ذهن خود دارند كوه   هاي نوين ديگري را به منظور ارزيابی جذابيت و يا توانمندي آن درخواست گرديد كه چنانچه فناوري

ها را در هور   ها را در سطرهاي اختصاص يافته به اين امر وارد كرده و فناوري ه نشده است، اين فناوريدر پرسشنامه به آن اشار

 سوال امتيازدهی كنند.

هاي نوين تجهيزات عايقی فشوار قووي نيوز، در يوك      هاي بنيادي مورد نياز براي توسعه فناوري بندي پژوهش براي اولويت

از خبرگان پرسيده شد و سپس، از خبرگان خواسته شد تا در صورت مهم بوودن ايون    ها سؤال، ميزان اهميت انجام اين پژوهش

بندي كنند.  اولويت 6تا  1ها را كه در پرسشنامه مشخص شده است، با استفاده از اعداد  نوع اساسی از اين پژوهش 6ها،  پژوهش

 آورده شده است. (4پيوست )اي از اين پرسشنامه در  نمونه

 ها سشنامه ارزيابی جذابيت و توانمندي فناورينتايج ارزيابی پر -3-1-3

هاي تجهيوزات عوايقی فشوار     نفر از خبرگان حوزه فناوري 50پرسشنامه ارزيابی جذابيت و توانمندي در مجموع براي حدود 

 هاي مختلف ارسال شد.. مبناي انتخاب خبرگان بر پايه معيارهاي زير بوده است: سازمانها و  قوي در شركت

هاي  هايی از قبيل وزارت نيرو، توانير، برق سازمانی كه شخص خبره در آن فعاليت دارد )سازمانشركت يا  -

 ها و ...( هاي سازنده تجهيزات فشار قوي، پژوهشكده اي، شركت منطقه
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التحصيل  حوزه تخصصی و يا رشته دانشگاهی شخص خبره ) افراد شاغل در حوزه تجهيزات فشار قوي و يا فارق -

 گرايش قدرت( -برق رشته مهندسی

 هاي تجهيزات عايقی فشار قوي ميزان تجربه كاري شخص خبره در حوزه فناوري -

 نفر از اين خبرگان پرسشنامه را تكميل نمودند كه اسامی آنها به شرح زير است: 18

 دكتر عليپور )مدير فنی انتقال توانير( .1

 پور(دكتر جوادي )عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباس .2

 دكتر شايگانی )عضو هيئت علمی دانشگاه تهران( .3

 دكتر ميرغفوريان )مديرعامل شركت برقگير پارس( .4

 مهندس نعمتی )كارشناس بازنشسته شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان( .5

 مهندس اسكويی )رئيس پژوهشكده كنترل و ابزار دقيق پژوهشگاه نيرو( .6

 انتقال و توزيع پژوهشگاه نيرو(زاده )رئيس پژوهشكده  مهندس فرضعلی .7

 مهندس جاللی )رئيس پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو( .8

 مهندس رضايی )مدير گروه پژوهشی فشار قوي پژوهشكده انتقال و توزيع پژوهشگاه نيرو( .9

 دكتر گيلوانژاد )مدير گروه پژوهشی خط و پست پژوهشكده انتقال و توزيع پژوهشگاه نيرو( .10

 پژوهشی غيرفلزي پژوهشكده شيمی و مواد پژوهشگاه نيرو( دكتر رياحی )مدير گروه .11

 مهندس بهزادي )كارشناس پژوهشی گروه فشار قوي پژوهشكده انتقال و توزيع پژوهشگاه نيرو( .12

 مهندس واسعی )كارشناس پژوهشی گروه خط و پست پژوهشكده انتقال و توزيع پژوهشگاه نيرو( .13

 يدپذير در پژوهشگاه نيرو(هاي تجد مهندس محمدي )مجري طرح توسعه انرژي .14

 مهندس خزايی )كارشناس پژوهشی گروه خط و پست پژوهشكده انتقال و توزيع پژوهشگاه نيرو( .15

 دوست )كارشناس پژوهشی گروه غيرفلزي پژوهشكده شيمی و مواد پژوهشگاه نيرو( مهندس علم .16

 مهندس ابيضی )مسئول آزمايشگاه فشار قوي پژوهشگاه نيرو( .17

 اي گروه فشار قوي پژوهشگاه نيرو( شناس پروژهمهندس هوشمند )كار .18
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ها انجام گرفت. لويكن،   بندي فناوري براي دسته افزار اكسل شد و محاسبات الزم ها، نتايج وارد نرم پس از دريافت پرسشنامه

 بندي نتايج ضروري است:  قبل از بيان نتايج، ذكر چند نكته در مورد نحوه جمع

هواي نووين تجهيوزات عوايقی فشوار قووي،        وضوعيت جوذابيت و توانمنودي فنواوري     به منظور ارزيوابی جوامعی از   -1

بانك اطالعاتی مختصري از افراد صاحبنظر و متخصوص موضووع تشوكيل گرديود. بوا توجوه بوه اينكوه ميوزان خبرگوی هور            

ابی، يووك از ايوون افووراد در ابعوواد مختلووف موضوووع متفوواوت بووود، ضووروري بووود ايوون افووراد ضوومن مشوواركت در فرآينوود ارزيوو

 شان در مورد موضوع لحاظ گردد.نظراتشان بر اساس سطح خبرگی و دانش تخصصی

هواي دريوافتی، سوواالتی كوه بودون پاسوخ بودنود،        پس از جمع آوري نتوايج بررسوی و پوااليش اوليوه پرسشونامه      -2

 در جمع بندي نتايج در نظر گرفته نشدند. 

هووا، الزم اسووت كووه بووه نظوورات هوور   ايشووان از فنوواوريبووا توجووه بووه تفوواوت سووطوح دانشووی افووراد و اطووالع    -3

متخصص، وزنی تخصيص يابود. ولوی ممكون اسوت كوه يوك فورد در يوك فنواوري، تخصوص كوافی داشوته و در فنواوري              

ديگر تخصص كوافی نداشوته باشود. راه حول ايون كوار، در نظور گورفتن سوتون ميوزان آشونايی فورد بوا آن فنواوري خواهود                

 عنوان وزن نظرات متخصص در هر فناوري استفاده شد.بود. لذا، از اين ستون به 

بنودي نظورات، عوالوه بور بوه دسوت آوردن وزن نظورات افوراد، الزم اسوت كوه وزن هور سووال و              به منظور جمع -4

نسبت اهميوت هور سووال بوه موابقی سوواالت بوه دسوت آيود. بوه هموين منظوور سوطري بوراي وزنودهی بوه سوؤاالت در                  

 باشد. می 10تا  1وزن سواالت عددي بين  پاسخنامه در نظر گرفته شد.

بنودي نهوايی نيوز عودد      داشوته اسوت، در جموع    10توا   1كوه پاسوخ تموام سوواالت اعودادي بوين       با توجه بوه ايون   -5

نرموال شوده اسوت. بوراي ايون منظوور، عودد بوه دسوت آموده از مجمووع نظورات بور مجمووع ميوزان                 10توا   1حاصله بين 

واقوع شوود بوا رعايوت ايون مالحظوات،        10توا   1تقسويم شوده اسوت توا عودد حاصول بوين        هاي افراد در هر كواربرد   آشنايی

( نمووايش داده شووده 10-3هووا در جوودول ) هوواي ارزيووابی جووذابيت و توانمنوودي فنوواوري نتووايج حاصوول از تحليوول پرسشوونامه

موورد ارزيوابی    هواي  بورداري، در زموره فنواوري    است. الزم به ذكر است كوه فنواوري تجهيوزات ايمنوی و خوط گورم در بهوره       

گيوري از قسومت مربووط بوه پيشونهادات در نظور گرفتوه شوده در پرسشونامه، در طوول            در پرسشنامه نبوده اسوت و بوا بهوره   

 فرايند نظرسنجی، توسط خبرگان اضافه گرديده است
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 ها بندي نتايج پرسشنامه ارزيابی جذابيت و توانمندي فناوري (: جمع1۰-3) جدول

 توانمندي فناوري فناوريجذابيت  فناوري رديف

 76/6 37/5 ها بوشينگ كامپوزيتی تجهيزات فشار قوي پست 1

 94/4 84/7 هاي فشار قوي تمام بسته فلزي با عايق گازي خطوط و پست 2

 12/6 18/7 در سطوح عايقی هاي سيليكونی پوشش 3

 11/6 64/6 هاي نانو در سطوح عايقی پوشش 4

 78/3 10/6 باال ژخالء با ولتاهاي  كننده كليدها و قطع 5

 69/4 85/6 فشار متوسط با عايق تمام جامد سوئيچگير 6

 27/6 41/6 تجهيزات ماژوالر داراي كاركرد چندگانه 7

 89/5 64/6 تجهيزات فشار قويخطوط و پايش آنالين و در محل  8

 38/6 17/6 تجهيزات نوين مقابله با صاعقه 9

 14/3 34/5 سازگار با محيط زيست به عنوان عايق در تجهيزات فشار قوي هاي گياهی تركيبات روغن 10

 45/5 33/5 هاي داخلی جامد هاي جريان و ولتاژ با عايق فورماتورترانس 11

 86/6 45/5 يقیاهاي نگهدارنده ع سازه 12

 30/6 25/6 فشار متوسطكامپوزيتی رده تابلوهاي الكتريكی  13

 64/4 52/5 با عايق گازيترانسفورماتورهاي قدرت  14

 83/5 30/6 كلوزر و سكشنااليزر رده فشار متوسطير 15

 64/3 06/3 هاي چوبی اشباع شده رده فشار متوسط تا انتقال پايه 16

 62/3 98/5 تجهيزات ايمنی و خط گرم در بهره برداري 17

 

، فشار قوي تمام بسته فلزي بوا عوايق گوازي   هاي  نوين خطوط و پست  فناوري(، مشخص است كه 9-3توجه به جدول )با 

به ترتيب داراي بيشترين  در سطوح عايقینانو  هاي نوين پوشش  فناوريدر سطوح عايقی و  هاي سيليكونی پوشش نوين  فناوري

ه رده هاي چوبی اشباع شود  پايهنوين فناوري باشند. همچنين، كمترين ميزان جذابيت نيز به ترتيب مربوط به  ميزان جذابيت می

هواي   تركيبوات روغون  نووين  فناوري و  هاي داخلی جامد هاي جريان و ولتاژ با عايق ترانسنوين فناوري ، فشار متوسط تا انتقال

 .است گياهی سازگار با محيط زيست به عنوان عايق در تجهيزات فشار قوي

بوشوينگ  فنواوري نووين   ، يقیادارنوده عو  هواي نگه  سازهنوين فناوري مشاهده كرد كه توان  در مورد معيار توانمندي نيز می

به ترتيب بيشترين ميزان توانمندي را دارا  هاي تجهيزات نوين مقابله با صاعقه فناوريو  ها كامپوزيتی تجهيزات فشار قوي پست

، هاي گياهی سازگار با محيط زيست به عنوان عوايق در تجهيوزات فشوار قووي     تركيبات روغننوين فناوري هستند. همچنين، 

هاي چوبی اشباع شوده رده فشوار متوسوط توا      پايه نوينفناوري و  برداري تجهيزات ايمنی و خط گرم در بهره نوينهاي  اوريفن

 .نيز داراي كمترين ميزان توانمندي هستند انتقال
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هوا انجوام    فناوريبندي درستی از  توان دسته ليكن، از آنجا كه تنها با توجه به هر يك از معيارهاي جذابيت و توانمندي نمی

ها با استفاده از بررسی جايگاه آنها در مواتريس جوذابيت و توانمنودي خوواهيم      بندي فناوري داد، در بخش بعد به تحليل و دسته

 پرداخت.

هوا بوه قورار     هاي تجهيزات عايقی فشار قوي نيز نتايج تحليل پرسشنامه هاي بنيادي توسعه فناوري همچنين، براي پژوهش

 است.( 11-3جدول )

 وين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاصهاي ن هاي بنيادي توسعه فناوري بندي پژوهش (: نتيجه اولويت11-3) جدول

 پژوهش بنيادي اولويت پژوهش بنيادي اولويت

 تهيه نقشه خورندگی خاك 4 تهيه اطلس آلودگی و ريزگرد 1
خاكتهيه اطلس مقاومت  5 تهيه نقشه ايزوكرونيك 2  

 تهيه نقشه گالوپينگ 6 تهيه نقشه خورندگی اتمسفري 3

 

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق  توانمندي فناوري -ماتريس جذابيت  -3-2

 با اقليم خاص

توانمندي صورت  –در ماتريس جذابيت ها  فناوريبا توجه به متدولوژي، از طريق تعيين جايگاه  ،قسمت اصلی تحليل نتايج

طوركه از نام اين ماتريس نيز مشخص است، از دو بعد جذابيت و توانمندي تشكيل شوده اسوت كوه محورهواي      همان. گيرد می

هر ها،  نتايج پرسشنامهجمع بندي بر اساس معيارهاي مطرح شده در ابتداي بخش و دهد.  افقی و عمودي ماتريس را تشكيل می

بوه هموين منظوور،    اند و كافی است كه اين مقادير در ماتريس نمايش داده شووند.   نمندي تعيين شدهكدام از ابعاد جذابيت و توا

 ( نشان داده شده است.11-3ماتريس حاصل در شكل )
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 نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاصهاي  توانمندي فناوري –(: ماتريس جذابيت 11-3شكل )

 

 توانمندي –ت بندي ماتريس جذابي ناحيه -3-2-1

تقسيم شود تا بتوان بور اسواس آن،    توانمندي بايد به تعدادي نواحی مستقل –جذابيت با توجه به ادبيات موضوع، ماتريس 

پذيري  جذابيت و امكان. اين ماتريس، بيانگر جايگاه تر تعيين نمود رويكرد مناسب در قبال توسعه هر فناوري را به صورت دقيق

، اي )با استفاده از خطوط شيب دار(، چهار ناحيوه  اي توان از تقسيم سه ناحيه می بندي آن و براي ناحيهها است  هر يك از فناوري

توانمنودي  -تعداد و شكل نواحی در نظر گرفتوه شوده در مواتريس جوذابيت     استفاده نمود. اي شانزده ناحيهيا حتی و  اي نه ناحيه

توانمندي، و ديگري كاربردهاي فنواوري )بوه ايون    -ها در ماتريس جذابيت فناوري باشد. يكی پراكندگی وابسته به دو پارامتر می

 مفهوم كه آيا توسعه فناوري كاربردهاي متنوع و حساس مثل كاربرد دفاعی دارد يا نه؟(.

اسوت. نوواحی در نظور     بنودي  ناحيه خطوط شيب و نواحی تعداد كننده تعيين توانمندي –جذابيت اثر پراكندگی در ماتريس 

 ديگر، عبارت به داد؛ تميز هم از را ها مختلف فناوري هاي دسته به وسيله آنها بتوان كه انتخاب شوند اي گونه به گرفته شده بايد

بندي با توجوه بوه پراكنودگی     نحوه صحيح دسته .گيرند قرار ناحيه يك در يكسان تقريباً جذابيت و توانمندي داراي هاي فناوري

شود كه از يك سوو توا    ارائه شده است. در مجموع، ترجيح داده می( 12-3توانمندي در شكل ) –جذابيت ها در ماتريس  فناوري
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ها بور روي مرزهواي نوواحی مختلوف قورار       حد امكان تعداد نواحی انتخاب شده در ماتريس كمتر بوده و از سوي ديگر، فناوري

 نگيرند.

 

 توانمندي –حی در ماتريس جذابيت ها بر انتخاب نوا (: اثر پراكندگی فناوري12-3شكل )

هواي داراي   شود. فنواوري  كاربردهاي متنوع فناوري نيز، سبب افزايش تأثير شاخص جذابيت نسبت به شاخص توانمندي می

هاي مبتنی بور مودل    هاي داراي كاربرد دفاعی( را فناوري بيشترين تنوع كاربردي و حساسيت دستيابی بسيار باال )مانند فناوري

نامنود.   منظوره می هاي مبتنی بر مدل تك هاي داراي كمترين كاربرد و حساسيت دستيابی پايين را فناوري ره و فناوريچندمنظو

بنودي   تر باشد، اهميت پارامتر جذابيت نسوبت بوه توانمنودي در اولويوت     هر چقدر كه فناوري مدنظر به مدل چندمنظوره نزديك

تر باشد، اهميت پارامتر توانمندي نسبت به  منظوره نزديك ري مدنظر به مدل تكيابد و برعكس، هر چه فناو فناوري افزايش می

 جذابيت افزايش خواهد يافت.

ناحيه با خطوط مورب، تغيير اهميت يك پارامتر نسوبت بوه پوارامتر ديگور بوا تغييور در شويب         3در ماتريس تقسيم شده به 

ك شدن فناوري به مدل چندمنظوره، شيب مرزها )خطووط تعيوين   شود؛ به اين صورت كه با نزدي مرزهاي نواحی نشان داده می

شوود. نحووه تغييور     گانه ماتريس( كم شده و با نزديك شدن فناوري به مدل چندمنظوره، شيب مرزها زياد موی  كننده نواحی سه

-3در شوكل )  ري،توانمندي با تغيير تنوع كاربرد و حساسيت دستيابی به فناو-گانه مشخص شده در ماتريس جذابيت نواحی سه

 نشان داده شده است.( 13
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 اي توانمندي سه ناحيه –بندي ماتريس جذابيت  (: اثر تنوع كاربرد و حساسيت دستيابی به فناوري بر ناحيه13-3شكل )

 

در شكل  ناحيه، همواره به صورت نشان داده شده 3تقسيم شده به توانمندي  –جذابيت بندي نواحی مختلف ماتريس  اولويت

بندي نواحی وابسته  ناحيه، نحوه اولويت 3تقسيم شده به بيش از توانمندي  –جذابيت هاي  است. اما در رابطه با ماتريس( 3-14)

، هموواره  (14-3در شوكل ) بندي ارائه شده  باشد. بر اساس نحوه اولويت منظوره می به فاصله فناوري از مدل چند منظوره و تك

تورين سوطح جوذابيت و توانمنودي، كمتورين       جذابيت و توانمندي، بيشترين اولوليت، و ناحيه داراي پايين ناحيه داراي باالترين

گردد كه هر چه فنواوري بوه مودل     اولويت را در ميان نواحی مختلف ماتريس خواهند داشت. با توجه به اين شكل مشخص می

تور   تر شده و هر چه فناوري به مدل تك منظوره نزديوك  نزديكبندي رديفی  بندي به اولويت شد، اولويت تر با چندمنظوره نزديك

 شود. بندي ستونی نزديك می بندي به اولويت باشد، اولويت
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 توانمندي –بندي نواحی در نظر گرفته شده در ماتريس جذابيت  (: نحوه اولويت14-3شكل )

 

 ی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در مواتريس هاي نوين تجهيزات عايق نحوه پراكندگی فناوريبا توجه به  ،در اين ميان

( استفاده دارشيبخطوط  )با استفاده ازاي  سه ناحيه نديب از روش تقسيم ،در اين پروژه گيري نحوه تصميمو توانمندي  –جذابيت 

در نظر گرفته  هاي مورد بررسی، در سطح متوسطی همچنين، به علت آنكه تنوع كاربرد و حساسيت دستيابی به فناوري. شود می

بندي ماتريس به صوورت   هاي جذابيت و توانمندي يكسان در نظر گرفته شده و شيب خطوط ناحيه شده است، لذا، تاثير شاخص

بندي آنها به  اي است كه تفكيك و دسته شود. ليكن، از آنجا كه نحوه پراكندگی نقاط داخل ماتريس به گونه درجه فرض می 45

شد، ابتدا مقدار نقاط را از طريق ضرب در مقدار نسبی اختالف آنها از ميانگين معيار مورد بررسی، نرمال با پذير نمی سادگی امكان

( 16-3) شكلتوانمندي و  –( ماتريس نرمال شده جذابيت 15-3كنيم. شكل ) ناحيه تفكيك می 3كرده و سپس، ماتريس را به 

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قووي در منواطق بوا     نمندي فناوريتوا -ماتريس نرمال شده جذابيت  اي بندي سه ناحيه تقسيم

 دهد. نشان می اقليم خاص را
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 نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاصهاي  توانمندي فناوري –(: ماتريس نرمال شده جذابيت 15-3شكل )

 
نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم هاي  توانمندي فناوري –بندي ماتريس نرمال شده جذابيت  (: ناحيه16-3شكل )

 خاص

 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
69 

 

 

 1393 بهمنویرایش اول،  تدوین ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

هاي  اند. روش اكتساب فناوري ها در هر كدام از اين نواحی پخش شده و فناوري ناحيه مشخص شده است 3 فوق، در شكل

 به صورت زير است:  هاي سه گانه ناحيههر كدام از 

هاي قرار گرفته در اين ناحيه  ماتريس است كه فناوريبه ناحيه يك روش اكتساب مربوط اين  زا: توسعه درون 

. توسعه زا است توسعه درون ها، حصول اين فناورياستراتژي انتخابی براي  داراي جذابيت و توانمندي بااليی هستند.

و معموال از مرحله تحقيق  ت گيردجانبه و در داخل كشور صور كه به صورت همهفناوري است   توسعهزا به معنی  درون

 شود. و توسعه براي كسب يك فناوري شروع می

ماتريس است كه عمدتا داراي جذابيت و هاي واقع در ناحيه دو  فناوريمربوط به اين استراتژي  :همكاري فناورانه 

زا را براي حصول  درون اي نيست كه روش اكتساب توسعه توانمندي قابل قبولی بوده ولی مقادير اين معيارها به گونه

لذا، در اين ناحيه بايد دست به انتخاب زد و با توجه به شرايط فناوري مد نظر، روش . ها توصيه كنيم اين فناوري

هاي مختلف همكاري  هاي قرار گرفته در ناحيه دوم ماتريس با روش اكتساب را تعيين نمود. به بيان ديگر، فناوري

 عبارتند از: 1هاي همكاري فناورانه از ديدگاه كيزا فناورانه حاصل خواهند شد. روش

آورد تا بتواند به تكنولوژي يا شايستگی  : شركتی يك شركت ديگر را به تملك خود در می2تملك شركتی . أ

 تكنولوژي مورد نظر دست يابد. 

نمايد و يا شركت كوچك  شركت جهت اكتساب تكنولوژي، متخصصين مربوطه را استخدام میتملك فردي:  . ب

هاي مديريتی  هاي تكنولوژيك و يا شايستگی ديگري را به منظور دراختيار گرفتن افراد برخوردار از توانمندي

 كند.  خريداري می

شايستگی تكنولوژيك مورد نظر در اين روش، شركت با شركت ديگري كه داراي تكنولوژي و يا : 3ادغام . ت

 آيد. باشد ادغام شده و شركت جديدي از ادغام دو شركت به وجود می می

 .كند شركت امتياز تكنولوژي خاصی را خريداري می: 4خريد حق امتياز . ث

                                                 
1
Chiesa 

2
Acquisition 

3
Merger 

4
Licencing 
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در اين روش، شركت اول سهام شركت دوم را كه داراي تكنولوژي يا شايستگی : 1مشاركت با سهام . ج

 رد ولی بر آن كنترل مديريتی ندارد. خ تكنولوژيك بوده می

گذاري مشترك رسمی صورت داده و شركت سومی  شركت، از طريق سهام، سرمايه: 2گذاري مشتركسرمايه . ح

 آيد تا هدف مشخص نوآوري تكنولوژي دنبال شود.  به وجود می

نوآور كوچك در هاي  پذيرد كه مؤسسات تحقيقاتی، دانشگاه و يا شركت شركت می:3قرارداد تحقيق و توسعه . خ

 را بپردازد. هاي آن  زمينه تكنولوژي مشخص تحقيق نموده و شركت هزينه

شركت، در زمينه تحقيقات اكتشافی در مؤسسات تحقيقاتی، دانشگاه يا : 4گذاري در تحقيقاتسرمايه . د

 كند.  ها را دنبال می ها و ايده گذاري نموده و فرصت هاي كوچك نوآور سرمايه شركت

هاي ديگر به اشتراك گذاشته و نيل به هدف كلی نوآوري  منابع تكنولوژيك را با شركت شركت: 5اتحاد . ذ

 كند.  تكنولوژيك را تعقيب می

 كنند به هدف كلی نوآوري  تكنولوژيك نايل شوند.  چندين مؤسسه و شركت مشتركا تالش می: 6كنسرسيوم . ر

از  ،اند. بنابراين شده واقعوم ماتريس گردد كه در ناحيه س می توصيههايی  فناوري راياين استراتژي ب :خريد 

و اين  كنيم میپوشی  چشم كه عمدتا داراي جذابيت و توانمندي پايينی هستند، در سند توسعههاي اين دسته  فناوري

 ها قرار ندارد. دسته اصال جزء اولويت

 نشان داده شده است. (12-3هاي قرار گرفته در هر ناحيه از ماتريس در جدول ) فناوري

 

 وين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاصهاي ن بندي فناوري (: ناحيه12-3) جدول

ناورف

 ها بندي فناوري ناحيه ي

                                                 
1
Minority Equity 

2
Joint Venture 

3
R&D Contract 

4
Research Funding 

5
Alliance 

6
Consortium 
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 3ناحيه  2ناحيه  1ناحيه 

 ها بوشينگ كامپوزيتی تجهيزات فشار قوي پست
تجهيزات ايمنی و خط گرم در بهره 

 برداري

هاي گياهی سازگار  روغنتركيبات 

با محيط زيست به عنوان عايقی 

 در تجهيزات فشار قوي

هاي فشار قوي تمام بسته فلزي با عايق  خطوط و پست

 گازي

 ژهاي خالء با ولتا كننده كليدها و قطع

 باال

هاي چوبی اشباع شده رده  پايه

 فشار متوسط تا انتقال

 در سطوح عايقی هاي سيليكونی پوشش
فشار متوسط با عايق تمام  سوئيچگيز

 جامد

 

 هاي نانو در سطوح عايقی پوشش
ترانسفورماتورهاي قدرت با عايق 

 گازي

 

 تجهيزات ماژوالر داراي كاركرد چندگانه
هاي جريان و ولتاژ با  فورماتورترانس

 هاي داخلی جامد عايق

 

   تجهيزات فشار قويخطوط و پايش آنالين و در محل 

   تجهيزات نوين مقابله با صاعقه

   يقیاهاي نگهدارنده ع سازه

   كامپوزيتی رده فشار متوسطتابلوهاي الكتريكی 

   كلوزر و سكشنااليزر رده فشار متوسطير

 

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص روش اكتساب فناوري -3-3

گيري  است. اين الگوريتم از تصميم الگوريتمی توسط تيم مجري پروژه طراحی و ارائه شده براي تعيين دقيق روش اكتساب، 

شود، ميزان  كند. با ورود هر فناوري، اولين شرطی كه پس از تعيين ناحيه فناوري بررسی میمتوالی بر پايه چند شرط استفاده می

وجه به اينكه ميزان تقاضاي استفاده از فنواوري كوم يوا زيواد     باشد. با ت تقاضاي موجود براي بكارگيري آن فناوري در كشور می

باشد، مسير تعيين روش اكتساب فناوري متفاوت خواهد بود. با توجه به مسير تعيين شده در بررسی شرط ميزان تقاضا، در گوام  

 سوال اساسی زير بايد بررسی شوند: 6بعدي، برخی از 

 نرخ رشد كاربرد فناوري در كشور چگونه است؟ (1
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 فوريت دستيابی به فناوري در كشور چگونه است؟ (2

 آيا مجري توانمند براي اين فناوري در كشور وجود دارد؟ (3

 هزينه تحقيق و توسعه در مقايسه با هزينه همكاري فناورانه چگونه است؟ (4

 هزينه همكاري فناورانه نسبت به هزينه خريد خارجی چگونه است؟ (5

 هستيم؟ آيا به منظور خريد اين فناوري در تحريم (6

 ( ارائه شده است.17-3الگوريتم پيشنهاد شده به منظور تعيين روش اكتساب در شكل )

 

 (: الگوريتم تعيين روش اكتساب فناوري17-3شكل )

 

و مهندس رسولی )مشاور فرايندي  كارشناس فنی پروژه(با توجه به نظرات مهندس رضايی )مدير پروژه(، مهندس هوشمند )

هاي انجام شده توسوط تويم مجوري پوروژه، خروجوی الگووريتم )روش اكتسواب پيشونهادي( بوراي           رسیپروژه( و همچنين، بر

 رد اه یروانف یدنب  یحان
یدنمناوت - تیباذج سیرتام

اه یروانف نییعت

 لوا  یحان  زج ایآ
 تسا سیرتام

 مود  یحان  زج ایآ
 تسا سیرتام

ریخ

دیرخ

ریخ

یلبازنورد  عسوت

 نیا یارب ا اقت نازیم
 تسا  ردق  یروانف

 نیا دربراک دشر خرن
 تسا  نوگ  یروانف

مک

 نیا دربراک دشر خرن
 تسا  نوگ  یروانف

دایز

 یروانف  ب یبایتسد تیروف
 تسا ردق 

 دنمناوت یرجم و تخاسریز
 دوجو یروانف نیا یارب

 دراد
مک

ازنورد  عسوت

یلب

 نیا دیرخ رو نم  ب
 میرحت رد یروانف

 میتسه
ریخ

 راعتمان یاه شور زا دیرخ

ریخدیرخ

یلب

  عسوت و قیقحت  نیزه
  ناروانف یراکمه  ب تبسن

 تسا  نوگ 

 ناروانف یراکمه

ازنورد  عسوت

 دنمناوت یرجم و تخاسریز
 دوجو یروانف نیا یارب

 دراد

دایز

دیرخ

  ناروانف یراکمه  نیزه
 یجراخ دیرخ  ب تبسن

 تسا  نوگ 

دیرخ

 ناروانف یراکمه

دایز

یلب

ریخ

دایز

مک

مک

مک

دایز

  عسوت و قیقحت  نیزه
  ناروانف یراکمه  ب تبسن

 تسا  نوگ 

ازنورد  عسوت

 ناروانف یراکمه

مک

یلب

دایز

دایز

مک
  ب یبایتسد تیروف
 تسا ردق  یروانف

 ناروانف یراکمه
  ناروانف یراکمه  نیزه
 یجراخ دیرخ  ب تبسن

 تسا  نوگ 
مک

دایز

  عسوت و قیقحت  نیزه
  ناروانف یراکمه  ب تبسن

 تسا  نوگ 
ازنورد  عسوت

 ناروانف یراکمه

مکمک

دایز

 نیا دیرخ رو نم  ب
 میتسه میرحت رد یروانف

دیرخ راعتمان یاه شور زا دیرخ
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 ( آورده شده است.13-3هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در جدول ) فناوري

 در مناطق با اقليم خاصوين تجهيزات عايقی فشار قوي هاي ن (: روش اكتساب پيشنهادي براي توسعه فناوري13-3) جدول

 ساخت تجهيز ناحيه
روش اكتساب 

 پيشنهادي

ه 
حي
نا

1 

 توسعه درونزا ها بوشينگ كامپوزيتی تجهيزات فشار قوي پست

 توسعه درونزا هاي فشار قوي تمام بسته فلزي با عايق گازي خطوط و پست

 توسعه درونزا در سطوح عايقی هاي سيليكونی پوشش
 توسعه درونزا سطوح عايقیهاي نانو در  پوشش

 توسعه درونزا تجهيزات ماژوالر داراي كاركرد چندگانه

 توسعه درونزا تجهيزات فشار قويخطوط و پايش آنالين و در محل 

 توسعه درونزا تجهيزات نوين مقابله با صاعقه

 توسعه درونزا يقیاهاي نگهدارنده ع سازه

 توسعه درونزا فشار متوسطكامپوزيتی رده تابلوهاي الكتريكی 

 توسعه درونزا كلوزر و سكشنااليزر رده فشار متوسطير

ه 
حي
نا

2 

 خريد تجهيزات ايمنی و خط گرم در بهره برداري

 خريد باال ژهاي خالء با ولتا كننده كليدها و قطع

 توسعه درونزا فشار متوسط با عايق تمام جامد سوئيچگير

 خريد عايق گازيترانسفورماتورهاي قدرت با 

 توسعه درونزا هاي داخلی جامد هاي جريان و ولتاژ با عايق فورماتورترانس

ه 
حي
نا

3 

 خريد هاي گياهی سازگار با محيط زيست تركيبات روغنتجهيزات فشار قوي با عايق 

 خريد هاي چوبی اشباع شده رده فشار متوسط تا انتقال پايه

 

كميته راهبري و اعضاي كميسيون فنی و بنا بر نظرات ارائه شده توسط تيم مجوري پوروژه،   همچنين، بنا بر نظرات اعضاي 

هواي   هاي فشار قوي تمام بسته فلوزي بوا عوايق گوازي و فنواوري نووين پوشوش        مقرر گرديد كه فناوري نوين خطوط و پست

هواي الزم بوراي توسوعه ايون      انمنودي سيليكونی در سطوح عايقی، علی رغم دارا بودن جذابيت باال، به دليول فقودان وجوود تو   

هاي توسعه آنها در كشور، از طريق انتقال فناوري محقق گردند. با اين توضيحات راهبردهواي   ها و عدم وجود زيرساخت فناوري

 گردد. هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در بخش بعدي ارائه می تعيين شده براي توسعه فناوري
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هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در  بردهاي تعيين شده براي توسعه فناوريراه -3-4

 مناطق با اقليم خاص

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص، بايد راهبردهواي   فناوريي در راستاي نيل به اهداف توسعه

 2هواي تجهيوزات عوايقی فشوار قووي،      روش اكتساب فناوريها شناخته شود. به اين منظور، پس از بررسی  توسعه اين فناوري

 راهبرد متناسب با روش اكتساب مشخص شده شناسايی شد. اين راهبردها عبارتند از:

 هاي نوين دستيابی به فناوري .1

 ها، پستبوشينگ كامپوزيتی تجهيزات فشار قوي 

 هاي نانو در سطوح عايقی، پوشش

 ،تجهيزات ماژوالر داراي كاركرد چندگانه

 ،تجهيزات فشار قويخطوط و پايش آنالين و در محل 

 ،تجهيزات نوين مقابله با صاعقه

 ،يقیاهاي نگهدارنده ع سازه

 ،فشار متوسطكامپوزيتی رده تابلوهاي الكتريكی 

 ،كلوزر و سكشنااليزر رده فشار متوسطير

 سوئيچگير فشار متوسط با عايق تمام جامد،

 هاي داخلی جامد. با عايق و ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ

 هاي نوين انتقال فناوري .2

 ،هاي فشار قوي تمام بسته فلزي با عايق گازي خطوط و پست

 در سطوح عايقی. هاي سيليكونی پوششو 
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 گيري نتيجه -4

هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم  راه توسعه فناوري در فاز سوم از پروژه تدوين سند راهبردي و نقشه

انداز، اهداف و در نهايت راهبردها بوده است و متودولوژي تودوين    ساز تدوين گرديد.  اين اركان شامل چشم خاص، اركان جهت

شده است. در مجموع، اين گزارش با روش تحليلی و با تأكيد بر نظورات خبرگوان ايون     ها در گزارش ارائه هريك از اين بخش

 حوزه تدوين شده است. 
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 اسامی اعضاي كميته راهبري – 1پيوست 

 دكتر عليپور )مدير فنی انتقال توانير( .1

 دكتر جوادي )عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور( .2

 دكتر شايگانی )عضو هيئت علمی دانشگاه تهران( .3

 شركت برقگير پارس(دكتر ميرغفوريان )مديرعامل  .4

 مهندس نعمتی )كارشناس بازنشسته شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان( .5

 مهندس اسكويی )رئيس پژوهشكده كنترل و ابزار دقيق پژوهشگاه نيرو( .6
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 انداز پرسشنامه ارزيابی چشم – 2پيوست 

 صاحبنظر ارجمند

ي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي ها و نقشه راه توسعه فناوري يسند راهبردتدوين در راستاي رساند احتراما، به اطالع می

. بر اين اساس، خواهشمند است ضومن  در حال تدوين استها  انداز مربوط به توسعه اين فناوري در مناطق با اقليم خاص، چشم

 در فرم پيوست منعكس نماييد.انداز  انداز، نظر خود را در مورد بيانيه اوليه چشم مطالعه خالصه گزارش تدوين چشم

 با تشكر
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 انداز هاي چشم (: نظرسنجی زمينه1-)بجدول 

 نظر شما در تاييد، رد و يا ارتقاي عبارت ها(ي چشم انداز ها )تم زمينه

  خوداتكايیسازي و  بومی

  افزايش عدالت اجتماعی

  افزايش پايايی شبكه برق

  كاهش هزينه انتقال و توزيع برق

  سازگاري زيست محيطی

 

هاي ديگري را مد نظر داريد كه در بيانيه چشم انداز مونعكس نشوده اسوت، در ايون بخوش يادداشوت        در صورتی كه زمينه

 بفرماييد.
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هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق  بيانيه چشم انداز، آينده مطلوب براي فناوري در اين قسمت، اگر از نظر شما

 كند، آينده مطلوب مورد نظر خود را توصيف كنيد. با اقليم خاص را به طور كامل منعكس نمی

 

 لطفا بيانيه چشم انداز را مطالعه كرده و جدول ذيل را در مورد آن پر نماييد.

 

 انداز هاي چشم نظرسنجی ويژگی(: 2-)بجدول 

 ويژگی

ب
طلو

رم
سيا

ب
 

ب
طلو

م
ط 

وس
مت

 

ف
ضعي

ف 
ضعي

يار
بس

 

 نظر ويژه

       سال( باشد. 10)مورد نظر  افققابل دستيابی در 

       .پذير باشدكميتتا حد ممكن 

       .نگر و پويا باشدگرا، آيندهجامع، تحول

       .منحصر به فرد باشدو  بلندپروازانه

       .باشد برانگيزاننده

گرايانوه  واقوع  يعنوی در عوين آنكوه    هم پيوند دهده حال و آينده را ب
 .مطابقت داشته باشد نيز هاا آرمانباشد، ب
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)و فعالين ايون حووزه( بووده و     برانگيز براي جلب توجه ذينفعانتوجه
 .گردد ايشانموجب ايجاد اطمينان ميان 

      

       را در فعالين اين حوزه ايجاد كند.حس مالكيت و تعلق 

       ايجاد تداوم كند.ريزي و اجرا در برنامه

هوا را  جوويی از فرصوت  هاي موجوود را نشوان داده، راه بهوره   فرصت
 بنماياند.

      

       .باشد به خاطر ماندنیكوتاه و 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه ارزيابی اهداف –3پيوست

 صاحبنظر ارجمند

ي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي ها و نقشه راه توسعه فناوري يسند راهبردتدوين در راستاي رساند احتراما، به اطالع می

. بر اين اسواس، خواهشومند اسوت ضومن     در حال تدوين استها  در مناطق با اقليم خاص، اهداف مربوط به توسعه اين فناوري

 اهداف، نظر خود را در مورد اهداف تدوين شده در فرم پيوست منعكس نماييد. مطالعه خالصه گزارش تدوين

 با تشكر
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بوه شورح    در مناطق با اقليم خاصي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي ها اهداف كالن تدوين شده مربوط به توسعه فناوري

 باشند: زير می

 درصد در سال Xكاهش تلفات برق در شبكه انتقال و توزيع در مناطق با اقليم خاص به ميزان 

 درصد در سال Yافزايش طول عمر مفيد تجهيزات عايقی فشار قوي در رده انتقال به ميزان 

 درصد در سال Zتوزيع به ميزان افزايش طول عمر مفيد تجهيزات عايقی فشار قوي در رده 

ها و تجهيزات عايقی فشار قووي در شوبكه انتقوال و     هاي تعمير و نگهداري خطوط، پست درصد از هزينه Mكاهش ساالنه 

 توزيع برق

 هاي ناخواسته جهت افزايش كيفيت شبكه برق در مناطق داراي اقليم خاص درصد از خاموشی Nكاهش ساالنه 

 معرفی نماييد. Nو  M, Z, Y, Xخواهشمند است مقادير مناسبی را براي پارامترهاي 

M= X= 

N= Y= 

  Z= 
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 خواهشمند است اهداف را مطالعه كرده و جدول زير را براي آنها پر نماييد.

 

 هاي اهداف (: نظرسنجی ويژگی1-)ججدول 

 نظر ويژه بسيار ضعيف ضعيف متوسط مطلوب بسيارمطلوب ويژگی

       مشخص بودن

       بودن گيري قابل اندازه

       بودن قابل دستيابی

       بودن گرايانه واقع

       بودن محدود به زمان

 

نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق هاي  در اين قسمت، اگر از نظر شما اهداف مشخص شده، اهداف توسعه فناوري

 كند، اهداف مورد نظر خود را يادداشت بفرماييد. منعكس نمیبا اقليم خاص را به طور كامل 

 

 

باشد، اهداف مورد نظر خود را يادداشت راستا نمیدر اين قسمت، اگر از نظر شما اهداف مشخص شده با اسناد باالدستی هم

 بفرماييد.

 

 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
85 

 

 

 1393 بهمنویرایش اول،  تدوین ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

نوين تجهيزات عوايقی فشوار قووي در    هاي  انداز توسعه فناوريدر اين قسمت، اگر از نظر شما اهداف مشخص شده با چشم

 باشد، اهداف مورد نظر خود را يادداشت بفرماييد.راستا نمیمناطق با اقليم خاص هم

 

 

 

 ها پرسشنامه ارزيابی جذابيت و توانمندي فناوري –4پيوست 

 فرهيخته گرامی

هاي  راهبردي توسعه فناوريسند  ،انرژيهاي توسعه فناوري در حوزه  ها و برنامه رساند در راستاي سياست به استحضار می

، در پژوهشگاه نيرو، گروه با مشاركت كليه فعاالن و صاحب نظران نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص

اي  پرسشنامه ها، فناورياين در حال تدوين است. بر اين اساس و به منظور ارزيابی جذابيت و توانمندي  پژوهشی فشار قوي

 با ،هيه شده است كه مستدعی است در تكميل اين پرسشنامه دقت الزم را مبذول فرماييد. لطفا در صورت نياز به راهنمايیت

 تماس حاصل فرماييد. كارشناس فنی يا مشاور فرايندي پروژه

 

   مجيد رضايی              

  مدير گروه فشارقوي و مدير پروژه                           

  

 

 

 

 پژوهشگاه نيرو، پژوهشكده انتقال و توزيع،گروه فشار قوي: 
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  021-88364622 –( مجيد رضايی )مدير گروه پژوهشی فشار قوي و مدير پروژه

 09125464225 -علی هوشمندخوي )كارشناس پروژه( 

 

 گروه مشاوران مديريت توسعه عميد

 88562534تلفن:  - 5بهاران، ساختمان مهرگان، واحدتهران، شهرك قدس، بلوار دريا، بلوار پاك نژاد، كوچه 

 09388246022محمد رسولی )مشاور فرايندي پروژه(: 

 

 

 پرسشنامه ارزيابی جذابيت و توانمندي 

 هاي نوين تجهيزات عايقی فشار قوي در مناطق با اقليم خاص فناوري

 

 پست سازمانی: نام و نام خانوادگی:  

 شماره تماس: تحصيالت/ تخصص:

 آدرس پست الكترونيك:

  آيا مايل هستيد اطالعات شخصی جنابعالی در بانك اطالعاتی متخصصين ذخيره گردد؟

 .تجربيات قبلی )در صورت امكان( به صورت خالصه ضميمه گردد

 

 :نحوه پاسخگويی به سؤاالت

توانمندي سؤال بعدي مربوط به ارزيابی  5و  جذابيتسؤال اول مربوط به ارزيابی  9 سؤال است كه 14اين پرسشنامه حاوي 

)به منزله  1تواند توسط عددي بين  پاسخ به هر سؤال می. باشد )مندرج در جدول پاسخ( میشناسايی شده  هاي انواع فناوري

رخی از )به منزله جذابيت يا توانمندي بسيار زياد فناوري( بيان شود. همچنين، ب 10جذابيت يا توانمندي بسيار كم فناوري( تا 

 به همين منوال پاسخ داده خواهند شد. 4تا  1( توسط اعداد 14و  13، 6سؤاالت )سؤاالت شماره 
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هاي مورد نظر و در  (، فناوري3نحوه پاسخگويی به سؤاالت به اين نحو است كه در سطرهاي جدول پاسخ )جدول شماره 

براي پاسخ به سؤاالت، عدد مورد نظر براي هر كدام  هاي اين جدول، سؤاالت پرسشنامه درج شده است. خواهشمند است ستون

از سؤاالت را در خانه مربوط به هر فناوري وارد كنيد. همچنين، خواهشمند است در ستون سوم جدول پاسخ، ميزان آشنايی خود 

سيار زياد( وارد كرده و )به منزله آشنايی ب 10)به منزله آشنايی بسيار كم( و  1ها به صورت عددي بين  را با هر كدام از فناوري

)به منزله كارايی بسيار  1ها را با عددي بين  بندي فناوري در سطر پايين شماره سؤاالت نيز ميزان كارايی هر سؤال براي اولويت

 )به منزله كارايی بسيار زياد( وارد نماييد. 10كم( و 

 كه جدول به صورت ستونی پر شود.شود  هاي مختلف، پيشنهاد می تر فناوري به منظور مقايسه بهتر و دقيق
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 توانمندي -(: جدول پاسخ پرسشنامه ارزيابی جذايت 1-)دجدول 
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  4تا  1 4تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10 تا 1 10تا  1 10تا  1  4تا 1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1

              

بوشينگ كامپوزيتی تجهيزات فشار قوي  1
 ها پست

               

هاي فشار قوي تمام بسته  خطوط و پست 2
 (MTSو  GIS ،GILفلزي با عايق گازي )

               

                در سطوح عايقی هاي سيليكونی پوشش 3

)نظير نانو  هاي نانو در سطوح عايقی پوشش 4
 ها( ها و نانوسراميك كامپوزيت
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  4تا  1 4تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10 تا 1 10تا  1 10تا  1  4تا 1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1

              

                باال ژهاي خالء با ولتا كننده كليدها و قطع 5

                فشار متوسط با عايق تمام جامد سوئيچگير 6

تجهيزات ماژوالر داراي كاركرد چندگانه )نظير  7
 تركيبی( كليد قدرت و ديسكانكتورهاي

               

8 
تجهيزات خطوط و پايش آنالين و در محل 
سازي الگوهاي تعمير  فشار قوي به منظور پياده

 و نگهداري پيشگويانه
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  4تا  1 4تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10 تا 1 10تا  1 10تا  1  4تا 1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1 10تا  1

              

9 
تجهيزات نوين مقابله با صاعقه )نظير 

برقگيرهاي خط اكسيد فلزي يا برقگيرهاي 
 اي( چندمحفظه

               

1۰ 
هاي گياهی سازگار با  تركيبات روغن

زيست به عنوان عايق در تجهيزات فشار  محيط
 قوي

               

هاي  هاي جريان و ولتاژ با عايق فورماتورترانس 11
 داخلی جامد

               

               يقی )نظير كراس آرم و اهاي نگهدارنده ع سازه 12
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 مقدمه

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي  در مناطق با اقليم  در گزارش فاز چهارم سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري

 كلي ذيل تدوين و تشريح شده است: چهار بخشهاي توسعه فناوري در  خاص، اقدامات و سياست

 

هاي تجهيزات عايقي فشار قوي شناسايي  ، وضعيت كنوني فناوري"شناسايي وضعيت موجود"تحت عنوان  در بخش اول

هاي تجهيزات  گردد. در اين بخش، ابتدا برخي از بازيگران و ذينفعاني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حوزه فناوري مي

هاي  شوند و در ادامه، مرحله توسعه فناوري صاري معرفي ميكنند به طورِ اخت عايقي فشار قوي در مناطق خاص نقش ايفا مي

گردد. الزم به ذكر است كه  ها شناسايي مي تجهيزات عايقي فشار قوي بر اساس وضعيت ساختاري نظام توسعه اين فناوري

 بازيگران معرفي شده در اين بخش در مرحله پنجم پروژه به تفصيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

هاي تجهيزات  ، به منظور ارزيابي كاركردهاي مورد نياز فناوري"شناسايي وضعيت مطلوب"تحت عنوان  ومدر بخش د

اي  عايقي فشارقوي در مناطق با اقليم خاص براي انتقال به مرحله بعدي توسعه، ابتدا انواع كاركردهاي كليدي، حمايتي و حاشيه

ار قوي معرفي خواهند شد و سپس، بر اساس مرحله توسعه تعيين شده هاي تجهيزات عايقي فش در هر مرحله از توسعه فناوري

 شوند. كاركردهاي منتخب به منظور بررسي تعيين ميهاي تجهيزات عايقي فشار قوي،  براي فناوري

هاي مربوط به هر يک از ابعاد ساختاري نظام  ، چالش"ها و موانع توسعه شناسايي چالش"تحت عنوان  در بخش سوم

گردد. بدين  هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي مشخص مي نوآوري فناورانه در كاركردهاي منتخب در مرحله توسعه فناوري

 فته و نتايج آن در اين بخش ارائه خواهد شد.هايي با خبرگان حوزه تجهيزات فشار قوي صورت گر منظور، مصاحبه

هاي تعيين شده در بخش سوم و بر اساس موانع  ، با توجه به چالش"ها و اقدامات سياست"تحت عنوان  در بخش چهارم

ها  ها به منظور رفع اين چالش هاي تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص، برخي اقدامات و سياست توسعه فناوري

 شوند. هاي غيرفني و اقدامات فني تقسيم مي ها به دو دسته اقدامات و سياست ارائه خواهند شد. اين اقدامات و سياست
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هاي نوين  هاي سند توسعه فناوري چارچوب نظري تدوين اقدامات و سياست -1

 تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص

است. بنا بر تعريف كارلسون و استانکيويکز  1سند، بر اساس نظام نوآوري فناورانه ها، در اين مبناي تدوين اقدامات و سياست

هاي نهاادي   ساخت ي اقتصادي/صنعتي تحت زير ، كه در يک ناحيه2اي پويا از عامالن شبکه»، نظام فناورانه عبارت است از ]2[

 «فناوري سهيم هستند.برداري از  خاص با يکديگر در تعامل بوده و در توليد، انتشار و بهره

آغاز تحليل يک نظام نوآوري فناورانه بر يک منطقه جغرافيايي يا يک بخش صنعتي متمركاز نيسات، بلکاه بار ياک        نقطه

ياک    هاي ناوآوري فناوراناه، تحليال و ارزياابي توساعه      تکنولوژي يا يک زمينه فناورانه تمركز دارد. هدف بيشتر مطالعات نظام

عناوان   توان به اين نظام باه  ر قالب ساختار يا فرآيندهاي پشتيبان )يا مخرب( آن است. از اين منظر، مينوآوري فناورانه خاص د

هااي عماومي    نگريست. رويکرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصه 4هاي بخشي نوآوري از مفهوم نظام 3ي خردنگر يک گونه

سازد. اولين مشخصاه،   رويکرد را از رويکردهاي ديگر متمايز ميرويکردهاي نظام نوآوري است. با اين وجود، دو مشخصه، اين 

هاي جديد كسب و كار باه   تأكيد رويکرد نظام نوآوري فناورانه بر نقش شايستگي اقتصادي، توانايي توسعه، و استفاده از فرصت

هاي دانش براي وقوع تغييارات   انباشد. لذا، اين رويکرد بر كافي نبودن تحريک جري اي مهم از نوآوري فناورانه مي عنوان جنبه 

منظاور   هاي موجاود باه   هاي دانش براي تحريک فعاالنه دانش كند. تحريک جريان فناورانه و بهبود عملکرد اقتصادي تأكيد مي

هااي   هاي كارآفرينانه، مکمّل تأكيد بر جرياان  اي كه، تمركز بر فعاليت هاي جديد كسب و كار، الزم است؛ به گونه ايجاد فرصت

كند. اين موضوع توسط  عنوان منابع نوآوري تأكيد مي رويکرد نظام نوآوري فناورانه، بر اهميت اشخاص به   نش است. اين جنبهدا

مطالعاات مرباوط باه نظاام ناوآوري        دوم متمايز كنناده   نظام نوآوري مغفول واقع گرديده است. مشخصه 5نگر رويکردهاي كل

ياد اين نظام بر پويايي سيستم است. تمركز بر اقدام كارآفرينانه، پژوهشگران حاوزه نظاام   فناورانه از رويکردهاي ديگر، تمركز ز

 ]1[گردد.  عنوان عاملي كرده است كه در طول زمان ايجاد مي نوآوري فناورانه را تشويق به نگريستن به آن به 

                                                 
1
 Technological Innovation System (TIS) 

2
 Agents 

3
Micro oriented 

4
 Sectoral Innovation System 

5
 Macro oriented 
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 كاركردها در نظام نوآوري فناورانه -1-1

ناورانه، تحقق اهداف فرآيند نوآوري است. اين اهداف شاامل خلاق، انتشاار و    هدف هر نظام نوآوري از جمله نظام نوآوري ف

فنااوري    هايي كه بر توساعه  هاي مختلف فعاليت رسد. دسته ظهور مي فناورانه به   برداري از فناوري است كه در قالب توسعه بهره

گيري ياک   ها در شکل رايندهايي هستند كه وجود آنگيرند. كاركردها، ف گذارند، كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه نام مي اثر مي

هاي گوناگون محقق شوند. از طرفي، اين  تواند از طريق فعاليت نظام نوآوري فناورانه ضروري است. هريک از اين كاركردها، مي

تعاامالتي مياان   چناين    توانند منجر به تقويت و يا تضعيف يکاديگر شاوند. درنتيجاه    كاركردها بر يکديگر اثرگذار هستند و مي

هاي علّي و معلولي متفاوتي قابل شناسايي هستند. بنابراين، در ادامه به معرفي كاركردها و چگونگي اثرگاذاري   كاركردها، حلقه

 ها بر يکديگر پرداخته خواهد شد. آن

كارد، نظاام ناوآوري    توان تغييارات فناوراناه را تحليال     اجتماعي نمي-هاي فني جايي كه تنها با تحليل ساختاري نظام از آن

اجتماعي باشد. بدين منظور، محققان مختلف به تعرياف  -هاي فني چارچوبي براي تحليل فرايندي نظام  آورنده بايست فراهم مي

هاي مختلف حول محور كاركردهااي نظاام ناوآوري     اند. نظرات برخي از اين محققان در سال كاركردهاي نظام نوآوري پرداخته

 ( آورده شده است.1-4فناورانه در جدول )
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 (: فهرست كاركردهاي ارائه شده توسط محققان مختلف در طول زمان1-4)جدول 

 محقق كاركردها

 همکارانسورز و هکرت ؛ سورز و  آفرينيرهاي كافعاليت توسعه دانش انتشار دانش دهي به جستجو جهت دهي بازارشکل تأمين و تخصيص منابع هاي پشتيبانحمايت از سوي گروه

 فن آلفن و همکاران هاي كارآفرينيفعاليت توسعه دانش انتشار دانش دهي به جستجو جهت دهي بازارشکل تأمين و تخصيص منابع ايجاد مشروعيت 

 همکارانفن آلفن و  هاي كارآفرينيفعاليت خلق دانش انتشار دانش دهي به جستجو جهت ايجاد بازار تأمين و تخصيص منابع بخشيمشروعيت 

دهي تأثيرگذاري بر جهت دهي بازارشکل تأمين و تخصيص منابع بخشيمشروعيت توسعه اثرات جانبي مثبت

 تصميمات

هاي آزمايش توسعه و انتشار دانش

 كارآفريني
 برگک و همکاران ؛ ياكوبسن و همکاران

انتشار دانش از طريق  دهي به جستجو جهت دهي بازارشکل تأمين و تخصيص منابع ايجاد مشروعيت/غلبه بر مقاومت در برابر تغيير

 هاشبکه

 الکماد و همکاران ؛ هکرت و نگرو هاي كارآفرينيفعاليت توسعه دانش

 هکرت و همکاران ؛ نگرو و همکاران

انتشار دانش از طريق  دهي به جستجو جهت دهي بازارشکل تأمين و تخصيص منابع حمايت از سوي گروهاي پشتيبان

 هاشبکه

 هاي كارآفرينيفعاليت توسعه دانش
 نگرو و همکاران

دهي بازار محصول شکل تأمين مالي فرايند نوآوري  

 جديد

  تحقيق و توسعه سازيشبکه هاي كيفيتامين حداقل

 ادكوئيست
 سازي مزيت ايجاد و تغيير ساختار صنعتي هاي حمايتيفعاليت

 فراهم كردن ايجاد و تغيير قواعد

 ايخدمات مشاوره

گيري هموار كردن شکل تأمين منابع هموار كردن ايجاد اثرات جانبي مثبت

 بازار

   ايجاد دانش جديد  هدايت فرايند جستجو

 ياكوبسن و برگک

 ليو و وايت اجرا تحقيق ارتباط  مصرف نهايي آموزش  

انتشار  اد بازار وجاي ايجاد نيروي انساني بخشي فناوري و بنگاهمشروعيت

 دانش بازار

ايجاد و انتشار  انجام تحقيقات بازار سازيافزايش شبکه هدايت تکنولوژي

 حمايت ريکن محصول جديد

ايجاد و انتشار فرصت  هموارسازي تأمين مالي
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 محقق كاركردها

 نوآورانه ايجاد بازار نيروي كار

هموارسازي تبادل دانش  هدايت فرايند جستجو سازي بازارشبيهايجاد و  تأمين منابع غلبه بر مقاومت در برابر تغيير

 و اطالعات

  

 هاي توسعهشناسايي پتانسيل هاها براي بنگاهتأمين مشوق جانسون
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گيرناد.   هفت كاركرد اصلي مورد شناسايي قرار مياند،  بندي كاركردها پرداخته اي از مقاالتي كه به دسته با مرور بخش عمده

( ارائاه  2-4هايي براي سنجش سطح برآورده شدن اين كاركردهاا در جادول )   مجموعه كاركردهاي ذكر شده به همراه شاخص

 شده است.

 [5و  4و  3هاي آنها ] (: كاركردهاي پيشنهادي و شاخص2-4)جدول 

 شاخص توصيف كاركرد

هاي فعاليت

 كارآفريني

ي يک فناوري خاص، به زبان موقعيتهااي  ي دانش فني موجود در زمينهشامل ترجمه
هايي باا هادف اثباات مفياد     هاي عملياتي و يا انجام فعاليتكاري جديد و انجام پروژه

 بودن فناوري نوظهور در محيط تجاري است.

سازي، حجام   هاي انجام شده با هدف تجاري تعداد و كيفيت پروژه
هااي   هاي خطرپاذير انجاام شاده، تعاداد نمايشاگاه     گذاريسرمايه

 هاي انجام شدهفناوري برگزار شده، تعداد پروژه

-طور عمده بر دانش فني فنااوري و باه  هاي يادگيري است كه بهي فعاليتدربرگيرنده خلق دانش

هاي آن تمركز دارد. اين فرايند ياادگيري،  كنندهها و مصرفميزان كمتر، بر بازار، شبکه
اي و ياادگيري درحاين انجاام    تواند واقع شود. يادگيري كتابخانهه اقسام گوناگوني ميب

 ها هستند.كار از انواع مهم اين دسته از فعاليت

منتشر شده، تعداد حق اختراعات ثبات شاده باه    ISIتعداد مقاالت 
المللي در زمينه فناوري، تعداد مطالعاات علماي و فناي    صورت بين

هاي توليد شده در رابطه باا  ري، تعداد گزارشصورت گرفته از فناو
 سنجي انجام شدهي بازار، تعداد مطالعات امکانمطالعه

داناش   2گذاري اشتراک و به 1سازيهايي است كه با هدف پراكندهي فعاليتدربرگيرنده انتشار دانش
شوند. بناابراين، مهمتارين نقاش كااركرد انتشاار داناش، ايجااد        و اطالعات انجام مي

هاايي از باازيگران از   تار، شابکه  يادگيري تعاملي است. وجود روابط و در حالت پيچيده
 رود. شمار مينيازهاي اين كاركرد بهپيش

هاي برگزار شده در رابطاه باا فنااوري،    ها و كارگاهتعداد كنفرانس
هااي متشاکل از باازيگران موجاود در نظاام      تعداد و اندازه شابکه 
كارده دانشاگاهي باا    يي نيروهااي تحصايل  جافناورانه، ميزان جابه

 محوريت فناوري

دهاي باه   شادن نيازهاا و جهات   هاايي دارد كاه منجار باه مشاخص     اشاره به فعاليت دهيبه سيستمجهت
گردد. همچنين، رفع مشکالت موجاود  هاي بازيگران موجود در نظام فناوري مي فعاليت

 كاركرد انجام شود.تواند در قالب اين در كاركردهاي ديگر نظام نيز مي

تعداد و اثربخشي قوانين مربوط به فناوري، اساتانداردهاي تادوين   
 ي فناوريي آيندهگيري انتظاراتي دربارهشده، ميزان شکل

هاي مالي از كاربرد فنااوري نوظهاور( اسات كاه باا      هايي )مانند حمايتشامل فعاليت دهي بازارشكل
 گردد.تقاضا براي فناوري ميي امتيازاتي منجر به ايجاد ارائه

تعداد و تنوع كاربران موجود براي فناوري، تعداد و تناوع نهادهااي   
دهي به بازار، ميزان عادمقطعيت موجاود در   شده براي شکلتنظيم

ي عمر( ي بلوغ )دورهگذاران، مرحله برابر توليدكنندگان و يا سرمايه
 بازار

انسااني، مکمال و ماواد ماورد نيااز باراي توساعه         هاي مالي،شامل تخصيص سرمايه تأمين منابع
هاي عمومي مورد نيااز پيشارفت فنااوري،    فناوري است. همچنين، گسترش زيرساخت

ي اين كاركرد قرار هاي آموزشي و تسهيالت تحقيق و توسعه نيز در زمرهمانند سيستم
 گيرد.مي

هااي   گاذاري  هاي بالعوض دولتي )ياراناه( و سارمايه  حجم كمک
لتي و خصوصي، ميزان دسترسي به نيروي انسااني فناي،   بخش دو

هااي ماورد   ميزان دسترسي به مواد اوليه، ميزان توسعه زيرسااخت 
 نياز فناوري و محصوالت و خدمات مکمل

هاي  ها با هدف غلبه بر مخالفت بازيگران ذينفع در فناوريي تمامي فعاليتدربرگيرنده بخشي مشروعيت
صاحبان قدرت به ايجاد آراياش جديادي از قواعاد و مقاررات     كنوني از طريق تشويق 

 مربوط به نظام نوآوري فناورانه است.

گرائي نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناوراناه در حاال   ميزان هم
ي فنااوري و  گاذاري در توساعه  توسعه، ميزان مشاروعيت سارمايه  

هاي  هاي سياسي بين گروه محصوالت مربوط به آن، ميزان رايزني
 ها درگير براي حمايت از فناوري، ميزان حمايت از فناوري در رسانه

 حال، به مرور مفاهيم اين كاركردها خواهيم پرداخت.

 هاي كارآفريني فعاليت 

توان در قالب يکاي از   هاي كارآفريني را نيز مي روند. فعاليت شمار مي هاي نوآوري به   كارآفرينان از بازيگران كليدي در نظام

فرآيندهاي اصلي نظام نوآوري جاي داد. فعاليت كارآفريني عبارت است از تبديل دانش فني موجود به كسب و كارهااي جدياد.   

هاي انجام فعاليت كاارآفريني، وجاود داناش فناي      گيرد. بنابراين، از الزمه اي اجرايي صورت ميه اين كار از طريق انجام پروژه

                                                 
1Dissemination 

2Sharing 
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قابل بيان آن است كه هر بازيگري )شامل هر باازيگري در بخاش خصوصاي ياا عماومي و ياا باازيگران دولتاي،           است. نکته

عناوان كاارآفرين شاناخته     آن مقطاع خااص، باه     هاي كارآفريني مبادرت ورزد، در دانشگاهي و يا صنعتي( كه به انجام فعاليت

 توانند در نقش كارآفرين ظاهر شوند. ها نيز مي شود. بنابراين، در برخي موارد، حتي دولت مي

هاي كااري جدياد و شناسااندن     هاي كارآفريني متصور شد؛ ايجاد فرصت توان دو زيركاركرد را براي فعّاليت طور كلي مي به

گيرد. درحاليکاه، در   طور مستقيم مورد هدف قرار مي  هاي كاري جديد، كسب سود به ايجاد فرصت هاي كاري جديد. در فرصت

هاي كاري جديد، ايجاد مشروعيت براي آن محصول يا خدمت )و در سطحي باالتر باراي تکنولاوژي( هادف     شناساندن فرصت

اي باراي كساب ساود فاراهم      ائه شاده، زميناه  اصلي فعاليت است. در اين حالت، با ايجاد مشروعيت براي محصول يا خدمت ار

 شود. مي

سازي محصوالت و خادمات   هايي است كه به طور مستقيم به تجاري هاي كارآفريني شامل تالش توان گفت كه فعاليت مي

ت پردازند. درحقيقت، اين فعاليت است كه يک نظام ناوآوري را از ياک نظاام تحقيقاا     ي دانش فني موجود مي ارائه شده بر پايه

هاي جدياد از تکنولاوژي    گيري دانش تواند منجر به شکل هاي كارآفريني مي كند. الزم به ذكر است كه انجام فعاليت متمايز مي

هاي كارآفرينانه  هاي كارآفرينانه است و از سوي ديگر، فعاليت انجام فعاليت  دانش از يک سو الزمه  موجود گردد. بنابراين، توسعه

 رتبط با تکنولوژي همراه است.با افزايش دانش فني م

 اند. مانند: هاي مربوط به اين كاركرد برشمرده شده هايي از فعاليت در ادبيات مديريت فناوري، نمونه

 سازي تکنولوژي پذيرفته در تجاري هاي خطرپذير صورت گذاري سرمايه 

 سازي تکنولوژي ي تجاري هاي نوآور در عرصه ورود شركت 

 هاي نوپا تأسيس شركت 

 تکنولوژي  هاي ديگر به حوزه هاي موجود در حوزه ورود شركت 

 ي تکنولوژي ي محصوالت و خدمات جديد در زمينه ارائه 

 پذير ساختن تکنولوژي شده با هدف نمايش و توجيه  هاي انجام فعاليت 

 برگزاري نمايشگاه تکنولوژي 

 خلق و توسعه دانش 
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قرار گيرند. بديهي اسات   1توانند در فرايند يادگيري هايي است كه مي ليتتمامي فعا  كاركرد خلق و توسعه دانش، دربرگيرنده

نيااز   كه اين كاركرد در قلب فرايند نوآوري و درنتيجه در قلب يک نظام نوآوري جاي دارد. بنابراين، تحقاق ايان كااركرد پايش    

از كاركردهاي ديگر محقق گردد. ايان   بايست پيش گردد و جزء كاركردهايي است كه مي نظام نوآوري فناورانه تلقي مي  توسعه

كنندگان صادق است. با اين  ها و مصرف يادگيري در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فني تکنولوژي نوظهور، بازار، شبکه

وجود، تأكيد بيشتري در رابطه با يادگيري دانش فني تکنولوژي نوظهور وجود دارد. از ايان منظار )داناش فناي ماورد تمركاز(       

 تقسيم كرد: خلق دانش فني و خلق دانش غيرفني )مديريتي(.  توان كاركرد خلق دانش را به دو دسته مي

داده در راستاي تحقاق ايان كااركرد،     ترين انواع يادگيري رخ تواند واقع شود. از مهم فرايند يادگيري، به اقسام گوناگوني مي

و ياادگيري در حاين    4، يادگيري در حين تعامل3ري در حين انجام كاراي(، يادگي )يادگيري كتابخانه 2يادگيري در حين جستجو

صاورت اشاکال    بايست به اين موضوع توجه داشت كه يادگيري در حين تعامل، درصورت وقوع، به  باشد. البته، مي مي 5استفاده

در حالتي كه هيچ ياک از آناان    گيرد. از جمله تعامل موجود بين بازيگران موجود در سيستم مختلفدر قالب اين كاركرد قرار مي

هاا جرياان دانشاي     ها براي رسيدن به يک دانش مشترک با يکديگر تعامل دارند و بين آن دانش مورد نظر را ندارد )همگي آن

قابل توجهي وجود ندارد( و تعامل موجود بين بازيگران موجود در سيستم با بازيگران خارج از سيستم كه دانش از بازيگر خارجي 

 يابد. ازيگر داخلي جريان ميبه ب

توان براي دانش موجود در سيستم، سطوح مختلفي را متصور شد. اين سطوح عبارتند از سطح بنگااه، صانعت و جامعاه.     مي

ها  بايست آن را درون بنگاه يابي به آن مي ها بوده و براي دست دانش موجود در سطح بنگاه عبارتست از دانشي كه مختص بنگاه

  هاا در حيطاه   اين دانش )كه سهم بيشتر آن متعلق به دانش فني است( در رابطه با محصوالت و فرايند تولياد آن جستجو كرد. 

شوند. دانش موجود در سطح صنعت )كه سهم  ها نمي ها حاضر به تسهيم آن با ساير بنگاه ها است و معموالً بنگاه تخصصي بنگاه

باشد. براي  بنگاه خاصي نيست و حاصل از پارادايم موجود در سطح صنعت ميبيشتر آن متعلق به دانش غيرفني است( متعلق به 

بايست وارد صنعت مورد نظر شد. دانش موجود در سطح جامعه نيز همچاون   دستيابي به دانش موجود در سطح يک صنعت مي

                                                 
 اند. برخي از محققان این کارکرد را کارکرد یادگيری نام نهاده 1

2
Learning by searching 

3
Learning by doing  

4
Learning by interacting 

5
Learning by using 
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اب اين نوع از داناش نياز   اي از بازيگران موجود در آن جامعه است. براي اكتس دانش موجود در سطح صنعت متعلق به مجموعه

توان ميزان برآورده شدن كااركرد خلاق و    ها و رخدادهاي زير مي مورد نظر شد. از طريق ارزيابي شاخص  بايست وارد جامعه مي

 توسعه دانش را بررسي كرد:

  تعداد مقاالتISI منتشر شده در زمينه فناوري 

 فناوري المللي در زمينه تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بين 

 تعداد و اندازه  ( نهادهاي تحقيقاتيR&Dفعال در زمينه فناوري ) 

 مطالعات علمي و فني صورت گرفته درباره فناوري  تعداد و اندازه 

 هاي آزمايشگاهي انجام شده بر روي فناوري تعداد تست 

 (1تر )پايلوت گستردهجاي محدوده  اي از محيط به سازي فناوري در ناحيه تعداد انجام آزمايش و پياده 

 (2هاي آزمايشي و اوليه از فناوري )پروتوتايپ تعداد توسعه و ايجاد نمونه 

  انتشار دانش 

و اطالعاات در مياان    5دانش 4گذاري و به اشتراک 3ها با هدف تسهيم اي از فعاليت مجموعه  كاركرد انتشار دانش دربرگيرنده

بازيگران مختلف موجود در سيستم است. يک عامل سااختاري ضاروري باراي تحقاق انتشاار داناش، شابکه اسات. يکاي از          

ترين نقشي كه يک شابکه قاادر باه بارآوردن آن      هاي مهم نظام نوآوري فناورانه، وجود شبکه در ساختار آن است. مهم ويژگي

هاا را   جريان دانش و اطالعات در بين بازيگران موجود در سيستم است. دو نوع از شابکه  آوري بستري براي ايجاد است، فراهم

هاي نرم، لزوماً دانش موجود در منبع دانشي )بازيگر برخاوردار   هاي سخت. در شبکه هاي نرم و شبکه توان متصور بود: شبکه مي

هاا،   هاايي از ايان ناوع از شابکه عبارتناد از كنفارانس       هشود. نمونا  از دانش(، به طور كامل به بازيگر خواهان دانش منتقل نمي

هاي اطالعاتي مشترک بين بازيگران موجود در نظام. از اين پس، اين نوع از انتشار دانش، تسهيم  ها و پايگاه ها، كارگاه همايش

                                                 
1
 Pilot

 

2 Prototype 

3Dissemination 

4Sh
aring 

طور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فني و غيرفني است، کارکرد انتشار دانش نيز قابل تقسیيم بیه انتشیار دانیش      همان 5

 باشد. فني و انتشار دانش غيرفني مي



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
9 

 

 

 1394فروردینویرایش اول،  ها برنامه، اقدامات و سیاست: تدوین 4فاز 

 

 

هايي  شود. نمونه ت ميهاي سخت، دانش موجود در منبع دانشي، توسط بازيگر خواهان آن درياف شود. در شبکه دانش ناميده مي

. ايان ناوع از انتشاار    1هااي مشاترک   گذاري هاي تکنولوژي و سرمايه ها عبارتند از اتحادهاي استراتژيک، هاب از اين نوع شبکه

 هاي نشانگر تحقق اين كاركرد عبارتند از: اي از رخدادها و شاخص شود. نمونه گذاري دانش ناميده مي دانش، به اشتراک

 ي تحقيق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذيرفته ميان واحدهاي مختلف )با هدف تسهيم ها تعداد فعاليت

 دانش(

 ميزان جابجايي نيروهاي تحصيلکرده دانشگاهي با محوريت فناوري 

 هاي مشترک صورت  گذاري هاي بين بازيگران و سرمايه نامه ها و توافق هاي آموزشي، پيمان ها، كارگاه كنفرانس

 ضوع فناوريموپذيرفته با 

 هاي متشکل از بازيگران موجود در نظام فناورانه شبکه  تعداد و اندازه 

 دهي به سيستم جهت 

هااي موجاود در رابطاه باا      هايي است كه به گزينش و محدود كردن گزينه دهي به سيستم متشکل از فعاليت كاركرد جهت

و خارد   3و ساطوح كاالن   2سطوح عبارتند از سطح فراسيستم پردازد. اين ها و بازارشان در سطوح مختلف مي فناوري، كاربرد آن

توان ايان فرايناد    شوند. مي فناوري انجام مي  هاي انجام گرفته در توسعه منظور همگرا ساختن تالش ها به  . اين فعاليت4سيستم

  توان گفات كاه باه    تر ميهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست. براي توضيح بيش شناسايي فرصت  گزينشي را دربرگيرنده

ها  هاي مختلف موجود بايد دست به انتخاب زد و بر روي تعدادي از آن علت وجود محدوديت در منابع در دسترس، از ميان گزينه

وسايعي از    ، نياز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته باقي ماناده و مناابع در دامناه    تمركز نمود. بدون انجام اين مرحله

هاي توسعه با وجود تخصيص  رود. درنتيجه، تعداد قابل توجهي از گزينه هدر مي هاي كاربردي و فناورانه پراكنده شده و به  گزينه

                                                 
1
Joint venture 

ییاد   Landscapeگيرد. در ادبيات از ایین فراسيسیتم بیا نیام      منظور از فراسيستم، سيستمي است که سيستم مورد مطالعه را در بر مي 2

 شود. مي
هیا   ی تکنولوژی تغييرات اندکي در آن سطوح کالن سيستم مشتمل بر سطوحي است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعه 3

 نامند. مي Regimeین سطوح را شود. ا حاصل مي
 نامند. مي Nicheباشند. در ادبيات این سطوح را  شدت متالطم مي این مجموعه از سطوح متأثر از تغييرات فراواني هستند و به  4
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فناوراناه تعرياف     دهي به سيستم در روناد توساعه   مانند. براي جلوگيري از وقوع اين رخداد، كاركرد جهت منبع، ناموفق باقي مي

 گردد. مي

. 3و هنجااري  2، شاناختي 1ي مربوط به اين كاركرد را به ساه دساته تقسايم كارد: تنظيماي      هاي انجام شده توان فعاليت مي

شاود.   داده در اين كاركرد منجر به ايجاد، تغيير و يا از ميان برداشتن نهادهاي موجود در سيستم ماي   هاي رخ درحقيقت، فعاليت

رو افازايش دهناد    هاي پايش  توانند انتظارات را نسبت به برخي گزينه ميها  توان گفت كه برخي از رخداد براي توضيح بيشتر مي

گردد. باا افازايش انتظاارات     فناوري منجر به افزايش انتظارات از آن گزينه مي  )شناختي(. براي مثال، عملکرد خوب يک گزينه

هاي پيشين و ايجاد شناخت  غيير در شناختمعناي ت  رود. اين رخداد به نسبت به آن گزينه، اولويت آن گزينه در اذهان باالتر مي

توانند منجر به تغيير در هنجارهاي موجود شوند. براي مثال،  هاي موجود است. برخي ديگر از رخدادها مي جديد نسبت به گزينه

هااي   هااي تولياد انارژي )مانناد انارژي      وقوع يک رخداد طبيعي ممکن است منجر به افزايش ارزش اناواع خاصاي از فنااوري   

گيرد. در پاارادايم جدياد،    ها، پارادايم جديدي در نظام موجود شکل مي جديدپذير( گردد. با افزايش ارزش اين نوع از تکنولوژيت

ي وقوع رخدادهاي اثرگذار بر  دهي به سيستم(. ممکن است درنتيجه ي هنجاري جهت شوند )گونه هنجارهاي جديدي مطرح مي

ها و به طور كلي، تصميمات جديادي )تنظيماي( اتخااذ     نامه مقررات، استانداردها، توافقها و هنجارهاي سيستم، قوانين،  شناخت

 هاي خاص شود. سوي گزينه توانند منجر به هدايت سيستم به گردند. اتخاذ اين تصميمات نيز مي

 اند: هاي از رخدادهاي مربوط به اين كاركرد در ادامه آورده شده نمونه

 فناوري و يا موارد ديگر كه بر فناوري اثرگذارند  توسعهاندازهاي جديد براي  وضع چشم 

 سازي تقاضاي كاربران اصلي  شفاف 

  رشد فناوري در كشورهاي ديگر 

 ي فناوري ي آينده گيري انتظاراتي درباره شکل 

 هاي فناوري گذاري هاي انجام شده در سياست گذاري هدف 

 گذاري در رابطه با تکنولوژي  قانون 

                                                 
1
Regulative 

2
Cognitive 

3
Normative 
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 تدوين استانداردها 

 دهي به بازار شكل 

هاي موجود در بازار، در طول تحقق اين كاركرد  پذير ساختن فناوري نسبت به فناوري ها با هدف رقابت اي از فعاليت مجموعه

هاي موجود را داشته باشند. بناابراين، نيااز    هاي جديد توانايي رقابت با تکنولوژي گيرند. نبايد انتظار داشت كه تکنولوژي قرار مي

بايسات باا انجاام     ا با هدف حمايت از نوآوري، شرايطي قابل رقابت در بازار براي تکنولوژي نوين پديد آورد. در واقع ماي است ت

ها و هدف  شده پديد آورد. نوع فعاليت  ها، محيطي كنترل ها، براي رقابت تکنولوژي جديد با ساير تکنولوژي اي از فعاليت مجموعه

هااي آن، ناوع    تکنولوژي و افزايش قابليات   بيان ديگر، با توسعه  کامل تکنولوژي متغير است. بهت  ها در طول دوره مدت آن ميان

 كند. ها تغيير مي استفاده در بازار نسبت به ديگر تکنولوژي  ها براي توسعه هاي مربوط به تکنولوژي و هدف آن فعاليت

ها بتواند در  آن  اسطه هايي است كه به و ي به قابليتدر حقيقت، يک تکنولوژي در مسير رشد و توسعه خود نيازمند دستياب

گيري بازار هر تکنولوژي با پيدايش سه قابليت همراه خواهد بود.  سوي بلوغ خود حركت نمايد. شکل بازار نفوذ كرده و به 

ار تکنولوژي در قالب گيري باز عبارت ديگر، شکل (. به1-4)شکل 3هاي بازار و قابليت 2هاي اقتصادي ، قابليت1هاي فني قابليت

هايي از ابعاد گوناگون در تکنولوژي ايجاد  نمايد. با دستيابي به هر قابليت، توانايي دستيابي به اين سه قابليت تجلي پيدا مي

ها كه  كند. در اين جا مناسب است تا منظور از هر دسته از قابليت گردد و زمينه را براي نفوذ تکنولوژي در بازار آماده مي مي

 نيازي براي ورود تکنولوژي به بازار است روشن گردد: يشپ

 تواناد از لحااف فناوراناه، ممکان      ها مي هايي داشته كه يک تکنولوژي با دارا بودن آن هاي فني اشاره به قابليت قابليت

هاي الزم  عبارت ديگر، زماني كه يک تکنولوژي از قابليت فني برخوردار باشد، دسترسي به زيرتکنولوژي تلقي شود. به

باشد، دانش كافي براي انتقال تکنولوژي  براي توليد آن ممکن بوده، مواد اوليه و تجهيزات مکمل مورد نياز موجود مي

اجزاي فني آن با يکديگر سازگاري داشته )هماهنگي ميان اجزا(، تکنولوژي به خروجي قابل قبول   در اختيار است، كليه

باشاد.   بااليي برخوردار ماي  4كند( و درنهايت تکنولوژي از قابليت اطمينان مي خود دست يافته )تکنولوژي درست عمل

                                                 
1
Technological Potential 

2
 Economical Potential 

3
 Market Potential 

4
Reliability 
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توان از پشتيباني كامل فناورانه در آن تکنولاوژي   بنابراين، با دارا بودن اين قابليت درمورد يک تکنولوژي مفروض، مي

 تقال تکنولوژي ممکن دانست.اطمينان حاصل نموده و دستيابي به تکنولوژي را چه از بعد توليدي و چه از بعد ان

 گردد.  صرفه تلقي مي ها از لحاف اقتصادي به هايي اشاره دارد كه تکنولوژي با دارا بودن آن قابليت اقتصادي به قابليت

اي  در مورد آن تکنولوژي نتيجه 1فايده -هاي اقتصادي برخوردار باشد، تحليل هزينه  اگر يک تکنولوژي از قابليت

صرفه بوده، خروجي توليد  هاي توليد، مونتاژ و يا ان تقال آن به همراه داشته، هزينه بر هزينه( به  مثبت )چيرگي فايده

گردد. قطعا، زماني  شده از تکنولوژي داراي ارزش باال بوده و در مجموع، ورود به بازار اين تکنولوژي پربازده تلقي مي

عبارت ديگر،  هاي فني برخوردار شده باشد. به كه از قابليتيک تکنولوژي قادر به دستيابي به اين قابليت خواهد بود 

 هاي اقتصادي است. نياز دستيابي به قابليت هاي فني، پيش دستيابي به قابليت

 هاي فني و اقتصادي، تکنولاوژي،   قابليت بازار در يک تکنولوژي به اين معني خواهد بود كه عالوه بر دارا بودن قابليت

كنندگان ساازگار باوده و در نهايات قاادر      هاي موجود در بازار را داشته، با تمايالت مصرف گزينهتوانايي رقابت با ساير 

پذيري فني و اقتصادي، در بازار با موفقيت توسعه پيدا كند. زماني كه يک تکنولوژي بتواند به  خواهد بود در كنار امکان

صاورت   آن مهيا شده و از اين پس با اين تکنولاوژي باه  اين قابليت دست پيدا كند، تمام شرايط براي ورود به بازار در 

 شود. يک محصول تجاري برخورد مي

 

 

 (: نمايش مسير توسعه بازار تكنولوژي1-4) شكل

                                                 
1
Cost Benefit Analysis 
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هااي ماليااتي باراي     هايي )مانند حمايت مالي از مصرف تکنولاوژي و ياا سياسات    دهي به بازار، شامل فعاليت كاركرد شکل

گردد. تفاوت ميان اين كاركرد  منجر به ايجاد تقاضا براي تکنولوژي در راستاي حمايت از آن ميهاي رقيب( است كه  تکنولوژي

كنندگان تکنولوژي انجاام   دهي به سيستم در آن است كه، در اين كاركرد، گزينش نهايي توسط مجريانو مصرف و كاركرد جهت

تاوان كااركرد    كنند. بنابراين، مي فرايند گزينش ايفا نميدهي به سيستم، مجريان نقشي در  كه در كاركرد جهت شود؛ درحالي مي

هااي   هاا و شناساايي فعاليات    دهي به سيستم دانست. با اساتفاده از شااخص   دهي به بازار را حالت خاصي از كاركرد جهت شکل

 اي از اين اقالم در ادامه آورده شده است: توان ميزان تحقق اين كاركرد را سنجيد. نمونه مختلف، مي

 ي عمر( بازار بلوغ )دوره  سايي مرحلهشنا 

 سازي پتانسيل بازار  شفاف 

  تعداد و تنوع كاربران موجود براي تکنولوژي 

 دهي به بازار  تعداد و تنوع نهادهاي تنظيم شده براي شکل 

 گذاران  ميزان عدم قطعيت موجود در برابر توليدكنندگان و يا سرمايه 

 هاي مصرف تکنولوژي هزينه 

 تأمين منابع 

نظام نوآوري در راستاي تحقق كاركرد   هاي الزم براي توسعه هاي مربوط به تأمين و هماهنگي ورودي اي از فعاليت مجموعه

هاي ناوآوري فناوراناه اسات.     ترين نيازهاي توسعه نظام گيرند. دسترسي به منابع مورد نياز، يکي از ضروري تأمين منابع قرار مي

شاوند.   هايي است كه در فرايند توسعه انجام ماي  گذاري پذيرد، بيشتر از جنس سرمايه صورت مي هايي كه در اين كاركرد فعّاليت

هاي آموزشي و تسهيالت تحقيق و توسعه  هاي عمومي مورد نياز پيشرفت تکنولوژي، مانند سيستم همچنين، گسترش زيرساخت

و ابزارهااي ماورد نيااز و نياز باازيگراني باا تواناايي و        گيرد. درصورت عدم وجود مناابع ماالي    اين كاركرد قرار مي  نيز در زمره

هاي متمايز، يک تکنولوژي نوظهور به هيچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. بنابراين، اين كااركرد داراي اهميات    قابليت

 است: پذير باشد. بنابراين، نگاشت كاركرد بسيج منابع در چهار بعد مختلف امکان فراواني در روند توسعه مي

 تکنولوژي  سازي افراد علمي يا فني موردنياز براي توسعه منابع انساني: تأمين و هماهنگ 

 تکنولوژي  ها و اعتبارات موردنياز براي توسعه سازي بودجه منابع مالي: تأمين و هماهنگ 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
14 

 

 

 1394فروردینویرایش اول،  ها برنامه، اقدامات و سیاست: تدوین 4فاز 

 

 

 تکنولوژي  اي اوقات، قطعات( موردنياز براي توسعه سازي مواد )و در پاره منابع مصرفي: تأمين و هماهنگ 

 موردنيااز باراي توساعه    1ها، محصوالت و يا خادمات مکمال   سازي زيرساخت منابع مکمل: تأمين و هماهنگ  

 تکنولوژي

تواند توسط دولت، صنعت و يا هر بازيگر ديگري كه در روند توسعه فناوري مشاغول اسات، بارآورده گاردد.      اين كاركرد مي

رود سهم بخش خصوصي در تأمين مناابع ماورد نيااز بيشاتر گاردد.       انتظار ميهرچه سطح بلوغ تکنولوژي نوظهور بيشتر شود، 

 تواند منجر به تحقق اين كاركرد شود، در ادامه آورده شده است: اي از رخدادهايي كه مي نمونه

 هاي بالعوض دولتي )يارانه( كمک 

 هاي بخش دولتي و خصوصي در گسترش فناوري گذاري سرمايه 

 نياز تکنولوژي و محصوالت و خدمات مکملهاي مورد  توسعه زيرساخت 

 تکنولوژي از خارج از كشور  مورد نياز براي توسعه  تأمين مواد اوليه 

 دردسترس بودن نيروي انساني فني در رابطه با تکنولوژي موردنظر 

 مشروعيت بخشي 

توانناد منجار باه تغييار      و ماي دنبال ايجاد مقبوليت اجتماعي براي تکنولوژي جدياد هساتند    هايي كه به آن دسته از فعاليت

كنناده   توان محقاق  ها با نيازهاي بازيگران موجود در نظام مورد نظر گردند را مي راستا شدن آن نهادهاي موجود در جامعه و هم

توان گفت كه ظهور يک تکنولوژي جديد، اغلب باا مخالفات باازيگراني كاه داراي      اين كاركرد دانست. براي توضيح بيشتر، مي

موجاود غلباه    2شود. بنابراين، نياز است تا بازيگران تکنولوژي جديد، بر لختي هاي كنوني هستند، همراه مي ر تکنولوژيمنافع د

بخشاد.   نظام نوآوري سرعت مي  كند و به فرايند توسعه ها مانند يک كاتاليزگر عمل مي تکنولوژي  نمايند. اين كاركرد، در توسعه

قواعد و مقررات مرباوط باه نظاام ناوآوري       جديدي از  گذاران، به ايجاد آرايش اران و سياستگذ اين امر، از طريق تشويق قانون

                                                 
هیای دیریر تیأمين     توان آنها را از نظیام  هایي است که مختص نظام نوآوری مورد نظر نيستند و به راحتي مي منظور از این اقالم، مکمل1

 کرد.

وجیودی ایین کیارکرد    شود، حذف مقاومت در برای تغيير )لختي یا اینرسي( است. بنابراین، علت  نام دیرری که بر این کارکرد نهاده مي2

 غلبه بر اینرسي بازیرران موجود در نظام است.
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هاايي   هاي سياساي و رايزناي   بخشي و حمايت از سوي نهادهاي پشتيبان، شامل البي شود. كاركرد مشروعيت فناورانه منجر مي

امالت، نقشاي مهام را در تحقاق ايان كااركرد ايفاا       ها و تعا  پذيرد. لذا، شبکه است كه بين گروه ذينفعان تکنولوژي صورت مي

ياک نظاام ناوآوري،      نظام نوآوري برخوردار است؛ چراكه معموالً در بدو توسعه  كنند. اين كاركرد از اهميت بااليي در توسعه مي

ولاوژي مطلاوب و نياز    زنند. از اين رو، در ارتباط باا تکن  اي ميان خود نمي آساني دست به ايجاد شبکه بازيگران موجود در آن به

نظر وجود دارد و شناسايي يک موضع شفاف در اين رابطه دشوار خواهد بود. بنابراين، ايجاد اتحاد  روش دستيابي به آن اختالف 

ها عالوه بر تسهيل انتشار دانش مياان باازيگران، باه همگارا      باشد. در اينجا، وجود شبکه تکنولوژي امر سهلي نمي  براي توسعه

كند. بنابراين، از يک سو، بازيگران موجود در نظام نوآوري با يکديگر همکاري زيادي ندارند و از سوي  ن نيز كمک ميساختن آنا

گردد، بازيگران مرباوط باه    هاي ديگر مي تکنولوژي نوظهور منجر به كنار زده شدن برخي تکنولوژي  ديگر، به علت آنکه توسعه

تکنولوژي نوظهور   هور( كه داراي تعامالت قابل توجهي با يکديگر هستند، با توسعههاي موجود )رقيب تکنولوژي نوظ تکنولوژي

عنوان بخشي از نظام فني جديد و  بخشي براي توجيه كردن تکنولوژي نوظهور به  كنند. بنابراين، كاركرد مشروعيت مخالفت مي

هااي نماياانگر    اي از رخادادها و شااخص   ارد. نموناه هاي انجام گرفته از سوي بازيگران موجود اهميت د مقاومت در برابر مقابله

 تحقق اين كاركرد در ادامه آورده شده است:

  ميزان همگرائي نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه 

 تکنولوژي و محصوالت مربوط به آن  گذاري در توسعه ميزان مشروعيت سرمايه 

 اي حمايت از تکنولوژيهاي درگير بر هاي سياسي بين گروه رايزني 

 هاي مختلف دولت و صنعت هاي پشتيبان تکنولوژي در بخش اعمال نفوذ گروه 

 ها ميزان حمايت از تکنولوژي موردنظر در رسانه 

 ابعاد ساختاري در نظام نوآوري فناورانه -1-2

خواهد شاد. ايان چهاار دساته     هاي نوآوري فناورانه پرداخته  در اين بخش به چهار دسته از عوامل ساختاري موجود در نظام

 .2ها و روابط و شبکه 1ها ، فناوري2، نهادها1عبارتند از بازيگران

                                                 
1
 Actors 

2
 Institution  
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 بازيگران 

فنااوري ياا باه طاور       دهنده و يادگيرناده  هايي است كه به طور مستقيم به عنوان توسعه بازيگران شامل تمام سازمان  دسته

ها در ظهور فناوري نقش دارند. در حقيقت، اين بازيگران، يک  ديگر نقشمالي و   كننده كننده، تأمين غيرمستقيم به عنوان تنظيم

كنند. ايجااد   برداري مي هايي را ايجاد، منتشر و بهره ها و تصميمات خود، فناوري نظام نوآوري تکنولوژيکي هستند كه با انتخاب

 انجام اقدامات مختلف است.ها و اشتياق بازيگران آن براي  يک نظام نوآوري فناورانه وابسته به وجود مهارت

اي از بازيگران بخش خصوصي، بازيگران دولتي،  بازيگران در يک نظام نوآوري فناورانه بسيار زياد است و گستره  تنوع بالقوه

را دارند و ساير  3گيرد. برخي از بازيگران در توسعه يک فناوري، نقش پيشرو دهندگان فناوري و گيرندگان آن را در بر مي توسعه

اناد و باه موفقيات آن     يک فناوري خاص وارد شده  هايي هستند كه كامالً در توسعه هستند. بازيگران پيشرو آن 4بازيگران، پيرو

هااي   توانند بين گزينه اند و مي يک فناوري درگير نشده  باشند. در طرف مقابل، بازيگران پيرو كامالً در توسعه فناوري وابسته مي

دهنادگان   يک فناوري، متشکل از واحدهاي صانعتي و توساعه    زنند. به طور معمول، پيشروان توسعهمختلف، دست به انتخاب ب

توان متشکل از  يک فناوري به ايفاي نقش مشغول هستند. در طرف مقابل، پيروان را مي  فناوري كوچک هستند كه تنها درحوزه

 هاي تکنولوژيکي دانست. قابليت حمايت از انواع مختلفي از گزينههاي بزرگ با  كنندگان مالي، كاربران و بنگاه گران، تأمين تنظيم

هااي   هاا در فعاليات   توان برحسب نقاش آن  ها( را مي ها و شبکه براي تحليل نظام نوآوري فناورانه، بازيگران )افراد، سازمان

NGOهاي غيردولتي) بندي كرد. جامعه مدني، سازمان اقتصادي تقسيم
هااي كوچاک و متوساط،     نگاهها )نوبنيان، ب (، شركتها5

ها، نهادهاي فناورانه، مراكز تحقيقااتي و مادارس( و    هاي بزرگ(، مؤسسات دانشي )دانشگاه هاي چندمليتي و نيز شركت شركت

ها و مشااوران از جملاه باازيگران     اي، بيمه نهادهاي واسطه ها،  بانک هاي حقوقي، مؤسسات مالي،  ها شامل سازمان ديگر بخش

گاري، آموزشاي، پژوهشاي و     گري، تسهيل گذاري، تنظيم هاي متفاوتي اعم از سياست توانند نقش د كه همگي ميمختلفي هستن

 صنعتي را در يک نظام ايفا نمايند.

 نهادها 

                                                                                                                                                                  
1
 Technology 

2
 Network 

3
 Enactor 

4
Selector 

5
 Non Governmental Organization 
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. نهادهاي رسمي قواعدي مادون  [2]نهادها در نظام نوآوري فناورانه دو نوع هستند: نهادهاي رسمي و نهادهاي غير رسمي 

  تار هساتند و در نتيجاه    گردند. از طرفي، نهادهاي غيررسمي ضامني  شدن مي شده هستند و توسط افراد ذيصالح ملزم به اجرا

ها و  توانند هنجاري يا شناختي باشند. قواعد هنجاري همان ارزش گيرند. نهادهاي غيررسمي مي فرايند تعامل بازيگران شکل مي

هااي   هااي ذهناي و پاارادايم    چاارچوب  تاوان  كه قواعد شناختي را مي هاي اخالقي هستند؛ درحالي هنجارهاي اجتماعي با جنبه

ها يا قراردادهااي   نامه هايي از نهادهاي رسمي عبارتند از قوانين دولتي و تصميمات سياستي و يا بخش .مثال[3]اجتماعي دانست

قواعد هنجاري، مسئوليت احساس شده توسط يک شاركت در رابطاه باا عادم تولياد ضاايعات و ياا        ها. مثالي در رابطه با  بنگاه

. [6[, ]2]هاي حال مساأله هساتند    )ابتکاري( يا رويه 1هايي از قواعد شناختي نيز جستجوي ذهني ها است. نمونه سازي آن پاكيزه

 بازيگران درون نظام را نيز در اين دسته جاي داد.ها و انتظارات  توان نگاه همچنين، مي

است، پيکربندي نهادي معموالً توسعه نيافته است. اين حرف  2ي سازندگي براي يک نظام نوآوري تکنولوژيکي كه در مرحله

ور ناسازگازي ويژه از نوع رسمي( كمي وجود دارند و حتي قواعد موجود با فناوري در حال ظه بدان معناست كه قواعد نهادي )به

حمايات از فنااوري نوظهاور از      ويژه پيروان، در مراحال اولياه    رود كه قواعد شناختي براي هدايت بازيگران، به دارند. انتظار مي

ها و انتظارات، به جهتي، تنها علت حمايت از يک فناوري نوظهور اسات. ايان    اي برخوردار باشد. عالوه بر آن، نگاه اهميت ويژه

شود و براي بر هم زدن ساختارهاي موجود  مربوط است كه با نوعي فرصت تحريک مي 3پذير هوم كارآفرين ريسکموضوع به مف

كند. از منظر مداخله، عوامل نهادي  ها با حالت مطلوب خويش و يا ايجاد ساختارهاي جديد، تالش مي از طريق تطبيق دادن آن

راهبردهاي كسب و كار، از اهميت بااليي برخوردار هستند. عالوه  هاي حاكميتي و حتي به علت هدف واقع شدن توسط سياست

تواند به صورت غيرمستقيم از طريق ساختار نهادي نوآوري فناورانه  ها و اشتياق پيشروان و پيروان، تنها مي بر آن، حضور، مهارت

گاذارد.   ارد ديگر بر اين بازيگران اثار ماي  هاي مالياتي و مو ي حمايتي، مشوق تحت تأثير قرار گيرد. اين ساختار از طريق برنامه

 ي اثر مستقيم بسياري از بازيگران، به ويژه حاكميت، خارج است. همچنين، ماهيت ساختار فناورانه از دايره

 ها زيرساخت 

صاورت يکپارچاه    روند( به ها نيز مصنوع به شمار مي هاي فناورانه )كه خود آن ها متشکل از مصنوعات و زيرساخت زيرساخت

هستند. عملکرد فني اقتصادي اين مصنوعات كه شامل ساختارهاي هزينه، ايمني، قابليت اطمينان، آثار افزايش مقياس و موارد 

                                                 
1
 Heuristic  

2
 Formative 

3
 Risk-taking 
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تر فناوري  ديگر هستند، از اهميت حياتي براي فهم فرايند تغيير فناورانه برخوردار است. همچنين، در نظر گرفتن وجوه غيرمادي

رسد. به عنوان نمونه، در رابطه  نظر مي ارزش ايجاد شده توسط آن معنادارتر به  صات زنجيرههمچون دانش موجود در آن و مشخ

محيطي نيز از اهميت فاراوان   ها در انرژي پايدار، در نظر گرفتن مشخصات آاليندگي و ديگر اثرات جانبي زيست با مورد نوآوري

محيطاي، ممکان اسات     نوان فناوري با اثرات منفي زيسات ع  برخوردار هستند. عالوه بر آن، درصورت تشخيص يک فناوري به

بزرگي از بازيگران و توسعه يافتن نهادهايي در رابطه با آن،   نظام نوآوري فناورانه با وجود جذاب بودن آن فناوري براي مجموعه

 دست به توقف آن بزند.

اورانه، يک مکانيزم بازخوردي مهم )بين تغيير عنوان بخشي از نظام نوآوري فن درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه به

شود. براي مثال، در صورت ايجاد بهبود در ايمني و قابليت اطمينان در نتيجه ايجاد يک  فناورانه و تغيير نهادي( مغفول واقع مي

ايتي با جزئيات بيشتر هاي حم يارانه براي تحقيق و توسعه در حمايت از يک فناوري نوظهور راه را براي اجراي طرح  طرح، ارائه

 تواند منجر به بهبودهاي فناورانه بيشتر گردد. هاي علمي( هموار خواهد كرد. اين اقدام نيز مي )شامل نمايش

 

 ها روابط و شبكه 

آورناده ياک نگااه      شوند. اين بخاش فاراهم   هاي موجود در نظام نوآوري فناورانه، صرفاً سنگ بناي آن محسوب مي مؤلفه

 ي روابط ممکن است.مفهومي به تمام

 :روابط

توان اين روابط را به رواباط باين باازيگران، باين      باشند. مي هاي ساختاري داراي انواع گوناگوني مي روابط ممکن بين مؤلفه

 ها و نهادها تقسيم كرد. ها و بين فناوري ها و همچنين بين بازيگران و نهادها، بين بازيگران و فناروي نهادها، بين فناوري

هايي از نظام قواعد در نظر بگيريد كاه در آن، هار قاعاده باه      عنوان بخش  ها را به فهم اين موضوع، نهادها و فناوري براي

( ياا تقويات   1توانناد در رابطاه باا ياک مساأله خااص يکاديگر را رد )نااهمگرايي         قواعد ديگر اشاره دارد. قواعاد موجاود ماي   

فناورانه سود )زيان( رسانند و بالعکس. براي مثال، ياک بخشانامه     به يک جنبه توانند )همگرايي(كنند. از اين طريق، نهادها مي

هااي   تواناد اثار زيرسااخت    تواند به استفاده از فناوري پاک كمک كند. مثال ديگر نياز ماي   هاي خودرو مي براي كاهش آلودگي

باشاند.   ها مشابه يکديگر ماي  ازيگران و فناورياي بر الگوهاي مسافرت كاربران باشد. روابط بين بازيگران و نهادها و بين ب جاده

                                                 
1
 Misalignment 
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مفعولي است. اين موضوع با در نظر گرفتن اختالف بين اين روابط و روابط بين بازيگران  - هر دو اين روابط از نوع روابط فاعل

 شود. بهتر فهميده مي

 ها: شبكه

تار   ها از روابط موجود در خارج از گروه، قوي ريدر برخي موارد خاص، روابط موجود در يک گروه از بازيگران، نهادها و فناو

اي ياا   توان آن را يک ساختار شبکه هاي ساختاري باعث ايجاد يک پيکربندي متراكم گردند، مي است. در صورتي كه اين مؤلفه

د فناوراناه( كاه   هايي براي كاربرد يک فناوري نوظهاور باشاد )قواعا    تواند ائتالف بنگاه يک شبکه ناميد. مثالي در اين رابطه مي

شاود )قواعاد نهاادي(.     اي حمايت ماي  هاي يارانه شود و توسط برنامه هاي حل مسأله هدايت مي اي از روش ي مجموعه وسيله به

ها  هايي از اين شبکه كننده و كاربر نيز مثال هاي سياستي و روابط عرضه ، جوامع تحقيقاتي، شبکه1هاي صنعتي همچنين، انجمن

 روند. شمار مي به

مند نبودن منعطف بازارها و صالب باودن سلساله     شکلي از همکاري هستند كه در وضعيتي بين جهت  آورنده ها فراهم شبکه

ها، همچنين، بين اعتماد و رقابت ميان باازيگران مساتقل باا عالئاق      . شبکه[2]گيرند ها( قرار مي ها )براي مثال در بنگاه مراتبي

 2فناوري نوظهور وابسته به بازتركيب  گردد كه توسعه كنند. حفظ اين تعامل در محيطي مهم تلقي مي ناهمگون تعامل برقرار مي

 مفهومي و عملي دانش باشد.

ها به عنوان يکي از عناصر ساختاري سيستم مشکل است. در  از آنجايي كه تعامالت ديناميک و پويا هستند، درنظرگرفتن آن

 "شبکه"استفاده شده است ولي يک  "شبکه"مقاالت، براي توصيف ارتباط و روابط همکاري ميان بازيگران از عبارت بعضي از 

تواند به عنوان يک شکل بزرگتر بازيگران سازماني نيز درنظرگرفته شود. با اين وجود، تعامالت محدود به اتفااق افتاادن در    مي

هايي وجود ندارد ولي تعامالت دو طرفه ميان باازيگران اتفااق    ه يک سيستم، شبکهها نيستند. در مراحل اوليه توسع درون شبکه

تواناد ماورد تحليال     هاي فردي مي ها و تماس است كه در دو سطح شبکه "روابط"افتد. پس، تمركز اصلي در اين مطالعه بر مي

 دهد. را به صورت خالصه نشان مي TIS( تمامي ابعاد ساختاري 3-4واقع شود.جدول )

 (: ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه3-4)جدول 

 ها زير بخش ابعاد ساختاري

 دولت و جامعه مدني  بازيگران

                                                 
1
 Industry association 

2
 Recombination 
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 هاي كسب و كار كوچک و متوسط، كارخانجات  هاي تازه تاسيس شده، بنگاه ها: شركت شركت
 هاي چند مليتي  بزرگ، شركت

 هاي مردم نهاد سازمان 

 اي،  هاي ماالي، نهادهااي واساطه    ها/ سازمان قانونگذاري، بانکهاي  هاي ديگر: سازمان بخش
 كارگزاران دانشي مشاورين

 نهادها
 ها سخت: قوانين، مقررات، دستورالعمل 

 هاي رايج، رسوم، سنتي و انتظارات و... نرم: هنجارها، عادت 

 تعامالت
 در سطح شبکه 

  در سطح ارتباطات فردي 

 ها زيرساخت
  ها و ... ها، پل ها، جاده ها، ساختمان فني، ماشينتجهيزاتي: ابزارهاي 
 دانشي: دانش، تخصص، اطالعات راهبردي 

هايي كه در ارتباط با ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه تحت عنوان مشکالت سيستمي بررساي   قابل ذكر است كه چالش

عه قرار خواهناد گرفات. مشاکالت سيساتمي و اهاداف      شوند، از دو منظر وجود ابعاد ساختاري و ميزان قوت آنها مورد مطال مي

 ( آمده است.4-4بررسي آنها در جدول )

 (: اهداف بررسي مشكالت سيستمي4-4)جدول 

مشكل 

 سيستمي

نوع مشكل 

 سيستمي
 هدف بررسي مشكل

مشکالت 
 بازيگران

 ها، شركت ها، دولت و ...(NGOدهي مشاركت بازيگران متنوع )تحريک و سازمان وجود؟

 هاي بازيگران )به عنوان مثال از طريق يادگيري و آزمايش(ايجاد فضا براي توسعه توانايي توانايي؟

مشکالت 
 تعامالت

 تحريک به وقوع انجاميدن تعامالت في مابين بازيگران ) به عنوان مثال مديريت وجوه مشترک و ايجاد اجماع( وجود؟

 هاي ضعيف از حد قوي هستند و تقويت گرهممانعت كردن از گره هايي كه يا بيشتر  شدت؟

مشکالت 
 نهادي

 تضمين وجود نهادها )سخت و نرم( وجود؟

 جلوگيري كردن از اينکه نهادها خيلي ضعيف يا خيلي قوي باشند توانايي؟

مشکالت 
 زيرساختي

 هاي فيزيکي، مالي و دانشيتحريک ايجاد زيرساخت وجود؟

 ها مناسب استساختتضمين اينکه كيفيت زير  كيفيت؟

 

هاي نوين  هاي توسعه فناوري هاي رفع چالش فرآيند تدوين اقدامات و سياست -2

 تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص

هاي اجرايي هستند كه به تحقق راهبردها و دستيابي به  ها و برنامه اي از طرح  ها، مجموعه هاي رفع چالش اقدامات و سياست

ها راهکارهايي جهت رفع موانع توسعه يک فناوري هساتند. هماان طاور كاه در      كنند. اين اقدامات و سياست مياهداف كمک 
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( است. فرآيند تادوين  TISها در اين سند، نظام نوآوري فناورانه ) بخش مباني نظري اشاره شد، مبناي تدوين اقدامات و سياست

 ت.( نشان داده شده اس2-4ها در شکل ) اقدامات و سياست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  شناسایي بازیرران نظام توسعه فناوری

 نوین تجهيزات عایقي فشار قوی

نوین های  شناسایي مرحله توسعه فناوری

 تجهيزات عایقي فشار قوی

های مرتبط با هر یک از ابعاد ساختاری نظام نوآوری در هر  شناسایي چالش

از طریق  تجهيزات عایقي فشار قوییک از کارکردهای بااولویت حوزه 

 نخبرگامصاحبه با متخصصان و 

 ها بندی نظرات متخصصان و کارشناسان و تهيه فهرست نهایي چالش پاالیش و جمع

 ها ها برای هر دسته از چالش تدوین اقدامات و سياست

شناسایي کارکردهای با اولویت برای تحقق وضعيت مطلوب توسعه 

 نوین تجهيزات عایقي فشار قویهای  فناوری

 مرحله اول:

 شناسايي وضعيت موجود

 مرحله دوم:

 شناسايي وضعيت مطلوب

 مرحله سوم:

ها و موانع شناسايي چالش

 توسعه فناوري

 مرحله چهارم:

ها  و سياستتدوين اقدامات 

 ها و موانعبراي رفع چالش
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 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص هاي توسعه فناوري (: فرايند تدوين اقدامات و سياست2-4شكل )

شود. بادين   ( نشان داده شده است، در مرحله اول، وضعيت موجود توسعه فناوري مشخص مي2-4همان طور كه در شکل )

شاود. ساپس،    هيزات عايقي فشار قوي در مناطق باا اقلايم خااص تعياين ماي     هاي نوين تج منظور، ابتدا مرحله توسعه فناوري

گردند. در مرحله دوم،  هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص شناسايي مي بازيگران نظام توسعه فناوري

هاي نوين تجهيزات  عه فناوريبا توجه به خروجي حاصل از مرحله اول، كاركردهاي با اولويت براي تحقق وضعيت مطلوب توس

شود. در مرحله سوم، موانع موجود مرتبط با هر يک از ابعاد ساختاري در  عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص مشخص مي

هااي شناساايي شاده     گاردد. چاالش   كاركردهاي با اولويت، از طريق مصاحبه با متخصصان و برگزاري پنل خبرگان تعيين ماي 

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قاوي در منااطق باا     هاي توسعه فناوري شوند و فهرست نهايي چالش ندي ميب پااليش و جمع

هااي   ها و موانع توسعه فناوري هاي پيشنهادي براي رفع چالش شود. در مرحله آخر، اقدامات و سياست اقليم خاص مشخص مي

شود. در ادامه، اين مراحل توضيح داده شاده اسات. الزم باه     مينوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص ارائه 

هااي   ذكر است كه نتايج به دست آمده در تمامي اين مراحل از طريق مصاحبه با متخصصان و كارشناسان آشنا با حوزه فناوري

 تجهيزات عايقي فشار قوي استخراج شده است. اسامي اين افراد در ادامه ارائه خواهد شد.

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي وضعيت موجود توسعه فناوريشناسايي  -2-1

هااي ناوين    هاا، وضاعيت موجاود توساعه فنااوري      همان طور كه اشاره شد، در مرحله اول فرآيند تدوين اقدامات و سياست

هااي   فنااوري  شود. اين كار بر مبناي شناسايي مرحله توساعه  تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص شناسايي مي

شاود كاه در اداماه توضايح داده      ها در كشور انجام مي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي و نيز بازيگران نظام توسعه اين فناوري

 خواهد شد.
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 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي بازيگران نظام توسعه فناوري -2-1-1

هاايي را ايفاا    مستقيم نقاش  به طور مستقيم يا غير ساختار هر نظام نوآوري متشکل از بازيگران و ذينفعاني است كه هر يک

هاا، مراكاز پژوهشاي،     هاي مشاور، دانشگاه هاي توليدكننده، شركت توانند شامل بخش دولتي، شركت كنند. اين بازيگران مي مي

ي فشار قوي در هاي نوين تجهيزات عايق موسسات مالي، موسسات حقوقي و ... باشند. در اين گام، بازيگران نظام توسعه فناوري

دهي به بازار، تأمين مناابع انسااني، مناابع     دهي به سيستم، شکل هاي كارآفريني، خلق و توسعه دانش، انتشار دانش، جهت حوزه

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق باا اقلايم    بخشي به توسعه فناوري مالي، مواد، قطعات و تجهيزات و مشروعيت

ترين بازيگران شناسايي شده در  شود. بر اساس اطالعات موجود، مهم توضيحات آن در ادامه ارائه مياند كه  خاص مشخص شده

 ( هستند.5-4هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص به شرح جدول ) ارتباط با فناوري

 

 

 مناطق با اقليم خاصهاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در  (: بازيگران حوزه فناوري5-4)جدول 

 بازيگران كاركرد

 كارآفريني

 هاي سازنده تجهيزات همچون ايران ترانسفو، نيرو ترانس، ايران سوئيچ، پارس سوئيچ و ... شركت -
هاي مشاوره، مهندسي و طراحي فرآيند مانند مشانير، منيران، موننکو، مشاور نيرو، قدس نيرو،  شركت -

 اصفهان و ...غرب نيرو، تدبير نيرو، دانشمند 
 اندازي مانند پارسيان، فرانيرو، نصب نيرو، فراگستر بيستون، فولمن و ... هاي نصب و راه شركت -

 هاي صنعت برق و انرژي مركز توسعه فناوري -
 شركت تعميرات انتقال نيروي برق -

هاي تعمير و نگهداري شركت -
 هاي مديريت پروژه شركت -

 خلق و توسعه دانش

پژوهشگاه نيرو -
 دانشگاه صنعت آب و برق )شهيد عباسپور( -
 مركز توسعه فناوري نيرو -
 هاي صنعت برق و انرژي مركز توسعه فناوري -
 مركز تحقيقات ايران ترانسفو -

 آزمايشگاه فشار قوي دانشگاه تهران -
 جهاد دانشگاهي علم و صنعت ايران -
المللي انرژي موسسه مطالعات بين -
هاااي پژوهشااي وابسااته بااه    مااديريت -

 ها شركت

 انتشار دانش
 معاونت تحقيقات شركت توانير -
 مركز توسعه فناوري نيرو -

 پژوهشگاه نيرو -
 هاي صنعتي كشور دانشگاه -

 دهي جهت

 به سيستم

 شركت مديريت شبکه -
 معاونت پژوهش و فناوري وزارت نيرو  -

 دفتر استانداردهاي شركت توانير -
 دفتر حفاظت از حقوق مالکيت فکري -

 وزارت نيرو -
 شركت توانير -

 انجمن انرژي كشور -

 

 گذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري در صنعت برق كشور شوراي سياست -
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 دهي شكل

 به بازار

 هيئت تنظيم بازار برق -
 وزارت نيرو -
 شركت مديريت شبکه -

 شركت توانير -
 سازمان توسعه برق -

 

 در مناطق با اقليم خاصهاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي  (: بازيگران حوزه فناوري5-4)جدول ادامه 

 بازيگران كاركرد

مين أت

 منابع

 مالي

صندوق حمايت از پژوهشگران و فنااوران صانعت بارق     -
 كشور

 هاي نوين صندوق توسعه فناوري -
 صندوق توسعه تکنولوژي -
 ها و منابع مالي در سطح صنعت ديگر صندوق -
وزارت نيرو -
 سازمان توسعه برق -

 معاونت تحقيقات شركت توانير -
 اي منطقههاي  برق -
 شركت ساتکاب -
 گذاري صبا سرمايه -
 ها و مراكز تحقيقاتي پژوهشگاه -

 انساني

هاي صنعتي كشور دانشگاه -
ها اي دانشگاه مركز آموزش فني و حرفه -
 دانشگاه صنعت آب و برق )شهيد عباسپور( -

پژوهشگاه نيرو -
 مركز توسعه فناوري نيرو -

 بخشي مشروعيت
 وزارت نيرو -
 سازمان توسعه برق -

 توانيرشركت  -
 مديريت شبکه -

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي شناسايي مرحله توسعه فناوري -2-1-2

هااي   هاا ياا نشاانه    اي از شاخص مرحله توسعه هر نظام فناورانه بر اساس وضعيت ساختاري نظام توسعه فناوري و مجموعه

هاي تحقق  گيري، تثبيت. نشانه گيري، سرعت اوجتوسعه، توسعه،  شود. اين مراحل عبارتند از: پيش تحقق مرحله توسعه تعيين مي

 ( ارائه شده است.6-4هاي تشخيص مرحله توسعه در جدول ) مراحل يا شاخص

 هاي شناسايي مرحله توسعه نظام نوآوري فناورانه (: شاخص6-4)جدول 

 آيا نمونه اوليه از فناوري )محصول يا فرايند( ارائه شده است؟

بنيان باه ايان حاوزه وارد     هاي دانش ها و مراكز پژوهشي چيست؟ آيا شركت ه كساني هستند؟ نقش دانشگاهبازيگران اصلي در اين حوزه چ

 گري و ...( چيست؟ گذاري، تنظيم اند؟ آيا دولت به اين حوزه وارد شده است؟ نقش آن )سياست شده

 شود؟  هاي دولتي در بازار به صورت آزاد ارائه مي آيا فناوري بدون حمايت

 آيا بکارگيري انبوه فناوري )محصول يا خدمت( توجيه اقتصادي دارد؟و يا: 
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 و يا: آيا بکارگيري انبوه فناوري )محصول يا خدمت( آغاز شده است؟

 ها چگونه است؟ اند؟ وضعيت آن هاي علمي و فناوري شکل گرفته آيا شبکه

 وضعيت بازار چگونه است؟ در حال رشد يا به اشباع كامل رسيده است؟

 دهندگان فناوري چگونه است؟ ورود ارائهنرخ 

 نرخ كاهش قيمت فناوري چگونه است؟

 نرخ فروش فناوري چگونه است؟

 اند؟ ها و سنديکاهاي مربوطه شکل گرفته آيا انجمن

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در منااطق باا اقلايم     بر اساس سواالت فوق و وضعيت ساختاري نظام توسعه فناوري

هاي تجهيزات عايقي فشار قوي به سطح كاربردي  ها را مشخص كرد. برخي از فناوري وان مرحله توسعه اين فناوريت خاص، مي

اي از ايان   هاي نوين در اين حاوزه، حجام گساترده    هاي سريع فناوري اند ولي با توجه به گستردگي تجهيزات و پيشرقت رسيده

ها و مراكز پژوهشي،هر چند به صاورت پراكناده، از عماده باازيگران      انشگاهها همچنان نياز به توسعه دارند. همچنين، د فناوري

كنناد. باه عاالوه،     اي را ايفا ماي  ها نقش عمده فعال در حوزه ارزيابي وضعيت قطعات نيروگاهي هستند و در توسعه اين فناوري

اند. از سوي ديگر، قوانين و مقررات  ه شدهها وارد اين عرص بنيان نيز عالوه بر مراكز پژوهشي و دانشگاه هاي دانش جديدا، شركت

هاي علماي و رواباط    گيري است؛ در حالي كه شبکه هاي تجهيزات عايقي فشار قوي در حال شکل نيز تا حدي در حوزه فناوري

هاايي كاه باا     هاا در مصااحبه   هاي فعال در اين حوزه همچنان به طور كامل شکل نگرفته است. اين ويژگي بين افراد و شركت

بندي نظارات   هاي پيش روي توسعه فناوري انجام شد، مورد بحث قرار گرفت. در نتيجه جمع رگان به منظور شناسايي چالشخب

هاي تجهيزات عايقي فشار قوي  توان اينگونه استنباط كرد كه فناوري شوند(، مي به تفصيل بيان مي 3-2خبرگان )كه در بخش 

( ارائه شده است. همچنين، قابل 7-4هاي انجام شده به صورت جدول ) تايج مصاحبهبندي ن قرار دارند. جمع« توسعه»در مرحله 

 آورده شده است. 3-2شوندگان نيز در بخش  ذكر است كه اسامي مصاحبه
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 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي (: مرحله توسعه فناوري7-4جدول )

 

 

 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
27 

 

 

 1394فروردینویرایش اول،  ها برنامه، اقدامات و سیاست: تدوین 4فاز 

 

 

 
 تثبيت گيري سرعت گيري اوج توسعه توسعه پيش

ن
را

يگ
از

ب
 

 ها و مراكز پژوهشي كم است تعداد دانشگاه. 

 گيرد كم شکل مي گري دولت كم نقش تسهيل. 

 ها و مراكز  بنيان عالوه بر دانشگاه هاي دانش شركت

 شوند. پژوهشي، فعال مي

 گذاري خطرپذير دراين حوزه ورود  هاي سرمايه شركت

 كنند. مي

  گري( پررنگ  گذاري )حامله دولت در سياستنقش

 .شود مي

 اند ها و سنديکاها شکل گرفته انجمن. 

 هاي دانش بنيان افزايش ميابند. شركت 

 گذاري )قابله گري( پررنگ  نقش دولت در سياست

 .شود مي

  تعداد رقباي حوزه توسعه فناوري به

 .يابد شدت افزايش مي

 ها و مؤسّسات دولتي  نقش بانک

 شود. پررنگ مي

 گري پررنگ  نقش دولت در تنظيم

 .شود مي

  تمام بازيگران در اين حوزه

فناورانه به صورت فعال حضور 

 .دارند

ت
ال

ام
تع

 

 

 روابط فردي شکل گرفته است. 

 هاي مربوط به فناوري وجود ندارند شبکه. 

 

 .گيرد هاي ضعيف علمي شکل مي شبکه

 هاي علمي در حال قوي شدن است شبکه. 

 گيرد كم شکل مي صنفي كم هاي ضعيف شبکه. 
 هاي قوي علمي وجود دارند. شبکه 

 هاي صنفي در حال قوي  شبکه

 .شدن هستند

 هاي علمي قوي وجود  شبکه

 دارند.

 هاي صنفي قوي وجود  شبکه

 دارند.

ها
اد

نه
 

 گيرد نهادهاي نرم شکل مي. 

 نهاد سختي هنوز وجود ندارد. 
 .شکل گرفته است نهادهاي سخت .گيري است نهادهاي سخت در حال شکل

افزايش تنوع نهادها بسته به نيازها 

 گيرد. صورت مي

نهادهاي سخت متنوعي وجود 

 .دارد

ت
اخ

س
ير

ز
 

 ها

 هيچ گونه زيرساخت فناوري وجود ندارد.
گيري  افزاري فناوري در حال شکل هاي سخت زير ساخت

 است.

افزاري شکل گرفته است و  هاي سخت زير ساخت

 گيري است. افزاري در حال شکل نرمهاي  زيرساخت

هاي مادي كامل شده ولي  زيرساخت

هاي غيرمادي در حال  زيرساخت

 گيري است. شکل

هاي توسعه فناوري به  زيرساخت

 حد اعلي خود رسيده است.
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در  شناسايي وضعيت مطلوب توسعه فناوري -2-2

 مناطق با اقليم خاص

توان يک سيساتم بهيناه باراي فرايناد      فرايند نوآوري يک فرايند تکاملي است و هميشه در حال تغيير و تحول است و نمي

نوآوري تعريف كرد. لذا، هدف نظام را بايد در طول اين فرآيند تعريف كنيم. هدف يک نظام نوآوري، انتقال نظام ماورد نظار از   

مرحله بعدي است. البته، بايد توجه داشت كه لزوما مرحله بعدي وضعيت بهينه نيست و فقط توسعه نظاام  يک مرحله توسعه به 

 نوآوري مد نظر است.

نکته اصلي در اينجا نحوه انتقال از يک مرحله به مرحله ديگر است. كاركردهاي هر مرحله به ساه دساته كااركرد كليادي،     

( مراحال توساعه و   3-4ركرد كليدي به منزله انتقال به مرحله بعدي است. شکل )شود. تحقق كا اي تقسيم مي حمايتي و حاشيه

 دهد. اي مرتبط با هر مرحله را نشان مي كاركردهاي كليدي، حمايتي و حاشيه

 

 اي (: مراحل توسعه و كاركردهاي كليدي، حمايتي و حاشيه3-4شكل )

قرار دارد. بار  « توسعه »ت عايقي فشار قوي در مرحله هاي نوين تجهيزا در بخش قبل مشخص شد كه نظام توسعه فناوري

اساس شکل فوق، زماني كه سيستم در مرحله توسعه قرار داشته باشد و هدف ما رسيدن به مرحله بعدي نظام توساعه فنااوري   
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هاا،   سياسات  كاركرد نظام نوآوري فناورانه بايد محقق شوند. از اين رو، در بخش بعادي فرايناد تادوين اقادامات و     7باشد، هر 

 شود. كاركرد شناسايي مي 7هاي مرتبط با هر يک از ابعاد ساختاري در اين  چالش

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در  ها و موانع توسعه فناوري شناسايي چالش -2-3

 مناطق با اقليم خاص

عايقي فشار قوي در مناطق باا   هاي نوين تجهيزات مورد نياز در سند توسعه فناوري هاي به منظور تدوين اقدامات و سياست

هاي مربوط به هر يک از ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه شامل بازيگران، تعامالت، نهادها و زيرساخت  اقليم خاص، چالش

دهي به سيساتم،   كارآفريني، خلق و توسعه دانش، انتشار دانش، جهتها، در هر يک از كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه شامل 

ل دهي به بازار، بسيج منابع و مشروعيت بخشي از سوي تعدادي از متخصصان اين حوزه شناسايي شد. در ايان فصال، در   شک

هاي نوين تجهيزات عاايقي فشاار قاوي در     هاي توسعه فناوري شود و سپس چالش اي از نظرات خبرگان بيان مي ابتدا، خالصه

ها  براي رفع اين چالشهاي الزم  در ادامه، اقدامات و سياستگردد.  ندي ميب در هر يک از كاركردها دستهمناطق با اقليم خاص 

 ارائه شده است.

نفر  8هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص، با  روي توسعه فناوري هاي پيش به منظور تعيين چالش

هاا برخاي از    رت گرفت و از نتاايج ايان مصااحبه   هايي صو گذاران مختلف، مصاحبه از متخصصان صنعتي، دانشگاهي و سياست

اسامي افرادي كه با آنهاا  استخراج شد.  هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص فناوريمشکالت توسعه 

 مصاحبه شده است، به شرح زير است:

 . دكتر هاشم عليپور )مدير فني انتقال توانير(1

 علمي دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور( . دكتر حميد جوادي )عضو هيئت2

 . مهندس غالمرضا نعمتي )كارشناس بازنشسته شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان(3

 . مهندس محمد اسکويي )رئيس پژوهشکده كنترل و ابزار دقيق پژوهشگاه نيرو(4

 ه نيرو(زاده )رئيس پژوهشکده انتقال و توزيع نيرو پژوهشگا . مهندس صفر فرضعلي5

 . دكتر مجتبي گيلوانژاد )مدير پژوهشي گروه خط و پست پژوهشکده انتقال و توزيع پژوهشگاه نيرو(6

 . مهندس روزبه بهزادي )كارشناس پژوهشي گروه فشار قوي پژوهشگاه نيرو(7
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 . مهندس سيامک ابيضي )مسئول آزمايشگاه فشار قوي پژوهشگاه نيرو(8

 مي گردد.  ترتيب به بيان نظرات افراد پرداخته( به 15-4( تا )8-4در جداول )

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر دكتر هاشم  ها و موانع توسعه فناوري (: چالش8-4جدول )

 عليپور

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي كاارآفريني در  
حااوزه تجهياازات عااايقي فشااار قااوي  

 چيست؟

ل در اين حوزه، از تجهيزات مناسب برخوردارند؛ ولي در صورت تغيير در مواد اوليه،يا هاي فعا شركت
 باشند. ها ناتوان مي تقاضا براي توليد تجهيزات نوين، اين شركت
 كند. هاي توليدي در اين حوزه حمايت نمي در حال حاضر، ديگر دولت از تاسيس شركت

مشکالت پيش رو براي خلق و توساعه  
حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   دانش در 

 قوي چيست؟

ها معموال بر  هاي دانشگاه خورد؛ زيرا پروژه ها معموال به درد صنعت نمي دانش توليد شده در دانشگاه
هاي دانشگاهي اكثرا انساجام الزم را   شود. همچنين، پروژه هاي صنعت انجام نمي اساس نيازسنجي

 وند.ش ندارد و به صورت گسسته و پراكنده انجام مي
ها حمايات   هاي قوي و كاربردي در دانشگاه انجام شود، صنعت از انجام آن پروژه مطمئنا اگر پروژه

 كند. مي

مشکالت پيش رو براي انتشاار داناش   
در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار قاوي    

 چيست؟

ماه  فلسفه انتشار مقاالت در خارج از كشور اين است كه وقتي كاري كامال تمام شد و ديگر قصد ادا
آن را نداشتيم، آنگاه بايد مقاالت ان كار را منتشر كنيم و انتشار بيهوده و بي موقاع مقااالت خيلاي    

 گشا نخواهد بود. راه
براي انتشار دانش بايد مقاالتي منتشر شود كه هم داراي نوآوري علمي باشد و هم كاربرد صانعتي  

هاي آي اس آي چاپ شود  در ژورنالداشته باشد. در مورد چاپ مقاالت نيز مهم نيست كه مقاالت 
گشاتر باشد كه متاسافانه ايان    تواند راه يا داخلي، بلکه به جاي اين مقاالت اجراي پروژه صنعتي مي

 مهم اصال انجام نميگيرد.
هااي   هاا و مشااوران انجاام پاروژه     نامه ها به عنوان داور پايان حضور اساتيدي از صنعت در دانشگاه

 به توليد دانش و هم به بهبود ارتباط بين صنعت و دانشگاه كمک كند.تواند هم  تحقيقاتي مي

دهي باه   مشکالت پيش رو براي جهت
هاااي  سيسااتم بااراي توسااعه فناااوري 

 تجهيزات عايقي فشار قوي چيست؟

هااي تحقيقااتي باه     ها و يا طارح  ها، شركت اي صورت گيرد كه تعداد پروژه دهي بايد به گونه جهت
 دهي صورت گيرد. شود. نه افراط و نه تفريط نبايد در جهتتعداد كافي انجام 

توان  اطالعات كلي در رابطه با نقاط ضعف يا قدرت شبکه برق وجود دارد. بر طبق اين معضالت مي
 دهي كرد. هاي تحقيق و توسعه را جهت تحقيقات و پروژه
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 نظر خبره سؤال

دهي به بازار  مشکالت پيش روي شکل
هااي تجهيازات عاايقي فشاار      فناوري

 چيست؟ قوي

هااي انتخااب )داخلاي و خاارجي( دارناد و در       مشتريان براي خريد تجهيزات مورد نياز خود، گزينه
هااي داخلاي نتوانناد كيفيات الزم را تاامين كنناد، مشاتريان مختارناد كاه از           صورتي كه شاركت 

 توليدكنندگان خارجي تجهيزات را تهيه كنند.
هاي تجهيزات فشار قوي تشکيل  هي بازار فناوريد سنديکا و يا كنسرسيوم قوي تا كنون براي شکل

 نشده است و اين وظيفه سنديکاي صنعت برق است كه اين عمليات را سازماندهي كند.

برخي از تجهيزات به دليل حمايت از ساخت داخل تعرفه گمركي دارند و مقدار اين تعرفه گمركي از 
كناد. ايان ساازوكار     تجهيز خاص تغيير ماي طريق يک سازوكار مشخص با توجه به ميزان نياز آن 

 پذيري را در بازار باالنس ميکند. رقابت
ها بر طباق آن قاوانين    اي به منظور حمايت از توليد داخلي قوانين تنبيهي وجود دارد كه برق منطقه

 بايد سعي كنند تا تجهيزات خود را بيشتر از توليدكنندگلن داخلي تهيه كنند.
پذير است؛ ولاي   هاي دولتي وجود ندارد و بازار كامال رقابت ها براي شركت حمايت دولتي در مناقصه

هاي توليدكننده داخلي و خارجي، مزايااي   هاي شركت دولت در راستاي برخورد با تخلفات و بدقولي
 دهد. هاي داخلي مي بيشتري را به شركت

دارند ولي با اين حاال   هاي ديگر كامال اطالع هاي خصوصي از نحوه مبادالت و بازار شركت شركت
 شود. نياز به وجود يک صنف يا سنديکا در اين حوزه هنوز حس مي

مشکالت پيش روي تأمين منابع ماالي  
هاي تجهيازات   و انساني توسعه فناوري

 ؟عايقي فشار قوي چيست

ها هستند كه بايد با  شود و اين شركت هاي خصوصي توسط دولت انجام نمي حمايت مالي از شركت
ها بايد نيم نگاهي نيز به  ق و توسعه و بازاريابي درآمدزايي داشته باشند. به همين منظور شركتتحقي

 بازارهاي جهاني داشته باشند.
هااي اجراياي را    مراكز تحقيقاتي بايد بودجه خود را از وزارت نيرو تامين كنند و توانير صارفا پاروژه  

هااي تحقيقااتي حمايات كنناد و      د از پاروژه هاي مالي صارفا بايا   دهد. به عالوه، حمايت انجام مي
 ها كار اشتباهي است. تخصيص بودجه به منظور تقويت قسمت تحقيق و توسعه شركت

كننده وجود ندارد. همچناين،   هاي مالي، ارتباط خاصي بين مراكز حمايت در موضوع تامين و حمايت
 آوري نيز در اين رابطه وجود ندارد. هيچگونه قانون الزام

هاي مشترک صنعت  هاي آموزشي توسط صنعت و دوره سسات آموزش آزاد، برگزاري دورهحضور مو
 تواند راهکار مفيدي در راستاي تربيت نيروي انساني باشد. و دانشگاه مي
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 نظر خبره سؤال

بخشاي   مشکالت پيش روي مشروعيت
هاي تجهيزات عاايقي فشاار    به فناوري

 ؟قوي چيست

كنيم كه امروزه باا توجاه باه حساسايت بيشاتر       بخشي بايد به اين نکته توجه در كاركرد مشروعيت
تجهيزات شبکه نسبت به گذشته، مديران نسبت به استفاده از تجهيزات نوين تاا حادودي ريساک    

 گريزند.
رسااني باه ماديران، مشااورين و      ها وجود دارد كه وظيفه آن، اطالع اي به عنوان كميته عايق كميته

لذا، در راستاي افازايش مشاروعيت اساتفاده از ايان     متخصصان در رابطه با تجهيزات عايقي است. 
 تجهيزات اقداماتي صورت گرفته است.

توان گفت كه مديران آگاهي الزم را در رابطه با استفاده از تجهيزات نوين و استفاده  به طور كلي مي
واناد  ت هاي بومي دارند ولي به توليدكنندگان داخلي اعتماد ندارند. راه حل اين موضوع ماي  از شركت

باشد كه توليدكنندگان داخلي از ايان طرياق باه ماديران معرفاي شاوند و        هاTypeTestاستفاده از 
 كيفيت آنها نيز مشخص شود.

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر دكتر حميد جوادي ها و موانع توسعه فناوري (: چالش9-4جدول )

 نظر خبره سؤال

پيش رو براي كاارآفريني در  مشکالت 
حااوزه تجهياازات عااايقي فشااار قااوي  

 چيست؟

هاي تجهيزات را  هاي فعال در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي اكثرا مونتاژكار هستند و تمامي قسمت شركت
كندو مشتريان  كنند. همچنين، براي هر كدام از تجهيزات تنها يک شركت خاص فعاليت مي خودشان توليد نمي

ها با هم و همچنين عدم وجود دانش راجع به ساير  تخاب ندارند و به دليل عدم همکاري اين شركتقدرت ان
اي كه اگر مشتريان نوع  گيرد. به گونه ها صورت نمي ها، پيشرفت زيادي در اين شركت تجهيزات در شركت

 خواهند داشت.هاي توليدي توانايي تامين نياز آنها را ن متفاوتي از تجهيزات را طلب كنند، شركت
دهد.  هاي داخلي، از آنجا كه معموال تقاضاي انبوه در بازار نيست، كفاف تقاضاي بازار را مي تعداد شركت

 هاي فعال در اين حوزه حاكم نيست. همچنين، قوانيني بر شركت

مشکالت پيش رو براي خلق و توساعه  
دانش در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   

 قوي چيست؟

ها، خلق دانش در اين مراكز كمي سخت است. همچنين،  ها و قوانين حاكم بر دانشگاه زيرساختبا توجه به 
شود كه خلق دانش  هاي آموزشي دانشگاهي و ... باعث مي بوروكراسي اداري، محدوديت بودجه، كوتاه بودن دوره

 ها به درستي انجام نشود. در دانشگاه
ها و  ها به اتمام دوره در زمان و شرايط خاص و نبود زيرساخت نشگاهبه طور كلي وجود قوانين آموزشي و الزام دا

 شود. ها مي هاي مناسب باعث كاهش خلق دانش كاربردي در دانشگاه آزمايشگاه
كاري  ها در حوزه تجهيزات فشار قوي نسبتا ضعيف است و به همين دليل خيلي اوقات موازي ارتباط بين دانشگاه

 ها وجود ندارد. افزايي در دانشگاه دهد و امکان هم يهاي مختلف رخ م در دانشگاه
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 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي انتشاار داناش   
در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار قاوي    

 چيست؟

هاي كامال  دانند و مايل به انتشار آن نيستند. با اين حال، كنفرانس ها دانش را به عنوان ثروت خود مي شركت
توانند به انتشار  در صورتي كه به صورت مستمر ادامه يابند،مي تخصصي در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي

توان  دانش كمک كنند.همچنين، متاسفانه عرف بر اين است كه مقاالت در نشريات خارجي چاپ شود و نمي
تواند توسط  مانع اين طرز تفکر شد. لذا، بايد وجاهت علمي و قانوني نشريات داخلي افزايش يابد. اين امر مي

 ها انجام شود. و يا دانشگاه اساتيد

دهي باه   مشکالت پيش رو براي جهت
هاااي  سيسااتم بااراي توسااعه فناااوري 

 تجهيزات عايقي فشار قوي چيست؟

دهي به سيستم مطالعات در حوزه تجهيزات فشار قوي انجام نشده است.  متاسفانه برنامه هدفمندي براي جهت
باشد. همچنين، نبودن يک پايگاه اطالعاتي جامع، باعث عدم  تواند بسيار مثمر ثمر اگر اين مهم انجام شود مي

دهي تحقيقات به سمت تجهيزات فشار  افزايش دانش نسبت به مشکالت سيستم و عدم ترغيب مديران به جهت
 شود. قوي مي

دهي به بازار  مشکالت پيش روي شکل
هااي تجهيازات عاايقي فشاار      فناوري

 قوي چيست؟

هاي خارجي  ها به صورت رقابت با شركت رقيب هستند، بازار اين فناوري تقريبا بي هاي داخلي از انجا كه شركت
 شود. تشکيل مي

مشکالت پيش روي تأمين منابع ماالي  
هاي تجهيازات   و انساني توسعه فناوري

 ؟عايقي فشار قوي چيست

انساني متخصص است ها فقط محدود به ايجاد يک بستر مناسب براي شروع تربيت نيروي  هاي دانشگاه فعاليت
شود و  هاي دانشگاهي فقط دامنه تحقيقات و دانش عمومي افراد زياد مي در دوره و نه تربيت نيروي متخصص.

درس اصول مهندسي فشار قوي در مقطع كارشناسي دانش تخصصي و تجربه كافي به دانشجويان انتقال نميابد. 
شوند و  ر مباحث كلي و عمومي اين حوزه معرفي ميشود ولي در اين درس، بيشت رشته مهندسي برق ارائه مي

توان از اين دانشجويان انتظار داشت كه  كنند. نمي كاربردي نيستند و تنها دانش كمي به دانشجو منتقل مي
 تخصص كافي را با گذراندن اين دروس بدست آورند.

لذا، ممکن است دانشجويان از اساتيد دانشگاه معموال دانش تجربي در حوزه تجهيزات فشار قوي را ندارند، 
هاي فعال در اين حوزه  هاي آموزش آزاد كه توسط شركت كالسهاي آنها استقبال نکنند. به همين دليل، دوره

 تواند مفيد باشد. شود و يا برگزاري دوره براي متخصصان صنعتي توسط خود صنعت مي برگزار مي
ند خودش را هميشه با صنعت هماهنگ كند و درست اين توا به دليل متغير بودن نيازهاي صنعت، دانشگاه نمي

هاي  ها صرفا بايد زمينه را براي ارائه آموزش ها به دنبال تغييرات اينچنيني نباشند. دانشگاه است كه دانشگاه
تخصصي فراهم كنند.
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر مهندس  ها و موانع توسعه فناوري (: چالش10-4جدول )
 غالمرضا نعمتي

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي كاارآفريني در  
عااايقي فشااار قااوي حااوزه تجهياازات 

 چيست؟

ها يکي از بزرگترين مشکالت است و نبود واحد تحقيق و  دهي به ايده نبود نقشه راه و عدم جهت
هاي فعال در حوزه تجهيزات فشار قوي يکي ديگر از معضالت است. همچنين،  توسعه در شركت

 عه وجود ندارد.هاي اجرايي به تشکيل واحد تحقيق و توس قوانيني در راستاي ملزم كردن شركت

مشکالت پيش رو براي خلق و توساعه  
دانش در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   

 قوي چيست؟

بايد ارتباط بين صنعت و دانشگاه از باال حمايت شود و نظارت نيز بر روي نحوه تخصيص بودجه به 
 هاي دانشگاهي و صنعتي وجود داشته باشد. پروژه

محور  نيز  ها كارآفرين محور است. همچنين، دانشگاه آموزشمحور نيست و همچنان  دانشگاه پژوهش
كنند. در نتيجه، وجود يک  هاي كاربردي تبديل نمي نيستند؛ يعني فعاليتهاي آموزشي خود را به پروژه

تواند به توليد  هاي تحقيقاتي را تعيين كند و مطالعات را جهت دهد مي قطب علمي كه بتواند اولويت
ها و مراكز صنعتي را مجبور به  كند. از سوي ديگر، تدوين قوانيني كه شركت علم بسيار بسيار كمک

 همکاري با دانشگاه كند، بسيار مفيد است.

مشکالت پيش رو براي انتشاار داناش   
در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار قاوي    

 چيست؟

ولي تواند مفيد باشد.  انتشار نشريه تخصصي كه مقاالت تجربي و كاربردي را منتشر كند مي
متاسفانه بودجه خلق و انتشار تحقيقات بودجه جاري است و به همين دليل به موضوعات ديگر 

 تخصيص ميابد. اين بودجه بايد به صورت مشخص به انتشار دانش تعلق يابد.

دهي باه   مشکالت پيش رو براي جهت
هاااي  سيسااتم بااراي توسااعه فناااوري 

 تجهيزات عايقي فشار قوي چيست؟

ارزيابي و مميزي بسيار مهم است. همينطور كه وجود نقشه راه در اين حوزه  هاي وجود دستگاه
 ضروري است.

دهي به بازار  مشکالت پيش روي شکل
هااي تجهيازات عاايقي فشاار      فناوري

 قوي چيست؟
 نظري ندارم.

بخشاي   مشکالت پيش روي مشروعيت
هاي تجهيزات عاايقي فشاار    به فناوري

 ؟قوي چيست

اي انتقال  هاي منطقه اي باعث شده است كه دانش و فهم مديريتي بين برق هاي منطقه رقمستقل عمل كردن ب
 افزايي بين اين مراكز كاهش يابد. نيابد و سرعت دانش

استنباط من اين است كه مديران نبايد مسائل اين حوزه را دنبال كنند، بلکه مهندسان و مديران مياني وظيفه 
قيقات را بر عهده دارند. بحث دانش روز ممکن است مرتبط با مشکالت جاري بندي تح تسهيم بودجه و اولويت

هاي  ها نباشد، در حاليکه مديران معموال بدنبال مشکالت جاري هستند. بايد بخشي متولي توجه به دانش شركت
ديران سنجي و اقتصادسنجي توسط م نوين باشد مثل بخش تحقيق و توسعه. در اين راستا، انجام مطالعات امکان

 تواند بسيار مفيد باشد. مياني و ارائه آنها به مديران باالدستي مي
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 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش روي تأمين منابع ماالي  
هاي تجهيزات  و انساني توسعه فناوري
 ؟عايقي فشار قوي چيست

هاي خارجي و عدم استفاده از دانش مهندسين خارجي يکي از  استفاده از خدمات شركت عدم
 مشکالت اين حوزه است.

اي براي انجام  شود كه نيروي انساني انگيزه امنيت شغلي و عدم وابستگي درآمد به نتيجه باعث مي
 كار خوب نداشته باشد وگرنه ما نيروي انساني خوب زياد داريم.

گذاران تامين كنند. پس، وزارت نيرو و توانير بايد متخصص بازاريابي داشته  را بايد سرمايهمنابع مالي 
 باشد.

بنيان وجود داشته باشند كه وظيفه برقراري ارتباط بين  هاي دانش هايي مانند شركت بايد بنگاه
 هاي باالدستي را بر عهده داشته باشند. هاي مجري و ارگان شركت

بخشاي   وعيتمشکالت پيش روي مشر
هاي تجهيزات عايقي فشاار   به فناوري

 ؟قوي چيست

بايد قوانين الزامي تدوين شود تا مديران را ملزم به رعايت برخي موازين كند و كم كم فرهنگ را 
 نهادينه سازد.

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر مهندس محمد اسكويي ها و موانع توسعه فناوري (: چالش11-4جدول )

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي كاارآفريني در  
حااوزه تجهياازات عااايقي فشااار قااوي  

 چيست؟

هاي عمراني  نشده است زيرا پروژهفعال شركت جديدي در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي وارد 
شود و توليد تجهيزات فشار قوي خيلي رشدي نکرده است. به همين  جديد در كشور تعريف نمي

 هاي جديد تمايلي براي ورود به اين حوزه ندارند. دليل، شركت
اي  هاي منطقه هاي طرف قرارداد با برق اي در تعيين كمپاني هاي منطقه از طرفي، مشاوران برق

پذير نيستند ترجيح ميدهند كه از همان  يلي موثر هستند؛ ولي از آنجا كه مشاوران معموال ريسکخ
 توليدكنندگان قبلي تجهيزات را تهيه كنند.

كيفيت كار توليدكنندگان هميشه مطلوب نيست؛ ولي از آنجا كه بازار اين حوزه اصال رقابتي نيست، 
 ن تجهيزات بي كيفيت ندارد.اي به جز قبول كردن اي صنعت برق فعال چاره

مشکالت پيش رو براي خلق و توساعه  
دانش در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   

 قوي چيست؟

وار نيستند. از اين رو، دانش مورد نياز صنعت  هاي دانشگاهي به صورت هدفمند و سلسله اكثر پروژه
ها به  وژه منفعل است و پروژهها انجام شود، به صورت پر اي هم در دانشگاه اگر پروژه شود. توليد نمي

 شود. صورت كارهاي تيمي و متصل انجام نمي
ها حرف استاد مهم است و نه نتيجه كار، تحقيقات دانشگاهي اكثرا  همچنين، از آنجا كه در دانشگاه

 به دنبال جلب رضايت اساتيد هستند و به دنبال انجام كار درست نيستند.
از به دانش تئوري دارد، بلکه نياز مبرم به تجربه نيز دارد و به عالوه، علم فشار قوي نه تنها ني

هاي كشور  تواند در اين حوزه موفق باشد زيرا اساتيد باتجربه در دانشگاه دانشگاه به تنهايي نمي
 بسيار كم تعداد هستند.
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 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي انتشاار داناش   
در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار قاوي    

 چيست؟

تواند به خلق و انتشار دانش  پژوهشي در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي ميهاي  تشکيل هسته
 كمک كند.

هاي خارجي همچون  ها همانند ايران ترانسفو تحت ليسانس و تحت نظر شركت برخي شركت
توانند نشر دانش را براحتي انجام دهند. ولي برخي مراكز  زيمنس كار ميکنند. به همين دليل، نمي

 توانند دانش را انتشار دهند. نيرو در صورت موافقت كارفرماهايشان مي همچون پژوهشگاه
هاي تخصصي برگزار شود؛ در حاليکه  ها، سمينارها و كنفرانس براي انتشار دانش نيز بايد همايش

ها  شود و مبحث تجهيزات عايقي فشار قوي نيز در دانشگاه امروزه اين موضوعات خيلي دنبال نمي
 شود. گراف تدريس ميفقط در حد يک پارا

دهي باه   مشکالت پيش رو براي جهت
هاااي  سيسااتم بااراي توسااعه فناااوري 

 تجهيزات عايقي فشار قوي چيست؟

خريد كردن برخي توليدات يا تحقيقات  تواند به صورت خريداري يا پيش دهي به سيستم مي جهت
ئه نتيجه باشد. اين مراكز توليدي يا تحقيقاتي و يا به صورت حمايت از تحقيقات در صورت ارا

تواند اعالم كند كه بايد  تواند توسط توانير و وزارت نيرو صورت گيرد. مثال توانير مي ها مي حمايت
درصد تجهيزاتي كه قرار است امسال نصب شوند، پست نوري نصب شود. ولي توانير  80مثال در 

 اين كار را نميکند.
كي، اعطاي زمين در شهرک صنعتي و .. نيز هاي ديگر مانند ارائه تسهيالت گمر برخي سياست

 تواند به تحقيقات و توليد در حوزه تجهيزات فشار قوي كمک كند.. مي

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر مهندس محمد اسكويي ها و موانع توسعه فناوري (: چالش11-4ادامه جدول )

 نظر خبره سؤال

دهي به بازار  روي شکلمشکالت پيش 
هااي تجهيازات عاايقي فشاار      فناوري

 قوي چيست؟

سازي، از  توان انجام داد ولي در هنگام تجاري در حوزه تجهيزات فشار قوي نوآوري بسيار زيادي مي
آنجا كه اين تجهيزات در شرايط فشار قوي كار ميکنند و به داليل ايمني بايد استانداردهاي سختي 

 اي نخواهد بود. ها كار ساده سازي اين نوآوري ريرا پاس كنند، تجا
هاي قديمي و تحت  ها تقريبا مشخص است و در اختيار برخي شركت همچنين، بازار اين فناوري

 كنند. قطبي هستند و يک يا چند تجهيز خاص را توليد مي ليسانس است كه همه آنها به صورت تک
ت است و سوددهي نيز به صورت بلندمدت است به طور كلي، كار در حوزه تجهيزات فشار قوي سخ

شود. همچنين، مشتري اين  مدت وجود ندارد و حمايت مالي نيز از اين حوزه نمي و سوددهي كوتاه
قطبي است. به همين داليل، بازار اين حوزه بدون حمايت دولت شکل  حوزه مشتري خاص و تک

 نميگيرد.
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 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش روي تأمين منابع ماالي  
هاي تجهيازات   توسعه فناوريو انساني 

 ؟عايقي فشار قوي چيست

دهند. مثال براي تحقيقات در مورد سرطان از  در كشورهاي ديگر براي كارهاي تحقيقاتي صدقه مي
كنند. در نتيجه، از آنجا كه مردم با پرداخت كمک هزينه براي تحقيقات  بين مردم پول جمع مي

تحقيقات ارزش قائل است. ولي در ايران تحقيقات جزء شوند، دولت نيز براي انجام  ارزش قائل مي
 گيرد. مسائل دسته دوم و فانتزي زندگي قرار مي

التحصيالن  دهند، فارق ها فقط دانش تئوري را به دانشجوها انتقال مي از آنجا كه در دانشگاه
كنند تا تبديل  ها بيشتر دانشمند هستند تا مهندس! و اين افراد بايد چند وقت در صنعت كار  دانشگاه

 به مهندس باتجربه و نيروي كار ماهر شوند.
تواند براي دانشجويان موثر باشد كه به صورت  همچنين، دروس دانشگاهي نيز در صورتي مي

 كارگاهي ارائه شوند.

بخشاي   مشکالت پيش روي مشروعيت
هاي تجهيزات عاايقي فشاار    به فناوري

 ؟قوي چيست

ن اطالعات در مورد مشکالت وجود دارد ولي قدرتي در اختيار آنها معموال در بين مديران رده پايي
نيست؛در حالي كه مديران رده باال كه داراي قدرت هستند اطالع دقيقي از مشکالت ندارند. انجام 

 تواند به رفع اين مشکل كمک كند. محاسبات فني و اقتصادي و ارائه آنها به مديران رده باال مي
لف ارتباط مناسبي با هم ندارند و تنها مركز ارتباط آنها با يکديگر شركت هاي مخت اي برق منطقه

هايي كه مشکل  اي تنها زمان هاي منطقه توانير و جلسات برگزار شده در آن است. از اين رو،  برق
 نگري ندارند. كنند و آينده آيد با يکديگر همکاري مي پيش مي

فرآيند تعريف شود بدينگونه كه ابتدا يک سيستم براي ايجاد مشروعيت در بين مديران بايد يک 
اي ايجاد شود و با استفاده از اين بازخوردها مشکالت براي  هاي منطقه دريافت بازخورد در برق

 گيري گردد. مديران مشخص شود و بر طبق مشکالت تعيين شده تصميم

 

 زاده هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر مهندس صفر فرضعلي ها و موانع توسعه فناوري (: چالش12-4جدول )

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي كاارآفريني در  
حااوزه تجهياازات عااايقي فشااار قااوي  

 چيست؟

را نميدهد. در ولتاژهاي پايين تعداد هاي فعال در اين حوزه كفاف تقاضاي بازار  تعداد شركت
هاي فعال راضي كننده است ولي در مباحث فشار قوي تعداد مناسب نيست. مشتريان  شركت
هاي  ها هستند. همچنين، زيرساخت اي هاي تجهيزات عايقي فشار قوي اكثرا برق منطقه فناوري

 ها اصال مناسب نيست. تکتولوژيک اين شركت
تواند قدم بزرگي در راستاي  هاي نوپا و اعطاي تسهيالت به آنها مي تحمايت مالي دولت از شرك

ها به اين حوزه باشد. همچنين، در اين كاركرد هيچگونه قانوني وجود ندارد و تدوين  ورود شركت
 باشد. قوانين مورد نياز مي

مشکالت پيش رو براي خلق و توساعه  
دانش در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   

 قوي چيست؟

هاي فعال در  ز مشکالت اصلي توسعه دانش، عدم وجود واحد تحقيق و توسعه در شركتيکي ا
ها و مراكز  حوزه تجهيزات فشار قوي است. همچنين، حمايت از توسعه و خلق دانش در پژوهشگاه

هاي مورد  ها نقشي ندارند.زيرساخت هاي توليدي اين حمايت گيرد ولي در شركت تحقيقاتي انجام مي
هاي علمي و  ها و مراكز تحقيقاتي اكثرا وجود ندارد. تاسيس قطب توسعه دانش در دانشگاهنياز براي 
تواند اين مشکل را رفع كند.تحقيقات دانشگاهي اكثرا كوتاه مدت بوده و  هاي مجهز مي آزمايشگاه

 گردد. خواهند كه سريعا به جواب برسند؛ همين امر موجب كاهش اثربخشي تحقيقات مي مي
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 نظر خبره سؤال

يش رو براي انتشاار داناش   مشکالت پ
در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار قاوي    

 چيست؟

هاي خود موفق نبوده است و تحقيقاتش فقط در حد  سازي ايده سازي و تجاري دانشگاه در پياده
ها تحقيقات انجام شده به صورت دقيق  ها و همايش ماند. همچنين، در كنفرانس تئوري باقي مي

ها و خطوط  گردد.كنفرانسي تحت عنوان كنفرانس مقره الت ارائه ميشود و فقط كليت مقا ارائه نمي
وجود دارد ولي در مورد ساير تجهيزات كنفرانسي وجود ندارد زيرا دانش موجود در كشور در ساير 

 تجهيزات به حد برگزاري كنفرانس نرسيده است.

دهي باه   مشکالت پيش رو براي جهت
هاااي  سيسااتم بااراي توسااعه فناااوري 

 عايقي فشار قوي چيست؟تجهيزات 
 شود. ها صورت گيرد كه معموال انجام نمي اي دهي بايد توسط برق منطقه جهت

دهي به بازار  مشکالت پيش روي شکل
هااي تجهيازات عاايقي فشاار      فناوري

 قوي چيست؟
 نظري ندارم.

مشکالت پيش روي تأمين منابع ماالي  
هاي تجهيازات   و انساني توسعه فناوري

 ؟چيست عايقي فشار قوي

شود و ميزان اين بودجه  بودجه مربوط به تحقيقات در اين حوزه توسط توانير و وزارت نيرو تامين مي
باشد. در مورد منايع انساني نيز مهندسين برق بسيار زياد هستند ولي در حوزه  تقريبا كافي مي

 تجهيزات فشار قوي متخصص زيادي وجود ندارد.موسسات خصوصي آموزش آزاد در حوزه
توانند در اين زمينه موفق باشند و يکي از  ها نمي تجهيزات فشار قوي به دليل نداشتن زيرساخت

ها و مراكز پژوهشي فعال  هاي تخصصي توسط شركت هاي تربيت نيروي انساني برگزاري دوره راه
 در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي است.

بخشاي   مشکالت پيش روي مشروعيت
ت عاايقي فشاار   هاي تجهيزا به فناوري

 ؟قوي چيست

ها فعال در رديف تخصيص بودجه قرار دارد.پس، مديران به فکر آينده  نيازهاي اصلي شركت
گيرد همان بودجه تحقيقات است كه  اي كه به مشکالت آينده تخصيص مي افتند. تنها بودجه نمي

 فعال تجهيزات عايقي فشار قوي در اين بودجه خيلي سهمي ندارد.
 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر دكتر مجتبي گيلوانژاد ها و موانع توسعه فناوري (: چالش13-4جدول )

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي كاارآفريني در  
حااوزه تجهياازات عااايقي فشااار قااوي  

 چيست؟

تجهيزات موضوع سودآوري نيست. به همين معموال با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بحث توليد 
كنند. همچنين، ارزان بودن محصوالت  اي به ورود به اين حوزه احساس نمي دليل، كارآفرينان عالقه

خارجي و عدم سودآوري اوليه در صورت ورود به حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي، كارآفرينان را از 
 ورود به اين حوزه دلسرد كرده است.

هاي تجهيزات عايقي فشار  ها به حوزه فناوري هاي مناسب جهت ورود شركت ساختهر چند زير
هاي  شود تا شركت هاي مرتبط باعث مي قوي مهيا است ولي عدم وجود حمايت مالي از سوي ارگان

هاي فعال در اين حوزه نيز  كوچک نتوانند وارد اين حوزه شوند. همچنين، در زمينه حمايت از شركت
 ي وجود ندارد.هيچگونه قانون

هاي تجهيزات عايقي فشار قوي فعال هستند و كيفيت  هايي در حوزه فناوري در حال حاضر شركت
هاي خاص همچون  ها در برخي فناوري كار آنها نيز مورد قبول است ولي تعداد اين شركت

ها بسيار  هها به اين حوز و ... بسيار كم است و نياز به ورود شركت ، هاي ريکلوزر،  فناوري
هاي توليد مقره تقريبا خودكفا هستيم. به  ها مانند فناوري شود. ولي در برخي فناوري احساس مي

 هاي فعال چندان قدرتمند نيستند. هاي نوين، شركت طور كلي در مورد فناوري
مشکالت پيش رو براي خلق و توساعه  
دانش در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   

 قوي چيست؟

ها به تعداد مناسب صورت ميگيرد ولي دانش ايجاد شده در اين مراكز از  نشگاهخلق دانش در دا
هاي  توان كيفيت تحقيقات دانشگاهي را از طريق ايجاد پروسه كيفيت مناسبي برخوردار نيست. مي

نظارت قوي بر روي تحقيقات دانشگاهي ارتقاء داد. زيرا، معموال مشکالت به صورت درست به 
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 دهند. ها نيز تحقيقات خود را با كيفيت مناسبي تحويل نمي نميابد و دانشگاه ها انتقال دانشگاه
هاي برق قدرت به  ها در فيلد شبکه ها و همچنين ارتباط با صنعت دانشگاه ارتباطات بين دانشگاه

هاي تهران نمود پيدا كرده است. در حال  نظر مناسب است ولي اين ارتباطات بيشتر در دانشگاه
ها و صنعت را دفتر تحقيقات صنعت بر عهده دارد كه متاسفانه  ارتباط بين دانشگاهحاضر وظيفه 

ها  ها تا حد زيادي جنبه تشريفاتي دارد و پروژه هاي ابالغي از سوي دفتر تحقيقات به دانشگاه پروژه
شوند. به عالوه، قانون مشخصي براي انجام مطالعات تحقيقاتي در مراكز  به درستي تعيين نمي

 شود. ها يا وجود ندارد و يا اصال به آن عمل نمي قاتي و دانشگاهتحقي

مشکالت پيش رو براي انتشاار داناش   
در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار قاوي    

 چيست؟

ها صورت  شود و انتقال دانشي بين شركت دانش هر شركت به صورت دارايي شركت تلقي مي
 به صورت فردي است.نميگيرد. بلکه روابط موجود براي انتقال دانش بيشتر 

گذاري دانش  تواند ايجاد يک شبکه متخصصين به منظور به اشتراک بهترين راه حل تبادل دانش مي
ها خيلي نميتواند مثمر  ها و همايش بين متخصصان اين حوزه باشد. در حاليکه برگزاري كنفرانس

 يد باشد.تواند مف ثمر باشد. چاپ نشريه تخصصي در حوزه تجهيزات فشار قوي نيز مي
 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر دكتر مجتبي گيلوانژاد ها و موانع توسعه فناوري (: چالش13-4ادامه جدول )

 نظر خبره سؤال

 

ها است. وگرنه  مشکل حال حاضر انتشار دانش، عدم وجود دبيرخانه و يا مركز مديريت كنفرانس
به خودي خود نميتواند كمکي به انتشار دانش كند. همچنين، عدم ارزش قائل  برگزاري كنفرانس

بودن براي مقاالت فارسي باعث شده است كه اكثر تحقيقات به سمت چاپ مقاالت آي اس آي 
پيش برود و محققين صنعتي در عوض عالقه به مطالعه مقاالت فارسي داشته باشند. از اين رو، 

 دست محققين صنعتي نميرسد.معموال دانش به درستي به 

دهي باه   مشکالت پيش رو براي جهت
هاااي  سيسااتم بااراي توسااعه فناااوري 

 تجهيزات عايقي فشار قوي چيست؟

هاي اجرايي بر  نامه معموال وظيفه جهت دادن به سيستم را وزارت نيرو و توانير از طريق ابالغ آيين
هاي تشويقي يا  عملياتي هستند و از سياست ها اكثرا شامل الزامات نامه عهده دارند. ولي اين آيين

گيري نيز  هاي تصميم آورند. همچنين، وجود سنديکا، ستاد يا انجمن تنبيهي صحبتي به ميان نمي
 دهي به سيستم بسيار مفيد باشد. تواند در راستاي جهت مي

دهي به بازار  مشکالت پيش روي شکل
هااي تجهيازات عاايقي فشاار      فناوري

 قوي چيست؟

ها همچنان رقابتي نيست. البته بازار اين  ين حوزه انحصار بازار وجود دارد بازار اين فناوريدر ا
هاي كوچکتر به  هاي خصوصي قدرتمند اجازه ورود شركت ها دولتي نيست ولي وجود شركت فناوري

زايي در تواند تاثير بس دهد. تغيير تعرفه گمركي براي ورود تجهيزات عايقي فشار قوي مي بازار را نمي
تواند به پويايي هر  هاي نوپا نيز مي كنترل بازار داشته باشد. همچنين، حمايت مالي دولت از شركت

 ها كمک كند. چه بيشتر بازار اين فناوري

مشکالت پيش روي تأمين منابع ماالي  
هاي تجهيازات   و انساني توسعه فناوري

 ؟عايقي فشار قوي چيست

اقتصادي بد در ايران موجب شده است كه منابع مالي مورد نياز  در مورد تامين منابع مالي، وضعيت
هاي تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص مهيا نباشد و بودجه  براي توسعه فناوري

ها  زيادي به اين امر تعلق نگيرد. هرچند كه پژوهشگاه نيرو به صورت بسيار جزئي از بعضي طرح
 كند. حمايت مالي مي
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 نظر خبره سؤال

بخشاي   پيش روي مشروعيت مشکالت
هاي تجهيزات عاايقي فشاار    به فناوري

 ؟قوي چيست
 به نظر اينجانب در اين كاركرد مشکل خاصي وجود ندارد.

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر مهندس روزبه بهزادي ها و موانع توسعه فناوري (: چالش14-4جدول )

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي كاارآفريني در  
حااوزه تجهياازات عااايقي فشااار قااوي  

 چيست؟

و ...( وجود ندارند و تجهيزات اين  SF6 ،N2هاي  عايق گازي )خالء،  هاي اجرايي در فناوري شركت
شمار(  هاي عايق جامد به صورت بسيار محدود )انگشت شود. ولي در فناوري ها كامال وارد مي فناوري
جود دارند كه به واردات مواد اوليه و استفاده از آنها در تجهيزات غيرتکنولوژيک هايي و شركت

هاي فعال در اين حوزه به صورت تخصصي به  پردازند. از سوي ديگر، شركت )غيرنوين( مي
ها اكثرا به  پردازند و به ساخت تمامي تجهيزات فشار قوي مشغولند. اين شركت تجهيزات عايقي نمي

هاي پارس سوئيچ و ايران سوئيچ كه به  پردازند؛ به غير از شركت ت فشار قوي ميمونتاژ تجهيزا
 پردازند. توليد تجهيزات مي

هاي مطرح  هاي قديمي را تحت ليسانس شركت هاي فعال در اين حوزه از آنجا كه فناوري شركت
ي خوبي دارند ولي هاي معمول )غيرنوين( كيفيت كار اند، در زمينه توليد فناوري كرده دنيا توليد مي

هاي نوين نيستند. دليل اين امر نيز عدم وجود تحقيق و توسعه در اين  قادر به توليد فناوري
سال قبل است. به عالوه، در حال حاضر به  40تا  30ها و استفاده از مواد مربوط به فناوري  شركت

هاي  لت از شركتهاي مطرح دنيا به همکاري با ايران، عدم حمايت دو علت عدم تمايل شركت
هاي جديد و گرفتن ليسانس از  هاي مورد نياز، ورود شركت جديدالورود و گران قيمت بودن دستگاه

 هاي مطرح دنيا در اين حوزه بسيار سخت شده است. شركت
رسد؛ زيرا بازيگران محدود موجود در اين حوزه  ها به ساير بازيگران نمي اطالعات مربوط به شركت

كنند. همچنين،  نحصر به خود دانسته و آنها را به عنوان ثروت سازمان تلقي مياطالعاتشان را م
هاي موجود در  هاي موجود و دستگاه هيچگونه قوانيني در اين حوزه وجود ندارد و زيرساخت

 هاي فعال نيز بسيار قديمي است. شركت



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
41 

 

 

 1394فروردینویرایش اول،  ها برنامه، اقدامات و سیاست: تدوین 4فاز 

 

 

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي خلق و توساعه  
دانش در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   

 چيست؟قوي 

بازيگران در اين حوزه بسيار محدود و نادر هستند و آن دسته از بازيگراني كه در اين حوزه فعال 
ها و مراكز تحقيقاتي در  هاي دانشگاه دهند. زيرا، زيرساخت هستند نيز تحقيقات كاربردي انجام نمي

ي صنعت نيز به اين حوزه بسيار ضعيف است، اساتيد تجربه كافي در اين حوزه ندارند و نيازها
 درستي به دانشگاه ارجاع داده نشده است.

ارتباط بين صنعت و دانشگاه بسيار ضعيف است و از آنجا كه دانش فني اين حوزه كمي پيچيده و 
اي به تحقيق در اين زمينه ندارند. اكثر  ها به خودي خود عالقه اي است، دانشگاه بين رشته

پتروشيمي قوي هستند ولي در حوزه استفاده از دانش  ها و مراكز تحقيقاتي در حوزه دانشگاه
هايي كه به صورت محدود در حوزه  پتروشيمي در صنعت برق بسيار ضعف دارند. تنها دانشگاه

هاي صنعتي اميركبير و صنعتي شريف  اند دانشگاه استفاده از پتروشيمي در صنعت برق ورود كرده
 هستند.

ها مانند پژوهشگاه پليمر يکي از  ها و دانشگاه ن پژوهشگاهنامه در صنعت برق بي عدم امضا تفاهم
هاي كافي  مشکالت اصلي در اين حوزه است. زيرا مراكز فعال در حوزه پتروشيمي داراي آزمايشگاه

 توان از آنها استفاده كرد. و خوب هستند كه مي

 

 قي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر مهندس روزبه بهزاديهاي نوين تجهيزات عاي ها و موانع توسعه فناوري (: چالش14-4ادامه جدول )

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو باراي انتشاار داناش در    
 حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي چيست؟

هيچگونه نشريه و كنفرانسي در حوزه تجهيزات فشار قوي در صنعت برق به طور تخصصي وجود ندارد و 
هاي مشترک  تواند به انتشار دانش در اين حوزه كمک كند. همچنين، تشکيل كارگروه ميايجاد اينگونه مراكز 

هاي مختلف صنعت برق و پتروشيمي  الخصوص مراكز فعال در حوزه بين مراكز مشترک تحقيقاتي و علي
تواند كمک بسزايي به رشد اين حوزه بکند.همچنين، قوانين و  جهت اجراي كارهاي مشترک تحقيقاتي مي

كننده باشد ولي چنين  تواند كمک كننده نيز در راستاي انتشار دانش در حوزه فشار قوي مي ايط تسهيلشر
قوانيني وجود ندارد.از آنجا كه تعداد مقاالت قابل انتشار در حوزه فشار قوي بسيار اندک است، برگزاري 

 گشا باشد. خيلي راه تواند همايش، كنفرانس و يا انتشار نشريه به صورت تخصصي در اين حوزه نمي

دهاي باه    مشکالت پايش رو باراي جهات   
هاي تجهيزات  سيستم براي توسعه فناوري

 عايقي فشار قوي چيست؟

ها بسيار  ها در اين حوزه بر اساس مشکالت پيش آمده در سيستم است و به همين دليل، پروژه تعريف پروژه
كاره  هاي تعريف شده، به محض رفع مشکل، نيمه پروژهشوند. همچنين، اكثر  گسترده و ناپيوسته تعريف مي

هاي اين حوزه  سازي پروژه شوند و كارايي الزم را ندارند. وجود سازماني به منظور نظارت و همگون رها مي
 توانند به اين حوزه ورود كنند. تواند بسيار مفيد باشد. وزارت نيرو و توانير مي مي

اين است كه اين حوزه آنقدر نوين است كه هنوز مشکالتش حس  مشکل حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي
تواند راهنماي  سنجي در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي مي شود. انجام مطالعات نيازسنجي و امکان نمي

ها بايد در زمينه پتروشيمي به عنوان علم  دهي به سيستم باشد. البته، اين نيازسنجي خوبي در راستاي جهت
 هاي عايقي انجام گيرد.. مادر فناوري

دهاي باه باازار     مشکالت پيش روي شکل
هاي تجهيزات عاايقي فشاار قاوي     فناوري
 چيست؟

شود. همچنين، بازار بالقوه براي استفاده از تجهيزات نوين  ها به صورت واردات تعيين مي بازار اين فناوري
مشتري خواهد داشت. ولي از آنجا كه عايقي فشار قوي وجود دارد و اگر شركتي شروع به توليد كند حتما 

ها اكثرا به حد توليد  هاي نوين عايقي فشار قوي هنوز در فاز پيش توسعه است شركت مرحله توسعه فناوري
رسند. قوانين خاصي در كاركرد بازار فناوري وجود ندارد و فعال هم نيازي به تدوين  هاي نوين نمي فناوري
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 نظر خبره سؤال

 اند. هنوز به حد بازار نرسيدهها  قوانين نيست زيرا اين فناوري

مشکالت پيش روي تأمين مناابع ماالي و   
هاي تجهيزات عايقي  انساني توسعه فناوري

 ؟فشار قوي چيست

ها مهمتر است. به نظر  در حال حاضر بحث منابع مالي خيلي در اولويت نيست، بلکه بحث تامين زيرساخت
اي  هاي پايه اين حوزه تعلق بگيرد و عجله ها و دانش ساختبنده بايد در ابتدا بودجه و يا حمايت مالي به زير

 به اختصاص بودجه به حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي نبايد وجود داشته باشد.
در راستاي تربيت نيروي انساني نيز ما افراد بادانش و نيروي بالقوه را داريم ولي از آنجايي كه دانش فني در 

هاي مرتبط با  دي نشده است. وجود موسسات آموزشي و يا تعريف رشتهاين حوزه ضعيف است و هنوز كاربر
تواند به  تجهيزات عايقي و يا حتي تغيير سيالبس درسي و افزودن درسي تحت عنوان تجهيزات عايقي مي

 تربيت نيروي انساني كمک كند.

بخشي باه   مشکالت پيش روي مشروعيت
هاي تجهيزات عاايقي فشاار قاوي     فناوري
 ؟چيست

مديران متاسفانه فعال دانش خاصي در مورد تجهيزات نوين عايقي ندارند و از آنجا كه از طريق واردات 
 هاي بومي و توسعه آنها نيستند. توانند نيازها را فعال برطرف كنند، به دنبال استفاده از دانش مي

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص از نظر مهندس سيامک ابيضي ها و موانع توسعه فناوري (: چالش15-4جدول )

 نظر خبره سؤال

مشکالت پيش رو براي كاارآفريني در  
حااوزه تجهياازات عااايقي فشااار قااوي  

 چيست؟

فشار قوي تقريبا مناسب است ولي هاي بزرگ در حوزه تجهيزات  هاي تکنولوژيک شركت زيرساخت
 ها در توليد تجهيزات نوين ناتوان هستند. اين شركت

هاي فعال اين حوزه فعال مناسب است ولي اگر شرايط رونق اقتصادي ايجاد شود، تعداد  تعداد شركت
اند و  هاي جديد زيادي در اين حوزه وارد نشده ها مناسب نخواهد بود. همچنين، شركت اين شركت

 ها نيز اصال مناسب نيست. اط بين شركتارتب

مشکالت پيش رو براي خلق و توساعه  
دانش در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   

 قوي چيست؟

معموال تحقيقات دانشگاهي به درد صنعت نميخورد؛ زيرا اساتيد بيشتر به دنبال سودآوري نقدي 
 ر درست و بدردبخور را ندارند.هستند تا انجام كار درست و دانشجويان نيز معموال حوصله انجام كا

قوانين مطلوبي براي خلق دانش در مراكز پژوهشي وجود ندارد. به جز دانشگاه تهران، بقيه 
 ها زيرساخت و تجهيزات آزمايشگاهي مناسبي در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي ندارند. دانشگاه

مشکالت پيش رو براي انتشاار داناش   
قاوي  در حوزه تجهيزات عاايقي فشاار   

 چيست؟

كنند. همچنين، ساز و كار مناسبي براي فروش اطالعات  ها دانش خود را منتشر نمي معموال شركت
 گذاري آنها وجود ندارد. و به اشتراک

يکي از بزرگترين مشکالت در كاركرد انتشار دانش نبود منابع مالي و نبود انگيزه براي حمايت از 
 انتشار دانش است.

دهي باه   جهت مشکالت پيش رو براي
هاااي  سيسااتم بااراي توسااعه فناااوري 

 تجهيزات عايقي فشار قوي چيست؟

شود.  هاي فعال اين حوزه و بر طبق نيازهاي بازار انجام مي دهي بازار معموال توسط شركت جهت
هاي قانونگذار تالشي را در جهت جهتدهي به تحقيقات  ها و ارگان اين در حالي است كه سازمان

 اند. دادهاين حوزه انجام ن
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 نظر خبره سؤال

دهي به بازار  مشکالت پيش روي شکل
هااي تجهيازات عاايقي فشاار      فناوري

 قوي چيست؟

بازار در صورتي معنا دارد كه مشتري اين فناوري زياد باشد و رونق اقتصادي وجود داشته باشد. 
افغانستان توان از بازار كشورهايي همچون سوريه، عراق،  المللي ندارد، مي چون اين فناوري بازار بين

 و ... نيز بهره برد..

مشکالت پيش روي تأمين منابع ماالي  
هاي تجهيازات   و انساني توسعه فناوري

 ؟عايقي فشار قوي چيست

توانير و وزارت نيرو مسئول حمايت مالي از توسعه تجهيزات نوين فشار قوي هستند ولي هيچگونه 
 دهند. ها انجام نمي حمايتي از توسعه اين فناوري

اختصاص يافته به تجهيزات نوين فشار قوي فقط همان بودجه تحقيقات است و بودجه  بودجه
 ديگري در كار نيست.

بخشاي   مشکالت پيش روي مشروعيت
هاي تجهيزات عاايقي فشاار    به فناوري

 ؟قوي چيست

سنجي و ارائه نتايج آن به  بهترين كار براي افزايش آگاهي مديران انجام مطالعات اقتصادي و امکان
 مديران است.

 

نوين تجهيزات   هاي هاي فراواني به منظور توسعه فناوري الذكر مشخص است، چالش طور كه در نظرات متخصصان فوق همان

دهي به  دانش، انتقال دانش، جهت  هاي مختلف كارآفريني، خلق و توسعه عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در حوزه

نوين تجهيزات عايقي فشار   هاي بخشي وجود دارد و الزمه توسعه فناوري مين منابع و مشروعيتدهي به بازار، تأ سيستم، شکل

 ها است. هايي مناسب جهت رفع اين چالش ها و اتخاذ سياست جانبه به اين چالش قوي در مناطق با اقليم خاص نگاه همه

نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در   هاي هاي توسعه فناوري (، با توجه به نظرات هر يک از خبرگان، چالش16-4در جدول )

گانه نظام  ها در هر يک از كاركردهاي هفت از نظر وجود و كيفيت بازيگران، قوانين، تعامالت و زيرساختمناطق با اقليم خاص 

 نوآوري فناورانه شناسايي شده است.

 

 

 

 

 تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاصهاي نوين  ها و موانع توسعه فناوري (: چالش16-4جدول )
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كاركرد 

 كارآفريني

هاي توليدي در توليد  ضعف دانشي شركت
تجهيزات عايقي نوين يا داراي مواد اوليه نوظهور 

 در حوزه تجهيزات فشار قوي

ضرورت وضع قواعد و قوانين منسجم تر و 
 كارآمدتر براي حمايت از كارآفرينان

هاي  عدم وجود ارتباطات موثر بين مجريان فناوري
 تجهيزات عايقي فشار قوي

ضرورت تقويت عزم مديريتي در حمايت از 
 كارآفرينان

ضرورت تقويت بيشتر اتحاديه، سنديکا يا صنف 
جهت پيگيري مجريان تجهيزات فشار قوي 

 مشکالت مجريان

گران قيمت بودن تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز 
 براي كارآفريني

هاي  ضرورت حمايت قويتر دولت از شركت
 جديدالتأسيس در حوزه تجهيزات فشار قوي

محدود بودن بودجه و حوزه عملکرد واحد 
هاي فعال در  تحقيق و توسعه در بيشتر شركت

 قوي حوزه تجهيزات فشار

هاي  كننده مشاوران برق ضرورت وضع قوانين ملزم
 هاي نوين اي به استفاده از فناوري منطقه

هاي تخصصي در حوزه تجهيزات  كمبود نمايشگاه
 فشار قوي

تخصصي  –ارزش نبودن فعاليت هاي علمي 
 در كشور و رو آوردن كارآفرينان به مشاغل كاذب

كاركرد 

خلق و 

 توسعه دانش

متخصصين كشور به انجام  توجه بيش از حد
ها در راستاي توليد مقاالت علمي به جاي  پژوهش

 هاي كاربردي انجام پژوهش

هاي دانشگاهي از سوي  عدم نظارت بر روي پروژه
 يک ارگان جداگانه

ضرورت ايجاد كانال صحيح و يکپارچه ارتباطي 
 بين صنعت و دانشگاه

كمبود تجهيزات و امکانات آزمايشگاهي مناسب 
 ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاهدر 

هاي  وجود ناپيوستگي و عدم تمركز در انجام پروژه
 دانشگاهي

هاي دانشگاهي براي انجام  كوتاه مدت بودن دوره
 يک پروژه خوب و كاربردي

هاي تحقيقاتي  ضرورت تقويت هر چه بيشتر گروه
هاي علمي مختص حوزه تجهيزات عايقي  و قطب

 ها تحقيقاتي و دانشگاهفشار قوي در مراكز 

ضرورت وضع قوانين جديدتر به منظور ملزم كردن 
 ها مراكز صنعتي به همکاري بيشتر  با دانشگاه

هاي  ضعف آگاهي دانشگاه از نيازها و توانمندي
 صنعت

ضرورت وجود يک منبع اطالعاتي قوي از آخرين 
 هاي تجهيزات فشار قوي در دنيا فناوري

ها و تاكيد آنها بر  نبودن دانشگاهمحور  كارآفرين
 انجام وظايف آموزشي

ها  وجود برخي قوانين آموزشي ناصحيح در دانشگاه
ها و كاهش  شكه موجب تمركز بر كميت پژوه

ها  هاي تحقيقاتي دانشگاه مشکل تأمين هزينه
 براي حل مشکالت بخش صنعت

ت نبود سيستم مديريت دانش در زمينه تجهيزا
 فشار قوي
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وجود فاصله نسبي زياد ميان نياز صنعت در كشور 
 و مرز دانش

حضور كمرنگ و يا عدم حضور افرادي از صنعت  شود كيفيت آنها مي
هاي  به عنوان اساتيد راهنما و مشاور طرح

 ها تحقيقاتي دانشگاه

فقدان همکاري فيمابين صنعت برق و صنايع 
پتروشيمي براي خلق دانش در حوزه تجهيزات 

 عايقي

كم حوصله بودن كارفرمايان نسبت به دريافت 
 هاي تحقيقاتي نتايج پروژه

كاركرد 

 انتشار دانش

هاي ذينفع با  عدم موافقت كارفرمايان و شركت
 انتشار دانش كسب شده توسط آنها

رعايت نشدن حقوق معنوي محقق و كارفرما به 
 دليل عدم وجود قوانين بازدارنده

صنايع برق و هاي مشترک بين  نبود كارگروه
 اي رشته پتروشيمي براي انتشار دانش بين

ضرورت وجود نشريه تخصصي در حوزه 
ضرورت پيگيري و اجراي جدي قوانين حاكم بر  تجهيزات عايقي فشار قوي

 مراكز تحقيقاتي در خصوص انتشار دانش

تمايل پژوهشگران به انتشار دانش خود در منابع و 
بودن دسترسي به  مراكز خارج از كشور و سخت

 اين منابع در داخل كشور

ضرورت وضع قوانين موثرتر در راستاي حمايت از 
 انتشار دانش 

هاي صنعتي كشور  ضعيف بودن ارتباطات دانشگاه
 با يکديگر

نبود يک شبکه ارتباطي مناسب ميان صنعتگران 
 حوزه تجهيزات فشار قوي به منظور انتقال دانش

انتشار نشريات تخصصي و كمبود بودجه مختص 
 ها ها و كنفرانس برگزاري همايش

 
 

ضعف و كمبود استانداردهاي موجود در حوزه 
 تجهيزات عايقي فشار قوي

 هاي كوتاه مديريتي عدم ثبات مديريت و دوره ضرورت تدوين سند راهبردي توسعه فناوري در ضرورت وجود مرجعي به عنوان مغز متفکر كه به كاركرد 
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 ها زيرساخت تعامالت قوانين و مقررات و استانداردها بازيگران

دهي به  جهت

 سيستم

پيگيري و شناسايي مشکالت موجود و تصميم 
از اختيارات  گيري منسجم براي رفع آنها بپردازد و

 كافي برخوردار باشد

ظهور  برخي حوزه هاي نوين در تکنولوژي ساخت  حوزه تجهيزات فشار قوي
و يا مواد عايقي تجهيزات فشار قوي و ضرورت 

 دهي تحقيقات به سمت اين حوزه جهت

نبود يک پايگاه اطالعاتي جامع از شرايط 
هاي  تجهيزات عايقي فشار قوي خطوط و پست

دهي به  كشور به عنوان راهنمايي براي جهت
 تحقيقات در اين حوزه

ضرورت به روز رساني برنامه جامع توسعه 
 تحقيقات

 بوروكراسي اداري بيش از حد

كاركرد 

دهي به  شكل

 بازار

هاي فعال در  شركت هاي دولتي از ضعف حمايت
 هاي نوين زمينه فناوري

ضرورت وضع قوانين الزم جهت حذف 
 هاي واسطه گري فعاليت

ضرورت تقويت هر چه بيشتر ارتباطات تجاري و 
هاي  ها و شركت روابط اقتصادي ميان سازمان

 فعال در حوزه تجهيزات فشار قوي

نبود اطالعات ميداني كافي از شکل بازار 
هاي توليدكننده داخلي  قطبي بودن اكثر شركت تک ه تجهيزات عايقي فشار قويها در حوز فناوري

هاي  و فقدان وجود رقيب داخلي براي اكثر شركت
 فعال در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي

ضرورت نظارت هر چه بيشتر بر شركتهاي 
اي و توزيع نيرو به جهت خريد از  هاي منطقه برق

راستاي حمايت از توليد توليدكنندگان داخلي در 
 داخل

ضرورت تقويت سنديکا ي صنعت برق جهت 
حمايت از توليد داخل در حوزه تجهيزات فشار 

 قوي

حضور كمرنگ مجريان حوزه تجهيزات فشار قوي 
 المللي در بازارهاي بين

 
 

كاركرد 

 تأمين منابع

كمبود مؤسسات بازاريابي در حوزه تجهيزات 
وضع قوانين الزم براي تامين منابع  ضرورت عايقي فشار قوي

هاي  ها از طريق دريافت حمايت مالي شركت
 دولتي

هاي  ضرورت آموزش متخصصين توسط شركت
 المللي پيشرو بين

ضرورت كاهش بهره باالي وام هاي بانکي و 
كمبود مؤسسات آموزش خصوصي در حوزه  موسسات مالي و اعتباري

 تجهيزات فشار قوي

 ضعف مديريت منسجم منابع مالي و انسانيعدم استفاده از مهندسين خارجي و دانش آنها در  سرمايه هاي انساني متخصص از كشورخروج 
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 ها زيرساخت تعامالت قوانين و مقررات و استانداردها بازيگران

عدم عالقه متخصصين دانشگاهي به ورود به 
حوزه تجهيزات عايقي به دليل عدم شناخت و 

طور كامل اينکه اين حوزه هاي نوين  هنوز به 
 كاربردي نشده داست

 حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي

هاي مالي و اعتباري جهت ارائه  كمبود مؤسسه
 هاي بلندمدت كم بهره وام

هاي آموزشي  ضرورت برگزاري هر چه بيشتر دوره
تخصصي توسط صنعت و مراكز پژوهشي وابسته 

 به صنعت

 بهبود وضعيت اقتصادي كشور

ها به منظور  عدم كفايت سيالبس درسي دانشگاه
افزايش توانمندي كاربردي و صنعتي محققان در 

 حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي

تخصيص بودجه انتشار دانش از بودجه جاري 
 مراكز تحقيقاتي

كاركرد 

مشروعيت 

 بخشي

استفاده ناكافي از ظرفيت هاي تبليغي و ترويجي 
هاي  كشور در جهت ترويج استفاده از فناوري

هاي الزامي كارآمد  وجود قوانين و دستورالعمل عدم تجهيزات عايقي فشار قوي
هاي  براي مديران در جهت استفاده از فناوري

 تجهيزات عايقي فشار قوي

هاي تخصصي به  ضرورت برگزاري كنفرانس
منظور بهبود ديد مديران نسبت به موضوع 

 تجهيزات فشار قوي 

ضرورت وجود سيستم دريافت بازخورد مناسب در 
 اي ي منطقهها بين مديران برق

نگري در بين مديران كنوني صنعت برق  نبود آينده
 هاي كوتاه مديريتي به علت وجود دوره

كم اعتمادي به توليدات داخل در بازار، علي رغم 
 وجود نياز
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هاي نوين  هاي توسعه فناوري ها و اقدامات مورد نياز براي رفع چالش سياست -2-4

 عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص تجهيزات

ها و موانع  ها و اقدامات مورد نياز بر اساس فهرست چالش ( نشان داده شده است، سياست2-4همان طور كه در شکل )

ها و اقدامات رفع چالش )اقدامات  ها و اقدامات به دو دسته سياست شود. اين سياست شناسايي شده در مرحله قبلي پيشنهاد مي

ها و اقدامات مربوط به  دسته سياست 7ها و اقدامات رفع چالش شامل  شوند. سياست رفني( و اقدامات فني تقسيم ميغي

بخشي است.  دهي به بازار، تأمين منابع و مشروعيت دهي به سيستم، شکل كارآفريني، خلق و توسعه دانش، انتشار دانش، جهت

پردازد. در ادامه،  هاي تکنولوژيک فناوري مي باشد كه بيشتر به جنبه ردها مياقدامات فني نيز شامل اقدامات مستخرج از راهب

 ها ارائه شده است. فهرست اين اقدامات و سياست

 

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در  هاي توسعه فناوري ها و اقدامات رفع چالش سياست -2-4-1

 مناطق با اقليم خاص

وين تجهيزات عايقي فشار قوي در منااطق باا اقلايم خااص در هار ياک از       هاين هاي توسعه فناوري پس از شناسايي چالش

ارائاه شاده   ( 23-4( تاا ) 17-4در جاداول )   ها ها و اقدامات رفع هر يک از اين چالش سياست كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه،

 است.
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم  ه فناوريهاي كاركرد كارآفريني در توسع ها و اقدامات رفع چالش (: سياست17-4جدول )

 خاص

 ها و اقدامات سياست ابعاد ساختاري ها چالش

هاي توليدي در توليد تجهيزات عايقي نوين يا داراي مواد  ضعف دانشي شركت
 اوليه نوظهور در حوزه تجهيزات فشار قوي

 بازيگران

هدايت مديران آور براي  هاي الزام تدوين دستورالعمل
اي به همکاري با  هاي منطقه و مشاوران برق

هاي توليدي و داراي واحدهاي تحقيق و  شركت
 توسعه فعال

محدود بودن بودجه و حوزه عملکرد واحد تحقيق و توسعه در بيشتر 
 هاي فعال در حوزه تجهيزات فشار قوي شركت

 حمايت از كارآفرينانضرورت وضع قواعد و قوانين منسجم تر و كارآمدتر براي 
قوانين و مقررات و 

 استانداردها

مناسب جهت هاي  تدوين قوانين و دستورالعمل
هاي فعال در حوزه تجهيزات عايقي  حمايت ازشركت

 فشار قوي

اي به استفاده از  هاي منطقه كننده مشاوران برق ضرورت وضع قوانين ملزم
 هاي نوين فناوري

قوانين و مقررات و 
 استانداردها

هاي مناسب جهت ملزم  ها و دستورالعمل اعمال برنامه
اي به  هاي منطقه كردن مديران و مشاوران برق

هاي نوين در حوزه تجهيزات فشار  استفاده از فناوري
 ها زيرساخت نبود عزم مديريتي در حمايت از كارآفرينان قوي

 فشار قويهاي تجهيزات عايقي  عدم وجود ارتباطات موثر بين مجريان فناوري

 تعامالت
هاي كارآفريني در ارتباط با  كمک به ايجاد انجمن

ضرورت تقويت بيشتر اتحاديه، سنديکا يا صنف مجريان تجهيزات فشار قوي  تجهيزات عايقي فشار قوي حوزه
 جهت پيگيري مشکالت مجريان

 تعامالت هاي تخصصي در حوزه تجهيزات فشار قوي كمبود نمايشگاه
هاي تخصصي در تجهيزات فشار  نمايشگاهبرگزاري 

كنندگان به شركت فعال در  قوي و تحريک توليد
 ها آن

 گران قيمت بودن تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز براي كارآفريني

 ها زيرساخت
پرداخت كمک هزينه به كارآفرينان به منظور تأمين 
تجهيزات و زيرساخت مورد نياز براي توليد تجهيزات 

هاي جديدالتأسيس در حوزه تجهيزات  ضرورت حمايت قويتر دولت از شركت ر قويعايقي فشا
 فشار قوي

تخصصي در كشور و رو آوردن كارآفرينان  –ارزش نبودن فعاليت هاي علمي 
 به مشاغل كاذب

 ها زيرساخت
هاي گمركي و مالياتي و تضمين امنيت  ارائه مشوق

 هاي توليدي گذاري در فعاليت سرمايه
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در  هاي كاركرد خلق و توسعه دانش در توسعه فناوري ها و اقدامات رفع چالش (: سياست18-4جدول )

 مناطق با اقليم خاص

 ها و اقدامات سياست ابعاد ساختاري ها چالش

راستاي توليد مقاالت علمي به  ها در توجه بيش از حد متخصصين كشور به انجام پژوهش
 هاي كاربردي جاي انجام پژوهش

 بازيگران
هاي كاربردي و مطابق با نيازهاي صنعت به  حمايت از پژوهش

 وجود فاصله نسبي زياد ميان نياز صنعت در كشور و مرز دانش اي شکل تخصيص بودجه و ارائه خدمات مشاوره

 تاكيد آنها بر انجام وظايف آموزشيها و  محور نبودن دانشگاه كارآفرين

 بازيگران هاي دانشگاهي وجود ناپيوستگي و عدم تمركز در انجام پروژه

تشکيل هسته پژوهشي مشترک بين صنعت و دانشگاه به 
هاي دانشگاهي و  سازي و همراستاسازي پروژه منظور همگون

 صنعتي

 دانشگاه ضرورت ايجاد كانال صحيح و يکپارچه ارتباطي بين صنعت و

 تعامالت
هاي علمي مختص حوزه  هاي تحقيقاتي و قطب ضرورت تقويت هر چه بيشتر گروه

 ها تجهيزات عايقي فشار قوي در مراكز تحقيقاتي و دانشگاه

 هاي دانشگاهي از سوي يک ارگان جداگانه عدم نظارت بر روي پروژه

قوانين و مقررات و 
 استانداردها

سازوكار نظارتي در خصوص كميت و ريزي و اجراي  برنامه
 كيفيت خلق و توسعه دانش در حوزه تجهيزات فشار قوي

 هاي دانشگاهي براي انجام يک پروژه كاربردي كوتاه مدت بودن دوره

ها و  ها كه موجب تمركز بر كميت پژوهش وجود برخي قوانين آموزشي ناصحيح در دانشگاه
 شود كاهش كيفيت آنها مي

 تعامالت ها براي حل مشکالت صنعت هاي تحقيقاتي دانشگاه تأمين هزينهمشکل 
هاي نوآورانه در  تدوين سازوكار بررسي و حمايت مالي از ايده

 حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي

هاي  حضور كمرنگ و يا عدم حضور افرادي از صنعت به عنوان اساتيد راهنما و مشاور طرح
 تعامالت ها تحقيقاتي دانشگاه

هاي مشترک در زمينه تجهيزات فشار قوي ميان تعريف پروژه
 هاي مشاور هاي توليدكننده و شركت ها، شركت دانشگاه

 هاي صنعت ضعف آگاهي دانشگاه از نيازها و توانمندي

فقدان همکاري مناسب فيمابين صنعت برق و صنايع پتروشيمي براي خلق دانش در حوزه 
 تجهيزات عايقي

 تعامالت
تشکيل و تقويت كارگروه مشترک برق و پتروشيمي شامل 

 دانشگاهيان و صنعتگران فعال كشور

 ها زيرساخت ها و مراكز تحقيقاتي كمبود تجهيزات و امکانات آزمايشگاهي مناسب در دانشگاه
ها به منظور خريد تجهيزات  ارائه تسهيالت به دانشگاه

 فشار قوي  آزمايشگاهي مورد نياز درحوزه

ضرورت وضع قوانين جديدتر به منظور ملزم كردن مراكز صنعتي به همکاري بيشتر  با 
 ها زيرساخت ها دانشگاه

ايجاد زبان مفاهمه مابين مراكز پژوهشي و صنعت در حوزه 
 تجهيزات فشار قوي

 هاي تحقيقاتي كم حوصله بودن كارفرمايان نسبت به دريافت نتايج پروژه

هاي تجهيزات فشار قوي  منبع اطالعاتي قوي از آخرين فناوريضعف و يا عدم وجود يک 
 در دنيا

 ها اجراي طرح پايش ساالنه روند تغييرات جهاني فناوري ها زيرساخت

 ها زيرساخت نبود سيستم مديريت دانش در زمينه تجهيزات فشار قوي
اندازي يک سيستم مديريت اطالعات و مديريت  طراحي و راه

مديريت دانش خلق شده در موسسات دانش به منظور 
 ها بنيان و دانشگاه دانش
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با  هاي كاركرد انتشار دانش در توسعه فناوري هاو اقدامات رفع چالش (: سياست19-4جدول )

 اقليم خاص

 ها و اقدامات سياست ابعاد ساختاري ها چالش

هاي ذينفع با انتشار دانش  شركتعدم موافقت كارفرمايان و 
 كسب شده توسط آنها

 بازيگران
حمايت مالي از انتشارات داخل كشور و اعتباردهي به آنها در حوزه 

تمايل پژوهشگران به انتشار دانش خود در منابع و مراكز خارج  هاي تجهيزات عايقي فشار قوي فناوري
 كشور از كشور و سخت بودن دسترسي به اين منابع در داخل

رعايت نشدن حقوق معنوي محقق و كارفرما به دليل عدم 
 وجود قوانين

قوانين و مقررات و 
 استانداردها

تدوين و اجراي قوانين نظارتي بر اجراي دقيق قانون كپي رايت در 
 هاي تجهيزات عايقي فشار قوي حوزه فناوري

عدم پيگيري و اجراي جدي قوانين حاكم بر مراكز تحقيقاتي در 
 خصوص انتشار دانش

قوانين و مقررات و 
 استانداردها

هاي تشويقي در حوزه انتشار دانش براي ترغيب  تدوين برنامه
 مراكز پژوهشي به انتشار دانش

 ضرورت وضع قوانين موثرتر در راستاي حمايت از انتشار دانش 

كمبود بودجه مختص انتشار نشريات تخصصي و برگزاري 
 ها كنفرانسها و  همايش

 

هاي مشترک بين صنايع برق و پتروشيمي  عدم وجود كارگروه
 اي رشته براي انتشار دانش بين

 تعامالت
هاي مشترک برق و پتروشيمي شامل دانشگاهيان و  ايجاد كارگروه

 هاي صنعتي كشور با يکديگر ضعيف بودن ارتباطات دانشگاه صنعتگران فعال كشور در حوزه برق و پتروشيمي

نبود يک شبکه ارتباطي مناسب ميان صنعتگران حوزه تجهيزات 
 فشار قوي به منظور انتقال دانش

 ها زيرساخت

ضعف و كمبود استانداردهاي موجود در حوزه تجهيزات 
 عايقي فشار قوي

 زيرساخت
هاي فني در حوزه  تدوين استانداردها و دستورالعمل

 هاي تجهيزات عايقي فشار قوي فناوري

ضرورت وجود نشريه تخصصي در حوزه تجهيزات عايقي 
 فشار قوي

 انتشار نشريه تخصصي با موضوعيت تجهيزات فشار قوي زيرساخت
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در  دهي به سيستم در توسعه فناوري هاي كاركرد جهت هاو اقدامات رفع چالش (: سياست20-4جدول )

 مناطق با اقليم خاص

 ها و اقدامات سياست ابعاد ساختاري ها چالش

ضرورت وجود مرجعي به عنوان مغز متفکر كه به پيگيري و 
شناسايي مشکالت موجود و تصميم گيري منسجم براي رفع 

 آنها بپردازد و از اختيارات كافي برخوردار باشد

 بازيگران
 هاينوين حوزه تجهيزات فشار قوي تشکيل مركزراهبري توسعه فناوري

 فناورانه هاي اين حوزه  دهي به پژوهش به منظور جهت

نبود يک پايگاه اطالعاتي جامع از شرايط تجهيزات عايقي فشار 
هاي كشور به عنوان راهنمايي براي  قوي خطوط و پست

 دهي به تحقيقات در اين حوزه جهت
 بازيگران

تشکيل يک پايگاه اطالعاتي از شرايط تجهيزات عايقي فشار قوي 
 هاي كشور و پست خطوط

هاي عملکرد شبکه برق در مناطق با اقليم  ها و آماره سازي شاخص كمي
 خاص

ضرورت تدوين سند راهبردي توسعه فناوري در حوزه تجهيزات 
 فشار قوي

قوانين و مقررات و 
 استانداردها

 تدوين برنامه جامع توسعه تحقيقات حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي

 رساني برنامه جامع توسعه تحقيقاتضرورت به روز 

 هاي كوتاه مديريتي عدم ثبات مديريت و دوره

 ها زيرساخت
گذار در حوزه تجهيزات فشار  تصحيح ساختار سازماني نهادهاي سياست

 ها  قوي و افزايش ثبات مديريت در اين سازمان
 بوروكراسي اداري بيش از حد

تکنولوژي ساخت و يا مواد ظهور  برخي حوزه هاي نوين در 
دهي تحقيقات به  عايقي تجهيزات فشار قوي و ضرورت جهت

 سمت اين حوزه
 

 ها زيرساخت
هاي  اي مورد نياز براي توسعه فناوري هاي پايه كمک به بهبود دانش

 تجهيزات نوين عايقي فشار قوي
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با  دهي به بازار در توسعه فناوري هاي كاركرد شكل هاو اقدامات رفع چالش (: سياست21-4جدول )

 اقليم خاص

 ها و اقدامات سياست ابعاد ساختاري ها چالش

هاي فعال در زمينه  هاي دولتي از شركت ضعف حمايت
 هاي نوين فناوري

 بازيگران
هاي فعال در  هاي مالي براي حمايت از شركت سوبسيد و كمک ارائه

 هاي نوين زمينه فناوري

هاي توليدكننده داخلي و فقدان  قطبي بودن اكثر شركت تک
هاي فعال در حوزه  وجود رقيب داخلي براي اكثر شركت

 تجهيزات عايقي فشار قوي

 بازيگران
دادهاي ساخت و هاي نوپا با انعقاد قرار افزايش توان رقابتي شركت

 برداري با آنها بهره

 هاي واسطه گري ضرورت وضع قوانين الزم جهت حذف فعاليت
قوانين و مقررات و 

 استانداردها
هاي داخلي فعال در حوزه  كمک به ايجاد بازار آزاد براي شركت

 هاي تجهيزات فشار قوي فناوري

اي و  هاي منطقه ضرورت نظارت هر چه بيشتر بر شركتهاي برق
توزيع نيرو به جهت خريد از توليدكنندگان داخلي در راستاي 

 حمايت از توليد داخل

قوانين و مقررات و 
 استانداردها

اي به خريد از  هاي منطقه كننده برق تدوين و ابالغ مقررات الزام
 توليدكنندگان داخلي

ضرورت تقويت هر چه بيشتر ارتباطات تجاري و روابط 
هاي فعال در حوزه تجهيزات  و شركتها  اقتصادي ميان سازمان

 فشار قوي
 تعامالت

هاي  هاي خريد و فروش بين شركت كمک به ايجاد سنديکا و شبکه
ضرورت تقويت سنديکا ي صنعت برق جهت حمايت از توليد  فعال در حوزه تجهيزات فشار قوي

 داخل در حوزه تجهيزات فشار قوي
 

قوي در بازارهاي حضور كمرنگ مجريان حوزه تجهيزات فشار 
 المللي بين

 
 تعامالت

تسهيل فرآيند حضور مجريان حوزه تجهيزات فشار قوي در بازارهاي 
 المللي بين

ها در حوزه  نبودن اطالعات ميداني كافي از شکل بازار فناوري
 تجهيزات عايقي فشار قوي

 ها زيرساخت
عايقي آوري اطالعات آماري مناسب از شکل بازار فناوري تجهيزات  جمع

 فشار قوي در مناطق با اقليم خاص
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم  هاي كاركرد تأمين منابع در توسعه فناوري هاو اقدامات رفع چالش (: سياست22-4جدول )

 خاص

 ها چالش
ابعاد 

 ساختاري
 ها و اقدامات سياست

 مراكز تحقيقاتيتخصيص بودجه انتشار دانش از بودجه جاري 

 ها زيرساخت
تدوين قوانين به منظور نظارت بر نحوه مديريت و 

هاي تجهيزات  هاي توسعه فناوري تخصيص بودجه طرح
 اي هاي منطقه فشار قوي در برق

 عدم وجود مديريت منسجم منابع مالي و انساني

 بازيگران كمبود مؤسسات بازاريابي در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي
هاي نوين تجهيزات عايقي  استقرار نظام ترويج فناوري

 فشار قوي در صنعت برق 

 كمبود مؤسسات آموزش خصوصي در حوزه تجهيزات فشار قوي

 بازيگران
هاي آموزشي تخصصي توسط صنعت و  برگزاري دوره

مراكز هاي آموزشي تخصصي توسط صنعت و  ضرورت برگزاري هر چه بيشتر دوره مراكز پژوهشي وابسته
 پژوهشي وابسته به صنعت

 بازيگران خروج سرمايه هاي انساني متخصص از كشور
ها و  گذاران، شركت شناسايي و دعوت از سرمايه

هاي نوين  مؤسسات خارجي براي توسعه فناوري
 تجهيزات عايقي فشار قوي

 المللي پيشرو هاي بين ضرورت آموزش متخصصين توسط شركت

 تعامالت
 از مهندسين خارجي و دانش آنها در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي عدم استفاده

عدم عالقه متخصصين دانشگاهي به ورود به حوزه تجهيزات عايقي به دليل 
عدم شناخت و اينکه اين حوزه هاي نوين  هنوز به طور كامل كاربردي نشده 

 داست

 بازيگران
 هاي علمي حوزه تجهيزات عايقي فشار تقويت زيرساخت

 قوي

ها به منظور افزايش توانمندي كاربردي و  عدم كفايت سيالبس درسي دانشگاه
 صنعتي محققان در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي

 بازيگران
هاي  هاي در رشته بازنگري سيالبس درسي دانشگاه

 مرتبط با تجهيزات عايقي

دريافت ها از طريق  ضرورت وضع قوانين الزم براي تامين منابع مالي شركت
 هاي دولتي حمايت

قوانين و مقررات 
 و استانداردها

ها و  بانک سهيل فرآيند دريافت تسهيالت مالي ازت
هاي  فعاالن در حوزه فناوريها براي حمايت از  صندوق

 تجهيزات فشار قوي

 ضرورت كاهش بهره باالي وام هاي بانکي و موسسات مالي و اعتباري

 هاي بلندمدت كم بهره مالي و اعتباري جهت ارائه وامهاي  كمبود مؤسسه ها زيرساخت

 بهبود وضعيت اقتصادي كشور
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با  بخشي در توسعه فناوري هاي كاركرد مشروعيت ها و اقدامات رفع چالش (: سياست23-4جدول )

 اقليم خاص

 ها و اقدامات سياست ابعاد ساختاري ها چالش

استفاده ناكافي از ظرفيت هاي تبليغي و ترويجي كشور در 
 هاي تجهيزات عايقي فشار قوي جهت ترويج استفاده از فناوري

 بازيگران
اي در  هاي منطقه بخشي به مديران و مشاوران برق ايجاد سامانه آگاهي

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي حوزه فناوري

 ها زيرساخت بازار، علي رغم وجود نيازكم اعتمادي به توليدات داخل در 

نگري در بين مديران كنوني صنعت برق به علت  نبود آينده
 هاي كوتاه مديريتي وجود دوره

 بازيگران

گيري از  تدوين قواين تشويقي براي تشويق مديران ارشد به بهره
هاي الزامي كارآمد براي  كاستي در  قوانين و دستورالعمل هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي فناوري

هاي تجهيزات عايقي فشار  مديران در جهت استفاده از فناوري
 قوي

 تعامالت

هاي تخصصي به منظور بهبود ديد  ضرورت برگزاري كنفرانس
 مديران نسبت به موضوع تجهيزات 

 فشار قوي 

قوانين و مقررات و 
 استانداردها

تخصصي به منظور هاي  افزايي و كنفرانس برگزاري جلسات دانش
 افزايش آگاهي مديران نسبت به تجهيزات فشار قوي

ضرورت وجود سيستم دريافت بازخورد مناسب در بين مديران 
 اي هاي منطقه برق

 ها زيرساخت
نوين تجهيزات هاي  سنجي فناوري انجام مطالعات اقتصادسنجي و امکان

 عايقي فشار قوي
اقتصادسنجي براي سنجي و  ضرورت انجام مطالعات امکان

 نشان دادن اهميت تجهيزات عايقي فشار قوي

 

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم  ي توسعه فناوريها از اقدامات و سياست  با توجه به اينکه برخي

پرداختن به اين اقدامات باشند و  الجمله صنعت تجهيزات فشار قوي مي ها و اقدامات عمومي و كالن صنعت، من خاص، سياست

و  ها شوند و آن دسته از سياست ها و اقدامات در فازهاي بعدي در نظر گرفته نمي اينگونه سياست باشد، موضوع سند حاضر نمي

هاي كالن  ها و طرح هاي نوين تجهيزات فشار قوي در مناطق با اقليم خاص كه مختص اين فناوري اقدامات توسعه فناوري

هاي نوين تجهيزات  اقدامات مختص توسعه فناوريشوند.  هاي اجرايي شکسته مي باشند، به پروژه ا آنها مياجرايي مرتبط ب

 عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص به قرار زير هستند:
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 كرد كارآفرينيهاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در كار ها و اقدامات توسعه فناوري (: سياست24-4جدول )

 ها و اقدامات توسعه فناوري سياست

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار  اي به استفاده از فناوري هاي منطقه هاي مناسب جهت ملزم كردن مديران و مشاوران برق ها و دستورالعمل تدوين و ابالغ برنامه
 قوي

هاي توليدي و داراي واحدهاي تحقيق و توسعه  اي به همکاري با شركت هاي منطقه مشاوران برقآور براي هدايت مديران و  هاي الزام تدوين و ابالغ دستورالعمل
 فعال

هاي توليدكننده به شركت در  اي و شركت هاي منطقه هاي تخصصي در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي و تحريک مديران و مشاوران برق برگزاري نمايشگاه
 ها نمايشگاه

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در كاركرد خلق و توسعه دانش ها و اقدامات توسعه فناوري سياست(: 25-4جدول )

 ها و اقدامات توسعه فناوري سياست

 اي هاي مالي و ارائه خدمات آزمايشگاهي و مشاوره هاي كاربردي و مطابق با نيازهاي صنعت به شکل حمايت حمايت از پژوهش

 هاي تجهيزات عايقي فشار قوي هاي دانشي در حوزه فناوري هاي پژوهشي و انجمن حمايت از ايجاد هسته

 هاي مشاور هاي توليدكننده و شركت ها، شركت هاي مشترک در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي ميان دانشگاهتعريف پروژه

 شامل دانشگاهيان و صنعتگران فعال كشورتشکيل و تقويت كارگروه مشترک برق و پتروشيمي 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي اجراي طرح پايش ساالنه روند تغييرات جهاني فناوري

ها در حوزه تجهيزات عايقي  بنيان و دانشگاه اندازي يک سامانه مديريت اطالعات و دانش به منظور مديريت دانش خلق شده در موسسات دانش طراحي و راه
 فشار قوي

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در كاركرد انتشار دانش ها و اقدامات توسعه فناوري (: سياست26-4جدول )

 ها و اقدامات توسعه فناوري سياست

 هاي تشويقي در حوزه انتشار دانش براي ترغيب مراكز پژوهشي به انتشار دانش تدوين برنامه
 هاي ساليانه در حوزه تجهيزات فشار قوي يک دبيرخانه دائمي به منظور انتشار نشريه و برگزاري كنفرانستشکيل 

 انتشار نشريه تخصصي با موضوعيت تجهيزات فشار قوي

 هاي تجهيزات عايقي فشار قوي هاي فني در حوزه فناوري تدوين استانداردها و دستورالعمل

 حوزه انتشار دانش براي ترغيب مراكز پژوهشي به انتشار دانش در حوزه تجهيزات عايقي فشار قويهاي تشويقي در  تدوين برنامه

 

 دهي به سيستم هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در كاركرد جهت ها و اقدامات توسعه فناوري (: سياست27-4جدول )

 ها و اقدامات سياست
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 ها و اقدامات سياست

 فناورانه هاي اين حوزه  دهي به پژوهش هاي تجهيزات عايقي فشار قوي به منظور جهت توسعه فناوريتشکيل مركز راهبري 

 هاي كشور اندازي يک پايگاه اطالعاتي از شرايط تجهيزات عايقي فشار قوي خطوط و پست ايجاد و راه

 هاي عملکرد شبکه برق در مناطق با اقليم خاص ها و آماره سازي شاخص كمي

 

 دهي به بازار هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص در كاركرد شكل ها و اقدامات توسعه فناوري (: سياست28-4)جدول 

 ها و اقدامات توسعه فناوري سياست

 هاي تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص آوري اطالعات آماري مناسب از شکل بازار فناوري جمع

 اي به خريد از توليدكنندگان داخل هاي منطقه كننده برق تدوين و ابالغ قوانين الزام

 المللي تسهيل فرآيند حضور مجريان حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي در بازارهاي بين

 

 در كاركرد تامين منابع هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص ها و اقدامات توسعه فناوري (: سياست29-4جدول )

 ها و اقدامات توسعه فناوري سياست

 تشکيل موسسات بازاريابي در حوزه تجهيزات عايقي فشار قوي

 هاي آموزشي تخصصي توسط صنعت و مراكز پژوهشي وابسته برگزاري دوره

 

 بخشي مناطق با اقليم خاص در كاركرد مشروعيت هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در ها و اقدامات توسعه فناوري (: سياست30-4جدول )

 ها و اقدامات توسعه فناوري سياست

 هاي تجهيزات عايقي فشار قوي اي در حوزه فناوري هاي منطقه بخشي به مديران و مشاوران برق ايجاد سامانه آگاهي

 نسبت به تجهيزات عايقي فشار قويهاي تخصصي به منظور افزايش آگاهي مديران  افزايي و كنفرانس برگزاري جلسات دانش

 نوين تجهيزات عايقي فشار قويهاي  انجام مطالعات اقتصادسنجي فناوري
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هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با  اقدامات فني مورد نياز براي توسعه فناوري -2-4-2

 اقليم خاص

نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقلايم خااص تادوين      هاي اقدامات فني با توجه به راهبردهاي توسعه فناوري

هاي منتخب براي توسعه درونزا، با استفاده از نظرات اعضاي  شده است. بدين صورت كه سطح تسلط مطلوب هر يک از فناوري

گاردد. همچناين،    مده اسات، سانجيده شاده و اقادامات فناي آنهاا ارائاه ماي        ا (1پيوست )كميته راهبري كه اسامي آنها در 

شوند. ايان   هاي منتخب براي انتقال فناوري نيز به راهبردهايي به منظور انتخاب روش بهينه انتقال فناوري رهنمون مي فناوري

 ( ارائه شده است.4-4رويه در شکل )

 

 

 هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص اوري(: فرآيند تدوين اقدامات فني توسعه فن4-4شكل )

 

(، براي هر يک از راهبردهاي توسعه فناوري، اقدامات و رويکردهاي جزءنگري كاه  4-4بر اساس رويه بيان شده در شکل )

زات آزمايشاگاهي و  شوند. همچنين، دو اقدام كلي آماايش تجهيا   توانند منجر به تحقق راهبرد مورد نظر شوند، فهرست مي مي

هاي بنيادي نيز به فهرست اقدامات اضافه شده است. فهرست اين اقدامات به همراه راهبردهاي مرتبط با آنها در  انجام پژوهش

 است.ادامه ارائه شده 

 هاي كامپوزيتي ترانسفورماتورهاي قدرت رده توزيع، فوق توزيع و انتقال  تسلط بر فناوري طراحي و ساخت بوشينگ .1

 ها( هاي نوين بوشينگ كامپوزيتي تجهيزات فشار قوي پست )راهبرد: دستيابي به فناوري

 ارائه اقدامات فنّي

 تعيين سطح تسلط مطلوب بر راهبردها

 بکارگيري فنّ آوري طراحي وتوسعه فن آوري

 راهبردهاي تهيه شده در مرحله ي سوم پروژه

 راهبرد دستيابي به دانش فني راهبرد انتقال فن آوري
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 توزيع و انتقال هاي كامپوزيتي ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ رده فوق تسلط بر فناوري طراحي و ساخت بوشينگ .2

 ا(ه هاي نوين بوشينگ كامپوزيتي تجهيزات فشار قوي پست )راهبرد: دستيابي به فناوري

 هاي كامپوزيتي كليدهاي قدرت رده فوق توزيع و انتقال تسلط بر فناوري طراحي و ساخت بوشينگ .3

 ها( هاي نوين بوشينگ كامپوزيتي تجهيزات فشار قوي پست )راهبرد: دستيابي به فناوري

 هاي كامپوزيتي نوع ديواري رده فوق توزيع و انتقال تسلط بر فناوري طراحي و ساخت بوشينگ .4

 ها( هاي نوين بوشينگ كامپوزيتي تجهيزات فشار قوي پست : دستيابي به فناوري)راهبرد

هاي كامپوزيتي اتکايي سکسيونرها رده  هاي كامپوزيتي اتکايي پست و مقره تسلط بر فناوري طراحي و ساخت مقره .5

 فوق توزيع و انتقال

 ها( قوي پستهاي نوين بوشينگ كامپوزيتي تجهيزات فشار  )راهبرد: دستيابي به فناوري

 ها و سطوح عايقي فشار قوي هاي نانوسراميک در مقره تسلط بر فناوري ساخت پوشش .6

 هاي نانو در سطوح عايقي( هاي نوين پوشش )راهبرد: دستيابي به فناوري

 ها و سطوح عايقي فشار قوي هاي نانوكامپوزيت در مقره تسلط بر فناوري ساخت و بکارگيري پوشش .7

 هاي نانو در سطوح عايقي( هاي نوين پوشش فناوري)راهبرد: دستيابي به 

 تسلط بر فناوري طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ با عايق گازي رده انتقال .8

 هاي نوين تجهيزات ماژوالر داراي كاركرد چندگانه( )راهبرد: دستيابي به فناوري

 لتاژ تركيبي با عايق تمام جامد رزيني  رده فوق توزيعتسلط بر فناوري طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي جريان و و .9

 هاي نوين تجهيزات ماژوالر داراي كاركرد چندگانه( )راهبرد: دستيابي به فناوري

 هاي داخلي جامد( هاي نوين ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ با عايق )راهبرد: دستيابي به فناوري

 قگيرهاي خط اكسيد فلزي با بدنه كامپوزيتيتسلط بر فناوري طراحي، ساخت و بکارگيري بر .10

 هاي نوين تجهيزات نوين مقابله با صاعقه( )راهبرد: دستيابي به فناوري

 تسلط بر فناوري پايش آنالين و يکپارچه وضعيت خطوط و تجهيزات پستهاي رده انتقال .11

 ار قوي(هاي نوين پايش آنالين و در محل خطوط و تجهيزات فش )راهبرد: دستيابي به فناوري
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 اي رده توزيع و انتقال تسلط بر فناوري طراحي، ساخت و بکارگيري برقگيرهاي چندمحفظه .12

 هاي نوين تجهيزات نوين مقابله با صاعقه( )راهبرد: دستيابي به فناوري

 آرم كامپوزيتي هاي خودكراس تسلط بر فناوري طراحي، ساخت و بکارگيري مقره .13

 هاي نگهدارنده عايقي( ين سازههاي نو )راهبرد: دستيابي به فناوري

 آرم كامپوزيتي رده فوق توزيع و انتقال تسلط بر فناوري طراحي، ساخت و بکارگيري كراس .14

 هاي نگهدارنده عايقي( هاي نوين سازه )راهبرد: دستيابي به فناوري

 تسلط بر فناوري طراحي، ساخت و بکارگيري تابلوهاي تمام كامپوزيتي رده فشار متوسط .15

 هاي نوين تابلوهاي الکتريکي كامپوزيتي رده فشار متوسط( دستيابي به فناوري )راهبرد:

 سوئيچگير رده توزيع فشار متوسط با عايق تمام جامد رزينيتسلط بر فناوري طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي  .16

 هاي نوين سوئيچگير فشار متوسط با عايق تمام جامد( )راهبرد: دستيابي به فناوري

طرح جامع توسعه آزمايشگاههاي مرجع به قابليت انجام تستهاي مختلف  شرايط محيطي مناطق خاص كشور و  .17

 توسعه پايگاه هاي تحقيقاتي تجهيزات برق مناطق گرمسيري جنوب كشور 

 هاي بنيادي انجام پروژه .18

با استفاده از روش  هاي فشار قوي تمام بسته فلزي با عايق گازي هاي خطوط و پست تدوين سند توسعه فناوري .19

 هاي خارجي مناسب همکاري

 هاي فشار قوي تمام بسته فلزي با عايق گازي( هاي نوين خطوط و پست )راهبرد: انتقال فناوري

هاي  هاي سيليکوني در سطوح عايقي با استفاده از روش مناسب همکاري هاي پوشش تدوين سند توسعه فناوري .20

 خارجي

 هاي سيليکوني در سطوح عايقي( نوين پوششهاي  )راهبرد: انتقال فناوري
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 گيري نتيجه -3

هاي ناوين تجهيازات عاايقي فشاار قاوي در       تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري»هدف مرحله چهارم از طرح 

هاي  وريانداز، اهداف و راهبردهاي توسعه فنا هاي مورد نياز براي تحقق چشم ، تدوين اقدامات و سياست«مناطق با اقليم خاص

نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص بود. در ابتداي اين گزارش، مباني نظري مربوط به تدوين اقادامات و  

( به تفصيل مورد بحث قرار گرفت. سپس، فرايند چهاار  TISها شامل كاركردها و ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه ) سياست

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در منااطق باا اقلايم خااص      هاي سند توسعه فناوري سياست اي تدوين اقدامات و مرحله

هاي نوين تجهيزات  توضيح داده شد. در مرحله اول اين فرايند، وضعيت موجود توسعه فناوري با شناسايي مرحله توسعه فناوري

فناوري مشخص شد. در مرحله دوم، با توجه به خروجي  عايقي فشار قوي در مناطق با اقليم خاص و بازيگران نظام توسعه اين

هاي نوين تجهيزات عايقي فشار قوي در  حاصل از مرحله اول، كاركردهاي با اولويت براي تحقق وضعيت مطلوب توسعه فناوري

هااي   فناوري مناطق با اقليم خاص تعيين شدند. در مرحله سوم، موانع موجود از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با

هاا و مواناع توساعه ايان      هاي پيشنهادي براي رفع چالش تجهيزات عايقي فشار قوي تعيين شد و در نهايت، اقدامات و سياست

 ها ارائه گرديد. فناوري
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 مقدمه

های الزم جهتت تکمیتل فراینتد     ، به ارائه مدلی از گام«نگاشت و برنامه عملیاتی تدوین ره»در این بخش از سند، با عنوان 

در راستای  1نگاشت پردازیم که در نهایت منجر به دستیابی به برنامه عملیاتی و ره برنامه عملیاتی و همچنین ابزارهای هرگام می

انداز، اهتدا  و راهبردهتای توستعه     ساز، شامل چشم انداز سند خواهد شد. در مراحل سوم و چهارم این پروژه، ارکان جهت چشم

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص و نیز اقدامات الزم برای تحقق این ارکان تدوین شد. فناوری

شتده در مرحلته چهتارم بته      به این صورت است که در ابتدا چگونگی شکستتن اقتدامات تتدوین   ساختار گزارش این مرحله 

گردد. در گام بعدی، زمان و بودجته الزم   شده ارائه می های تعیین شود و سپس، فهرست پروژه های اجرایی توضیح داده می پروژه

شده تعیین ها بر اساس نگاشت نهادی مشخص پروژه شود و در ادامه متولیان و مجریان انجام ها مشخص می برای تکمیل پروژه

های نوین تجهیزات عایقی فشار قتوی در منتاطق بتا اقلتیم      نگاشت( مربوط به توسعه فناوری گردند. در نهایت، نقشه راه )ره می

 شود. های تعیین شده ترسیم می خاص بر اساس اقدامات و پروژه

 

                                                 
1. Roadmap 
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 های اجرایی فرایند تدوین پروژه -1

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلتیم   های اجرایی سند توسعه فناوری در این بخش، فرایند تدوین پروژه

طور که اشاره شد، الزم است اقدامات تعیین شده در  شود. همان ها ارائه می شود و در نهایت فهرست پروژه خاص توضیح داده می

هتایی   سته شوند. در واقع، در این بخش باید مشخص گردد که چه پروژه یا مجموعه پروژههای اجرایی شک فاز چهارم، به پروژه

ها بتوان اطمینان حاصل کرد که اقدامات، راهبردها، اهدا  و در  باید در سالیان مختلف اجرا گردد تا در صورت اجرای این پروژه

در مناطق با اقلیم خاص محقق شده است. فرایند تتدوین  های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی  انداز توسعه فناوری نهایت چشم

( نشان داده شده است. مطابق این شکل، ابتدا اقدامات شناسایی شده در مرحله چهارم بر استاس  1-5برنامه عملیاتی در شکل )

ها  هر یك از پروژهشود. سپس، زمان و بودجه مورد نیاز برای انجام  ها استخراج می شوند و فهرست پروژه معیارهایی شکسته می

گردد. در نهایت، بتا شناستایی نهادهتای موجتود در      شود و از این طریق، منابع الزم برای تحقق اقدامات تعیین می مشخص می

 شود.  ها شناسایی می ها، متولی و مجری انجام پروژه محیط داخلی و بیرونی و نقش آن

 

 (: فرایند تدوین برنامه عملیاتی1-5شكل )
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 های اجرایی اقدامات به پروژهشكستن  -1-1

ها  بایست به نحوی جامع باشد که انجام صحیح آن آیند، می های اجرایی که از شکستن اقدامات به دست می مجموعه پروژه

های مختلف اقدام مورد توجه قرار گیترد. نکتته    باید جنبه رو، در تعریف پروژها می منجر به تحقق اقدام مورد نظر گردد. از همین

هتا شکستته    ای از پروژه تواند به مجموعه گونه که یك اقدام می باشد. همان اهمیت دیگر، میزان شکسته شدن اقدامات می حائز

تتوان ادامته داد.    ها نیز می ها است و این روند را در مورد فعالیت ای از فعالیت شود، هر پروژه نیز قابل شکسته شدن به مجموعه

به  1به سه پروژه و پروژه شماره  X( مشاهده نمود که در آن اقدام 2-5تری در شکل ) لموستوان به صورت م این مفهوم را می

اجترا شتود را بته دو صتورت      Xهایی کته بترای انجتام اقتدام      توان مجموعه کل پروژه دو فعالیت شکسته شده است. حال، می

{3x,2x،1x}X { 3وx,2x،12x،11x}X  باشتد.   دو در تعداد ستطوح شکستته شتدن اقتدام متی      ارائه نمود که تفاوت این

 بنابراین، الزم است معیارهای مناسبی برای تعیین تعداد سطح شکسته شدن اقدامات تعیین گردد.

 

 X(: نحوه شكستن اقدام 2-5شكل )

 [:1گیرد ] ح زیر مبنای عمل قرار میهای اجرایی، دو معیار به شر در این بررسی، برای شکستن اقدامات به پروژه

هتا بایتد بتتوان بترآورد      الف( میزان منابع الزم برای انجام پروژه اجرایی قابل تخمین باشد. به عبارت دیگر، در سطح پروژه

 . 1مناسبی از میزان منابع مورد نیاز ارائه نمود

                                                 
 هاي آتي بيان خواهد شد. تر در مورد اقسام منابع در قسمت توضيحات بيش. 1
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را به یك مجری محول نمود. به عبارت دیگر، اگر پتروژه اجرایتی بته     ای باشد که بتوان آن  ب( هر پروژه اجرایی در اندازه

اندازه کافی جزء نشده باشد، به طوری که گستردگی ابعاد مختلف آن امکان اختصاص آن پروژه را به یتك مجتری ستلب    

پتيیر   های دیگری شکسته شود تا تخصیص آن به یك مجری واحتد امکتان   باید پروژه اجرایی مربوطه به فعالیت نماید، می

 گردد. 

WBSهای اجرایی مشابه  ساختار کلی شکستن اقدامات به پروژه
باشد که در بحث متدیریت پتروژه تتاکنون تحقیقتات      می1

 فراوانی در مورد آن صورت پيیرفته است.

باشد. تاکنون  های اجرایی در راستای تحقق اقدامات می پروژههمچنین، موضوع بااهمیت دیگر، حصول اطمینان از جامعیت 

استت.   نماید یا نه ارائه نشتده   های اجرایی منتخب برای تحقق اقدام کفایت می الگوریتمی که تضمین نماید مجموعه پروژه

ابزارهتایی چتون   کتارگیری   گیری از قضاوت خبرگان، استفاده از تجتارب پیشتین و در صتورت امکتان، بته      ليا، تنها با بهره

 های اجرایی شرایط کافی برای حصول اقدامات را فراهم سازند. پروژه  توان امیدوار بود که مجموعه سازی می شبیه

 

 مبنای شكستن اقدامات -1-1-1

های اجرایی، تعیین مبنایی است که بر استاس آن اقتدامات    یکی از مسائل کلیدی دیگر در فرآیند شکستن اقدامات به پروژه

 2توانتد بتر دو مبنتای جفرافیتایی     . به عنوان نمونه، اقدامی با عنوان تأسیس آزادراه را در نظر بگیرید. این اقدام میشکسته شوند

هتای   سازی و اسفالت، حفاظت حاشیة راه و ...( به پتروژه  )زیرسازی راه، رو 3سازی کوهستانی، بیابانی و جنگلی( و عملکردی )راه

که کدام مبنا برای شکستن اقدامات مورد توجه قرارگیرد بر استاس عوامتل مختلفتی     ایناجرایی زیرمجموعة خود شکسته شود. 

 [.2ها اشاره خواهد شد ] ترین آن شود که در ادامه به مهم تعیین می

ی اثرگياری وجود  بندی ویژه و یا هنجارهای پيیرفته شده اگر در ساختار موجود کشور تقسیم الف( ساختار و فرهنگ حاکم:

دهی نماید. به عنوان نمونه، در مورد مثال فوق اگر سیستتم   های اجرایی را جهت تواند مبنای شکستن پروژه شد، میداشته با

باشتد و هتر     سازی کوهستانی، بیابانی و جنگلی شکل گرفتته  های راه سازی کشور بر اساس مناطق جفرافیایی در بخش راه

                                                 
1
. Work-Breakdown-Structure 

2
. Geographical Base 

3
. Functional Base 
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توانتد   بندی جفرافیتایی متی   دست آورده باشد، تقسیم خود را به   عالیتهای کلیدی الزم در حوزه ف ها و قابلیت بخش توانایی

 مبنای شکستن اقدامات قرار گیرد.

پيیرد در طول زمان قابل تفییتر   هایی که بر مبنای آن شکسته شدن اقدامات صورت می نیازمندی های فعلی: ب( نیازمندی

های اجرایی بر مبنای  ا، نیازهای طراحی موجب شکستن پروژهه ممکن است در فاز طراحی آزادراه ،است. در مورد مثال اخیر

 گیرد. جفرافیایی شود ولی در زمان اجرا، نیازها تفییر کرده و مبنای عملکردی مورد استفاده قرار

تواند مبنایی برای شکستن اقدامات باشد. به عنتوان مثتال،    های اجرایی می : میزان کسب درآمد از پروژهج( منافع اقتصادی

های اجرایتی درآمتدزا انجتام     تواند مبنا قرار گیرد که ابتدا پروژه های اجرایی از این جهت می بر بودن پروژه آمدزا یا هزینهدر

 بر استفاده شود. های اجرایی هزینه شوند و از درآمد حاصل برای انجام پروژه

ز ذینفعان و کستب منتافع توستط ایتن گتروه      از آنجایی که هد  از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیا د( نظرات ذینفعان:

سازی از جمله چگونگی شکستن اقتدامات متورد    های مختلف فرآیند پیاده باشد، ضروری است نظرات ذینفعان در بخش می

 توجه قرارگیرد.

در ستطح  توان  هایشان شکسته شوند، می های اجرایی نیز به زیرفعالیت گرفته شود تا تعدادی از پروژه  در صورتی که تصمیم

دوم ساختار شکست از مبنای دیگری استفاده نمود. به طور مثال در مرحله اول بر مبنای جفرافیایی و در مرحله دوم بتر مبنتای   

 عملکردی عمل نمود.

 

 ابزارهای شكستن اقدامات -1-1-2

ای انجتام  تاکنون مفاهیم و موضوعات کلیدی شکستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرارگرفت. در این بخش چند ابتزار بتر  

 گردد. این مهم معرفی می

 الف( تجزیه و تحلیل فرایند استاندارد

ای وجود دارد که به طور عام توسط نخبگان علمتی آن حتوزه متورد پتيیرش      شده  در ادبیات برخی از اقدامات فرایندی تجربه

رد اقدامات خاصی فرایند استاندارد وجود شود. در صورتی که در مو قرارگرفته است. چنین فرایندهایی فرایند استاندارد نامیده می

 شوند. های اجرایی استاندارد پيیرفته می شده در آن اقدام به عنوان مجموعه پروژه های اجرایی ارائه  داشته باشد، پروژه
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 کاوی ب( بهینه

دسترستی قابتل استتفاده    در صورتی که در راستای تحقق یك اقدام، فرایند استانداردی وجود نداشته باشد و یا به علتت عتدم   

باشد. اگرچه در این  شده و یادگیری می های انجام  کاوی به معنی بررسی تجربه شود. بهینه کاوی استفاده می نباشد، از ابزار بهینه

 که-های پیشین در ابعاد مختلفی با یکدیگر تفاوت داشته باشند  رود تجربه حالت به علت عدم وجود الگوی استاندارد، انتظار می

آن طراحی و اجرا شده است. یکتی از    های خاصی است که فرایند در قالب ای و ویژگی از علل اصلی این امر، خواستگاه منطقه

های مختلف برای دستیابی به الگوی مطلتوب   کارگیری این ابزار، چگونگی در کنار هم قرار دادن نتایج تجربه مسائل کلیدی به

های اجرایی غیرنهتایی بته    های اجرایی قابل قبول دست یافت، از پروژه ای از پروژه مجموعه باشد. اگر نتوان از این روش به می

 معلولی استفاده نمود. - توان در ابزار علی آمده می  دست

 معلولی -ج( تحلیل علی

رو ضتروری   ینباشد. از همت  های اجرایی می هد  این ابزار استفاده از نظرات خبرگان برای شکستن اقدامات به مجموعه پروژه

های استتفاده از   است که استفاده از این ابزار با حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گیرد. در ادامه، گام

 شود. می ای با حضور خبرگان توضیح داده  این ابزار در جلسه

ه افراد حاضر، به نگترش یکستانی از اقتدام    گردد تا کلی در ابتدای جلسه توضیحات مربوط به معرفی اقدام ارائه می :1گام 

 یابند.  مورد نظر دست

رسد مطرح  های اجرایی که از نظر خبرگان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظر می در یك طوفان فکری، پروژه: 2گام 

در مرحله اول صترفا   باید این نکته را مد نظر قرار دهند که  گیرد. حاضرین جلسه می شده و در معرض دید همگان قرار می

رو، بهتر است از بیان مواردی کته ختود،    شوند. از همین  اش شکسته می دهنده های اجرایی اساسی تشکیل اقدامات به پروژه

هستتند،    تتری  های اجرایی کتالن  روند و یا قابل بیان شدن به شکل پروژه های اجرایی اساسی به شمار می زیرفعالیتِ پروژه

های خود شکسته شتوند، در مرحلته    های اجرایی به زیرفعالیت ورتی که تصمیم گرفته شود برخی پروژهاجتناب ورزند. در ص

کارگیری این ابزار،  شود. به عبارتی، در هر مرحله از به های اجرایی تکرار می معلولی در مورد آن پروژه -دیگری، تحلیل علی

های اجرایی پیشنهادی  ای از پروژه انجام این گام، فهرست اولیهپيیرد. پس از  می  ها تنها در یك سطح انجام شکستن پروژه
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کتاوی، استتفاده    توان از اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر، به ویژه بهینته  آید. در تکمیل این فهرست می دست می به 

 1نمود.

 شوند: بندی می کلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دسته: 3گام 

ها  های اجرایی هستند که اوال در راستای تحقق اقدام مورد نظر انجام آن های اجرایی اصلی تکین: پروژه پروژه الف(

 های اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد. ضروری بوده و ثانیا  در بین سایر پروژه

باشند که در بین ستایر   های اجرایی ضروری می از پروژه های اجرایی جایگزین: این دسته شامل آن بخش ب( پروژه

هتای اجرایتی    شود. در این حالت، هر گروه از پروژه ها یافت می های اجرایی، موارد مشابهِ قابل جایگزینی با آن پروژه

یتك از   باید از هر شوند. سرانجام می می  های جایگزینی نامیده کنیم که مجموعه هایی جمع می مشابه را در مجموعه

های جایگزینی نبایتد بتا یکتدیگر دارای اشتتراك      های جایگزینی یك پروژه اجرایی انتخاب شود. مجموعه مجموعه

باشند. همچنین، درصورتی که پروژه اجرایی قابل تخصیص به بیش از یك مجموعته جتایگزینی باشتد، آن پتروژه     

 یابد. اص میاجرایی به چند بخش تفکیك شده و هر بخش به مجموعه مربوطه اختص

تواننتد   های اجرایی که در راستای تحقق یك اقدام، ضروری نیستند ولتی متی   های اجرایی پشتیبانی: پروژه ج( پروژه

 فرآیند انجام اقدام مورد نظر را تقویت کرده و آنرا تسریع بخشند.

های اجرایی اصتلی یتا    ر پروژهبندی فوق مواردی وجود داشته باشند که به نوعی زیرفعالیت سای در صورتی که پس از دسته

هتا در   های اجرایتی بته زیرفعالیتت    گردند و در صورت لزوم، در شکستن پروژه پشتیبانی به حساب آیند، آن موارد حي  می

های اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگری تعریف شوند  گیرند. در غیراینصورت، الزم است پروژه مراحل بعد مورد استفاده قرار می

 های مزبور باشند. ده زیرفعالیتکه دربرگیرن

 باید دارای دو ویژگی زیر باشند: بندی شده می های اجرایی دسته در نهایت پروژه

 

                                                 
كه در موورد   رغم اين علي ،رسيدكاوي به نتيجه  مورد يك فعاليت از روش تحليل فرآيند استاندارد و يا بهينه ممكن است بتوان در. 1

 بخش نبوده باشد.  اقدام باالدست استفاده از اين دو ابزار نتيجه
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 در یك سطح باشند -

های اجرایی بتدون همپوشتانی باشتند. در غیتر      های اجرایی درون یك مجموعه جایگزینی، سایر پروژه غیر از پروژه -

 عمال گردد که همپوشانی موجود حي  شود.ها ا باید تفییراتی در آن صورت می این

 های اجرایی بازنگری نهایی و انتخاب پروژه -1-1-3

های اجرایی ارائه شده و قضاوت در مورد موجه  های اجرایی، به منظور ارزیابی جوانب مختلف پروژه قبل از نهایی شدن پروژه

معیارهای مختلفی از جمله معیارهای فنی، مالی و اقتصادی، باید بر اساس  ها، هر پروژه اجرایی می بودن یا عدم موجه بودن آن

های اجرایی به دست آمده در مرحله قبل متورد بتازبینی    محیطی مورد ممیزی قرار گیرد. بر این اساس، پروژه اجتماعی و زیست

هتای اجرایتی نهتایی     ، پتروژه شوند. در واقع هایی که از نظر معیارهای مختلف ناموجه باشند، کنار گياشته می قرار گرفته و پروژه

رو، ضتروری بته نظتر     بایست به نحو مطلوبی موجبات دستیابی به مقاصد سایر سطوح راهبردی را فتراهم ستازند. از همتین    می

 های طی شده نواقص احتمالی مورد بازبینی قرارگیرد. رسد با نگاهی اجمالی به گام می

هیزات عایقی فشار قوی در های نوین تج های اجرایی توسعه فناوری فهرست پروژه -1-2

 مناطق با اقلیم خاص

های اجرایی، در این  با توجه به موارد مطرح شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شکستن اقدامات به پروژه

گوناگونی که  گردد. با توجه به ابزارهای ها منجر به تحقق اقدامات می شوند که اجرایی شدن آن هایی شناسایی می پروژه قسمت

های صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که ابزار تحلیل  جهت شکستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده است، پس از بررسی

 باشد.  معلولی بهترین ابزار برای شکستن اقدامات در این طرح می - علی

ند در دو دسته اقدامات فنی و غیتر فنتی   طور که در گزارش مرحله چهارم سند نیز اشاره شد، اقدامات مربوط به این س همان

تر  تدوین شدند. با توجه به سطح اقدامات غیر فنی تعریف شده در مرحله چهارم، تصمیم گرفته شد تا این اقدامات به سطح پایین

کتان شکستتن   بندی بر روی اقدامات انجام شود. اما در ارتباط با اقدامات فنی، با توجه به ام بندی و بودجه شکسته نشود و زمان

هتای اجرایتی کته از     های اجرایی، ذیل هر یك از اقدامات فنی تعریف شود. مجموعه پروژه اقدامات، تصمیم بر این شد تا پروژه

ها منجر به تحقق اقدام مورد نظتر شتود.    بایست به نحوی جامع باشد که انجام صحیح آن آید، می شکستن اقدامات به دست می
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های اجرایی شناسایی شتده بترای    است با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان، جامعیت پروژهليا، در این بخش تالش شده 

بایست مورد توجه قرار گیرد، سطح شکسته شدن اقدامات  هر اقدام حفظ شود. مورد دیگری که در رابطه با شکستن اقدامات می

هتا زمتان و    های اجرایی حاصتل از شکستتن آن   برای پروژهاند که بتوان  ه اقدامات تا سطحی شکسته شد ،باشد. در این طرح می

های شناسایی شده برای هر یتك از   ها مشخص نمود. در ادامه، پروژه بودجه تخصیص داده و همچنین، مجری جهت اجرای آن

 ( ارائه شده است.1-5اقدامات فنی در جدول )

 وین تجهیزات عایقی فشار قوي در مناطق با اقلیم خاصهاي ن هاي مربوط به اقدامات فنی توسعه فناوري (: پروژه1-5)جدول 

های کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع، فوق توزیع و  ساخت بوشینگی و : تسلط بر فناوری طراح1اقدام

 انتقال

 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 33و  20توزیع طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده  1

 کیلووات 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده انتقال  2

 کیلووات 33و  20طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع  3

 کیلووات 400و  230، 132، 63بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده انتقال طراحی و ساخت نمونه صنعتی  4

 

 توزیع و انتقال های جریان و ولتاژ رده فوق های کامپوزیتی ترانس : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ2اقدام

 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 400و  230، 132، 63های جریان و ولتاژ رده انتقال  ترانسطراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی  1

 کیلووات 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ رده انتقال  2

 

 توزیع و انتقال فوقهای کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده  : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ3اقدام

 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده انتقال  1

 کیلووات 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده انتقال  2

 

 های کامپوزیتی نوع دیواری رده فوق توزیع و انتقال فناوری طراحی و ساخت بوشینگ: تسلط بر 4اقدام

 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده انتقال  1

 کیلووات 400و  230، 132، 63انتقال طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده  2
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های کامپوزیتی اتكایی سكسیونرها رده  های کامپوزیتی اتكایی پست و مقره : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مقره5اقدام

 فوق توزیع و انتقال

 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 400و  230، 132، 63کامپوزیتی اتکایی سکسیونر رده انتقال طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره کامپوزیتی اتکایی پست و مقره  1

 کیلووات 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی مقره کامپوزیتی اتکایی پست و مقره کامپوزیتی اتکایی سکسیونر رده انتقال  2

 

 عایقی فشار قویها و سطوح  های نانوسرامیک در مقره : تسلط بر فناوری ساخت پوشش6اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 ها و سطوح عایقی های نانوسرامیك مورد استفاده بر روی مقره ساخت نمونه آزمایشگاهی پوشش 1

 ها و سطوح عایقی های نانوسرامیك مورد استفاده بر روی مقره ساخت نمونه نیمه صنعتی پوشش 2

 
 

 ها و سطوح عایقی فشار قوی های نانوکامپوزیت در مقره پوشش: تسلط بر فناوری ساخت و بكارگیری 7اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 ها و سطوح عایقی های نانوکامپوزیت مورد استفاده بر روی مقره ساخت نمونه آزمایشگاهی پوشش 1

 ها و سطوح عایقی های نانوکامپوزیت مورد استفاده بر روی مقره ساخت نمونه نیمه صنعتی پوشش 2

 های نانوکامپوزیت بر روی یك پست فشار قوی واقع در مناطق آلوده و ارزیابی عملکرد آن در طول زمان اجرای پایلوت اعمال پوشش 3

 

 : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ با عایق گازی رده انتقال8اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 400و  230نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان عایق گازی رده طراحی و ساخت نمونه  1

 کیلووات 400و  230طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای ولتاژ عایق گازی رده  2

 کیلووات 400و  230طراحی و ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان عایق گازی رده  3

 کیلووات 400و  230نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای ولتاژ عایق گازی رده طراحی و ساخت  4
 

 

: تسلط بر فناوری طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ترکیبی با عایق تمام جامد رزینی رده فوق 9اقدام 

 توزیع

 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 132و  63جریان و ولتاژ ترکیبی با عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیع طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای  1

 کیلووات 132و  63طراحی و ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ترکیبی با عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیع  2

 

 

 

 برقگیرهای خط اکسید فلزی با بدنه کامپوزیتی: تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری 10اقدام 
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 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده  1

 کیلووات 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده  2

 خیز کشور پایلوت استفاده از برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی در یکی از خطوط رده انتقال واقع در مناطق صاعقهاجرای  3

 

 های رده انتقال : تسلط بر فناوری پایش آنالین و یكپارچه وضعیت خطوط و تجهیزات پست11اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 در یك پست منتخب رده انتقالاجرای پایلوت پایش آنالین تجهیزات فشار قوی  1

 تدوین دانش فنی ارزیابی وضعیت و تخمین عمر تجهیزات فشار قوی پایش شده به صورت آنالین 2

 

 ای رده توزیع و انتقال : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری برقگیرهای چندمحفظه12اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 ای رده توزیع جهت حفاظت در برابر برخورد صاعقه چندمحفظهطراحی و ساخت نمونه برقگیر  1

 ای رده انتقال جهت حفاظت خط در برابر برخورد صاعقه طراحی و ساخت نمونه برقگیر چندمحفظه 2

 ای در حفاظت از یك خط انتقال منتخب در برابر برخورد مستقیم صاعقه اجرای پایلوت طرح برقگیرهای نوین چندمحفظه 3

 

 آرم کامپوزیتی های خودکراس : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری مقره13اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 آرم کامپوزیتی های خودکراس تدوین دانش فنی طراحی خطوط انتقال کمپکت با استفاده از مقره 1

 آرم های خودکراس اجرای پایلوت یك خط انتقال کمپکت با استفاده از مقره 2

 کیلووات 400و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره خودکراس 3

 کیلووات 400و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  طراحی و ساخت نمونه صنعتی مقره خودکراس 4

 

 انتقالهای کامپوزیتی رده فوق توزیع و  آرم :  تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری کراس14اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 آرم کامپوزیتی تدوین دانش فنی طراحی خطوط انتقال کمپکت با استفاده از کراس 1

 کیلووات 400و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی کراس 2

 کیلووات 400و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  طراحی و ساخت نمونه صنعتی کراس 3
 

 : فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری تابلوهای تمام کامپوزیتی رده فشار متوسط15اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 کیلووات 33و  20طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی تابلوهای کامپوزیتی رده  1

 کیلووات 33و  20طراحی و ساخت نمونه صنعتی تابلوهای کامپوزیتی رده  2
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تسلط بر فناوری طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام جامد : 16اقدام 

 رزینی

 ها عنوان پروژه ردیف

 تحقیق و مطالعه در خصوص مشخصات فنی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام جامد رزینی 1

 فشار متوسط با عایق تمام جامد رزینیتدوین دانش فنی طراحی سوئیچگیر رده توزیع  2

 کیلووات با عایق تمام جامد رزینی 20ساخت نمونه آزمایشگاهی سوئیچگیر توزیع رده  3
 

: طرح جامع توسعه آزمایشگاههای مرجع به قابلیت انجام تستهای مختلف  شرایط محیطی مناطق خاص کشور و 17اقدام 

 مناطق گرمسیری  توسعه پایگاه های تحقیقاتی تجهیزات برق 

 ها عنوان پروژه ردیف

 توسعه و تجهیز پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیری هرمزگان 1

 توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرجع فشار قوی کشور با قابلیت تست شرایط محیطی مناطق خاص 2

 توزیع و انتقال در کشور طراحی و ساخت آزمایشگاه قدرت به روش سینتتیك برای تست تجهیزات رده فوق 3
 

 های بنیادی : انجام پروژه18اقدام 

 ها عنوان پروژه ردیف

 تهیه نقشه احتمال وقوع گالوپینگ در مناطق مختلف کوهستانی کشور 1

 تهیه نقشه و اطلس آلودگی ریزگردها در ایران 2

 نیروی کشور تدوین سند راهبردی مقابله با اثرات ریزگردها در شبکه انتقال و توزیع 3

 تکمیل نقشه خورندگی اتمسفری مناطق خاص کشور 4

 بندی خاك مناطق خاص کشور از نظر شدت خورندگی تهیه نقشه پهنه 5

 تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاك مناطق با اقلیم خاص کشور 6

 تدوین سند راهبردی طرح ملی سیستم زمین و ارتینگ مناطق با اقلیم خاص کشور 7
 

های فشار قوی تمام بسته فلزی با عایق گازی با استفاده از  های خطوط و پست : تدوین سند توسعه فناوری19اقدام 

 های خارجی روش مناسب همكاری

 ها عنوان پروژه ردیف

 های فناورانه با استفاده از روش مناسب همکاری GILهای گازی تمام بسته فلزی  تدوین سند توسعه فناوری پست 1

 های فناورانه با استفاده از روش مناسب همکاری GISهای گازی تمام بسته فلزی  تدوین سند توسعه فناوری پست 2

 های فناورانه با استفاده از روش مناسب همکاری MTSهای گازی  های هیبریدی پست تدوین سند توسعه ماژول 3
 

سطوح عایقی با استفاده از روش مناسب  های سیلیكونی در های پوشش : تدوین سند توسعه فناوری20اقدام 

 های خارجی همكاری

 ها عنوان پروژه ردیف

 های فناورانه های فشار قوی واقع در مناطق آلوده از روش مناسب همکاری مورد استفاده در پست RTVهای  تدوین سند توسعه فناوری پوشش 1
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های مرتبط با  همچنین، ذکر این نکته ضروری است که از آنجایی که اقدامات فنی اشاره شده در این سند، به صورت پروژه

های ذیل این اقدامات توسط متولیان یکسان و به صورت متوالی  اند و عادت معمول بر آن است که تمامی پروژه هم تعریف شده

تفییتر یافتته    "های جتامع  طرح"، عناوین اقدامات به (1پیوست )دامات آورده شده در انجام گیرند، ليا در تدوین شناسنامه اق

 کند. های آنها وارد نمی است که این امر خللی در روند ارزیابی تحقق اقدامات و یا پروژه

 تخصیص منابع -2

موجود به منظور نیتل بته    کارگیری منابع گیری در مورد چگونگی به ریزی عملیاتی، تخصیص منابع، فرایند تصمیم در برنامه

هتای   باشد. تخصیص منابع در سطوح مختلف راهبردی از جملته اقتدامات، پتروژه    مدت می ویژه در کوتاه  مقاصد تعیین شده، به

باشد. همانطور که در بخش قبل عنوان شد، یکی از معیارهای مورد توجه  ها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف می اجرایی، فعالیت

شوند، رسیدن به سطحی است که در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمتود. ایتن    تعداد سطوحی که اقدامات شکسته میدر تعیین 

 پيیرد: برآورد بر دو مبنا صورت می

 های پیشین الف( تجربه

 ب( نظر خبرگان

و در صورت لزوم منابعی چون  منابعی که در برنامه عملیاتی این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت، عبارتند از هزینه، زمان

پتيیرد. البتته، هزینته     اختصاص یافته توسط مجری فعالیت صورت متی   دانش و فناوری. تأمین منابع انسانی با استفاده از هزینة

یابد. با توجه به محدود بتودن زمتان، جهتت دستتیابی بته       نیروی انسانی برآورد شده و جزء منابع مالی به مجری تخصیص می

ترین منتابع اجرایتی شتدن     بایست مدت زمان الزم برای انجام هر پروژه، به عنوان یکی از اصلی زمان مورد نظر، میاهدا  در 

ها، به درستی مشخص گردد. الزم به ذکر است که در این پروژه تخصیص زمان، یتك فرآینتد تخصتیص منتابع محتدود       پروژه

 در مدت ستبای می پروژههر  های اجرایی از قبل تعیین شده و روژهباشد. به عبارت دیگر، کل زمان در دسترس برای تحقق پ می

شوند. بنابراین، در مورد هر  از طر  دیگر، منابع مالی به عنوان منابع نامحدود در نظر گرفته می به اتمام برسد.خاص خود زمان 

تر از جمله اقدامات در حالتت کلتی برابتر    یابد. منابع الزم برای سطوح باال الزم برآورد شده و اختصاص می  پروژه اجرایی هزینه
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گونه که در بخش قبلی اشاره شد، اقدامات غیر فنی تعیین شتده   . همان1باشد دست می های سطوح بالفصل پایین مجموع هزینه

ان و شود. در این بختش، زمت   اند؛ در نتیجه، زمان و بودجه هر یك از اقدامات غیر فنی برآورد می تر شکسته نشده به سطح پایین

( 3-5( و )2-5هتای )  های مربوط به اقدامات فنی به ترتیب در جدول بودجه تخمینی الزم برای انجام اقدامات غیر فنی و پروژه

 ( به شرح زیر است.2-5نگاشت کمك کند. جدول ) تواند به ترسیم صحیح ره ها می بندی دقیق پروژه ارائه شده است. زمان

 

 هاي نوین تجهیزات عایقی فشار قوي در مناطق با اقلیم خاص ندي اقدامات غیرفنی توسعه فناوريبندي و زمانب (: بودجه2-5)جدول 

 های کارکرد کارآفرینی اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
های  برق های مناسب جهت ملزم کردن مدیران و مشاوران ها و دستورالعمل تدوین و ابالغ برنامه

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی ای به استفاده از فناوری منطقه
12  

2 
ای به  های منطقه آور برای هدایت مدیران و مشاوران برق های الزام تدوین و ابالغ دستورالعمل

 های تولیدی دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال همکاری با شرکت
12  

3 
تخصصی در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی و تحریك مدیران و مشاوران های  برگزاری نمایشگاه

 ها های تولیدکننده به شرکت در نمایشگاه ای و شرکت های منطقه برق
60  

 

 های کارکرد خلق و توسعه دانش اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
هتای متالی و    و مطابق با نیازهای صنعت به شکل حمایت های کاربردی حمایت از پژوهش

 ای ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره
120  

2 
هتای تجهیتزات    های دانشی در حوزه فناوری های پژوهشی و انجمن حمایت از ایجاد هسته

 عایقی فشار قوی
60  

3 
های  ها، شرکت دانشگاههای مشترك در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی میان  تعریف پروژه

 های مشاور تولیدکننده و شرکت
72  

4 
تشکیل و تقویت کارگروه مشترك برق و پتروشیمی شامل دانشگاهیان و صتنعتگران فعتال   

 کشور
18  

5 
های نتوین تجهیتزات عتایقی فشتار      اجرای طرح پایش ساالنه روند تفییرات جهانی فناوری

 قوی
96  

6 
سامانه مدیریت اطالعات و دانش به منظور متدیریت دانتش خلتق    اندازی یك  طراحی و راه

 ها در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی بنیان و دانشگاه شده در موسسات دانش
120  

                                                 
اي است كه مشوخص باشود    گونه ها به بندي فعاليت اولويت ،گيرد مسأله مهمي كه در تخصيص منابع مالي محدود مورد مالحظه قرار مي1

يك از آنها تعلق گرفته و در صوورت كواهش منوابع كوداميك بوا كمبوود        د به كداميابن منابع اضافي كه احياناً در طول پروژ اختصاص مي

 شوند. اين مالحظه براي پروژه جاري وجود ندارد. مواجه مي
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 های کارکرد خلق و توسعه دانش اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
 

 های کارکرد انتشار دانش اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
هتای ستالیانه در    منظور انتشار نشریه و برگتزاری کنفترانس  تشکیل یك دبیرخانه دائمی به 

 حوزه تجهیزات فشار قوی
108  

  96 انتشار نشریه تخصصی با موضوعیت تجهیزات فشار قوی 2

  36 های تجهیزات عایقی فشار قوی های فنی در حوزه فناوری تدوین استانداردها و دستورالعمل 3

4 
کارکرد انتشار دانش برای ترغیب مراکز پژوهشتی بته انتشتار    های تشویقی در  تدوین برنامه

 دانش در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی
18  

 

 دهی به سیستم های کارکرد جهت اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
دهتی   منظور جهتهای تجهیزات عایقی فشار قوی به  تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری

 های این حوزه فناورانه به پژوهش
24  

2 
اندازی یك پایگاه اطالعاتی از شرایط تجهیتزات عتایقی فشتار قتوی خطتوط و       ایجاد و راه

 های کشور پست
36  

  24 های عملکرد شبکه برق در مناطق با اقلیم خاص ها و آماره سازی شاخص کمی 3

 

 دهی به بازار شكلهای کارکرد  اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
هتای تجهیتزات عتایقی فشتار قتوی در       آوری اطالعات آماری مناسب از شکل بازار فنتاوری  جمع

 مناطق با اقلیم خاص
18  

  18 ای به خرید از تولیدکنندگان داخل های منطقه کننده برق تدوین و ابالغ قوانین الزام 2

  60 المللی تسهیل فرایند حضور مجریان حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی در بازارهای بین 3
 

 های کارکرد تامین منابع اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  36 تشکیل موسسات بازاریابی در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی 1
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 های کارکرد تامین منابع اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  96 های آموزشی تخصصی توسط صنعت و مراکز پژوهشی وابسته دورهبرگزاری  2

 

 بخشی های کارکرد مشروعیت اقدامات رفع چالش

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
هتای   ای در حوزه فنتاوری  های منطقه بخشی به مدیران و مشاوران برق ایجاد سامانه آگاهی

 قویتجهیزات عایقی فشار 
18  

2 
های تخصصی به منظور افزایش آگتاهی متدیران    افزایی و کنفرانس برگزاری جلسات دانش

 نسبت به تجهیزات عایقی فشار قوی
60  

  36 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی انجام مطالعات اقتصادسنجی فناوری 3

 

 24(، مجموع بودجه مورد نیاز بترای تحقتق تمتامی    2-5بنا بر بودجه ارائه شده برای هر یك از اقدامات غیرفنی در جدول )

 میلیون ریال ) ؟ میلیون ریال( برآورد شده است.  ؟اقدام غیرفنی پیشنهادی در حدود 

 

 ( قابل مشاهده است.3-5)های مربوط به اقدامات فنی پیشنهادی در جدول  بودجه و زمان تخمینی پروژه

هاي نوین تجهیزات عایقی فشار قوي در مناطق  هاي مربوط به اقدامات فنی توسعه فناوري بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه3-5)جدول 

 با اقلیم خاص

 های کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع، فوق توزیع و : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ1اقدام

 انتقال

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
و  20طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قتدرت رده توزیتع   

 کیلووات 33
16  

2 
، 63طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانستفورماتورهای قتدرت رده انتقتال    

 کیلووات 400و  230، 132
30  

3 
 33و  20طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع 

 کیلووات
16  

4 
، 132، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قتدرت رده انتقتال   

 کیلووات 400و  230
30  

  46 مجموع
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 توزیع و انتقال های جریان و ولتاژ رده فوق های کامپوزیتی ترانس فناوری طراحی و ساخت بوشینگ: تسلط بر 2اقدام

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
های جریان و ولتاژ رده انتقال  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتور

 کیلووات 400و  230، 132، 63
30  

2 
، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ رده انتقال 

 کیلووات 400و  230، 132
30  

  60 مجموع

 

 توزیع و انتقال های کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده فوق : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ3اقدام

 ها پروژه ردیف
 زمانمدت 

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
، 63طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی کلیتدهای قتدرت رده انتقتال    

 کیلووات 400و  230، 132
30  

2 
، 132، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قتدرت رده انتقتال   

 کیلووات 400و  230
30  

  60 مجموع

 

 : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده فوق توزیع و انتقال4اقدام

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
، 132، 63طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده انتقتال  

 کیلووات 400و  230
30  

2 
و  230، 132، 63ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده انتقال طراحی و 

 کیلووات 400
30  

  60 مجموع
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های کامپوزیتی اتكایی  های کامپوزیتی اتكایی پست و مقره : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مقره5اقدام

 سكسیونرها رده فوق توزیع و انتقال

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ماه() 

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره کتامپوزیتی اتکتایی پستت و مقتره کتامپوزیتی اتکتایی       

 کیلووات 400و  230، 132، 63سکسیونر رده انتقال 
30  

2 
طراحی و ساخت نمونه صنعتی مقره کامپوزیتی اتکایی پست و مقره کامپوزیتی اتکایی سکستیونر  

 کیلووات 400و  230، 132، 63رده انتقال 
30  

  60 مجموع

   

 ها و سطوح عایقی فشار قوی های نانوسرامیک در مقره : تسلط بر فناوری ساخت پوشش6اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  18 سطوح عایقیها و  های نانوسرامیك مورد استفاده بر روی مقره ساخت نمونه آزمایشگاهی پوشش 1

  18 ها و سطوح عایقی های نانوسرامیك مورد استفاده بر روی مقره ساخت نمونه نیمه صنعتی پوشش 2

  36 مجموع

 

 ها و سطوح عایقی فشار قوی های نانوکامپوزیت در مقره : تسلط بر فناوری ساخت و بكارگیری پوشش7اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
ها و سطوح  های نانوکامپوزیت مورد استفاده بر روی مقره ساخت نمونه آزمایشگاهی پوشش

 عایقی
18  

2 
ها و سطوح  های نانوکامپوزیت مورد استفاده بر روی مقره ساخت نمونه نیمه صنعتی پوشش

 عایقی
18  

3 
فشتار قتوی واقتع در    های نانوکامپوزیت بتر روی یتك پستت     اجرای پایلوت اعمال پوشش

 مناطق آلوده و ارزیابی عملکرد آن در طول زمان
6  

  42 مجموع
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 : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ با عایق گازی رده انتقال8اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  30 کیلووات 400و  230ترانسفورماتورهای جریان عایق گازی رده طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی  1

  30 کیلووات 400و  230طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای ولتاژ عایق گازی رده  2

  30 کیلووات 400و  230طراحی و ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان عایق گازی رده  3

  30 کیلووات 400و  230نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای ولتاژ عایق گازی رده طراحی و ساخت  4

  60 مجموع
 

: تسلط بر فناوری طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ترکیبی با عایق تمام جامد رزینی 9اقدام 

 رده فوق توزیع

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
طراحی، ساخت نمونه نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتتاژ ترکیبتی و  بتا    

 کیلوولت 132و  63عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیع 
24  

2 
طراحی، ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ترکیبی و  بتا عتایق   

 کیلوولت 132و  63تمام جامد رزینی رده فوق توزیع 
24  

  48 مجموع

 

 : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری برقگیرهای خط اکسید فلزی با بدنه کامپوزیتی10اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده 

 کیلوولت 400
24  

2 
 400و  230، 132، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده 

 کیلوولت
24  

3 
اجرای پایلوت استفاده از برقگیرهای خط نوع اکسید فلتزی در یکتی از خطتوط رده انتقتال     

 خیز کشور واقع در مناطق صاعقه
18  

  66 مجموع
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 های رده انتقال یكپارچه وضعیت کلیه تجهیزات پست: تسلط بر فناوری پایش آنالین و 11اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

  18 اجرای پایلوت پایش آنالین تجهیزات فشار قوی در یك پست منتخب رده انتقال 1

2 
تدوین دانش فنی ارزیابی وضعیت و تخمین عمر تجهیزات فشار قوی پایش شده به صورت 

 آنالین
18  

  18 مجموع
 

 ای رده انتقال و توزیع : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری برقگیرهای چندمحفظه12اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  24 ای رده توزیع جهت حفاظت در برابر صاعقه طراحی و ساخت نمونه برقگیر چندمحفظه 1

  24 ای رده انتقال جهت حفاظت در برابر صاعقه ساخت نمونه برقگیر چندمحفظهطراحی و  2

3 
ای در حفاظت از یك ختط انتقتال منتختب در برابتر      اجرای پایلوت طرح استفاده از برقگیرهای نوین چندمحفظه

 برخورد مستقیم صاعقه
12  

  24 مجموع

   

 آرم کامپوزیتی های خودکراس مقره: تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری 13اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(
 بودجه 

 )میلیون ریال(

  12 آرم کامپوزیتی تدوین دانش فنی طراحی خطوط انتقال کمپکت با استفاده از مقره خودکراس 1

  18 آرم های خودکراس اجرای پایلوت یك خط انتقال کمپکت با استفاده از مقره 2

  36 کیلوولت 400و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره خودکراسطراحی و  3

  36 کیلوولت 400و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  طراحی و ساخت نمونه صنعتی مقره خودکراس 4

  72 مجموع
 

 فوق توزیع و انتقالهای کامپوزیتی رده  آرم : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری کراس14اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  12 آرم کامپوزیتی تدوین دانش فنی طراحی خطوط انتقال کمپکت با استفاده از کراس 1

  18 کیلوولت 400و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی کراس 2

  18 کیلوولت 400و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  صنعتی کراسطراحی و ساخت نمونه  3

  36 مجموع
 

 : فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری تابلوهای تمام کامپوزیتی رده فشار متوسط15اقدام 
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 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  18 کیلوولت 33و  20رده طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی تابلوهای کامپوزیتی  1

  18 کیلوولت 33و  20طراحی و ساخت نمونه صنعتی تابلوهای کامپوزیتی رده  2

  36 مجموع

 

: تسلط بر فناوری طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام جامد 16اقدام 

 رزینی

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
تحقیق و مطالعه در خصوص مشخصات فنی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام جامد 

 رزینی
12  

  18 تدوین دانش فنی طراحی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام جامد رزینی 2

  24 تمام جامد رزینیکیلوولت با عایق  20ساخت نمونه آزمایشگاهی سوئیچگیر توزیع رده  3

  54 مجموع
 

: طرح جامع توسعه آزمایشگاههای مرجع به قابلیت انجام تستهای مختلف  شرایط محیطی مناطق خاص کشور و 17اقدام 

 توسعه پایگاه های تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیری  

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  36 تجهیز پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیری جنوب کشورتوسعه و  1

2 
توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرجع فشار قوی کشور با قابلیت تست شرایط محیطی مختلتف منتاطق   

 خاص کشور
36  

3 
طراحی و ساخت آزمایشگاه قدرت به روش سینتتیك برای تست تجهیزات رده فوق توزیع و انتقتال  

 در کشور
36  

  72 مجموع
 

 های بنیادی : انجام پروژه18اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

  30 تهیه نقشه احتمال وقوع گالوپینگ در مناطق مختلف کوهستانی کشور 1

  30 تهیه نقشه و اطلس آلودگی ریزگردها در ایران 2

  24 ریزگردها در شبکه انتقال و توزیع نیروی کشورتدوین سند راهبردی مقابله با اثرات  3

  24 تکمیل نقشه خورندگی اتمسفری کشور 4

  30 بندی خاك مناطق خاص کشور از نظر شدت خورندگی تهیه نقشه پهنه 5

  30 تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاك در مناطق با اقلیم خاص کشور 6
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 های بنیادی : انجام پروژه18اقدام 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(
  24 ارتینگ مناطق با اقلیم خاص کشورتدوین سند راهبردی طرح ملی سیستم زمین و  7

  54 مجموع
 

های فشار قوی تمام بسته فلزی با عایق گازی با استفاده از  های خطوط و پست : تدوین سند توسعه فناوری19اقدام 

 های خارجی روش مناسب همكاری

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
بتا استتفاده از روش مناستب     GILهتای گتازی تمتام بستته فلتزی       تدوین ستند توستعه فنتاوری پستت    

 های فناورانه همکاری
30  

2 
بتا استتفاده از روش مناستب     GISهتای گتازی تمتام بستته فلتزی       تدوین ستند توستعه فنتاوری پستت    

 های فناورانه همکاری
30  

3 
بتا استتفاده از روش    PASSیتا   MTSهای گازی  های هیبریدی پست تدوین سند توسعه فناوری ماژول

 های فناورانه مناسب همکاری
30  

  60 مجموع
 

های سیلیكونی در سطوح عایقی با استفاده از روش مناسب  های پوشش : تدوین سند توسعه فناوری20اقدام 

 های خارجی همكاری

 ها پروژه ردیف
 زمانمدت 

 ) ماه(

 بودجه 

 )میلیون ریال(

1 
های فشار قوی واقع در مناطق آلوده  مورد استفاده در پست RTVهای  تدوین سند توسعه فناوری پوشش

 های فناورانه از روش مناسب همکاری
30  

  30 مجموع

اقتدام   20نیاز برای تحقق تمامی (، مجموع بودجه مورد 3-5بنا بر بودجه ارائه شده برای هر یك از اقدامات فنی در جدول )

 . فنی پیشنهادی در حدود ؟ میلیون ریال برآورد شده است

 مطلوب( 1تقسیم کار ملی )نگاشت نهادی -3

های اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه، در این بخش، بتا یتك نگاشتت نهتادی      پس از تعیین پروژه

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص شناسایی  توسعه فناوری های اجرایی برای مطلوب، مجریان پروژه

بایست کلیه بازیگران در حتوزه تجهیتزات فشتار قتوی شناستایی       خواهند شد. جهت شناسایی مجریان انجام هر پروژه، ابتدا می

                                                 
1
Institutional mapping 
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ده و با تحلیل وضع موجتود، وضتع مطلتوب    بایست نگاشت نهادی محیط داخلی و بیرونی ترسیم ش شوند. ليا، برای این کار می

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در منتاطق بتا اقلتیم ختاص      نهادی ترسیم گردد. در ادامه، نگاشت نهادی توسعه فناوری

 های اجرایی با توجه به نگاشت نهادی مطلوب مشخص شده است. ترسیم گردیده و در انتها نیز متولیان پروژه

 نگاشت نهادی -3-1

های نوین تجهیزات عایقی  توسعه فناوریهر یك به نوعی در  ها و نهادهای خصوصی و دولتی که ناتعدد سازم ،سواز یك 

ها ایفا  توسعه این سیستمهایی که باید در  تنوع نقش ،و از سوی دیگر ،کنند آفرینی می نقشفشار قوی در مناطق با اقلیم خاص 

 . برای تحلیتل وضتعیت  سازد تر می )ساختاری( نمایان از منظر نهادی ها را سیستمتوسعه این نیاز به بررسی و تحلیل دقیق  شود،

تتوان وضتعیت    خوبی متی ه به کمك نگاشت نهادی ب .نهادی استفاده کرد های مختلفی نظیر نگاشت توان از روش میساختاری 

نگاشت نهادی ماتریسی است که  ها را بررسی و تحلیل نمود. آن بازیگران مختلف موجود در یك صنعت و وضعیت ایفای نقش 

گیرنتد را   ها به عهتده متی   ناهایی که این سازم انواع نقش ،ها و نهادهای درگیر در این حوزه و در بعد دیگر ناسازم ،در یك بعد

هتا و نهادهتا چگونته در ایتن حتوزه       ناهر یك از این ستازم  تکمیل نگاشت نهادی بدین معناست که ،دهد. در واقع نمایش می

 مشخص کرد:توان  کنند. بنابراین با تحلیل نگاشت نهادی موارد زیر را می آفرینی می نقش

 آیا نقشی وجود دارد که متولی نداشته باشد؟ -

در صتورت   ها و نهادها چگونته استت؟   ناتعدد سازم د؟نها یا نهادهایی فعالیت دار نادر یك نقش مشخص چه سازم -

 هادهای فعال وجود دارد؟کثرت نهادها آیا نیازی به مدیریت یکپارچه ن

هیچ نهاد مرتبطی در  آیا نقشی وجود دارد که میزان درگیر بودن نهادهای مرتبط و غیرمرتبط در نقش چگونه است؟ -

 آن فعالیت ندارد؟

 شود؟ آیا در نقش مورد نظر، نیاز به وجود نهادی متمرکز احساس می -

 نهادهای دولتی شوند؟ توانند جایگزین آیا نهادهای غیردولتی در نقش مورد نظر می -

ای است از مؤسسات مجزا کته   باشد. نظام ملی نوآوری مجموعه نگاشت نهادی یکی از ابزارهای مطالعه سیستم نوآوری می

کننتد کته    کنند. این مؤسسات چهتارچوبی فتراهم متی    های جدید کمك می بطور مشترك یا انفرادی به توسعه و انتشار فناوری

 تاثیرگياری بر فرایند نوآوری را شکل داده و اجرا کنند.  هایی جهت ها بتوانند در آن چهارچوب، سیاست دولت
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خلتق،  »های نوآوری، تعقیب و انجام فرایندهای نوآوری یا به عبارت دیگر  در یك سطح عمومی، کارکرد اصلی یا کلی نظام

گیری دانتش و نتوآوری   هاست. بنابراین، کارکرد اصلی هر نظام نوآوری، تولیتد، اشتاعه و بکتار    از نوآوری« برداری اشاعه و بهره

شوند. بته   محسوب می  ها تاثیرگيار باشند، فعالیت برداری از نوآوری باشد. از نظر ادکویست، عواملی که بر خلق، اشاعه و بهره می

های نظام نوآوری است. تامین منابع متالی بته    عنوان مثال، تحقیق و توسعه )به عنوان ابزاری برای تولید دانش( یکی از فعالیت

 باشد. سازی دانش نیز یك فعالیت می ور تجاریمنظ

دهتد و بتا بررستی آن     نگاشت نهادی چارچوبی است که با نمایی ساده و جامع وضعیت موجود سیستم نوآوری را نشان متی 

شود تتا میتزان و    توان نقایص موجود در اجزا و روابط میان اجزای سیستم را شناسایی و تحلیل نمود. در این روش سعی می می

یفیت روابط موجود میان نهادها در سیستم نوآوری ترسیم شده و همچنین چگونگی مشارکت میان بخش خصوصی و دولتتی  ک

تبیین شود. با استفاده از این روش تحلیلی، نقش نسبی هر کتدام از بتازیگران فعتال در نظتام ملتی نتوآوری همچتون دولتت،         

 آید. صی در فرایند نوآوری بدست میهای خصو ها، مراکز تحقیقاتی و همچنین بنگاه دانشگاه

 ها در نگاشت نهادی انواع نقش -3-1-1

گری و ارائه خدمات  گری، تسهیل ی، تنظیمگيار کارکردهای اصلی یك نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی سیاست

گياری و  استاساسی این است که کدام مجموعه از تصمیمات سیهای  پرسش، یکی از یند توسعه صنعتیافردر  .شود تقسیم می

مورد  ساز موفقیت توسعه صنعتی به عنوان زمینه، باید ملی و در سطح صنعتکالن در سطح و نیز اقدامات اجرایی نهادسازی 

گیرد، بلکه  به خودی خود شکل نمی ،که این مجموعه اقداماتاست  آن در پاسخ به این سوال نکته مهم توجه قرار گیرد؟ 

تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی به صورت یکی از مباحث بنابراین، نیازمند نقش موثر دولت است. 

 [.3شود ] های چهارگانه پرداخته می در ادامه، به تبیین هر یك از نقشانگیز ادبیات جدید توسعه درآمده است.  جدال

 الف( سیاست گياری

کنتد.   ه توستط دولتت، کستب و کارهتا و غیتره را تعیتین متی       گیتری شتد   های پی گيار، نهادی است که برنامه یك سیاست

گياری به صورت فرایندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد )تفییرات مطلوب در دنیای  سیاست

ی باشتد. در  گياری، کارکرد اصلی هر دولت م کند. ليا، سیاست انداز سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل می واقعی(، چشم
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ای، تنظتیم، تشتویق، تفییترات داوطلبانته )ماننتد       های غیر مداخلته  های مختلفی مانند سیاست تواند شکل واقع، سیاست می

 های مالی( و ارائه خدمات عمومی به خود بگیرد. کمك

 گری ب( تنظیم

کنتد.   متردم را تنظتیم متی    هتا و  هتای شترکت   تنظیم، مجموعه گوناگونی از ابزارهاست که به واسطه آن دولتت نیازمنتدی  

 اند. از جمله: کننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمده کارکردهای تنظیم

 های جامعه به منظور تحقق اهدا  توسعه پایدار های هر یك از موجودیت تعیین حقوق و مسئولیت -

 تنظیم استانداردهای صنعتی -

 ها و دیگر درآمدها و ... آوری مالیات تعیین و جمع -

 گری تاثیر دارند: های تنظیم جموع سه عامل اصلی بر شکل، کارکرد و دامنه سیاستدر م

 گری اهدا  و منابع تنظیم -1

 گری  ساختار نهادی محیط تنظیم -2

 گری شرایط مختلف صنعت در محیط تنظیم -3

گيارند. اگر اهتدا  ختاص در    گری مورد استفاده به جای می گری آثار مستقیم مختلفی بر نوع تنظیم اهدا  مختلف تنظیم

گیرند. منابع محدود نیز  گری نیز تحت تاثیر آن قرار می های تنظیم سیاستگری مد نظر باشد، شکل، کارکرد و دامنه  تنظیم

گتری   هتای تنظتیم   تواند به واکنشتی شتدن سیاستت    گيار باشد، این مسئله می گری اثر تواند بر ماهیت و طبیعت تنظیم می

 بیانجامد.

گتر متوثر استت. در صتورتی کته       هتای تنظتیم   های ستازمان  ها و توانایی ساختار نهادی و تشکیالتی کشورها نیز بر قابلیت

ها  نهاد برای اعمال جرائم و پاداش های این گر زیاد شود، توانایی های اعمال شده از سوی حکومت بر نهاد تنظیم محدودیت

هتای   کنندگان افزایش دهتد، توانتایی   های موجود در بازار، رقابت را میان عرضه یابد. در شرایطی که فناوری نیز کاهش می

د و ها تقاضاکنندگان در بازار نیز از قدرت خرید باالیی برخوردار هستن . در این حالتگیرد گران نیز تحت تاثیر قرار می تنظیم

 تواند کارایی الزم را داشته باشد. های دستور و کنترل نمی عمال سیاست

 گری ج( تسهیل
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شوند و هتد  آن توستعه و    گياری می المللی هستند که معموال توسط دولت سرمایه های محلی یا بین ناسازمگران  تسهیل

طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدیتد، ارتقتاء    کنندگان خدمات را از کننده، تامین باشد. یك تسهیل بهبود بازار خدمات می

از طریتق آمتوزش صتنایع     ،تواند بر طتر  تقاضتا   کننده می کند. به عالوه، تسهیل تجارب مفید و ایجاد ظرفیت حمایت می

ها نیز متمرکز شتود. کارکردهتای دیگتر یتك      هایی برای امتحان آن یا فراهم کردن محرك ،کوچك درباره مزایای خدمات

و حمایتت بترای محتیط سیاستی بهتتر       ،کنندگان خدمات، تضمین ختدمات  تامین تاثیره شامل ارزیابی خارجی کنند تسهیل

توانتد شتامل    ام شتده و متی  جت گترا ان  های توستعه  ناباشد. عمل تسهیل، کارکردی است که به طور معمول توسط سازم می

گتری دارای   در مجمتوع نقتش تستهیل    باشد. های دولتی های صنعتی و کارفرمایان و عامل های غیردولتی، انجمن ناسازم

 باشد: های زیر می زیرنقش

 گری در بعد فناوری تسهیل -

 گری منابع دانشی تسهیل -

 گری منابع مالی تسهیل -

 گری ظرفیت سازی و ترویج تسهیل -

 گری توسعه ارتباطات تسهیل -

 دهنده کاال و خدمات  د( ارائه

هتا و   هتا، پژوهشتگاه   خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه کننده کننده خدمات آمورشی و پژوهشی: تأمین ارائه -

 کنند. مؤسساتی هستند که در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه تجهیزات فشار قوی فعالیت می

هایی هستند که در زمینه تولیتد یتا تتأمین تجهیتزات فشتار قتوی فعالیتت         کننده خدمات صنعتی: شامل شرکت ارائه -

ن است سازندة تمام قطعات نبوده و ترکیبی از عملیات طراحی، ساخت و مونتاژ ادوات را ها ممک کنند. این شرکت می

 کننده محصول یا خدمتی به سازندگان تجهیزات عایقی فشار قوی باشند.  انجام دهند و یا ارائه
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های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم  مراحل طراحی نگاشت نهادی فناوری -3-1-2

 خاص

توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشتت نهتادی، در ایتن بختش، مراحتل اصتلی طراحتی نگاشتت نهتادی توستعه           با 

 گردد. های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص ارائه می فناوری

 کشور های تجهیزات عایقی فشار قوی در ها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوری الف( شناسایی سازمان

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق بتا اقلتیم ختاص از طریتق جستتجو و       نهادهای اصلی مرتبط با توسعه فناوری

  هتا و مطالعته   ساختار سازمانی هر یك از ستازمان   های داخلی شناسایی شدند و سپس با مطالعه بررسی اسناد، مدارك و گزارش

ها، نهادهای مختلتف فعتال در    ها و نهادهای تابعه و وابسته هر یك از آن برای سازمانشرح وظایف و اهدا  در نظرگرفته شده 

گران شناسایی شده در حتوزه   زمینه کارکردهای نظام نوآوری مورد شناسایی قرارگرفتند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، کنش

باشند که در پیوست توضیحی  امل موارد زیر میهای نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص ش توسعه فناوری

 از وظایف هر کدام آورده شده است.

 رانیوز ئتیه -1

 تشخیص مصلحت نظام مجمع -2

 عالی انقالب فرهنگی شورای -3

 عالی عتف شورای -4

 شورای اسالمی مجلس -5

 و فناوری قاتیعلوم، تحق وزارت -6

 صنعت، معدن و تجارت وزارت -7

 نیرو وزارت -8

 یجمهور استیر یو فناور یعلم معاونت -9

 ریاست جمهوری یو نوآور یفناور یها یهمکار مرکز -10

 برق و انرژی )وزارت نیرو( معاونت -11
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 (وزارتنیرو) ریزی و اموراقتصادی برنامه معاونت -12

 امور تحقیقات و منابع انسانی )وزارت نیرو( معاونت -13

 محیطی )معاونت برق و انرژی وزارت نیرو( استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست دفتر -14

 تحقیقات و فناوری )معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو( ،آموزش دفتر -15

 رانیملی استانداردا سازمان -16

 توانیر() مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق شرکت -17

 انتقال نیروی برق )توانیر(هماهنگی  معاونت -18

 بر انتقال )توانیر(نظارت دفتر  -19

 دفتر نظارت بر توزیع )توانیر( -20

 امور تحقیقات برق )معاونت منابع انسانی و تحقیقات توانیر( دفتر -21

 غیر دولتی پژوهش و فناوری صنعت برق  صندوق -22

 نیرو )وزارت نیرو( ژوهشگاه پ -23

 پژوهشگاه پلیمر -24

 پژوهشگاه نفت -25

 )پژوهشگاه نیرو( یصنعت برق و انرژ یاورتوسعه فن مرکز -26

 (یجمهور استیعلم و فناوری )ر های پارك -27

 از پژوهشگران و فناوران کشور تیحما صندوق -28

 رانیا یتوسعه تکنولوژ یمال صندوق -29

 صنعت برق سندیکای -30

 ای های منطقه برق -31

 و پژوهشی و موسسات آموزشی ها دانشگاه -32

 شبکه انتقال و توزیع برقهای تولیدکننده )سازنده( تجهیزات  شرکت -33
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 های مشاور صنعت برق شرکت -34

 بنیان های دانش شرکت -35

های نتوین تجهیتزات عتایقی فشتار قتوی در       ب( شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهای موجود درحوزه توسعه فناوری

 مناطق با اقلیم خاص:

ها  آن  نهادهای مختلف و توجه به کارکرد اصلیاست تا ضمن شناسایی و بررسی تعامالت موجود میان  در این بخش، تالش شده

کارکردهایی که با توجه بته نظتام   . ها در این زمینه مشخص شود ها وگسستگی در نظام توسعه این فناوری، نقاط ضعف، کاستی

است،  به کار برده شدههای نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص  فناورینوآوری در نگاشت نهادی توسعه 

 باشد. دهنده کاال و خدمات )آموزشی، پژوهشی و صنعتی( می گری و ارائه گری، تسهیل ، تنظیمگياری سیاستشامل 

 

 کارکرد برای وضع موجود -ج( تهیه ماتریس نهاد

عایقی  های نوین تجهیزات فناوریکارکرد را در حوزه -توان ماتریس نهاد آوری شده در مراحل قبل، می باتوجه به اطالعات جمع

همانگونه که از نام این ماتریس مشخص استت، دو عامتل نهادهتای مختلتف و     . تهیه کردفشار قوی در مناطق با اقلیم خاص 

 اند. کارکردهای شناسایی شده بر اساس ادبیات نظام نوآوری در کنار هم آمده

 اطق با اقلیم خاصهاي نوین تجهیزات عایقی فشار قوي در من (: نگاشت نهادي توسعه فناوري4-5)جدول 

 کارکرد
 

 نهاد
 گری تسهیل گری تنظیم گياری سیاست

 ارائه دهنده کاال و خدمات

 صنعتی پژوهشی آموزشی

      * هیئت وزیران

      * مجمع تشخیص مصلحت نظام

      * شورای عالی انقالب فرهنگی

      * شورای عالی عتف

      * مجلس شورای اسالمی

  * *   * تحقیقات و فناوری وزارت علوم،

      * وزارت صنعت، معدن و تجارت

    * * * وزارت نیرو

    *   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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 کارکرد
 

 نهاد
 گری تسهیل گری تنظیم گياری سیاست

 ارائه دهنده کاال و خدمات

 صنعتی پژوهشی آموزشی

    *   های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری مرکز همکاری

    *  * )وزارت نیرو( معاونت برق و انرژی

      * )وزارت نیرو(ریزی و امور اقتصادی  معاونت برنامه

    *  * )وزارت نیرو( معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی

محیطی برق و  دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست
 )معاونت برق و انرژی وزارت نیرو( انرژی

 *     

دفتر آموزش تحقیقات و فناوری )معاونت امور تحقیقات و منابع 
 نیرو(انسانی وزارت 

*      

   *  *  سازمان ملی استانداردایران

      * )توانیر( شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق

      * معاونت هماهنگی انتقال نیرو برق )توانیر(

     *  دفتر نظارت بر انتقال )توانیر(

     *  دفتر نظارت بر توزیع )توانیر(

      * برق )معاونت منابع انسانی و تحقیقات توانیر(دفتر امور تحقیقات 

    *   صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری صنعت برق

  * *    ژوهشگاه نیرو )وزارت نیرو( پ

  * *    پژوهشگاه پلیمر

  * *    پژوهشگاه نفت

    *   )پژوهشگاه نیرو( مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

    *   فناوری )ریاست جمهوری(های علم و  پارك

    *   صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

    *   صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

    *   سندیکای صنعت برق

 *      ای های منطقه برق
  * *    ها و موسسات آموزشی دانشگاه

  *     موسسات پژوهشی

 * *     شبکه انتقال و توزیع برقشرکت های تولید کننده تجهیزات 
 *  *    های مشاور صنعت برق شرکت

 * *     بنیان های دانش شرکت
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 محیط داخل صنعت محیط ملی

 

 
 

 هیئت وزیران

 مجلس شورای اسالمی

 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 شورای عالی عتف

 شورای عالی انقالب فرهنگی

 صنعت، معدن و تجارتوزارت 

 

 

ت     
س

سیا
 

ی
گذار

 

     

تنظیم  سازمان ملی استاندارد
 

ی
گر

 

 

ریاستتت معاونتتت علمتتی و فنتتاوری   

 جمهوری

های فنتاوری و نتوآوری    مرکز همکاری

 ریاست جمهوری

 های علم و فناوریپارك 

صتتتندوق حمایتتتت از پژوهشتتتگران و 

 فناوران کشور

 صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

ل    
سهی

ت
ی

گر
 

    

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ی
ش

آموز
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ی
ش

پژوه
 

 

ی
صنعت

 

علمی، فنی و اطالعاتی ⟵تامین مالی           ⟵تنظیمی نظارتی       ⟵نوع روابط:    

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص (: ارتباط بین نهادها در توسعه فناوری3-5)شكل 

صندوق غير دولتي 

پژوهش و فناوري 

 برق صنعت

مركز توسعه فناوري 

 صنعت برق و انرژي

 

 ها و موسسات آموزشيدانشگاه

دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، 

 محيطي برق و انرژياجتماعي و زيست
 دفتر نظارت بر

 انتقال

 هاپژوهشگاه موسسات پژوهشي

سازندگان تجهيزات شبكه 

 انتقال و توزيع نيرو

 سنديكاي صنعت برق

مركز راهبري توسعه 

هاي تجهيزات فناوري

 عايقي فشار قوي

 

 هاي مشاور صنعت برقشركت

 ايهاي منطقهبرق

 بنيانهاي دانششركت

 وزارت نيرو

امور تحقيقات و معاونت  توانير

 منابع انساني

ريزي معاونت برنامه

 و امور اقتصادي

 معاونت برق و انرژي

دفتر امور 

 تحقيقات برق
دفتر آموزش، 

 تحقيقات و فناوري

معاونت هماهنگي 

 ي برقانتقال نيرو

 دفتر نظارت بر انتقال/ دفتر نظارت بر توزيع
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 تحلیل نگاشت نهادی -3-1-3

های نوین تجهیزات عایقی فشار قتوی در منتاطق بتا     فناوریتوسعه و ذینفعان اصلی تاثیرگيار در  بازیگران ،در این نگاشت

با توجه به چهار کارکرد  ها توسعه این فناوریدر  کدام از این ذینفعان هر کارکردهای اصلی اند و در ادامه، شده اقلیم خاص ذکر

ر ابتتدا اهتدا  و   کته د  استت  گروه تاثیرگيار اصلی شناسایی شتده  34 . در نگاشت نهادی،شده استمشخص  ،اصلی ذکر شده

-5جدول )درذینفعان ف و اهدا  یبر اساس وظا ها توسعه این فناوری نگاشت نهادی کلی ،سپس و وظایف هر یك بررسی شده

-5شکل )متولی آن است، مشخص شده است. در  توسعه فناوریهر بازیگر در  نقشی که ،است که در این جدول بیان شده( 4

توستعه  نظارتی، تامین مالی، و علمی، فنتی و اطالعتاتی، روابتط بتین نهادهتای اثرگتيار در        -( با توجه به سه رابطه تنظیمی3

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص مشخص شده است. فناوری

ی، گتر  گتياری، تنظتیم   های مختلفی با کارکردهای مختلف سیاست با توجه به نگاشت ترسیم شده، هر چند نهادها و سازمان

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص فعال هستند  گری و ارائه کاال و خدمات در حوزه فناوری تسهیل

 گردد. ها اشاره می ها و خالهایی نیز در این نگاشت نهادی وجود دارد که در ادامه به آن ولی نارسایی

های نتوین تجهیتزات عتایقی     ك نهاد متمرکز در حوزه فناوریهای نگاشت نهادی وضع موجود، عدم وجود ی یکی از ضعف

های تجهیزات عتایقی فشتار    باشد. ایجاد یك نهاد با عنوان مرکز راهبری توسعه فناوری فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص می

وانتد بته توستعه    ت گتری نیتز باشتد، متی     گری و تسهیل گيار، دارای نقش تنظیم قوی، که عالوه بر مشارکت با نهادهای سیاست

گر  گر و تسهیل تواند نقش تنظیم های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص کمك کند. این نهاد می فناوری

 را ایفا کند. 

چتین نشتان داده    (، این نهاد به عنوان پیشنهاد، به نگاشت نهادی وضع موجود اضافه شده و به صورت نقطه3-5در شکل )

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق  رسایی دیگری که در نگاشت نهادی وضع موجود در حوزه فناوریشده است. نا

مشتارکت و  تواند ضمن  باشد. این انجمن می با اقلیم خاص وجود دارد، عدم وجود یك انجمن یا تشکل مستقل در این حوزه می

های نتوین تجهیتزات عتایقی     ، از توسعه فناوریها و مقررات مرتبط هنام  در تدوین آیین ،همفکری با مراکز تصمیم گیری دولت

 فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص حمایت کند.
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 ها تخصیص متولیان پروژه -3-2

در این راستا و به منظور ها را شناسایی کرد.  توان مجریان هر یك از پروژه با توجه به نگاشت نهادی ترسیم شده، می

شناخت مجریان بالقوه، با در نظر گرفتن میزان همسویی پروژه با مأموریت مجری، و همچنین توان علمی و فنی، توان انسانی، 

متولیان شناسایی شده توان مدیریتی و... مجریان، متولیان هر پروژه مشخص خواهند شد. در ادامه، با توجه به موارد اشاره شده، 

 ( ارائه شده است.6-5( و )5-5های ) های فنی در جدول ی اقدامات غیرفنی و پروژهبرا

 هاي نوین تجهیزات عایقی فشار قوي در مناطق با اقلیم خاص (: متولیان اقدامات غیرفنی توسعه فناوري5-5)جدول 

 های کارکرد کارآفرینی اقدامات رفع چالش

 متولی ها پروژه ردیف

1 
های مناسب جهت ملزم کردن مدیران و  ها و دستورالعمل برنامهتدوین و ابالغ 
های نوین تجهیزات عایقی فشار  ای به استفاده از فناوری های منطقه مشاوران برق

 قوی

 دبیرخانه مرکز
 دفتر نظارت بر توزیع
 دفتر نظارت بر انتقال

2 
های  مشاوران برقآور برای هدایت مدیران و  های الزام تدوین و ابالغ دستورالعمل

های تولیدی دارای واحدهای تحقیق و توسعه  ای به همکاری با شرکت منطقه
 فعال

 دبیرخانه مرکز
 دفتر نظارت بر توزیع
 دفتر نظارت بر انتقال

3 
های تخصصی در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی و تحریك  برگزاری نمایشگاه

تولیدکننده به شرکت در های  ای و شرکت های منطقه مدیران و مشاوران برق
 ها نمایشگاه

 دبیرخانه مرکز
 های علم و فناوری پارك
 های مشاور صنعت برق شرکت

 های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی شرکت
 

 های کارکرد خلق و توسعه دانش اقدامات رفع چالش

 متولی ها پروژه ردیف

1 
شکل های کاربردی و مطابق با نیازهای صنعت به  حمایت از پژوهش

 ای های مالی و ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره حمایت

 صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری صنعت برق
 دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو

 دفتر امور تحقیقات برق

2 
های دانشی در حوزه  های پژوهشی و انجمن حمایت از ایجاد هسته
 های تجهیزات عایقی فشار قوی فناوری

 ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 پژوهشگاه نیرو

3 
های مشترك در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی میان  تعریف پروژه
 های مشاور های تولیدکننده و شرکت ها، شرکت دانشگاه

 ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 پژوهشگاه نیرو

 های مشاور صنعت برق شرکت
 هیزات فشار قویهای تولیدکننده تج شرکت

4 
تشکیل و تقویت کارگروه مشترك برق و پتروشیمی شامل دانشگاهیان و 

 صنعتگران فعال کشور

 پژوهشگاه نیرو
 پژوهشگاه نفت
 پژوهشگاه پلیمر



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
34 

 

 

 1394 مهرویرایش اول،  نگاشت برنامه تحلیلی و تهیه ره: 5فاز 

 

  

 های کارکرد خلق و توسعه دانش اقدامات رفع چالش

 متولی ها پروژه ردیف

5 
های نوین تجهیزات  اجرای طرح پایش ساالنه روند تفییرات جهانی فناوری

 عایقی فشار قوی

 پژوهشگاه نیرو

 دبیرخانه مرکز

6 
اندازی یك سامانه مدیریت اطالعات و دانش به منظور مدیریت  طراحی و راه

ها در حوزه تجهیزات  بنیان و دانشگاه دانش خلق شده در موسسات دانش
 عایقی فشار قوی

 دفتر نظارت بر انتقال
 دفتر نظارت بر توزیع

 ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 پژوهشگاه نیرو

 

 های کارکرد انتشار دانش چالشاقدامات رفع 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
های  تشکیل یك دبیرخانه دائمی به منظور انتشار نشریه و برگزاری کنفرانس

 سالیانه در حوزه تجهیزات فشار قوی

 ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی شرکت

 های مشاور صنعت برق شرکت
 های علم و فناوری پارك

 دبیرخانه مرکز انتشار نشریه تخصصی با موضوعیت تجهیزات فشار قوی 2

3 
های تجهیزات  های فنی در حوزه فناوری تدوین استانداردها و دستورالعمل

 عایقی فشار قوی

 سازمان ملی استاندارد
 دبیرخانه مرکز

4 
برای ترغیب مراکز های تشویقی در کارکرد انتشار دانش  تدوین برنامه

 پژوهشی به انتشار دانش در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی

 دبیرخانه مرکز
 پژوهشگاه نیرو

 دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو
 دفتر امور تحقیقات برق

 

 دهی به سیستم های کارکرد جهت اقدامات رفع چالش

 متولی ها پروژه ردیف

1 
های تجهیزات عایقی فشار قوی به  فناوریتشکیل مرکز راهبری توسعه 

 های این حوزه فناورانه دهی به پژوهش منظور جهت

 پژوهشگاه نیرو
 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو

2 
اندازی یك پایگاه اطالعاتی از شرایط تجهیزات عایقی فشار قوی  ایجاد و راه

 های کشور خطوط و پست

 دفتر نظارت بر انتقال
 توزیعدفتر نظارت بر 
 پژوهشگاه نیرو

3 
های عملکرد شبکه برق در مناطق با اقلیم  ها و آماره سازی شاخص کمی

 خاص

 دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو

 پژوهشگاه نیرو

 

 دهی به بازار های کارکرد شكل اقدامات رفع چالش

 متولی ها پروژه ردیف
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 دهی به بازار های کارکرد شكل اقدامات رفع چالش

 متولی ها پروژه ردیف

1 
های تجهیزات عایقی  فناوری آوری اطالعات آماری مناسب از شکل بازار جمع

 فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص

 سندیکای صنعت برق
 های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی شرکت

 های مشاور صنعت برق شرکت

2 
ای به خرید از تولیدکنندگان  های منطقه کننده برق تدوین و ابالغ قوانین الزام

 داخل

 دبیرخانه مرکز
 دفتر نظارت بر توزیع

 نظارت بر انتقالدفتر 

3 
تسهیل فرایند حضور مجریان حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی در بازارهای 

 المللی بین

 سندیکای صنعت برق
 وزارت نیرو

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

 های کارکرد تامین منابع اقدامات رفع چالش

 متولی ها پروژه ردیف

 عایقی فشار قویتشکیل موسسات بازاریابی در حوزه تجهیزات  1

 سندیکای صنعت برق
 های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی شرکت

 های مشاور صنعت برق شرکت

 های آموزشی تخصصی توسط صنعت و مراکز پژوهشی وابسته برگزاری دوره 2
 پژوهشگا نیرو

 سندیکای صنعت برق

 

 بخشی های کارکرد مشروعیت اقدامات رفع چالش

 متولی ها پروژه ردیف

1 
ای در حوزه  های منطقه بخشی به مدیران و مشاوران برق ایجاد سامانه آگاهی

 های تجهیزات عایقی فشار قوی فناوری

 دبیرخانه مرکز
 ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو معاونت برنامه

2 
های تخصصی به منظور افزایش  افزایی و کنفرانس برگزاری جلسات دانش

 عایقی فشار قویآگاهی مدیران نسبت به تجهیزات 
 دبیرخانه مرکز

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی انجام مطالعات اقتصادسنجی فناوری 3

 دفتر امور تحقیقات برق
 پژوهشگاه نیرو

 های مشاور صنعت برق شرکت
 های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی شرکت

 

 

 هاي نوین تجهیزات عایقی فشار قوي در مناطق با اقلیم خاص فناوريهاي مربوط به اقدامات فنی توسعه  (: متولیان پروژه6-5)جدول 

 های کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع، فوق توزیع و انتقال : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ1اقدام
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 متولی ها پروژه ردیف

1 
ترانسفورماتورهای قدرت رده طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی 

 کیلووات 33و  20توزیع 

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

2 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده 

 کیلووات 400و  230، 132، 63انتقال 

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

3 
بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع طراحی و ساخت نمونه صنعتی 

 کیلووات 33و  20

های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی به خصوص  شرکت
 سازندگان مقره و ترانسفورماتور

4 
طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده انتقال 

 کیلووات 400و  230، 132، 63

تولیدکننده تجهیزات فشار قوی به خصوص های  شرکت
 سازندگان مقره و ترانسفورماتور

 

 توزیع و انتقال های جریان و ولتاژ رده فوق های کامپوزیتی ترانس : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ2اقدام

 متولی ها پروژه ردیف

1 
جریان و ولتاژ های  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانس

 کیلووات 400و  230، 132، 63رده انتقال 

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

2 
طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ 

 کیلووات 400و  230، 132، 63رده انتقال 
 های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی شرکت

 

 توزیع و انتقال های کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده فوق فناوری طراحی و ساخت بوشینگ: تسلط بر 3اقدام

 متولی ها پروژه ردیف

1 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده 

 کیلووات 400و  230، 132، 63انتقال 

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

2 
صنعتی بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده انتقال طراحی و ساخت نمونه 

 کیلووات 400و  230، 132، 63

های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی به  شرکت
 خصوص سازندگان مقره و کلید قدرت

 

 های کامپوزیتی نوع دیواری رده فوق توزیع و انتقال : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ4اقدام

 متولی ها پروژه ردیف

1 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده 

 کیلووات 400و  230، 132، 63انتقال 

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

2 
، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده انتقال 

 کیلووات 400و  230، 132

تجهیزات فشار قوی به های تولیدکننده  شرکت
 خصوص سازندگان مقره

 

های کامپوزیتی اتكایی  های کامپوزیتی اتكایی پست و مقره : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مقره5اقدام

 سكسیونرها رده فوق توزیع و انتقال

 متولی ها پروژه ردیف

 پژوهشگاه نیروطراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره کامپوزیتی اتکایی پست و مقره  1
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های کامپوزیتی اتكایی  های کامپوزیتی اتكایی پست و مقره : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مقره5اقدام

 سكسیونرها رده فوق توزیع و انتقال

 متولی ها پروژه ردیف

 بنیان های دانش شرکت کیلووات 400و  230، 132، 63کامپوزیتی اتکایی سکسیونر رده انتقال 

2 
طراحی و ساخت نمونه صنعتی مقره کامپوزیتی اتکایی پست و مقره کامپوزیتی 

 کیلووات 400و  230، 132، 63اتکایی سکسیونر رده انتقال 
 های تولیدکننده مقره شرکت

 

 

 ها و سطوح عایقی فشار قوی های نانوسرامیک در مقره : تسلط بر فناوری ساخت پوشش6اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
های نانوسرامیك مورد استفاده بر روی  ساخت نمونه آزمایشگاهی پوشش
 ها و سطوح عایقی مقره

 ستاد فناوری نانو
 پژوهشگاه نیرو
 پژوهشگاه پلیمر

2 
های نانوسرامیك مورد استفاده بر روی  پوششساخت نمونه نیمه صنعتی 

 ها و سطوح عایقی مقره

 ستاد فناوری نانو
 پژوهشگاه نیرو
 پژوهشگاه پلیمر

 

 ها و سطوح عایقی فشار قوی های نانوکامپوزیت در مقره : تسلط بر فناوری ساخت و بكارگیری پوشش7اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
های نانوکامپوزیت مورد استفاده بر روی  پوششساخت نمونه آزمایشگاهی 

 ها و سطوح عایقی مقره

 ستاد فناوری نانو
 پژوهشگاه نیرو
 پژوهشگاه پلیمر

2 
های نانوکامپوزیت مورد استفاده بر روی  ساخت نمونه نیمه صنعتی پوشش
 ها و سطوح عایقی مقره

 ستاد فناوری نانو
 پژوهشگاه نیرو
 پژوهشگاه پلیمر

3 
های نانوکامپوزیت بر روی یك پست فشار  پایلوت اعمال پوششاجرای 

 قوی واقع در مناطق آلوده و ارزیابی عملکرد آن در طول زمان
 ای سواحل جنوبی کشور های منطقه برق

 

 : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ با عایق گازی رده انتقال8اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان عایق گازی رده 

 کیلووات 400و  230

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

2 
 230طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای ولتاژ عایق گازی رده 

 کیلووات 400و 

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

 های سازنده تجهیزات فشار قوی شرکتو  230طراحی و ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان عایق گازی رده  3
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 : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ با عایق گازی رده انتقال8اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

 کیلووات 400

4 
و  230طراحی و ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای ولتاژ عایق گازی رده 

 کیلووات 400
 های سازنده تجهیزات فشار قوی شرکت

 

 طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ترکیبی با عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیع: تسلط بر فناوری 9اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ترکیبی با 

 کیلووات 132و  63عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیع 

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

2 
طراحی و ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ترکیبی با عایق 

 کیلووات 132و  63تمام جامد رزینی رده فوق توزیع 
 های سازنده تجهیزات فشار قوی شرکت

 

 کامپوزیتی: تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری برقگیرهای خط اکسید فلزی با بدنه 10اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده 

 کیلووات 400و  230، 132، 63

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

2 
، 63طراحی و ساخت نمونه صنعتی برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده 

 کیلووات 400و  230، 132
 سازنده برقگیرهای  شرکت

3 
اجرای پایلوت استفاده از برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی در یکی از 

 خیز کشور خطوط رده انتقال واقع در مناطق صاعقه

 توانیر
 ای های منطقه برق

 

 

 های رده انتقال : تسلط بر فناوری پایش آنالین و یكپارچه وضعیت خطوط و تجهیزات پست11اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
اجرای پایلوت پایش آنالین تجهیزات فشار قوی در یك پست منتخب رده 

 انتقال

 پژوهشگاه نیرو
 مراکز دانشگاهی

 های مشاور صنعت برق شرکت

2 
تدوین دانش فنی ارزیابی وضعیت و تخمین عمر تجهیزات فشار قوی 

 پایش شده به صورت آنالین

 پژوهشگاه نیرو
 مراکز دانشگاهی

 مشاور صنعت برقهای  شرکت
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 ای رده توزیع و انتقال : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری برقگیرهای چندمحفظه12اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
ای رده توزیع جهت حفاظتت در   طراحی و ساخت نمونه برقگیر چندمحفظه

 برابر برخورد صاعقه

 های سازنده برقگیر شرکت
 پژوهشگاه نیرو

 بنیان دانش های شرکت

2 
ای رده انتقال جهت حفاظت خط  طراحی و ساخت نمونه برقگیر چندمحفظه

 در برابر برخورد صاعقه

 های سازنده برقگیر شرکت
 پژوهشگاه نیرو

 بنیان های دانش شرکت

3 
ای در حفاظت از یك خط  اجرای پایلوت طرح برقگیرهای نوین چندمحفظه

 صاعقه انتقال منتخب در برابر برخورد مستقیم

 های توزیع برق شرکت
 ای های منطقه برق

 

 آرم کامپوزیتی های خودکراس : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری مقره13اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
های  تدوین دانش فنی طراحی خطوط انتقال کمپکت با استفاده از مقره

 آرم کامپوزیتی خودکراس

 پژوهشگاه نیرو
 مشاور صنعت برقهای  شرکت

 آرم های خودکراس اجرای پایلوت یك خط انتقال کمپکت با استفاده از مقره 2
ای های منطقه برق  
 های مشاور صنعت برق شرکت

3 
آرم کامپوزیتی رده  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره خودکراس

 کیلووات 400و  230، 132

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

4 
، 132آرم کامپوزیتی رده  و ساخت نمونه صنعتی مقره خودکراسطراحی 

 کیلووات 400و  230

های سازنده تجهیزات فشار قوی به خصوص  شرکت
 سازندگان مقره

 

 های کامپوزیتی رده فوق توزیع و انتقال آرم :  تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری کراس14اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

1 
آرم  دانش فنی طراحی خطوط انتقال کمپکت با استفاده از کراستدوین 

 کامپوزیتی

 پژوهشگاه نیرو
 های مشاور صنعت برق شرکت

2 
و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی کراس

 کیلووات 400

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

3 
 400و  230، 132مپوزیتی رده آرم کا طراحی و ساخت نمونه صنعتی کراس

 کیلووات
 های سازنده تجهیزات فشار قوی شرکت

 

 

 : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری تابلوهای تمام کامپوزیتی رده فشار متوسط15اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

 بنیان های دانش شرکت -نیرو پژوهشگاه  کیلووات 33و  20طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی تابلوهای کامپوزیتی  1

 کیلووات 33و  20طراحی و ساخت نمونه صنعتی تابلوهای کامپوزیتی  2
های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی و  شرکت

 تابلوهای صنعتی
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: تسلط بر فناوری طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام 16اقدام 

 جامد رزینی

 متولی ها پروژه ردیف

1 
تحقیق و مطالعه در خصوص مشخصات فنی سوئیچگیر رده توزیع فشار 

 متوسط با عایق تمام جامد رزینی

 پژوهشگاه نیرو 
 بنیان های دانش شرکت

2 
تدوین دانش فنی طراحی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام 

 جامد رزینی

 بنیان و  های دانش شرکت -پژوهشگاه نیرو 
 های مشاور صنعت برق شرکت

3 
کیلووات با عایق تمام  20ساخت نمونه آزمایشگاهی سوئیچگیر توزیع رده 

 جامد رزینی

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

 

: طرح جامع توسعه آزمایشگاههای مرجع به قابلیت انجام تستهای مختلف  شرایط محیطی مناطق خاص 17اقدام 

 کشور و توسعه پایگاه های تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیری  

 متولی ها پروژه ردیف

 توسعه و تجهیز پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیری هرمزگان 1
 نیروپژوهشگاه 

 های مشاور صنعت برق شرکت
 های سازنده تجهیزات شرکت

2 
توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرجع فشار قوی کشور با قابلیت تست شرایط 

 محیطی مناطق خاص

 پژوهشگاه نیرو
 های مشاور صنعت برق شرکت
 های سازنده تجهیزات شرکت

3 
تجهیزات طراحی و ساخت آزمایشگاه قدرت به روش سینتتیك برای تست 

 رده فوق توزیع و انتقال در کشور

 پژوهشگاه نیرو
 های مشاور صنعت برق شرکت
 های سازنده تجهیزات شرکت

 

 های بنیادی : انجام پروژه18اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

 تهیه نقشه احتمال وقوع گالوپینگ در مناطق مختلف کوهستانی کشور 1
 بنیان های دانش شرکت -پژوهشگاه نیرو 

 های کشور دانشگاه
 ای مناطق خاص های منطقه برق

 تهیه نقشه و اطلس آلودگی ریزگردها در ایران 2
 بنیان های دانش شرکت -پژوهشگاه نیرو 

 های کشور دانشگاه
 ای مناطق خاص های منطقه برق

3 
تدوین سند راهبردی مقابله با اثرات ریزگردها در شبکه انتقال و توزیع نیروی 

 کشور

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

 های کشور دانشگاه
 ای مناطق خاص های منطقه برق

 تکمیل نقشه خورندگی اتمسفری کشور 4

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

 های کشور دانشگاه
 ای مناطق خاص های منطقه برق
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 های بنیادی : انجام پروژه18اقدام 

 متولی ها پروژه ردیف

 بندی خاك مناطق مختلف کشور از نظر شدت خورندگی تهیه نقشه پهنه 5

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

 های کشور دانشگاه
 ای مناطق خاص های منطقه برق

 تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاك مناطق با اقلیم خاص کشور 6

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

 های کشور دانشگاه
 ای مناطق خاص های منطقه برق

7 
ارتینگ مناطق با اقلیم خاص تدوین سند راهبردی طرح ملی سیستم زمین و 

 کشور

 پژوهشگاه نیرو
 بنیان های دانش شرکت

 های کشور دانشگاه
 ای مناطق خاص های منطقه برق

های فشار قوی تمام بسته فلزی با عایق گازی با استفاده از  های خطوط و پست : تدوین سند توسعه فناوری19اقدام 

 های خارجی روش مناسب همكاری

 متولی ها پروژه ردیف

1 
با استفاده  GILهای گازی تمام بسته فلزی  تدوین سند توسعه فناوری پست

 های فناورانه از روش مناسب همکاری
های کشور با همکاری  دانشگاه - پژوهشگاه نیرو

 سازندگان داخلی مرتبط

2 
با استفاده  GISهای گازی تمام بسته فلزی  تدوین سند توسعه فناوری پست

 های فناورانه همکاریاز روش مناسب 
های کشور با همکاری  دانشگاه - پژوهشگاه نیرو

 سازندگان داخلی مرتبط

3 
با  MTSهای گازی  های هیبریدی پست تدوین سند توسعه فناوری ماژول

 های فناورانه استفاده از روش مناسب همکاری
های کشور با همکاری  دانشگاه - پژوهشگاه نیرو

 سازندگان داخلی مرتبط

 

های سیلیكونی در سطوح عایقی با استفاده از روش مناسب  های پوشش : تدوین سند توسعه فناوری20اقدام 

 های خارجی همكاری

 متولی ها پروژه ردیف

1 
های  مورد استفاده در پست RTVهای  تدوین سند توسعه فناوری پوشش

 های فناورانه فشار قوی واقع در مناطق آلوده از روش مناسب همکاری
های کشور با همکاری  دانشگاه - پژوهشگاه نیرو

 سازندگان داخلی مرتبط

 

 نگاشت ترسیم ره -4

ستازی   نگاشت نمایتانگر ارکتان اساستی فرآینتد پیتاده      نگاشت است. ره ریزی عملیاتی، تدوین ره آخرین گام در فرایند برنامه

هتا، تقتدم و تتأخر     انداز تا فعالیت وح راهبردی از چشمباشد. نمایش کلیه سط ریزی عملیاتی می استراتژی و خروجی فرایند برنامه
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بندی تحقق هر سطح به همراه منتابع اختصتاص یافتته، و در نهایتت،      حاکم در سطوح مختلف به ویژه در سطح اقدامات، زمان

 باشند. نگاشت می دهنده ره معرفی متولیان هر یك از سطوح، اجزای تشکیل

دهد که بسیاری از  ها نشان می های تدوین برنامه استراتژیك در سازمان ربه انجام پروژهگونه که در ابتدا عنوان شد، تج همان

دو در بررسی علل این موضوع، . اند زیادی روبرو شدهبا موانع سازی  مسیر پیادهو یا در اند  هیچگاه پیاده نشدهیا  ها استراتژیاین 

سازی استتراتژی   شوند. حال آنکه پیاده های مدیریتی اداره می با قابلیتها معموال   نااول اینکه سازم قابل تأمل است.دلیل عمده 

شکافی است که بین الیته استتراتژیك و الیته    ، وجود . دلیل دوم این امرباشد برنامه مینیازمند  های مدیریتی در کنار توانمندی

انتد،   دهمت آهای ارزشتمندی بتر روی کاغتي     تژیدر حالی که استرا ،در بسیاری از مواردکه  آنچنانها وجود دارد.  ناعملیاتی سازم

شود. هرچند این دو عامتل تتا انتدازه     ها به اجرا گياشته می ها و سیاست های اجرایی بدون توجه به استراتژی تصمیمات و برنامه

ه نیتز یتك   زیادی با هم مرتبط است ولی فقدان یك سازوکار مناسب برای تبدیل استراتژی به برنامه و اهدا  عملیاتی و روزمر

ریتزی   بنابراین، مرحله پایانی )و یا یکتی از مراحتل پایتانی( در فراینتد برنامته      آید. علت اصلی در ایجاد این شرایط به شمار می

باشتد کته نمایتانگر     استراتژیك، تدوین برنامه عملیاتی است که یکی از مهمترین دستاوردها در این مرحله، تهیه نقشته راه متی  

نگاشت  هرچند باید تاکید کرد که هیچ گاه رهریزی است.  سازی استراتژی و خروجی اصلی فرایند برنامه پیادهارکان اساسی فرایند 

راهبتری استت.    ،هتای هنرمندانته   ستازی استتراتژی قابلیتت    تواند جای راهبر را بگیرد و کلید به کارگیری این الگو در پیاده نمی

توانتد بته    هتتتای راهبتری نمتی   سازی استراتژی در فقدان قابلیت دوین و پیادههای ت ها و متدولوژی استفاده از تکنیكآنچنانکه 

 تحول سازمانی منجر شود.

پرداختته و   نگاشتت   تتری از ره  ریزی عملیاتی، در ادامه به ارائه تعاریف دقیتق  نگاشت در فرایند برنامه نظر به اهمیت تهیه ره

 کنیم. ا بیان مینگاشت ر های مورد توجه در تهیه ره ها و شاخص مولفه

نگاشت، تعاریف متعددی ارائه شده استت. در تعریفتی نستبتا      تر مفهوم ره تر و کاربردی در تالش برای توصیف هر چه دقیق

هتای کستب و کتار ستازمان محستوب       های استراتژیك و طرح نگاشت ابزار مناسبی جهت ایجاد ارتباط بین فعالیت تفصیلی، ره

 نگاشت ارائه شده است: در تفسیر مفهوم رهشود. همچنین، تعاریف ذیل  می

ها و اهدا  با اقدامات استراتژیکی که بترای تحقتق اهتدا      انداز، ارزش نگاشت ابزاری است برای ارتباط بین چشم الف( ره

 مورد نیاز است.



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
43 

 

 

 1394 مهرویرایش اول،  نگاشت برنامه تحلیلی و تهیه ره: 5فاز 

 

  

 1سررستیدهای های مختلف یك برنامه کاری را تعریف نموده و در عتین حتال    نگاشت جدولی زمانی است که بخش ب( ره

 شود. موجود در مسیر را نیز شامل می

 دهد. ای است برای شناسایی مسیر آینده که آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان می نگاشت برنامه ج( ره

 دهد. های سررسید، از زمان حال تا زمان تحقق هد ، انجام شود نشان می نگاشت آنچه را که باید در بین زمان د( ره

هتا(   ها و شتاخص  ها )اقدامات، فعالیت ها و تاکتیك ای است که شامل اهدا  کمی و کیفی، استراتژی نگاشت مجموعه ه( ره

 دهد. های زمانی و مجریان در نظر گرفته شده برای انجام این اقدامات را نشان می بوده و بازه

از جزئیات را در برگرفته تا در مجمتوع ابتزار توانمنتدی را    نگاشت باید سطح مطلوب و مناسبی  ليا برای رسیدن به هد ، ره

 ها در طول زمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهد. برای هدایت فعالیت

هتای   های موجود بین زیتر سیستتم   اگر چه برخی تعاریف کارکردهایی همچون توجیه اقتصادی اقدامات و معرفی پیچیدگی

تر کتردن انتظتارات کتاربران از     دانند، اما برخی تعاریف سعی در هر چه واقعی نگاشت می ره های یك ها را نیز از مولفه زیرساخت

ها برآید، نباید بصورت جزیتی   نگاشت نباید در صدد تشریح استراتژی کنند همانطور که ره نگاشت دارند و بیان می کارکردهای ره

 ره کنند.سازی یك فناوری اشا های فنی الزم در پیاده به تشریح زیر ساخت

نگاشت، نمایش کالنی از روش پیمودن مسیر تحقق اهدا  را در زمتان   توان اینگونه بیان نمود که ره بندی، می در یك جمع

موجود در مسیر، به  2هایی همچون شاخص تحقق اقدام، مجری و نقاط خاص کند. اگر چه استفاده از مشخصه مشخص بیان می

سازی  های اصلی در مسیر پیاده رسد در نخستین گام، ترسیم گام کند. ليا به نظر می تر این مسیر کمك می توصیف هر چه روشن

 استراتژی الزم و ضروری است.

در مناطق  های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی های توسعه فناورینگاشت های قبل، ره با توجه به موارد ذکر شده در بخش

های نتوین   ها شامل نقشه راه توسعه نظام نوآوری فناوری نگاشت ساله ترسیم شده است. این ره 10با اقلیم خاص در افق زمانی 

هتای نتوین    تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص )مبتنی بر اقدامات غیر فنی( و نیتز نقشته راه توستعه فنتاوری    

-5( و )4-5های ) ها در شکل نگاشت ر مناطق با اقلیم خاص )مبتنی بر اقدامات فنی( است. این رهتجهیزات عایقی فشار قوی د

 ( نشان داده شده است.5

                                                 
1
Deadline 

2
Milestone 
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 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص نگاشت توسعه نظام نوآوری فناوری (: ره4-5)شكل 
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 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص نگاشت توسعه فناوری (: ره5-5)شكل 
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 گیری نتیجه -5

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با  تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری»در مرحله پنجم از طرح 

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص  ، برنامه عملیاتی سند و نقشه راه توسعه فناوری«اقلیم خاص

ها است. در این گزارش ابتدا فرایند تدوین  بندی و بودجه مورد نیاز آن ها، زمان تدوین شد. این برنامه عملیاتی شامل پروژه

امات شناسایی شده در مرحله چهارم توضیح داده شد. با توجه به سطح اقدامات غیرفنی های اجرایی سند بر اساس اقد پروژه

های اجرایی تقسیم شد. پس از  تر شکسته نشود. اما اقدامات فنی سند به پروژه تصمیم گرفته شد تا این اقدامات به سطح پایین

ص شد. با توجه به شکسته نشدن اقدامات غیر فنی، ها مشخ بندی مربوط به اقدامات و پروژه بندی و بودجه این مرحله، زمان

ها مشخص شد.  ریزی عملیاتی، متولیان انجام اقدامات و پروژه زمان و هزینه برای اقدامات تعیین شد. در گام بعدی فرایند برنامه

در مناطق با اقلیم های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی  برای این کار ابتدا وضعیت موجود نهادهای مرتبط با توسعه فناوری

های نوین تجهیزات عایقی  خاص مشخص شد و سپس پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه شد و نگاشت نهادی توسعه فناوری

فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص ترسیم شد. در نهایت با توجه به این که اقدامات به دو دسته فنی و غیر فنی تقسیم شده بود 

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص و نیز برای توسعه  ه نظام نوآوری فناورینگاشت برای توسع دو ره

 ساله ترسیم شد. 10های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص در بازه  فناوری
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 های فنی : شناسنامه اقدامات و پروژه1پیوست 
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های کامپوزیتی ترانسفورماتورهای  : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری بوشینگ1طرح جامع 

 قدرت رده توزیع، فوق توزیع و انتقال

 

ای  ولتاژهای رده توزیع و هم در محدوده ولتاژهای انتقال به صورت گستردهامروزه، بوشینگهای کامپوزیتی، هم در محدوده 

مزایای قابل توجه آنها  دست اندرکاران صنعت برق، ها توسط این نوع مقره استقبال ازگیرند و انگیزه اولیه  مورد استفاده قرار می

های سرامیکی شتامل متوارد    تی در مقایسه با مقرهکامپوزی های برخی مزایای مقرهباشد.  می سرامیکی بوشینگهایدر مقایسه با 

 باشد: زیر می

 )کارکرد مناسب در مناطق با آلودگی باال بخاطر داشتن خاصیت آبگریزی )نوع سیلیکونی 

 پيیری و توانایی تحمل تنشهای وارده در  عمدی انعطا ی اه دارای مقاومت زیاد در برابر آسیبهای تخریبی و خرابکاری

 جلوگیری از وقوع خطای متوالی واحدهای پست اثر زمین لرزه و

 سرامیکی در مقایسه با بوشینگهای تر ولتاژ ایستایی مناسب  

 دهد. نصب آسان که هزینه نیروی انسانی را کاهش می 

 بوشتینگهای  بترای  کته معمتوال   را  بوشتینگها های نگهداری همچون شستن  هزینه ،کامپوزیتی استفاده از بوشینگهای 

 دهد. باشد کاهش می مییط آلودگی سنگین محیطی مورد نیاز سرامیکی در شرا

 

 های کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع و انتقال ساختار بوشینگ 

 های کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع و انتقال شامل اجزاء ذیل است: بوشینگ یك

o  ( هسته تو خالیhollow Core) 

o (  بدنهHousing) 

o چترك (Weather Sheds) 

o ( سطوح اینترفیسInterface) 

o ( یراق آالتEnd Fitting) 
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 : بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی 

ای تحقیقتاتی در داختل کشتور صتورت نگرفتته و       تاکنون در خصوص بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت پتروژه 

 ده داخلی در کشور وجود ندارد .سازنباشد.  موضوع جدید می

 در این خصوص شرکتهای معتبر و بزرگ خارجی از جمله :

LAPP  آلمان ،SEDIVER  فرانسه  ،NGK  ژاپن  ،K-LINE  کانادا  ،OHIO-BRASS   آمریکتا  ،APEX  و  آمریکتا

SEFAG در خصوص ساخت و تولید این نوع مقره ها فعالیت دارند. آلمان 

 

  بوشینگهای کامپوزیتی ترانسفورماتورهای رده قدرت توزیع و انتقالچالشهای فنی ساخت 

o ضرورت اخي دانش فنی طراحی الکتریکال و مکانیکال بوشینگ ترانسفورماتورهای قدرت در هر رده ولتاژی 

o عدم وجود سازندگان داخلی بوشینگ ترانسفورماتورهای قدرت در کشور 

o به به دالیل مختلف فنی و اقتصادی به کشور وارد نگردیده است. تکنولوژی ساخت هسته کامپوزیتی توخالی تاکنون 

o  عدم امکان انجام تمام آزمونهای استاندارد در داخل کشور 

o  نیاز به طراحی و ساخت قالبهای ویژه و خاص در هر رده ولتاژی که هزینه ساخت نمونه نیمه صنعتی را بسیار افزایش

 می دهد.

 

  ساخت بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای توزیعع و قعدرت در   شرح کلی مراحل اجرایی کار برای

 کیلوولت( 400و  230، 132، 63، 33، 20هر رده ولتاژی )

اقتصادی استفاده از بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای  –آوری مدارك و استانداردها و بررسی فنی  مترحله اول: جمع

 قدرت در شبکه انتقال نیرو

ات هماهنگی عایقی، مالحظات مربوط به بار گياری مکانیکی و  طرح یراق آالت در پستهای انتقال مترحله دوم: مالحظ

 و تعیین مشخصات فنی نهایی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرتمجهز به 

 بررسی مسائل هماهنگی عایقی  – 2-1
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 بررسی بارگياری مکانیکی  – 2-2

 آالت و اتصاالت  بررسی یراق –2-3

 بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرتتعیین مشخصات فنی  – 2-4

 مترحله سوم: طراحی الکتریکی و مکانیکی و استخراج آزمونها

 طراحی الکتریکی -3-1

 طراحی مکانیکی  -3-2

 استخراج آزمونها -3-3

 سوم( در هر رده ولتاژیمترحله چهارم: ساخت بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت )طراحی شده در مرحله 

 طراحی و ساخت قالب روکش -4-1

 آالت  طراحی و ساخت یراق -4-2

 سفارش و ساخت حلقه کرونا -4-3

 سفارش ساخت هسته بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت -4-4

  بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرتمونتاژ کامل  -4-5

 IEC60137المللی  الکتریکی و مکانیکی )داخل و خارج کشور( مطابق با استاندارد بینمترحله پنجم: انجام آزمونهای 

 مرحله ششم: در صورت ضرورت ) عدم اخي تاییدیه کامل آزمونها( رفع اشکاالت، باز طراحی و انجام آزمون مجدد

 

 های تحقق طرح شاخص 

o قدرت وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای 

o وضعیت ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت 

 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 
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o بنیان های دانش شرکت 

o های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی به خصوص سازندگان مقره و ترانسفورماتور شرکت 

هاي کامپوزیتی  : تسلط بر فناوري طراحی و ساخت بوشینگ1امع هاي مربوط به طرح ج بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه1-)الفجدول 

 ترانسفورماتورهاي قدرت رده توزیع، فوق توزیع و انتقال

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 ریال()میلیون 

1 

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی 
بوشتتتتتتتتینگ کتتتتتتتتامپوزیتی 
ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع 

 کیلوولت 33و  20

16      

2 

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی 
بوشتتتتتتتتینگ کتتتتتتتتامپوزیتی 
ترانسفورماتورهای قدرت رده انتقال 

 کیلوولت 400و  230، 132، 63

30      

3 

صتتنعتی طراحتتی و ستتاخت نمونتته 
بوشتتتتتتتتینگ کتتتتتتتتامپوزیتی 
ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع 

 کیلوولت 33و  20

16      

4 

طراحتتی و ستتاخت نمونتته صتتنعتی 
بوشتتتتتتتتینگ کتتتتتتتتامپوزیتی 
ترانسفورماتورهای قدرت رده انتقال 

 کیلوولت 400و  230، 132، 63

30      

 

های جریان و ولتاژ رده  ترانسهای کامپوزیتی  : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ2طرح جامع 

 توزیع و انتقال فوق

رامترهای ولتاژ و جریان هستیم ولی از آنجتا کته ایتن    ادر صنعت برق برای دو منظور اندازه گیری و حفاظت نیاز به میزان پ

پتس نتاگزیر بته    مقادیر اعداد بزرگی می باشند ليا دسترسی به آنها نه عملی بوده و نه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است 

ز ترانسهای جریان وولتاژ می باشیم تا این مقادیر را به مقادیر کوچکتری که کسری از مقادیر واقعی می باشند تبتدیل  ه ااستفاد

نماییم. در واقع این تجهیزات نمونه کوچك شده ، با درصد خطایی بسیار کم از ولتاژ و جریان طر  اولیه هستند و چون تمامی 
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ازه گیری همچون آمپرمتر، ولتمتر، وارمتر و.......و نیز رله های حفاظتی بر اساس میزان جریان و ولتاژ ثانویه این دستگاه های اند

 تجهیزات ساخته می شوند ليا می توان به کمك این ترانسها به اهدا  حفاظت و اندازه گیری دست یافت.

، موارد بطور کامل در اقدام های سرامیکی مقایسه با مقرهدر خصوص مزایای و ضرورت استفاده از بوشینگهای کامپوزیتی در 

 یك بیان گردیده است و در اینجا از تکرار مطالب خودداری می گردد.

 های جریان و ولتاژ های کامپوزیتی ترانس ساختار بوشینگ 

 :های جریان و ولتاژ رده فوق توزیع و انتقال شامل اجزاء ذیل است های کامپوزیتی ترانس بوشینگ یك

o  ( هسته تو خالیhollow Core) 

o (  بدنهHousing) 

o ( چتركWeather Sheds) 

o ( سطوح اینترفیسInterface) 

o ( یراق آالتEnd Fitting) 

 : بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی 

ای تحقیقاتی در داخل کشور صورت نگرفتته و   های جریان و ولتاژ پروژه های کامپوزیتی ترانس تاکنون در خصوص بوشینگ

 در این خصوص شرکتهای معتبر و بزرگ خارجی از جمله : سازنده داخلی در کشور وجود ندارد .باشد.  موضوع جدید می

LAPP  آلمان ،SEDIVER  فرانسه  ،NGK  ژاپن  ،K-LINE  کانادا  ،OHIO-BRASS   آمریکتا  ،APEX  و  آمریکتا

SEFAG در خصوص ساخت و تولید این نوع مقره ها فعالیت دارند. آلمان 

 چالشهای فنی ساخت بوشینگهای کامپوزیتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ رده انتقال 

o اتورهای جریان و ولتاژ در هر رده ولتاژیضرورت اخي دانش فنی طراحی الکتریکال و مکانیکال بوشینگ ترانسفورم 

o عدم وجود سازندگان داخلی بوشینگ ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ در کشور 

o .تکنولوژی ساخت هسته کامپوزیتی توخالی تاکنون به به دالیل مختلف فنی و اقتصادی به کشور وارد نگردیده است 

o ل کشور عدم امکان انجام تمام آزمونهای استاندارد در داخ 
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o  نیاز به طراحی و ساخت قالبهای ویژه و خاص در هر رده ولتاژی که هزینه ساخت نمونه نیمه صنعتی را بسیار افزایش

 می دهد.

 شرح مراحل اجرایی کار 

های  های کامپوزیتی ترانس اقتصادی استفاده از بوشینگ –آوری مدارك و استانداردها و بررسی فنی  جمع -مترحله اول 

 جریان و ولتاژ در شبکه انتقال نیرو

مالحظات هماهنگی عایقی، مالحظات مربوط به بار گياری مکانیکی و  طرح یراق آالت و تعیین مشخصات –مترحله دوم 

 فنی نهایی

 بررسی مسائل هماهنگی عایقی  – 2-1

 کی بررسی بارگياری مکانی – 2-2

 آالت و اتصاالت  بررسی یراق –2-3

 های جریان و ولتاژ های کامپوزیتی ترانس تعیین مشخصات فنی بوشینگ – 2-4

 طراحی الکتریکی و مکانیکی و استخراج آزمونها -مترحله سوم

 طراحی الکتریکی -3-1

 طراحی مکانیکی  -3-2

 استخراج آزمونها -3-3

 انیکی براساس استانداردهای مربوطهاستخراج آزمونهای الکتریکی، مک -3-3-1

 استخراج آزمونهای موادی-3-3-2

 ارزیابی آزمایشگاههای معتبر به منظور انجام آزمونها -3-3-3

 های جریان و ولتاژ های کامپوزیتی ترانس ساخت بوشینگ -مترحله چهارم 

 طراحی و ساخت قالب روکش -4-1

 آالت  طراحی و ساخت یراق -4-2

 ساخت حلقه کروناسفارش و  -4-3

 سفارش ساخت هسته بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ -4-4
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 مونتاژ کامل بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ -4-5

 و ارائه نمونه نهایی  IEC60137المللی  انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی مطابق با استاندارد بین -مترحله پنجم

 در صورت ضرورت ) عدم اخي تاییدیه کامل آزمونها( رفع اشکاالت، باز طراحی و انجام آزمون مجدد -مرحله ششم

 های تحقق طرح شاخص 

o وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ رده فوق توزیع و انتقال 

o ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ رده فوق توزیع و انتقال وضعیت ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی شرکت 

یتی هاي کامپوز : تسلط بر فناوري طراحی و ساخت بوشینگ2طرح جامع هاي مربوط به  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه2-)الفجدول 

 هاي جریان و ولتاژ رده فوق توزیع و انتقال ترانس

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی 
بوشتتتتتتتتینگ کتتتتتتتتامپوزیتی 
ترانستفورماتورهای جریتتان و ولتتتاژ  

 400و  230، 132، 63رده انتقتتتال 
 کیلوولت

30      

2 

طراحتتی و ستتاخت نمونتته صتتنعتی 
بوشتتتتتتتتینگ کتتتتتتتتامپوزیتی 
ترانستفورماتورهای جریتتان و ولتتتاژ  

 400و  230، 132، 63رده انتقتتتال 
 کیلوولت

30      
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کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده فوق توزیع های  : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ3طرح جامع 

 و انتقال

، موارد بطور کامل در اقدام های سرامیکی در خصوص مزایای و ضرورت استفاده از بوشینگهای کامپوزیتی در مقایسه با مقره

 یك بیان گردیده است و در اینجا از تکرار مطالب خودداری می گردد.

 همراه با ذکر منابع اساسی : بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی 

ای تحقیقاتی در داخل کشور صورت نگرفتته و موضتوع    های کامپوزیتی کلیدهای قدرت پروژه تاکنون در خصوص بوشینگ

 در این خصوص شرکتهای معتبر و بزرگ خارجی از جمله : سازنده داخلی در کشور وجود ندارد .باشد.  جدید می

LAPP  آلمان ،SEDIVER  فرانسه  ،NGK  ژاپن  ،K-LINE  کانادا  ،OHIO-BRASS   آمریکتا  ،APEX  و  آمریکتا

SEFAG در خصوص ساخت و تولید این نوع مقره ها فعالیت دارند. آلمان 

 رده انتقال چالشهای فنی ساخت بوشینگهای کامپوزیتی کلیدهای قدرت 

o هر رده ولتاژی ضرورت اخي دانش فنی طراحی الکتریکال و مکانیکال بوشینگ کلیدهای قدرت در 

o عدم وجود سازندگان داخلی بوشینگ کلیدهای قدرت در کشور 

o .تکنولوژی ساخت هسته کامپوزیتی توخالی تاکنون به به دالیل مختلف فنی و اقتصادی به کشور وارد نگردیده است 

o  عدم امکان انجام تمام آزمونهای استاندارد در داخل کشور 

o  و خاص در هر رده ولتاژی که هزینه ساخت نمونه نیمه صنعتی را بسیار افزایش نیاز به طراحی و ساخت قالبهای ویژه

 می دهد.

 شرح مراحل اجرایی کار 

کلیدهای های کامپوزیتی  اقتصادی استفاده از بوشینگ –آوری مدارك و استانداردها و بررسی فنی  جمع -مترحله اول 

 در شبکه انتقال نیروقدرت 

عایقی، مالحظات مربوط به بار گياری مکانیکی و  طرح یراق آالت و تعیین مشخصات مالحظات هماهنگی –مترحله دوم 

 فنی نهایی

 بررسی مسائل هماهنگی عایقی  – 2-1
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 بررسی بارگياری مکانیکی  – 2-2

 آالت و اتصاالت  بررسی یراق –2-3

 کلیدهای قدرتهای کامپوزیتی  تعیین مشخصات فنی بوشینگ – 2-4

 الکتریکی و مکانیکی و استخراج آزمونهاطراحی  -مترحله سوم

 طراحی الکتریکی -3-1

 طراحی مکانیکی  -3-2

 استخراج آزمونها -3-3

 استخراج آزمونهای الکتریکی، مکانیکی براساس استانداردهای مربوطه -3-3-1

 استخراج آزمونهای موادی-3-3-2

 ارزیابی آزمایشگاههای معتبر به منظور انجام آزمونها -3-3-3

 های کامپوزیتی کلیدهای قدرت )طراحی شده در مرحله سوم( ساخت بوشینگ -حله چهارم متر

 طراحی و ساخت قالب روکش -4-1

 آالت  طراحی و ساخت یراق -4-2

 سفارش و ساخت حلقه کرونا -4-3

 سفارش ساخت هسته بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت  -4-4

 قدرتمونتاژ کامل بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای  -4-5

 و ارائه نمونه نهایی  IEC60137المللی  انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی مطابق با استاندارد بین -مترحله پنجم

 در صورت ضرورت ) عدم اخي تاییدیه کامل آزمونها( رفع اشکاالت، باز طراحی و انجام آزمون مجدد -مرحله ششم

 های تحقق طرح شاخص 

o بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده فوق توزیع و انتقال وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی 

o وضعیت ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت رده فوق توزیع و انتقال 

 متولیان اجرای طرح 
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o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی به خصوص سازندگان مقره و کلید قدرت شرکت 

هاي کامپوزیتی  : تسلط بر فناوري طراحی و ساخت بوشینگ3طرح جامع هاي مربوط به  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه3-)الفل جدو

 کلیدهاي قدرت رده فوق توزیع و انتقال

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی 
بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت 

 400و  230، 132، 63رده انتقتتتال 
 کیلوولت

30      

2 

طراحتتی و ستتاخت نمونتته صتتنعتی 
بوشینگ کامپوزیتی کلیدهای قدرت 

 400و  230، 132، 63رده انتقتتتال 
 کیلوولت

30      

: تسلط بر فناوری طراحی و ساخت بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده فوق توزیع و انتقال4طرح جامع   

در پستهای رده انتقال واقع در مناطق  آلوده یکی از بهتترین راهکارهتا اجترای ستاختمان پستت در فضتای سرپوشتیده و        

امر استتفاده از بوشتینگهای کتامپوزیتی دیتواری جهتت      محافظت شده در برابر شرایط محیطی می باشد. یکی از ملزومات این 

 برقراری اتصاالت خطوط انتقال نیروی بیرونی با پست می باشد.

بوشینگ کامپوزیتی که نقش نگهدارنده و تکیه گاه را بر عهده دارند نوع طراحی و نحتوه قرارگیتری و اهمیتت کتاربری از     

طی آسیب پيیر می باشند. استفاده از تکنولوژی کامپوزیت راهکتار اصتلی   لحاظ عایقی و به لحاظ عملکرد در برابر آلودگی محی

 مقابله با این معضالت در مناطق با اقلیم خاص می باشد.

 های کامپوزیتی مزایای مقره 

 در خصوص مزایای استفاده از کامپوزیتها به تفصیل در اقدامات قبل توضیحات ارائه گردیده است.

  نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی :بررسی سابقه موضوع از لحاظ 
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ای تحقیقاتی در داخل کشتور صتورت نگرفتته و موضتوع      تاکنون در خصوص بوشینگ کامپوزیتی دیواری رده انتقال پروژه

 باشد. در خصوص این تجهیز سازنده داخلی جهت رده فوق توزیع و انتقال در کشور وجود ندارد. جدید می

 بر و بزرگ خارجی از جمله :در این خصوص شرکتهای معت

LAPP  آلمان ،SEDIVER  فرانسه  ،NGK  ژاپن  ،K-LINE  کانادا  ،OHIO-BRASS   آمریکتا  ،APEX  و  آمریکتا

SEFAG در خصوص ساخت و تولید این نوع مقره ها فعالیت دارند. آلمان 

 چالشهای فنی ساخت بوشینگهای کامپوزیتی دیواری 

o  الکتریکال و مکانیکال بوشینگ دیواری در هر رده ولتاژیضرورت اخي دانش فنی طراحی 

o عدم وجود سازندگان داخلی بوشینگ دیواری در کشور 

o .تکنولوژی ساخت هسته کامپوزیتی توخالی تاکنون به به دالیل مختلف فنی و اقتصادی به کشور وارد نگردیده است 

o  عدم امکان انجام تمام آزمونهای استاندارد در داخل کشور 

o ز به طراحی و ساخت قالبهای ویژه و خاص در هر رده ولتاژی که هزینه ساخت نمونه نیمه صنعتی را بسیار افزایش نیا

 می دهد.

 شرح مراحل اجرایی کار 

اقتصادی استفاده از بوشینگ کامپوزیتی دیواری در شبکه  –آوری مدارك و استانداردها و بررسی فنی  جمع -مترحله اول 

 انتقال نیرو

مالحظات هماهنگی عایقی، مالحظات مربوط به بار گياری مکانیکی و  طرح یراق آالت در پستهای انتقال –مترحله دوم 

 کیلوولت 400و  230، 132، 63 بوشینگ کامپوزیتیو تعیین مشخصات فنی نهایی بوشینگ کامپوزیتی دیواری مجهز به 

 نهاطراحی الکتریکی و مکانیکی و استخراج آزمو -مترحله سوم

 ساخت بوشینگ کامپوزیتی دیواری )طراحی شده در مرحله سوم( -مترحله چهارم 

 طراحی و ساخت قالب روکش -4-1

 دیواری بوشینگ کامپوزیتیآالت  طراحی و ساخت یراق -4-2

 دیواری بوشینگ کامپوزیتیسفارش و ساخت حلقه کرونای  -4-3

 دیواری بوشینگ کامپوزیتیسفارش ساخت هسته  -4-4
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 دیواری بوشینگ کامپوزیتیمونتاژ کامل  -4-5

 انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی )داخل و خارج کشور( و ارائه نمونه نهایی  -مترحله پنجم

 انجام آزمونهای الکتریکی داخل کشور -5-1

 انجام آزمونهای مکانیکی و موادی در داخل کشور -5-2

 ها و انجام مجدد آزمونهاشناسایی و بررسی عیوب احتمالی و اصالح آن -5-3

 انجام هماهنگی و انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی خارج کشور -5-4

 های تحقق طرح شاخص 

o وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده فوق توزیع و انتقال 

o قالوضعیت ساخت نمونه صنعتی بوشینگ کامپوزیتی نوع دیواری رده فوق توزیع و انت 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o های تولیدکننده تجهیزات فشار قوی به خصوص سازندگان مقره شرکت 

هاي کامپوزیتی  طراحی و ساخت بوشینگ: تسلط بر فناوري 4طرح جامع هاي مربوط به  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه4-)الفجدول 

 و انتقالنوع دیواري رده فوق توزیع 

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی 
بوشینگ کتامپوزیتی نتوع دیتواری    

 400و  230، 132، 63رده انتقتتتال 
 کیلوولت
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طراحتتی و ستتاخت نمونتته صتتنعتی 
بوشینگ کتامپوزیتی نتوع دیتواری    
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 کیلوولت
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های کامپوزیتی  های کامپوزیتی اتكایی پست و مقره : تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مقره5طرح جامع 

 اتكایی سكسیونرها رده فوق توزیع و انتقال

های اتکایی پست که نقش نگهدارنده و تکیه گاه باسبار در پستهای فشارقوی رده انتقال را بر عهده دارند و هم چنین مقره 

مقره های اتکایی سکسیونرها با توجه به نوع و فلسفه طراحی از لحاظ عایقی در نوع پرسلینی متعار  آن از آستیب پتيیرترین   

درصد خطاهای عایقی ناشی  90رد در برابر آلودگی محیطی می باشند و بیش از تجهیزات در پستهای فشار قوی به لحاظ عملک

از آلودگی در پستهای فشار قوی به این دو تجهیز مربوط میشوند. استفاده از تکنولوژی کامپوزیت راهکار اصلی مقابلته بتا ایتن    

 معضالت در مناطق با اقلیم خاص می باشد.

 های کامپوزیتی مزایای مقره 

 مزایای استفاده از کامپوزیتها به تفصیل در اقدامات قبل توضیحات ارائه گردیده است.در خصوص 

 اتكایی پست کامپوزیتی  ساختار مقره 

 مقره کامپوزیتی شامل اجزاء ذیل است: یك

o ( هسته توپرCore) 

o ( بدنه عایقیHousing) 

o ( چتركWeather Sheds) 

o ( سطوح اینترفیسInterface) 

o ( یراق آالتEnd Fitting) 

 های کامپوزیتیهسته مقره 

یتا   1(GFRجنس اپوکسی یتا پلتی استتر فتایبرگالس تقویتت شتده   )      دهد. از  بخش داخلی مقره کامپوزیتی را تشکیل می

 (FRP)ای تقویت شده  پالستیك رشته
یا کالس مقاوم در برابر  ”E“الکتریکی نرمال الس و یا فایبرگالسهای تك جهته با ک 2

کتارایی  باشد. رزین معموال  از اپوکسی پلی استر و یا وینیل استر میباشند. جنس  های رزینی می در داخل شبکه ”E-CR“اسید 

های با هسته میان تهی به کار  های جامد و تیوبهایی که در مقره الکتریکی هسته، به کیفیت اشباع هسته وابسته است. زیرا میله

                                                 
1
 .Glass Fibre Reinforced (GFR) Epoxy or Polyester 

2
 .Filament Reinforced Plastic (FRP) 
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باشتد. بیشتتر    گیتری فایبرهتا منتوط متی     خواص مکانیکی و الکتریکی آنها به جهت باشند و روند، هر دو موادی ناهمگن می می

قابتل  در کارخانته  توسط آن هر طولی از میلته   وباشد  فرایندی پیوسته می کهشوند  پالتروژن ساخته می به روشهای جامد  میله

 ساخت است. 

 های کامپوزیتیروکش هسته و چترك مقره 

است پيیر الکتریکی آسیب تخلیهرطوبت و  ،مانند تشعشعات ماوراءبنفش یدر مقابل عوامل مخرب های کامپوزیتیهسته مقره

( و چتترك پلیمتری   Polymer Sheathشامل روکتش پلیمتری )  ند. ک محافظت میاست از آن یك پوشش پلیمری و بدنه که 

(Polymer Shedمی ) باشند. که به صورت مجزا یا یکپارچه می باشد 

ی از مقاومت باالیی در برابر تشعشعات ماوراءبنفش برخوردار بوده و همچنتین خصوصتیت آبگریتزی قتویتری     مواد سیلیکون

سیلیکونی برای مواد  . به همین دلیلدهندها، حتی هنگامیکه سطح آنها بسیار مرطوب گردد، از خود نشان می EPDMنسبت به 

هتای کتامپوزیتی اجتزا    چترك مقتره  باشند.ند، بسیار مورد توجه میاستفاده در مناطقی که آلودگی باالی دریایی و یا صنعتی دار

 رونتد. هستند که به منظور افزایش فاصله خزشی و استقامت الکتریکتی بکتار متی    -روکش هسته –عایقی از جنس پلیمر بدنه 

ق کننده، دخالت دارند که به عالوه بر موارد یاد شده، عوامل دیگری نیز در استفاده از االستومرهای سیلیکون به عنوان مواد عای

 طور خالصه عبارتند از: 

قابلیت ایجاد اتصال یکنواخت با پوشش عایق، نم ناپيیری نسبت به آب، روغن و آلتوده ستازهای هتدایتی از قبیتل      -الف

 دوده، ذرات فلزی و ... 

 باال بودن مقاومت در برابر ازن وتخزیب ناشی از آن  -ب

 مقاومت عالی در مقابل ارتعاش و ضربه حتی در درجه حرارتهای پایینتر از صفر  -ج

 مقاومت عالی در برابر سایش  -د

 فقدان جاذبه برای جوندگان ، پرندگان و... که همواره یکی از مشکالت روکش کابلها را فراهم می سازد.  -ه

ها بازی می کنتد چترا کته میتوانتد برختود       در کارایی مقرّهنقش مهمی را  -طرح پروفیل چترکها –ضمنا طرّاحی ژئومتری 

 پاالیی )توسط باد و باران( مسیرهای جریان نشتی و توزیع تنش های الکتریکی اثر بگيارد. 

ها و  ها، محل مدخل ترین مرحله طراحی قالب روکش، مرور طرح قطعه به منظور تعیین محل خط جدائی، محل پران اساسی

ترین نوع سنگ زدن  ترین وضعیت قرار گیرد و به ساده است. خط جدائی باید جایی باشد که قطعه در سادهمجراهای خروج هوا 
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بعد از خارج شدن از قالب احتیاج داشته باشد. البته سیستم پران باید آنگونه باشتد کته نیتروی حاصتل از حرکتت آن بته کتار،        

ار گرفتن آن بدهد. مجراهای گاز یا هوا باید جایی باشند که احتمال پیچیدگی ندهد و نیز امکان خروج هوا یا گاز را در محل قر

 جمع شدن هوا بیشتر است.

 : بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی 

باشد.  میای تحقیقاتی در داخل کشور صورت نگرفته و موضوع جدید  تاکنون در خصوص مقره اتکایی پست رده انتقال پروژه

 در خصوص این تجهیز سازنده داخلی جهت رده فوق توزیع و انتقال در کشور وجود ندارد.

 در این خصوص شرکتهای معتبر و بزرگ خارجی از جمله :

LAPP  آلمان ،SEDIVER  فرانسه  ،NGK  ژاپن  ،K-LINE  کانادا  ،OHIO-BRASS   آمریکتا  ،APEX  و  آمریکتا

SEFAG و تولید این نوع مقره ها فعالیت دارند.در خصوص ساخت  آلمان 

 های کامپوزیتی اتكایی سكسیونرها های کامپوزیتی اتكایی پست و مقره چالشهای فنی ساخت مقره 

o عدم وجود سازندگان داخلی در کشور 

o .تکنولوژی ساخت هسته کامپوزیتی توپر تاکنون به به دالیل مختلف فنی و اقتصادی به کشور وارد نگردیده است 

o  عدم امکان انجام تمام آزمونهای استاندارد در داخل کشور 

o  نیاز به طراحی و ساخت قالبهای ویژه و خاص در هر رده ولتاژی که هزینه ساخت نمونه نیمه صنعتی را بسیار افزایش

 می دهد.

 شرح مراحل اجرایی کار 

کامپوزیتی در شبکه  اقتصادی استفاده از مقره اتکایی پست –آوری مدارك و استانداردها و بررسی فنی  جمع -مترحله اول 

 انتقال نیرو

مالحظات هماهنگی عایقی، مالحظات مربوط به بار گياری مکانیکی و  طرح یراق آالت در پستهای انتقال –مترحله دوم 

 وولتکیل 400و  230، 132، 63و تعیین مشخصات فنی نهایی مقره کامپوزیتی  مقره اتکایی پستمجهز به 

 طراحی الکتریکی و مکانیکی و استخراج آزمونها -مترحله سوم

 ساخت مقره کامپوزیتی اتکایی پست )طراحی شده در مرحله سوم( -مترحله چهارم 
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 طراحی و ساخت قالب روکش -4-1

 آالت مقره کامپوزیتی اتکایی پست طراحی و ساخت یراق -4-2

 ی اتکایی پستسفارش و ساخت حلقه کرونای مقره کامپوزیت -4-3

 سفارش ساخت هسته مقره کامپوزیتی اتکایی پست  -4-4

 مونتاژ کامل مقره -4-5

 انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی )داخل و خارج کشور( و ارائه نمونه نهایی  -مترحله پنجم

 انجام آزمونهای الکتریکی داخل کشور -5-1

 کشورانجام آزمونهای مکانیکی و موادی در داخل  -5-2

 شناسایی و بررسی عیوب احتمالی و اصالح آنها و انجام مجدد آزمونها -5-3

 انجام هماهنگی و انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی خارج کشور -5-4

 های تحقق طرح شاخص 

o  وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره کامپوزیتی اتکایی پست و مقره کامپوزیتی اتکایی سکسیونر رده فوق توزیع

 و انتقال

o  وضعیت ساخت نمونه صنعتی مقره کامپوزیتی اتکایی پست و مقره کامپوزیتی اتکایی سکسیونر رده فوق توزیع و

 انتقال

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o های تولیدکننده مقره شرکت 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
68 

 

 

 1394 مهرویرایش اول،  نگاشت برنامه تحلیلی و تهیه ره: 5فاز 

 

 

هاي کامپوزیتی  مقره تسلط بر فناوري طراحی و ساخت :5هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه5-)الفجدول 

 رده فوق توزیع و انتقال هاي کامپوزیتی اتکایی سکسیونرها اتکایی پست و مقره

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 کلبودجه 

 )میلیون ریال(

1 

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی 
مقتتره کتتامپوزیتی اتکتتایی پستتت و 
مقره کامپوزیتی اتکتایی سکستیونر   

 400و  230، 132، 63رده انتقتتتال 
 کیلوولت

30      

2 

طراحتتی و ستتاخت نمونتته صتتنعتی 
مقره کامپوزیتی اتکایی پست و مقر 
کتتامپوزیتی اتکتتایی سکستتیونر رده 

 400و  230، 132، 63انتقتتتتتتتال 
 کیلوولت

30      

 

 ها و سطوح عایقی فشار قوی های نانوسرامیک در مقره : تسلط بر فناوری ساخت پوشش6طرح جامع 

در زمان این پوششها  استفاده ازباشند.  دارای خواص ویژه ای نظیر ابر آبگریز و خودپاالیندگی می سرامیكپوششهای نانو 

آلودگی های موجود و چسبندگی ب شدن ومشکالت ناشی از رس باعث کاهشبه عنوان لعاب سطح خارجی مقره مقره ساخت 

 .خواهد شد در محیط بر روی سطوح این مقره

صنعتی زیاد است، بسیار محیطی و های  این پوشش جهت کاربرد در صنایع برق کشور، به ویژه در مناطقی که میزان آالینده

و سطح مقره دارای   مناسب است در مقایسه با سرامیکهای متعار  بسیار این پوشش گریزیخواص آب پرکاربرد خواهد بود.

 خاصیت خود تمیز شوندگی و خود پاالیندگی بیشتری خواهد بود.

  چالشهای فنی 

o نوظهور بودن موضوع و کمبود منابع، سوابق و تجربیات 

o عدم وجود تولید کنندگان داخلی در کشور 

o  تولید کنندگان خارجیمحدود بودن 

o عدم وجود تجربه بهره برداری در کشور 
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o  عدم امکان انجام تمام آزمونهای استاندارد در داخل کشور 

 های تحقق طرح شاخص 

o ها و سطوح عایقی های نانوسرامیك مورد استفاده بر روی مقره وضعیت ساخت نمونه آزمایشگاهی پوشش 

o ها و سطوح عایقی وسرامیك مورد استفاده بر روی مقرههای نان صنعتی پوشش وضعیت ساخت نمونه نیمه 

 متولیان اجرای طرح 

o ستاد فناوری نانو 

o پژوهشگاه نیرو 

o پژوهشگاه پلیمر 

ها و  هاي نانوسرامیك در مقره : تسلط بر فناوري ساخت پوشش6هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه6-)الفجدول 

 سطوح عایقی فشار قوي

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 

ستتتاخت نمونتتته آزمایشتتتگاهی   
هتتای نانوستترامیك متتورد   پوشتتش

هتا و ستطوح    استفاده بر روی مقتره 
 عایقی

18      

2 

نمونتتته نیمتتته صتتتنعتی ستتتاخت 
هتتای نانوستترامیك متتورد   پوشتتش

هتا و ستطوح    استفاده بر روی مقتره 
 عایقی

18      

 

ها و سطوح عایقی  های نانوکامپوزیت در مقره : تسلط بر فناوری ساخت و بكارگیری پوشش7طرح جامع 

 فشار قوی

 

باشند. اعمال این پوششها بر روی مقره  خودپاالیندگی میپوششهای نانو کامپوزیتی دارای خواص ویژه ای نظیر ابر آبگریز و 

این پوشش  .خواهد شد ب شدن آلودگی های موجود در محیط بر روی سطوح این مقرهومشکالت ناشی از رس باعث کاهش
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رد خواهد صنعتی زیاد است، بسیار پرکاربمحیطی و های  جهت کاربرد در صنایع برق کشور، به ویژه در مناطقی که میزان آالینده

 بود. 

  چالشهای فنی 

o نوظهور بودن موضوع و کمبود منابع، سوابق و تجربیات 

o عدم وجود تولید کنندگان داخلی در کشور 

o محدود بودن تولید کنندگان خارجی 

o عدم وجود تجربه بهره برداری در کشور 

o  عدم امکان انجام تمام آزمونهای استاندارد در داخل کشور 

 های تحقق طرح شاخص 

o ها و سطوح عایقی های نانوکامپوزیت مورد استفاده بر روی مقره وضعیت ساخت نمونه آزمایشگاهی پوشش 

o ها و سطوح عایقی های نانوکامپوزیت مورد استفاده بر روی مقره وضعیت ساخت نمونه صنعتی پوشش 

o های نانوکامپوزیت بر روی یك پست فشار قوی وضعیت اجرای پایلوت اعمال پوشش 

 جرای طرحمتولیان ا 

o ستاد فناوری نانو 

o پژوهشگاه نیرو 

o پژوهشگاه پلیمر 

o ای سواحل جنوبی کشور های منطقه برق 

هاي  : تسلط بر فناوري ساخت و بکارگیري پوشش7هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه7-)الفجدول 

 ها و سطوح عایقی فشار قوي نانوکامپوزیت در مقره

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
ستتتتاخت نمونتتتته آزمایشتتتتگاهی  

هتتای نانوکامپوزیتتت متتورد   پوشتتش
18      
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 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

هتا و ستطوح    استفاده بتر روی مقتره  
 عایقی

2 

صتتتنعتی ستتتاخت نمونتتته نیمتتته  
هتتای نانوکامپوزیتتت متتورد   پوشتتش

هتا و ستطوح    استفاده بتر روی مقتره  
 عایقی

18      

3 

هتای   اجرای پایلوت اعمتال پوشتش  
نانوکامپوزیت بر روی یك پست فشار 
قوی واقع در مناطق آلوده و ارزیتابی  

 عملکرد آن در طول زمان

6      

 

ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ با عایق : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری 8طرح جامع 

 گازی رده انتقال

به عنوان عایق داخلتی در تجهیتزات پستتهای فشتار قتوی در مقایسته بتا         SF6بطور کلی استفاده از عایقهای گازی نظیر 

 عایقهای روغنی متعار  بویژه در مناطق با اقلیم خاص مزایای ذیل را به همراه خواهد داشت:

o  الکتریك باالتر تجهیزاستقامت دی 

o  افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی تجهیز 

o  گاز  –حي  خطر آتش سوزیSF6       غیر قابل اشتعال بوده و بنابراین برخال  روغتن ترانستفور خطتر آتتش ستوزی

 .بهمراه ندارد

o  را  امتواج پتر فشتاری    ،در تجهیزات عایق شده با روغن ممکن است محصوالت ناشی از تجزیته  -حي  خطر انفجار

افتزایش فشتار فقتط از     SF6  بهمراه داشته باشد که موجب متالشی شدن تجهیز گردد اما در یك دستگاه پرشده بتا 

 .انبساط حرارتی گاز حاصل می شود

o         کاهش محسوس میزان نفوذ رطوبت اتمسفری به محفظه داخلی عتایق درونتی بته علتت آب بنتدی بستیار مناستبتر

 سیستمهای با عایق گازی

o تن خطر نشت روغن و تبعات منفی آن به لحاظ استقامت دی الکتریك و نیز معضالت زیست محیطیاز میان رف 
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o کاهش وزن و ابعاد تجهیز و تسهیل شرایط  حمل و نقل، انبارداری و نصب و کاهش هزینه های مربوطه 

o یتعمیر و نگهداری بسیار کمتر و صرفه جویی در هزینه ها بویژه در مناطق با شرایط سخت اقلیم 

 : بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی 

ای تحقیقاتی در داخل کشور صورت نگرفتته و   تاکنون در خصوص ترانسفورماتورهای جریان با عایق گازی رده انتقال پروژه

 ر کشور وجود ندارد.باشد. در خصوص این تجهیز با عایق گازی سازنده داخلی جهت رده  انتقال د موضوع جدید می

، زیمنس ، آلستوم و ... در خصوص ساخت و تولید ایتن    ABBدر این خصوص شرکتهای معتبر و بزرگ خارجی از جمله : 

 نوع ترانسهای جریان و ولتاژ فعالیت دارند.

  چالشهای فنی 

o نبود سازندگان داخلی در کشور 

o  نیاز به واردات گازSF6 

o تکنولوژی سیستمهای آببند 

o  به طراحی و ساخت قالبهای بدنه ویژه و خاص در هر رده ولتاژی که هزینه ساخت نمونته نیمته صتنعتی را    نیاز

 بسیار افزایش می دهد.

 شرح کلی مراحل اجرایی کار 

 بررسی استانداردها و تعیین مشخصات فنی مورد نیاز  –مترحله اول 

 طراحی سنسورهای اندازه گیر جریان و ولتاژ و ساخت –مرحله دوم 

مالحظات هماهنگی  -طراحی بوشینگ و بدنه عایق تجهیز )شبیه شازی طراحی الکتریکال و مکانیکال –مرحله سوم 

 عایقی( و ساخت

 طراحی سیستم آب بند و ساخت –مرحله چهارم 

 طراحی یراق آالت و فلنجها و ساخت –مترحله پنجم 

 استخراج آزمونها -مترحله ششم

 جریان یا ولتاژ رده انتقال با عایق گازی در رده ولتاژی مورد نظرساخت ترانس  -مترحله هفتم 
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 انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی )داخل و خارج کشور( و ارائه نمونه نهایی  -مترحله پنجم

 های تحقق طرح شاخص 

o صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ عایق گازی رده انتقال وضعیت ساخت نمونه نیمه 

o  ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ عایق گازی رده انتقالوضعیت 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o های سازنده تجهیزات فشار قوی شرکت 

ري : تسلط بر فناوري طراحی، ساخت و بکارگی8هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه8-)الفجدول 

 ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژ با عایق گازي رده انتقال

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 

طراحتی و ستاخت نمونته نیمتته    
صتتتتنعتی ترانستتتتفورماتورهای 

و  230جریان عتایق گتازی رده   
 کیلوولت  400

30      

2 

طراحتی و ستاخت نمونته نیمتته    
صنعتی ترانسفورماتورهای ولتتاژ  

 400و  230عتتتایق گتتتازی رده 
 کیلوولت  

30      

3 

طراحی و ساخت نمونه صتنعتی  
ترانسفورماتورهای جریان عتایق  

 کیلوولت  400و  230گازی رده 

30      

4 

طراحی و ساخت نمونه صتنعتی  
ترانستتفورماتورهای ولتتتاژ عتتایق 

 کیلوولت  400و  230گازی رده 

30      
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ترکیبی با عایق تمام ساخت ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ طراحی و : تسلط بر فناوری 9طرح جامع 

 جامد رزینی رده فوق توزیع

و وضع قوانین سخت گیرانه، استفاده از عایقهای جایگزین گازی یا جامتد   SF6ای گاز  امروزه به علت اثرات مخرب گلخانه

ی ولتاژی فوق ها باشد. البته به لحاظ چالشهای تکنولوژیکی موجود کاربرد آنها تاکنون به رده جدید در دست توسعه و اولویت می

 توزیع محدود گردیده است. 

بطور کلی استفاده از عایقهای رزینی به عنوان عایق داخلی در تجهیزات پستهای فشار قوی در مقایسه با عایقهتای گتازی   

SF6 :بویژه در مناطق با اقلیم خاص مزایای ذیل را به همراه خواهد داشت 

o  عایقهای گازیکاهش اثرات مخرب زیست محیطی در مقایسه با 

o  عدم نفوذ رطوبت اتمسفری به محفظه داخلی عایق درونی 

o  تعمیر و نگهداری کمتر 

 : بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی 

داختل  ای تحقیقاتی در  تاکنون در خصوص ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ با عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیع پروژه

باشد. در خصوص این تجهیز با عایق جامد رزینی سازنده داخلی جهت رده  فوق توزیع  کشور صورت نگرفته و موضوع جدید می

 در کشور وجود ندارد.

 در این خصوص شرکتهای معتبر و بزرگ خارجی در خصوص ساخت و تولید این نوع ترانسهای جریان و ولتاژ فعالیت دارند.

  چالشهای فنی 

o  سازندگان داخلی در کشورنبود 

o  نیاز به واردات رزین 

o  نیاز به طراحی و ساخت قالبهای ویژه و خاص در هر رده ولتاژی که هزینه ساخت نمونه نیمه صنعتی را بسیار افزایش

 می دهد.

 شرح کلی مراحل اجرایی کار 

 بررسی استانداردها و تعیین مشخصات فنی مورد نیاز  –مترحله اول 
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 طراحی سنسورهای اندازه گیر جریان و ولتاژ و ساخت –مرحله دوم 

مالحظات  -طراحی بوشینگ و بدنه عایق بیرونی تجهیز )شبیه شازی طراحی الکتریکال و مکانیکال –مرحله سوم 

 هماهنگی عایقی( و ساخت

 طراحی یراق آالت و فلنجها و ساخت –مرحله چهارم 

 ساخت قالب –مترحله پنجم 

 آزمونها استخراج -مترحله ششم

 ساخت ترانس جریان یا ولتاژ رده انتقال با عایق گازی در رده ولتاژی مورد نظر -مترحله هفتم 

 انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی )داخل و خارج کشور( و ارائه نمونه نهایی  -مترحله هشتم

 های تحقق طرح شاخص 

o تاژ ترکیبی با عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیعوضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ول 

o وضعیت ساخت نمونه صنعتی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ ترکیبی با عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیع 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o های سازنده تجهیزات فشار قوی شرکت 

: تسلط بر فناوري طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي جریان 9هاي مربوط به طرح جامع  ي و زمانبندي پروژهبند (: بودجه9-)الفجدول 

 و ولتاژ ترکیبی با عایق تمام جامد رزینی رده فوق توزیع

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 

طراحتی و ستاخت نمونته نیمتته    
صتتتتنعتی ترانستتتتفورماتورهای 
جریان و ولتاژ ترکیبی بتا عتایق   
تمام جامد رزینی رده فوق توزیع 

 کیلوولت 132و  63

24      
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 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

2 

طراحی و ساخت نمونه صتنعتی  
ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ 

تمتتام جامتتد ترکیبتتی بتتا عتتایق 
 132و  63رزینی رده فوق توزیع 

 کیلوولت

24      

 

: تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری برقگیرهای خط اکسید فلزی با بدنه 10طرح جامع 

 کامپوزیتی

برقگیرهای تجربیات بهره برداری در ایران، برای کاهش خطر ورود امواج ضربه از خطوط انتقال به داخل پست از با توجه به 

فشارقوی در خطوط ورودی و خروجی پست استفاده می شود. در حالت برخورد صاعقه به دکلهای نزدیکتر به پست اگر امپدانس 

ها باال باشد، قوس برگشتی رخ داده، جریان صاعقه وارد هادی فاز شده و در صورت نبود دکل بتا امپتدانس پتای     پای این دکل

کند. برقگیرهای پست وظیفه جلوگیری از ورود این امواج به داخل پست را دارند. در عین  دکل پایین به سمت پست حرکت می

حال، در صورت برخورد صاعقه به دکلهای دورتر از پست و باال بودن امپدانس پای ایتن دکتل هتا، قتوس برگشتتی رخ داده و      

 های پست خواهد شد. د. این امر باعث عملکرد رلهکن جریان صاعقه خود را از طریق نزدیکترین دکل با امپدانس پایین تخلیه می

است. در زمینه بکتارگیری   TLSAیکی از راهکارهای کاهش اثرات صاعقه بر خطوط انتقال، بکارگیری برقگیرهای خط یا 

وز برقگیرهای خط برای کاهش اثرات صاعقه بر خطوط انتقال مطالعات بسیاری در دنیا انجام شده و تحقیقات در این زمینه هنت 

های برق در دنیا با پی بردن بته اهمیتت موضتوع ایتن مستاله را در لیستت اولویتهتای ختود قترار داده انتد.            ادامه دارد. شرکت

اند. در این زمینه موارد زیر ذکر  ، توشیبا و غیره نیز محصوالت خود را در این زمینه عرضه کرده ABBهای سازنده نظیر  شرکت

 میگردد:

o  کارگروهC4-301  در زمینه بکارگیری برقگیرهای خط در خطوط انتقال تحقیق می کند. سیگره 

o  موسسهEPRI .در این زمینه مطالعات زیادی انجام داده است 

o .مقاالت زیادی در مورد جنبه های مختلف این موضوع موجود است 
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ختلفی از آمریکتا، ژاپتن،   های برق متعددی در دنیا تجربه نصب این تجهیزات را در خطوط انتقال دارند. شرکتهای م شرکت

در بخش مطالعاتی و قبل از فاز ساخت این فناوری موارد تئوریك ذیل اند.  برزیل، کانادا و سایر کشورها در این زمینه پیشتاز بوده

 باید در کشور مشخص و تهیه گردند:

 اصول کارکرد برقگیر خط انتقال و مزایا و معایب استفاده از برقگیرهای خط   -1

 مختلف برقگیرهای خط از نظر نوع طراحی، آرایش نصب و غیرهانواع  -2

 سابقه بکارگیری برقگیر خط در خطوط انتقال سایر کشورها  -3

 نحوه اصول طراحی و انتخاب برقگیرهای خط  -4

 مدلسازی مداری برقگیر خط و شبیه سازی عملکرد آن در زمان صاعقه به کمك نرم افزار   -5

 رقگیرهای خط در طول خطوط انتقال و فوق توزیعبررسی اصول و کلیات روش جایابی ب -6

 الزامات بکارگیری برقگیرهای خط در خطوط کمپکت  -7

 مطالعه رفتار برقگیرهای خط در برابر اضافه ولتاژهای کلیدزنی -8

 شناسایی سازندگان معتبر برقگیرهای خط و تهیه بانك اطالعاتی مربوطه   -9

 یرهای خط و روند انجام آزمونهاشناسایی آزمون های موردنیاز برای ارزیابی برقگ -10

 الزامات و تمهیدات مربوط به حمل و نصب و مسائل مربوط به نحوه بهره برداری و نگهداری  -11

 تدوین استاندارد ملی برقگیرهای خط اکسید فلزی رده انتقال -12

 باشند.شناسایی نقاطی از کشور که با توجه به شرایط آب و هوایی با معضالت ناشی از صاعقه مواجه می  -13

در فاز ساخت نیز همچون اقدامات ذکر شده قبلی فازهای کلی اجرایتی تعیتین مشخصتات فنتی، طراحتی و شتبیه ستازی        

الکتریکی و مکانیکی، ساخت قالب بدنه عایقی و یراق آالت و اتصاالت برای هر رده ولتاژی، مونتاژ و اسمبل کتردن قرصتهای   

 شگاهی و نصب پایلوت انجام می پيیرد.اکسید فلزی و ملحقات دیگر برقگیر، تست آزمای

 

 های تحقق طرح شاخص 

o وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده فوق توزیع و انتقال 

o وضعیت ساخت نمونه صنعتی برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده فوق توزیع و انتقال 
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o سید فلزیوضعیت اجرای پایلوت استفاده از برقگیرهای خط نوع اک 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o مراکز دانشگاهی 

o های مشاور صنعت برق شرکت 

o بنیان های دانش شرکت 

o های سازنده برقگیر شرکت 

o توانیر 

o ای های منطقه برق 

برقگیرهاي : تسلط بر فناوري طراحی، ساخت و بکارگیري 10هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه10-)الفجدول 

 خط اکسید فلزي با بدنه کامپوزیتی

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
طراحی و ساخت نمونه نیمه صتنعتی  
رده برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی 

 کیلوولت 400و  230، 132، 63
24      

2 
طراحتتی و ستتاخت نمونتته صتتنعتی   
برقگیرهای خط نوع اکسید فلزی رده 

 کیلوولت 400و  230، 132، 63
24      

3 

اجرای پایلوت استفاده از برقگیرهتای  
خط نتوع اکستید فلتزی در یکتی از     
خطوط رده انتقتال واقتع در منتاطق    

 خیز کشور صاعقه

18      

 

 : تسلط بر فناوری پایش آنالین و یكپارچه وضعیت خطوط و تجهیزات پستهای رده انتقال11طرح جامع 
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تجهیزات پستهای فشار قوی رده انتقال نظیر ترانسفورماتورهای قدرت، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ  

تجهیتزات شتبکه    نیتتر  گتران تقال قدرت بوده و همچنین جزء های انوری و قابلیت اطمینان شبکهدارای نقش اساسی در بهره

های بهینه تعمیر و نگهتداری پیشتگیرانه ایتن    یابی و فعالیتهای ارزیابی وضعیت، عیبگیری از برنامهباشند. از این رو بهره می

-بترداری شتبکه  ای در بهرهاز اهمیت ویژه ها آنهای گسترده و افزایش عمر مفید تجهیزات به منظور جلوگیری از بروز خسارت

بینتی عیتوب محتمتل تجهیتزات و میتزان      های تعمیر و نگهداری بهینه بر اساس پیشبرنامه های انتقال قدرت برخوردار است.

 شود.های پیشگیرانه تعیین میاثربخشی مورد انتظار از فعالیت

های رده انتقال و پایش اطالعتات مختلتف   اساس این پیش بینی عیوب بر مبنای مانیتوریگ آنالین و دائمی تجهیزات پست

نظیر دمای عایق داخلی، میزان رطوبت، میزان تخلیه جزئی، وجود نشتی روغن، وجود آلودگی در عایق داخلی و میزان بارگياری 

 تجهیز قرار دارد.

 های تحقق طرح شاخص 

o  انتقالوضعیت اجرای پایلوت پایش آنالین تجهیزات فشار قوی در یك پست منتخب رده 

o وضعیت تدوین دانش فنی ارزیابی وضعیت و تخمین عمر تجهیزات فشار قوی پایش شده به صورت آنالین 

 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o مراکز دانشگاهی 

o های مشاور صنعت برق شرکت 

آنالین و یکپارچه وضعیت خطوط و  : تسلط بر فناوري پایش 11هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه11-)الفجدول 

 تجهیزات پستهاي رده انتقال

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
اجتتترای پتتتایلوت پتتتایش آنالیتتتن 
تجهیزات فشار قتوی در یتك پستت    

18      
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 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد 

هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد 

هزینه مواد 

مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

 منتخب رده انتقال

2 
تدوین دانش فنی ارزیابی وضتعیت و  
تخمین عمر تجهیتزات فشتار قتوی    

 پایش شده به صورت آنالین
18      

 

 ای رده انتقال و :تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری برقگیرهای چندمحفظه12طرح جامع 

 توزیع

در طی سالیان اخیر در صنعت برق تجهیزات نوینی به منظور بهبود کارایی سیستم ها در برابر حفاظت از صاعقه ارائه شتده  

( منجر به arcquenching Multi-Chamber System ( )MCSکننده جرقه ) خاموشای  محفظه  اند. تکنولوژی سیستم چند

شامل تعداد زیادی الکترود نصب شده در یك  MCS( شده است. اساسا یك MCAساخت برقگیرهای جدید چند محفظه ای )

کننتد. وقتتی یتك     های تخلیه گاز عمل می های تعبیه شده بین الکترودها به عنوان محفظه میله از جنس کامپوزیت است. حفره

شود. تخلیه بین  ت الکتریکی میشود، فاصله هوایی بین الکترودها دچار شکس ضربه ولتاژی ناشی از صاعقه به برقگیر اعمال می

دهد. بنابراین فشار حاصله باال باعث خروج کانال های تخلیه جرقه به  الکترودها در درون حجم بسیار کوچك محفظه ها رخ می

های بتین الکترودهتا    ( کانالelongation( و کشیدگی )blow-outگردد. عمل دمش به بیرون ) سمت بیرون و اطرا  مقره می

کنتد.   گردد یعنتی برقگیتر اضتافه ولتتاژ ناشتی از ضتربه صتاعقه را محتدود متی          فزایش مقاومت کلی همه کانالها میمنجر به ا

 های ولتاژی مختلف ساخته می شوند برقگیرهای چند محفظه ای در رده

باشتد از   متی باشد و این موضوع بدلیل عدم استفاده از قرص اکستید روی در آن   از مزایای این برقگیر قیمت مناسب آن می

 توان به موارد زیر اشاره نمود. مزایای دیگر این برقگیر می

 عدم نیاز به سیستم زمین در این نوع برقگیر .1

 عدم نیاز به استفاده از فیکسچر خاص در نصب آن روی دکل و قابلیت نصب روی بدنه خود مقره .2
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رسانی به خود برقگیر شتده و عمتر آن را    ری از آسیبتخلیه انرژی ناشی از اضافه ولتاژ در هوای اطرا  تجهیز که باعث جلوگی

 نماید نسبت به برقگیرهای اکسید روی چند برابر می

 

 دستاوردهای جانبی  و نتایج مورد انتظار: 

 بندی نمود: توان بطور خالصه بصورت زیر دسته نتایج قابل اکتساب از اجرای این پروژه را می

 ایی چند محفظهکسب دانش ساخت و استفاده از برقگیرهای  -1

 های ناشی از تلفات صاعقه خیز جهت حي  یا حداقل نمودن هزینه توسعه کاربرد این نوع برقگیر در خطوط صاعقه -2

 خیز نهادینه کردن استفاده از این نوع برقگیرها در طراحی خطوط صاعقه -3

 های مکرر افزایش ضریب اطمینان شبکه و کاهش تلفات ناشی از خاموشی -4

 گیری از برقگیرهای خط ی خطوط با بهرهافزایش دانش طراح -5

 طراحی و تولید یك تجهیز جدید و مورد نیاز و کاهش ارزبری ناشی از خرید آن از خارج از کشور -6

 اندازی خط تولید و ایجاد کار در داخل کشور راه -7

 صادرات محصول به کشورهای منطقه و ارزآوری ناشی از آن -8

 :شرح  کلی مراحل اجرایی کار 

 ایی بررسی، مطالعه و تحقیق روی تجهیز برقگیر چند محفظهمرحله اول: 

1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
1-6 
1-7 

 آوری اطالعات، مقاالت و پتنتها جمع
 آوری شده و تحقیق در خصوص نحوه عملکرد برقگیر مطالعه مدارك جمع

 های اولیه ابعادی و ساختاری تهیه نقشه

 مصطلح روی خطوط برقهای  افزار سازی عملکرد تجهیز توسط نرم شبیه

 سازی میدان الکتریکی و بررسی استانه شروع تخلیه الکتریکی در برقگیر شبیه
 دهنده برقگیر آنالیز مواد بکار رفته در ساختار اجزاء تشکیل

 بندی مطالب و تهیه گزارش جمع

 مرحله دوم: طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی

2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 

 های ابعادی فیزیکی سیستم و تهیه نقشهطراحی 

 طراحی از دیدگاه الکتریکی

 االت برقگیر به لحاظ روشهای نصب در شبکه طراحی یراق
 های اولیه آزمایشگاهی طراحی و ساخت قالبهای موقت جهت ساخت نمونه

 طراحی و ساخت مدل و نمونه اولیه تجهیز
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2-6 
2-7 
2-8 

 ارزیابی ابعادی و مشخصات فیزیکی تجهیز ساخته شده
 های الزم روی نمونه مدل آزمایشگاهی و برآورد مشکالت طرح انجام آزمون

 تهیه گزارش

 ای به روش استفاده از قالب فلزی جهت نمونه نیمه صنعتی مرحله سوم: ساخت برقگیر چند محفظه

3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
3-6 
3-7 

 پروژه طراحی قالب با توجه به پارامترهای به دست آمده از نتایج مرحله دوم

 مياکره، اقدام و نظارت جهت ساخت قالب فلزی طراحی شده برقگیر

 اقدام جهت تهیه مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز جهت ساخت نمونه

 آالت و برقگیر و طراحی و ساخت فیکچرهای مورد نیاز در ساخت نمونه ساخت یراق

 سازی اجزای ساخت برقگیر و مونتاژ نهایی نمونه

 از هر نوع جهت انجام آزمونهای مورد نیازنمونه  15ساخت 
 تهیه گزارش

 های ساخته شده مرحله چهارم: انتخاب آزمون و انجام آزمون روی نمونه

4-1 
4-2 
4-3 
4-4 
 
4-5 

 مطالعه و بررسی اسناد آزمون نمونه شرکت تولیدکننده خارجی

 بررسی آزمونهای دیگر مورد نیاز جهت ارزیابی کیفیت

 انجام آزمونهای انتخاب شدهریزی و  برنامه

 بررسی نتایج و در صورت نیاز اعمال تفییرات روی طرح و ساخت مجدد جهت اصالح نتایج آزمون

 بندی نتایج بدست آمده از آزمونهای نمونه و تهیه گزارش نهایی پروژه جمع

 ایی اندازی خط تولید برقگیرهای چند محفظه بررسی و امکانسنجی تجهیزات مورد نیاز و راه

5-1 
5-2 
5-3 
5-4 
5-5 
5-6 
5-7 

 تهیه لیست و مشخصات تجهیزات مورد نیاز جهت تولید و ازمون
 تهیه لیست و مشخصات مواد اولیه مورد نیاز جهت استفاده در ساخت

 نظارت بر تهیه تجهیزات و مواد اولیه
 تهیه نقشه جاگياری مواد و تجهیزات )طراحی کارخانه(

 های اولیه تولید و تولید نمونهسازی خط  نظارت بر پیاده
 نظارت بر انجام آزمونهای روتین و آزمونهای دیگر توافق شده

 تهیه گزارش

 

 

 های تحقق طرح شاخص 

o ای رده توزیع حفاظت در برابر برخورد صاعقه وضعیت ساخت نمونه برقگیر چندمحفظه 

o برخورد صاعقهای رده انتقال حفاظت در برابر  وضعیت ساخت نمونه برقگیر چندمحفظه 

o ای حفاظت از یك خط انتقال منتخب در برابر  وضعیت اجرای پایلوت طرح استفاده از برقگیرهای نوین چندمحفظه

 برخورد مستقیم صاعقه
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 متولیان اجرای طرح 

o های سازنده برقگیر شرکت 

o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o های توزیع برق شرکت 

o ای های منطقه برق 

: تسلط بر فناوري طراحی، ساخت و بکارگیري برقگیرهاي 12هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه بودجه (:12-)الفجدول 

 اي  رده توزیع و انتقال  چند محفظه

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مصرف مواد 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
طراحتتی و ستتاخت نمونتته برقگیتتر    

ای رده توزیتتتع جهتتتت  چندمحفظتتته
 حفاظت در برابر برخورد صاعقه

24      

2 
طراحتتی و ستتاخت نمونتته برقگیتتر    

ای رده انتقتتتال جهتتتت  چندمحفظتتته
 حفاظت خط در برابر برخورد صاعقه

24      

3 

اجتتترای پتتتایلوت طتتترح استتتتفاده از 
ای در  برقگیرهتتای نتتوین چندمحفظتته

حفاظت از یك خط انتقال منتختب در  
 برابر برخورد مستقیم صاعقه

12      
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 آرم کامپوزیتی های خودکراس : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری مقره13طرح جامع 

گيرد بار خطوط از طريق  مي انتقال انرژي الكتريكي از طريق خطوط انتقال يعني شريانهاي انرژي الكتريكي صورت

هاي  ها تحمل شده و بسياري از پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي و همچنين عملكرد خطوط انتقال تابع دكل دكل

 باشد. خطوط انتقال نيرو مي

يكي از پارامترهاي مهم دكل شكل و ابعاد آن است كه تاثير بسزايي در خواص الكتريكي و مكانيكي و همچنين 

ها هميشه موضوع مورد عالقه طراحان خطوط بوده  دارد. بداليل زيادي تغيير شكل و كاستن ابعاد دكلحريم خط 

ها  باشد بخصوص در مناطق شهري تغيير آرايش دكل، هادي و كراس آرم است يكي از داليل مهم حريم خط مي

لحاظ استفاده از خطوط فشرده سازي ابعاد آنها و كاستن هر چه بيشتر حريم كمك كند. بدين  تواند به بهينه مي

(compact)  باشند،  از اهميت خاصي برخوردار است بويژه اگر اين خطوط چند مداره و داراي چندين سطح ولتاژ

گردد. متاسفانه خطوط فشرده در ايران گسترش  تر مي اثربخشي آنها در كاهش حريم و بهبود صرفه اقتصادي نمايان

ها  باشد. مقره ل اصلي آن نبود عناصر عايقي مناسب و الزم براي اينگونه خطوط ميزيادي نيافته است و يكي از دالي

گيرند در آرايش خطوط فشرده داراي دو عملكرد هستند اولين عملكرد  كه بعنوان عايق بين هادي و برج قرار مي

كراس آرم و تحمل  آنها همان انجام وظيفه بعنوان عايق ايزوالسيون خط است و دومين عملكرد قرار گرفتن بجاي

يابد و  دارنده خط كاهش مي باشد بدين ترتيب با حذف كراس آرم فلزي دكل عمالً طول بازوهاي نگه بار مكانيكي مي

 اين همان هدفي است كه خطوط فشرده بدنبال آن هستند

 آرم كامپوزيتي هاي خودكراس مقره مزايا 

كمپكت مزاياي عديده اي را به همراه خواهد داشت  بكارگيري مقره هاي خود كراس آرم در آرايش خطوط انتقال

 كه در ذيل به عمده موارد آن اشاره ميگردد:

 کاهش محسوس هزینه کلی احداث خط با کاهش ارتفاع و سطح مقطع دکلها در مقایسه با دکلهای تلسکوپی متعار  -1
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 230تك مداره كمپكت   بطور نمونه در ذيل جهت مقايسه مزاياي اجراي طرح مقره خود كراس آرم در يك خط

با خط تلسكوپي متعارف نمايش داده شده است. همانطور كه در جدول ذيل ديده  (كيلوولت )طول اسپن ثابت

 يابد كه قابل مالحظه است. درصد كاهش مي 12تا  10ميشود هزينه كلي احداث خط حدود 

 

 

كمپكت با آرايش متعارف و با ارايش مقره  مقايسه نسبي هزينه اجرا و پارامترهاي مختلف خط ميان خطوط انتقال

 خود كراس آرم )طول اسپن يكسان( در زير نشان داده شده است.

خط كمپكت با مقره خود كراس 

 آرم

خط كمپكت 

با آرايش 

 متعارف

 

 وزن دكل )%( 100 ~ 81

بدون احتساب  –هزينه احداث خط  100 ~88

 حريم  خط )%( 100 ~85 ) %(حريم
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 انكر بولت هر دكل ) %(وزن  100 ~ 94

 ارتفاع دكل )%( 100 ~ 93

 گشتاور پاي دكل )%( 100 ~ 88

 

 (UPGRADING)  امكان ارتقاء ولتاژ خط -2

خاص در برخي آرايشهاي  بدون افزايش حريمبا استفاده از  مقره خود كراس آرم امكان ارتقاء ولتاژ خط موجود 

با انجام عمليات   Hبا آرايش  در كشور آمريكا كيلوولت 115خط طح ولتاژ يك سمثال  بطورخطوط وجود دارد . 

 230به سطح در فاز وسط با حفظ شرايط حريم  Vمجدد سيم كشي در دو فاز كناري و  استفاده از آرايش 

 كيلوولت افزايش داده شده است.

 

 (UPRATING)  امكان ارتقاء بارگذاري خط -3

امكان افزايش توان عبوري خط با افزايش دماي كار هادي وجود دارد. اين مهم با با استفاده از  مقره خود كراس آرم 

توجه به نحوه استقرار مقره و افزايش ارتفاع محل نصب هادي صورت مي گيرد كه اجازه افزايش ميزان شكم هادي 

 اده شده است.مثال حقيقي از اجرا اين طرح نمايش د 2را تا حد مجاز طراحي ميدهد. در ذيل به صورت نمونه 
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كيلوولت سطح بارگذاري جرياني با افزايش حد  345در مثال اول با اجراي طرح در فازهاي جانبي در يك خط 

 برابر افزايش يافته است 2دمايي مجاز به حدود نزديك 

 

 

 در مثال دوم با اجراي طرح مقره خود كراس آرم، تعداد هاديهاي باندل با رعايت مشخصات خط و بدون تغيير

 عدد افزايش يافته است. 2ساختار دكل  به 
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گردد مزایای فنی و اقتصتادی   پيیر می سازی خطوط انتقال که از طریق ساخت مقره خودنگهدار خط امکان بطور کلی فشرده

 گردد: زیادی به همراه دارد که به طور خالصه به موارد زیر اشاره می

 ها کاهش ارتفاع و سطح مقطع و وزن دکل -1

 قسمتهای فلزی )کراس آرم( در فاصله فازهاحي   -2

 کاهش مساحت زمین و کمتر شدن معارض )کاهش نسبی حریم خط( -3

 کاهش تاثیر میدانهای الکتریکی و اثرات زیست محیطی -4

 کاهش راکتانس خط و افزایش توان قدرت انتقال خط -5

 (UPRATINGامکان افزایش توان انتقالی در برخی خطوط موجود ) -6

 (UPGRADINGح ولتاژ خط در برخی خطوط موجود )امکان افزایش سط -7

 کاهش کلی هزینه احداث خط -8

 محیطی نیز خواهند بود. جویی اقتصادی و بهبود اثرات زیست الزم به ذکر است که تمام این مزایا باعث صرفه

 : بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی 
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باشتد و   ای تحقیقاتی در داخل کشور صورت نگرفتته و موضتوع جدیتد متی     دار خط پروژه نگهتاکنون در خصوص مقره خود 

 شرکت سازنده داخلی نیز در این خصوص وجود ندارد.

 در این خصوص شرکتهای معتبر و بزرگ خارجی از جمله :

LAPP  آلمان ،SEDIVER  فرانسه  ،NGK  ژاپن  ،K-LINE  کانادا  ،OHIO-BRASS   آمریکتا  ،APEX  و  آمریکتا

SEFAG در خصوص ساخت و تولید این نوع مقره ها فعالیت دارند و محصوالت آنهتا در کشتورهای مختلتف جهتان از      آلمان

 جمله خاورمیانه استفاده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 شرح کلی مراحل اجرایی کار در فاز تولید نیمه صنعتی 

در شبکه انتقال  دار خط اقتصادی استفاده از مقره خود نگه –آوری مدارك و استانداردها و بررسی فنی  جمع -مترحله اول 

 نیرو

مالحظات هماهنگی عایقی، مالحظات مربوط به بار گياری مکانیکی و  طرح یراق آالت در خطوط کمپکت –مترحله دوم 

 فنی نهایی مقرهدار و تعیین مشخصات  های خودنگه تلسکوپی مجهز به مقره

 دار خط و استخراج آزمونها طراحی الکتریکی و مکانیکی مقره خود نگه -مترحله سوم

 دار خط )طراحی شده در مرحله سوم( ساخت مقره خود نگه -مترحله چهارم 

 طراحی و ساخت قالب روکش -4-1

 دار  آالت مقره خود نگه طراحی و ساخت یراق -4-2

 دار خط ای مقره خود نگهسفارش و ساخت حلقه کرون -4-3

 دار خط سفارش و ساخت هسته مقره خود نگه -4-4

 مونتاژ کامل مقره -4-5

 انجام آزمونهای الکتریکی و مکانیکی و ارائه نمونه نهایی -مترحله پنجم

 های تحقق طرح شاخص 

o پوزیتیآرم کام های خودکراس وضعیت تدوین دانش فنی طراحی خطوط انتقال کمپکت با استفاده از مقره 

o آرم های خودکراس وضعیت اجرای پایلوت یك خط انتقال کمپکت با استفاده از مقره 

o آرم کامپوزیتی رده فوق توزیع و انتقال وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی مقره خودکراس 
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o آرم کامپوزیتی رده فوق توزیع و انتقال وضعیت ساخت نمونه صنعتی مقره خودکراس 

 متولیان اجرای طرح 

o ه نیروپژوهشگا 

o های مشاور صنعت برق شرکت 

o بنیان های دانش شرکت 

o های سازنده تجهیزات فشار قوی به خصوص سازندگان مقره شرکت 

o ای های منطقه برق 

هاي  : تسلط بر فناوري طراحی، ساخت و بکارگیري مقره13هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه13-)الفجدول 

 کامپوزیتیآرم  خودکراس

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
تتتدوین دانتتش فنتتی طراحتتی خطتتوط 

هتای   انتقال کمپکت با استفاده از مقره
 آرم کامپوزیتی خودکراس

12      

2 
اجرای پایلوت یك خط انتقال کمپکت 

 آرم های خودکراس با استفاده از مقره
18      

3 
طراحی و ساخت نمونه نیمته صتنعتی   

آرم کتتامپوزیتی رده  مقتتره ختتودکراس
 کیلوولت 400و  230، 132

36      

4 
طراحی و ساخت نمونه صتنعتی مقتره   

، 132آرم کتتامپوزیتی رده  ختتودکراس
 کیلوولت 400و  230

36      
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های کامپوزیتی رده فوق توزیع و  آرم : تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری کراس14طرح جامع 

 انتقال

های منحصر به فرد مواد کامپوزیتی، این مواد در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی، جایگزین بستیار   امروزه با توجه به ویژگی

مقاومت در  ،توان از وزن کم های مواد کامپوزیتی می آیند. از جمله ویژگی شمار می مناسبی به جای فلزات، چوب و پالستیك به

، سختی و استحکام باال، جيب انرژی مناسب، مقاومتت  دهی و قالب گیری خوب برابر خوردگی، عمر خستگی باال، قابلیت شکل

و گرما، تنتوع رنتگ و کاربردهتای وستیع آن در      باال در برابر ضربه، ضریب انبساط گرمایی کم، عایق بودن در برابر الکتریسیته

  .صنایع مختلف نام برد

هتا را   آرم )بازو( قسمتی از دکل انتقال نیرو است که بصورت یك تیر کنستول در روی دکتل نیروهتای وارده از ستیم     کراس

انتقال نیرو در داخل کشور  های کند. با توجه به این که امروزه تمامی دکل متحمل شده و آنها را به سمت بدنه دکل هدایت می

باشند، لتيا بته جهتت حفتظ      ها، رسانای الکتریکی می شوند و از آنجایی که این نبشی های فوالدی ساخته می ها و ورق از نبشی

شتوند. ایتن فواصتل موجتود،      ها در فواصلی کنترل شده از بدنه فلزی، به دکل وارد می فاصله الکتریکی، نیروهای وارده از سیم

کیلوولت تلسکوپی باعث ایجاد لنگرهتای زیتادی در کتل دکتل شتده و       230در دکل های نسبتا  بزرگ مانند دکلهای خصوصا  

دهد. در عین حال افزایش تعداد مقره های فی مابین هادی و کراس آرم فلزی، ستبب افتزایش    بالطبع وزن دکل را افزایش می

یش نیروها در پای برج و ابعاد فونداسیون و وزن فوالد مصرفی در پایه ارتفاع برج جهت حفظ فاصله هادی تا زمین و بالطبع افزا

طول بیشتر زنجیره مقره منجر به افزایش انحرا  هادی به سمت بدنه فلزی برج شده که همین امر ستبب   برج میشود و ضمنا 

های الزم  به تامین ایزوالسیون ها منجر افزایش طول کراس آرم خواهد شد. استفاده از مواد کامپوزیت در ساخت کراس آرم دکل

تری نسبت به بدنه  ها را به فاصله نزدیك به علت خاصیت نارسانا بودن و کاهش طول زنجیره مقره می شود که می توان هادی 

و کراس آرم دکل متصل نمود که این امر باعث کاهش لنگرهای وارده به دکل، کاهش وزن دکل و حجم بتن ریزی فونداسیون 

 گردد. ای در هزینه حمل و نقل، جابجایی و احداث خط می جویی قابل مالحظه باعث صرفهو بالطبع 

افزایش عمر کراس آرمهای کامپوزیتی نسبت به فوالدی به دلیل مقاومت در برابر خوردگی از دیگر مزایای ایتن تجهیتزات   

وارگانیسم ها و همچنین جمع شدن آلودگی است. این مواد به علت داشتن پوشش پلیمری، مقاومت خوبی در برابر رطوبت، میکر

بر روی سطح از خود نشان می دهند. مواد کامپوزیت دارای ثبات خوبی در تفییرات شدید دما می باشند. این امر به دلیل پتایین  

ت بودن ضریب انبساط حرارتی کامپوزیت بوده و سبب می شود که تنش های حرارتی کمتری در این مواد به وجود آید. مقاومت 
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باال در برابر صاعقه ، خاصیت عایقی بهتر، عدم امکان تخلیه جزیی، کاهش هزینه های رنتگ و گالوانیزاستیون ) هزینته هتای     

نگهداری (، مقاومت باال نسبت به خرابی ناشی از فلش اور و در نهایت وزن سبك این تجهیزات که منجتر بته کتاهش هزینته     

 آوری است.های نصب می گردد، از جمله مزایای این نو 

 در ذیل به بخشی از مزایای استفاده از کراس آرم کامپوزیت اشاره می شود:

o های الزم به علت خاصیت نارسانا بودن تامین ایزوالسیون 

o کاهش طول زنجیره مقره 

o کاهش لنگرهای وارده به دکل 

o  کاهش وزن دکل 

o  حجم بتن ریزی فونداسیونکاهش 

o و نقل، جابجایی و احداث خط ای در هزینه حمل جویی قابل مالحظه صرفه 

o  افزایش عمر کراس آرمهای کامپوزیتی نسبت به فوالدی 

o مقاومت در برابر خوردگی 

o مقاومت در برابر رطوبت 

o مقاومت در برابر میکروارگانیسم ها و جمع شدن آلودگی بر روی سطح 

o ثبات خوب در تفییرات شدید دما 

o مقاومت باال در برابر صاعقه 

o ییعدم امکان تخلیه جز 

o کاهش هزینه های رنگ و گالوانیزاسیون 

o مقاومت باال نسبت به خرابی ناشی از فلش اور 

o وزن سبك 

 مراحل اجرایی 

 مرحله اول این پروژه شامل مطالعات اولیه و امکانسنجی استفاده از کراس آرمهای کامپوزیتی است.
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در این بخش اطالعات مربوط به روش های بکارگیری کراس آرمهای کامپوزیتی جمتع آوری شتده و روشتهای طراحتی و      

ساخت آن مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی و جمع آوری استانداردهای مربوطته، امکانستنجی فنتی اقتصتادی انتواع      

 میگردد.  روشهای ساخت مورد بررسی قرار میگیرد و طرح نهایی انتخاب

 مرحله دوم به طراحی کراس آرم کامپوزیت اختصاص دارد.

در این مرحله طراحی مکانیکال و الکتریکال کراس آرم کامپوزیت با در نظر گرفتن هندسه برج خط شاهد انجام گرفته و در 

 های ساخت و آزمون های استاندارد پیاده سازی می گردد.انتها روش

طرح و ساخت  نمونه کراس آرم در رده های مختلف ولتاژی است. در این مرحله با سازندگان مرحله سوم شامل پیاده سازی 

مختلف مياکره و قرارداد ساخت نمونه ها بسته خواهد شد. پس از انجام آزمونهای کنترل کیفی مصالح، نمونه های اولیه کراس 

 آرم ساخته خواهد شد.

 راس آرم و اصالح روند طراحی و ساخت در صورت لزوم است.مرحله چهارم شامل انجام آزمونهای استاندارد ک

 مرحله پنجم به انجام مطالعات اقتصادی طرح نهایی اختصاص دارد.

 .مرحله ششم نیز به ارائه نقشه های ساخت، نصب کراس آرم کامپوزیت و استانداردهای مربوطه اختصاص خواهد داشت

 های تحقق طرح شاخص 

o آرم کامپوزیتی خطوط انتقال کمپکت با استفاده از کراس وضعیت تدوین دانش فنی طراحی 

o آرم کامپوزیتی رده فوق توزیع و انتقال وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی کراس 

o آرم کامپوزیتی رده فوق توزیع و انتقال وضعیت ساخت نمونه صنعتی کراس 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o های مشاور صنعت برق شرکت 

o بنیان های دانش شرکت 

o های سازنده تجهیزات فشار قوی شرکت 
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هاي  آرم : تسلط بر فناوري طراحی، ساخت و بکارگیري کراس14هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه14-)الفجدول 

 کامپوزیتی رده فوق توزیع و انتقال

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 ) ماه(

برآورد هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
تتتدوین دانتتش فنتتی طراحتتی خطتتوط 
آرم  انتقال کمپکت با استفاده از کتراس 

 کامپوزیتی
12      

2 
طراحی و ساخت نمونه نیمته صتنعتی   

و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  کراس
 کیلوولت 400

18      

3 
طراحتتی و ستتاخت نمونتته صتتنعتی    

و  230، 132آرم کامپوزیتی رده  کراس
 کیلوولت 400

18      

 

: تسلط بر فناوری طراحی، ساخت و بكارگیری تابلوهای تمام کامپوزیتی رده فشار متوسط15طرح جامع   

اول اینکته متواد  کتامپوزیتی در    اکثریت قریب به اتفاق تابلوهای فشارمتوسط فلزی هستند و این مطلب به دو دلیل استت.  

کرد. با توجه به  اند. دوم اینکه نیاز به زمین کردن تابلوها اجبارا استفاده از تابلوهای فلزی را دیکته می های اخیر مطرح شده دهه

ها بته عنتوان   ها و استفاده از آن وزن زیاد و مونتاژ نسبتا  گران ورقه های فلزی و با توجه به افزایش دانش فنی ساخت کمپوزیت

ای به استفاده از آنها در صنعت  عایق در صنعت فشارقوی و با توجه به وزن بسیار پایینتر آنها نسبت به فلزات، امروزه توجه ویژه

است. این امکان وجود دارد که با ترکیب مواد کمپوزیتی و فلزی به  طرح تابلوهای دست یافت که دارای مزایای  تابلوسازی شده

دی نسبت به تابلوهای تمام فلزی باشند. دانش فنی این پروژه شامل دانش فنی ستاخت متاده کمپتوزیتی مناستب     فنی و اقتصا

برای تابلوهای برق و نیز دانش فنی ساخت تابلو با استفاده از ترکیب مناسب با فلز باشد به طوری که تابلوهای متيکور بتواننتد   

سهولت نصب و -افزایش استقامت دربرابر خوردگی-از جمله کاهش وزن و سایزعالوه بر دراختیارگياردن فواید فنی و اقتصادی )

 سرگيارند. های استانداردهای مرتبط را با موفقیت پشت ها( ، آزمون کاهش هزینه

 :سابقه موضوعی پروژه در کشورها دیگر 

الکتریك نیز تابلوهایی بتا ایتن   است. شرکت وستینگهاوس  در صنعت هوایی و مونوریل و ... از این نوع تابلوها استفاده شده

 است. طرح به ثبت رسانده
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 :سابقه موضوعی پروژه در ایران 

ای در ایتن زمینته تتاکنون     است هر چند گزارش یا مقالته  مواردی از ساخت آزمایشی و استفاده در شمال ایران گزارش شده

 است. بدست نیامده

 مزایای استفاده از تابلو های برق کامپوزیتی: 

o  نصب و اجرا از قبیل سوراخ کاری و برش کاریسهولت در 

o مقرون به صرفه بودن به دلیل قیمت پایین 

o خاصیت ضدخورندگی در محیطهای قلیایی و بازی و پایتتداری دربرابر اشعه ماورا بنفش خورشید 

o به علت عدم زنگ زدگی مناسب برای مناطق با رطوبت باال  

o دراستفاده ، حفظ سرمایه ملی احتی در کار ، ویژه بودن در اجراء ، امنیتر 

 های تحقق طرح شاخص 

o وضعیت ساخت نمونه نیمه صنعتی تابلوهای کامپوزیتی رده فشار متوسط 

o وضعیت ساخت نمونه صنعتی تابلوهای کامپوزیتی رده فشار متوسط 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o تابلوهای صنعتیهای سازنده تجهیزات فشار قوی و  شرکت 

o ای های منطقه برق 

 

: تسلط بر فناوري طراحی، ساخت و بکارگیري تابلوهاي 15هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه15-)الفجدول 

 تمام کامپوزیتی رده فشار متوسط

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 ) ماه(

برآورد هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(
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 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 ) ماه(

برآورد هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
طراحی و ساخت نمونه نیمته صتنعتی   

 33و  20تابلوهتتتای کتتتامپوزیتی رده 
 کیلوولت

18      

2 
طراحتتی و ستتاخت نمونتته صتتنعتی    

 33و  20تابلوهتتتای کتتتامپوزیتی رده 
 کیلوولت

18      

 

بر فناوری طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط : تسلط 16طرح جامع 

 با عایق تمام جامد رزینی

گیرانه نسبت به این موضوع در کشورهایی چون ژاپن، مطالعاتی در و قوانین سخت SF6ای گاز  اخیرا  به علت اثرات گلخانه

ژاپن در حال مطالعه است که مبنای آن بکارگیری  CPIEPI یدر موسسه 1های با عایقِ تمام جامد خصوص بکارگیری پست

ترانسفورماتور با عایق تمام جامد و همچنین تجهیزات ارتباطی با عایق تمام جامد است و در خصوص مشخصات مورد نیازِ این 

 ها عبارتند از: تجهیزات مطالعاتی انجام گرفته است که برخی از آن

o ورماتورها به صورت عمودی با هد  فراهم آوردن گرادیان دمایی صا  در بندی ترانسفطراحی خاص و شکل سیم

 ها(بندیی عایقی بین سیم)به دلیل حي  الیه داخل ترانسفورماتور

o یهای مناسب دارای هدایت حرارتی باال )همانند نیترید آلومینیم( جهت بهبود مشخصه استفاده از پُرکننده 

 اپوکسی رزین 2حرارتی پراکندگی

o های مناسب بنام  دهنده اده از اتصالاستفHyper Connections 

 الزم به ذکر است که این نوع طرح همچنان در دست بررسی است و هنوز تجاری نشده است.

 

 های تحقق طرح شاخص 

o وضعیت گزارش مشخصات فنی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام جامد رزینی 

                                                 
1 . All-Solid Insulated Substation 
2 . Termal dispersion 
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o  طراحی سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام جامد رزینیوضعیت تدوین دانش فنی طراحی 

o  کیلوولت با عایق تمام جامد رزینی 20وضعیت ساخت نمونه آزمایشگاهی سوئیچپیر توزیع رده 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o های مشاور صنعت برق شرکت 

o بنیان های دانش شرکت 

: تسلط بر فناوري طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی 16هاي مربوط به طرح جامع  پروژهبندي و زمانبندي  (: بودجه16-)الفجدول 

 سوئیچگیر رده توزیع فشار متوسط با عایق تمام جامد رزینی

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 ) ماه(

برآورد هزینه 

نیروی 

 انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنین

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
تحقیتتتق و مطالعتتتته در خصتتتتوص  
مشخصات فنی ستوئیچگیر رده توزیتع   
 فشار متوسط با عایق تمام جامد رزینی

12      

2 
تدوین دانش فنی طراحتی ستوئیچگیر   
رده توزیع فشار متوسط با عتایق تمتام   

 جامد رزینی
18      

3 
ساخت نمونه آزمایشگاهی ستوئیچگیر  

کیلوولت با عتایق تمتام    20 توزیع رده
 جامد رزینی
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طرح جامع توسعه آزمایشگاههای مرجع به قابلیت انجام تستهای مختلف  شرایط : 17طرح جامع 

 محیطی مناطق خاص کشور و توسعه پایگاه های تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیری  

 موضوع ضرورت 

o کیفیت  کنترل استانداردهای و مقررات اساس فشارقوی بر تجهیزات و کاال کیفیت سنجش 

o از  پشتیبانی هد  با تولیدی مطالعاتی، تحقیقاتی، های پروژه در گیری تصمیم و تحلیل برای الزم اطالعات تولید

 بنیان دانش و فناوری توسعه های طرح

o آینده فشارقوی در جدید تکنولوزیهای ایجاد و ورود برای اساسی ایجاد زیرساخت 
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o برق صنعت در استفاده مورد فشارقوی  تجهیزات به نسبت اعتماد افزایش 

o برق صنعت اقتصادی توسعه و رشد های برنامه در جویی صرفه و هزینه کاهش 

o برق فشارقوی صنعت در نارسائیها و حوادث تلفات، کاهش 

o زیست محیط از حفاظت و عمومی رفاه افزایش و برق شبکه پایداری ارتقاء 

o جدید استانداردهای ویژه به مقررات و قوانین استقرار 

 داخلی تجهیزات فشارقوی تولیدات کیفیت ارتقاء 

 داخل: ساخت تولیدات از استفاده عمده مشکالت

 تجهیزات از برخی در تکنولوژی ماندگی عقب - 1

 شده تمام قیمت بودن باال - 2

 محصوالت نامناسب کیفیت - 3

 آزمایشگاه در استانداردها اساس بر تجهیزات فشارقوی روی بر آزمونها انجام داخلی تولیدات ارتقاء در مهم عوامل از یکی

 باشد می کشور مرجع های

 تحقیقاتی پارکهای و رشد پژوهشی، مراکز محققین، به خدمت ارائه 

 انجام آزمونهای برای ها آزمایشگاه وجود آن نتایج سازی تجاری و کاربردی در حوزه فشارقوی تحقیقات گسترش الزمه

 تحقیقات بخش زیر عنوان به این ازمایشگاهها .باشد می کشور هر به مختص ملی و المللی بین های استاندارد طبق بر الزم

 .نمایند می ایفاء نقش کاربردی و ای توسعه

 پروژه در محققین نیاز اطالعات مورد تامین برداران، بهره سازی اعتماد تجهیزات، و کاال کیفیت تعیین در ها آزمایشگاه

 .دارند کلیدی بسیار نقش تحقیقاتی های

 های تحقق طرح شاخص 

o وضعیت توسعه پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیری هرمزگان 

o وضعیت توسعه آزمایشگاه مرجع فشار قوی کشور 

o وضعیت ساخت آزمایشگاه قدرت به روش سینتتیك 
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 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o برقهای مشاور صنعت  شرکت 

o های سازنده تجهیزات شرکت 

 توسعه و تجهیز پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیری هرمزگان -1پروژه 

های انتقال وتوزیع نیرو در مناطق جنوبی برداری از تجهیزات صنعت برق در طی چند دهه اخیر و خصوصا  رشد شبکهبهره

برداری متداول در دیگر نقاط کشور، شرایط اقلیمی سبب پیرشدگی سریع های بهرهکشور نشان داده است که بر خال  روش

گياریهای انجام شده باعث گردیده است همانند سایر نقاط کشور  وکاهش عمر مفید تجهیزات برقی گردیده و علیرغم سرمایه

ساله کشور  20م کشور در برنامه نتوانیم به طور مطلوب از این تجهیزات استفاده نماییم. از آنجا که رشد و توسعه مناطق محرو

باشد، ليا این ضرورت احساس گردید که با تمرکز نیروهای بالقوه در وزارت نیرو و انجام سرلوحه اهدا  دولت می

گياریهای مالی و انسانی، ترتیبی اتخاذ گردد تا در چارچوب یك برنامه مدون تحقیقاتی و با  احداث پایگاه تحقیقاتی  سرمایه

و در یك دوره زمانی معین، با انجام فعالیتهای گسترده پژوهشی بتوان با رفع  رقی مناطق گرمسیری جنوب کشورتجهیزات ب

بخش اعظم مشکالت و معضالت صنعت برق در جنوب کشور، عملکرد تجهیزات در شرایط اقلیمی منطقه را بهبود داده و این 

فراهم نماید تا در این رهگير بتوانند به جای رفع اثرات ناشی از شرایط ای و توزیع نیرو های برق منطقهفرصت را برای شرکت

 اقلیمی به توسعه شبکه و افزایش کیفیت برق بپردازند.

 پروژه: دستاوردهای 

o  با توسعه و تجهیز پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برقی مناطق گرمسیری این امکان برای محققین و پژوهشگران کشور

های تحقیقاتی بزرگتر و بیشتری ای، فعالیتتوانند با برخورداری از یك مجموعه مجهز منطقهفراهم خواهد گردید تا ب

 را در زمینه رفع مشکالت صنعت برق در جنوب کشور به انجام رسانند.

o  تواند به مثابه یك آزمایشگاه تحقیقاتی پایگاه تحقیقاتی با در اختیار داشتن امکانات انجام آزمونهای میدانی می

تواند به عنوان آزمایشگاه مرجع در منطقه به ارائه گواهی تایید صحت ای در خاور میانه عمل نموده و میهمنطق

 . عملکرد تجهیزات مختلف در شرایط خاص محیطی منطقه بپردازد
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o زندگان با توسعه و تجهیز پایگاه تحقیقاتی این زمینه فراهم خواهد گردید تا بتوان با ارائه خدمات مشاوره گسترده، سا

تجهیزات را در راستای ارتقاء کیفی محصوالت آنها جهت کارکرد بهینه در شرایط خاص محیطی منطقه بیشتر یاری 

 نمود. 

: توسعه و تجهیز پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق گرمسیري 17بندي و زمانبندي پروژه دوم طرح جامع (: بودجه1-17-)الفجدول 

 هرمزگان

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
توستتعه و تجهیتتز پایگتتاه تحقیقتتاتی    
تجهیتتزات بتترق منتتاطق گرمستتیری    

 هرمزگان
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قوی کشور با قابلیت تست شرایط محیطی مناطق تجهیز و توسعه آزمایشگاه مرجع فشار - 2پروژه 

 خاص

گياری در صنعت برق اعم از بخشهای تولید، انتقال و توزیع نیرو و نیاز به عملکرد مطلوب و مطمئن تجهیتزات   رشد سرمایه

زمینته  های تحقیقاتی در ایتن   این بخش از صنعت کشور، مستلزم تقویت و توسعه تکنولوژی فشارقوی و افزایش گستره فعالیت

است. در این راستا، احداث آزمایشگاه های فشارقوی در جهت نیل به اهدافی نظیر بهبود قابلیت اطمینان شبکه از طریق بهبتود  

سطح تکنولوژی فشارقوی در کشور، ارتقاء صنایع ساخت تجهیزات فشارقوی در داخل کشور و خودکفایی در این زمینته، ارتقتاء   

ی و آموزش کارشناسان و در نهایت، انجام تستهای ارزیابی کیفیت تجهیزات در داخل کشور و سطح دانش فنی در زمینه فشارقو

 گردد. کوتاه نمودن زمان تست و صرفه جویی های ارزی از ضرورریات فعلی صنعت برق قلمداد می

یز قابل مالحظته  غلیرغم توسعه و تجهنیز به عنوان آزمایشگاه مرجع شرکت توانیر آزمایشگاه فشارقوی پژوهشگاه نیرو 

مرجع است که در خدمت نیازهای پژوهشگاه و صنعت برق کشور  kV400در سالیان اخیر عمال یك آزمایشگاه فشار قوی 

 قرار دارد.

کته بته   باشد  ی مییها دارای کاستی DCکیلوولت  500و یا  ACکیلوولت  765ليا، در شرایط توسعه شبکه برق تا رده 

 تواند در خدمت صنعت برق باشد.  موثر نمی ور کامل وطه بها  دلیل وجود این کاستی
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: تجهیز و توسعه آزمایشگاه مرجع فشار قوي کشور با قابلیت تست 17بندي و زمانبندي پروژه دوم طرح جامع (: بودجه2-17-)الفجدول 

 شرایط محیطی مناطق خاص

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

2 
تجهیز و توسعه آزمایشگاه مرجتع فشتار   
قتتوی کشتتور بتتا قابلیتتت تستتت شتترایط 

 محیطی مناطق خاص
36      

 

توزیع و  طراحی و ساخت آزمایشگاه قدرت به روش سنتتیک برای تست تجهیزات رده فوق -3پروژه

 انتقال در کشور

متدار  آزمونهای قدرت جهت توسعه کیفیت تجهیزات ساخته شده توسط تولیدکنندگان کلیتدهای  در رده فوق توزیع و انتقال 

آزمونهای پتيیرش بترای بررستی مطابقتت ویژگیهتای تجهیتزات        ،باشد. همچنین کننده، ضروری می و سایر وسایل قطعشکن 

 باشد. کلیدزنی با خصوصیات ارائه شده در استانداردها الزم می

ای، جهت کنترل عملکرد این تجهیزات هنگام ستفارش و یتا    های منطقه کنندگان تجهیزات فشار قوی از جمله برق مصر 

انجام آزمونهای قدرت دارند. با توجته بته اینکته تتا کنتون در داختل کشتور         خرید و یا هنگام تفییر در بعضی سفارشات نیاز به

باشند تنها راه ممکن جهت انجام این آزمونهتا ارستال تجهیتزات بته ختارج از کشتور و انجتام         آزمونهای قدرت قابل انجام نمی

 آزمونهای قدرت در آزمایشگاههای معتبر خارجی خواهد بود.

آیتد امکتان تجربته و آزمتون و خطتا بترای        اد آزمایشگاه قدرت در داخل کشور بدست متی یکی از اهدافی که در سایه ایج

سازی طراحی و انتخاب مواد مصرفی سازندگان داختل کشتور نیازمنتد انجتام      باشد. در بهینه سازندگان تجهیزات فشار قوی می

 باشد. پيیر نمی آزمونهای قدرت بوده که در حال حاضر این امر امکان

ها از ایتن   باشند و چه بسا شناخت بسیاری از پدیده داده آزمایشگاهها بستر مناسبی جهت تحقیق و پژوهش میتجربه نشان 

 گردد. طریق میسر می
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: طراحی و ساخت آزمایشگاه قدرت به روش سینتتیك براي تست 17بندي و زمانبندي پروژه سوم طرح جامع (: بودجه3-17-)الفجدول 

 قال در کشورتجهیزات رده فوق توزیع و انت

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

3 
طراحی و ساخت آزمایشتگاه قتدرت بته    
روش سینتتیك بترای تستت تجهیتزات    

 کشوررده فوق توزیع و انتقال در 
36      

 

های بنیادی : انجام پروژه18طرح جامع   

های تحقق این  باشد که در ادامه آورده شده است. همچنین شاخص پروژه مجزا می 9های بنیادی شامل  طرح جامع انجام پروژه

 طرح و متولیان اجرای ان نیز به شرح زیر است:

 های تحقق طرح شاخص 

o های ميکور در طرح وضعیت تدوین نقشه 

o وضعیت تدوین اسناد راهبردی ميکور در طرح 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o بنیان های دانش شرکت 

o های کشور دانشگاه 

o ای مناطق خاص های منطقه برق 

 تهیه نقشه احتمال وقوع گالوپینگ در مناطق مختلف کوهستانی کشور -1پروژه 

شود. از این رو امکان بروز این  ها ایجاد می غیریکنواخت بر روی سیمپدیده گالوپینگ عموما  در اثر وزش باد یا وجود بار یخ 

کنند بسیار زیاد است. همچنین وزش باد شدید نیز که یکی  گیر عبور می پدیده بر روی خطوطی که از مناطق کوهستانی و بر 

 اطالعات مورد نیاز:  باشد بایستی در نواحی بادخیز مورد بررسی قرار گیرد. از عوامل ایجاد پدیده گالوپینگ می

 تعداد روزهای سال همراه با بارش بر  -1
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 تفییرات سرعت باد در ماههای مختلف سال -2

 تعداد روزهای یخبندان در سال -3

 بیشترین سرعت باد مشاهده شده و کمترین درجه حرارت هوا -4

صورتیکه معموال  شرایط  باشد در بایستی درنظر داشت که اطالعات فوق اطالعات ثبت شده در محل ایستگاه هواشناسی می

گیری که احتمال وقوع گالوپینگ در آنها وجود دارد از شرایط محلی ایستگاه هواشناسی به  حاکم بر مناطق کوهستانی و بر 

های  مراتب دشوارتر است. بنابراین نیاز به تهیه نقشه احتمال وقوع گالوپینگ برای نواحی مختلف ایران یکی از ضرورت

 گردد. ق محسوب میتحقیقاتی صنعت بر

: تهیه نقشه احتمال وقوع گالوپینگ در مناطق مختلف کوهستانی 18بندي و زمانبندي پروژه اول طرح جامع (: بودجه1-18-)الفجدول 

 کشور

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مصرف مواد 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
تهیه نقشه احتمتال وقتوع گالوپینتگ در    

 مناطق مختلف کوهستانی کشور
30      

 

 تهیه نقشه و اطلس آلودگی ریزگردها در ایران -2پروژه 

گیرند. تأثیرات متقابل شرایط محیطی و  در معرض شرایط محیطی و اقلیمی مختلف قرار می تجهیزات انتقال و توزیع نیرو

های قدرت  خود بستر مناسبی جهت هدایت جریان گردیده و اثرات خود را بر سیستماین تجهیزات گردد عایق  آلودگی باعث می

سال از اغاز پدیده ریزگرد در جنوب غرب کشور، مناطق وسیعی از غرب، شمال غرب، جنوب و مرکز ایران  8در طی  بجا بگيارد.

کنند. این پدیده  های زمانی متفاوت این پدیده را تجربه می استان کشور در بازه 20با این پدیده درگیر شده اند. بطوریکه بیش از 

زستان و چند استان همجوار آن، با بیشترین بازه زمانی و باالترین غلظت رخ در استانهای جنوب غرب کشور از جمله  خو

و ریزگرد مواجه هستند به طوریکه میانگین روزهای   های کشور اخیرا به طور جدی با مسئله آلودگی دهد. ليا اکثر استان می

 باشد.  روز در سال می 35غباری ایران 

کیلومتر حوزه آبی در امتداد حاشیه  2000با حدود  چنین ن صعودی و عراق و همبه دلیل مجاورت با کشورهای عربستا یرانا

با داشتن آب شور با  در شمال غربی کشورکیلومتر مربع  4820وجود دریاچه ارومیه به وسعت و  فارس و دریای عمان  خلیج
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مون، بختکان، طشك، باتالق هایی نظیر ها که مناطق وسیعی از آن خشك شده است و بستر خشك شده دریاچه غلظت باال

برداری  باشد. گزارشات اعالم شده از سوابق بتهره های ناشی از آن درگیر می گاوخونی به طور جدی با پدیده ریزگردها و آلودگی

های جتنوبی و جنوب غربی کشور و تعتداد دفتعاتی که اقدام به سرویس و نگهداری از جمله شستشوی تجهیزات  در استتان

دهنتده مشکالت زیادی است که در پایداری ایزوالسیون در برابر شرایط سخت محتیطی و ولتتاژ فرکانس  نتشانگتردد  می

 گردد. های ناشی از ریزگرد کشور ارائه می در این پروژه بانك اطالعاتی اطلس آلودگی .قدرت وجتود دارد

 

 یه نقشه و اطلس آلودگی ریزگردها در ایران: ته18بندي و زمانبندي پروژه دوم طرح جامع (: بودجه2-18-)الفجدول 

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

2 
تهیه نقشه و اطلس آلودگی ریزگردهتای  

 ایران
30      

 

 تدوین سند راهبردی مقابله با اثرات ریزگردها در شبكه انتقال و توزیع نیروی کشور -3پروژه 

 و تعویض تجهیزات، شستن)آشکار  های هزینه شامل های تحمیل شده به شبکه ناشی از آلودگی ناشی از ریزگردها هزینه

 برق، شبکه مختلف بخشهای در فنی تلفات)غیرآشکار  های هزینه و....(  و ادارات تعطیلی اضافی، تصفیه قطعه، جایگزینی

 انرژی تولید بخش در ریزگردها اثرات. باشند می...(  و آالت ماشین و تجهیزات مفید عمر کاهش و ضایعات پرسنلی، مشکالت

 بندی تقسیم  اداری تاسیسات بر و تولید جانبی تاسیسات بر تولید، نگهداری بر تولید، تعمیرات بر ریزگردها اثر به توان می را

  in  door  برتاسیسات ها، پست  out door  تاسیسات بر گياری تاثیر شامل، هم( پستها) انتقال بخش در ریزگردها اثرات. کرد

 اثر. هستند نگهداری و تعمیرات بر و ها پست اداری تاسیسات بر ،... و ها رله شامل میکروپروسسوری تاسیسات بر ها، پست

بر  و( هادی اتصاالت و آالت یراق) اتصاالت بر انتقال، خطوط های مقره بر ،(خورندگی) انتقال خطوط های بر هادی ریزگردها 

 وارد صدماتی  نیز پشتیبانی بخش به ریزگردها. هستند( خطوط) انتقال بخش در ریزگردها تاثیرات  جمله از نگهداری و تعمیرات

 ها دارائی نگهداری بر و انبارها در مستقر تجهیزات و آالت ماشین بر انبارها، و ها ساختمان بر آنها تاثیر به توان می که کنند می

 بر و کارکنان بهداشت کارکنان، فعالیت بر میمون نا پدیده این و نبوده امان در ریزگردها از نیز انسانی منابع بخش. کرد اشاره
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 محاسبه را آنها هزینه توان می و بوده شناسایی قابل دقیق بررسی با اثرات همگیِ که گيارد می منفی تاثیر  پرسنل زیست محیط

 کرد.

مدت آثار مخرب این پدیده در بخش صنعت برق باید مورد شناسایی قرار گیترد تا با  مدت و میان بنابراین، در کوتاه

ردها بر ریزی مناسب بتوان خسارات فنی و اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش داد. با شناخت اثرات مخرب ریزگ برنامه

های  توان با ارائه راهکارهایی به افزایش طول عمر مفید تجهیزات برقی پرداخت و طبعا هزینه تجهیزات خطوط و پستها، می

 تعمیرات و تعویضها را کاهش داد. انجام این پروژه در بردارنده مزایای فراوانی است از جمله:

 از ریزگرد برداران از وضعیت کنونی آلودگی سیستم ناشیآگاهی بهره 

 های ناشی از ریزگرد در سطح کشور امکان ایجاد راهکارهای پیشگیرانه با اطالع دقیق از نحوه توزیع آلودگی 

 جلوگیری از تخریبهای غیرمترقبه 

 به حداقل رساندن خسارات 

 کاهش هزینه های تعویض و تعمیر قطعات و قطعی برق 

: تهیه سند راهبردي مقابله با اثرات ریزگردها در شبکه انتقال و 18طرح جامع بندي و زمانبندي پروژه سوم (: بودجه3-18-)الفجدول 

 توزیع نیروي کشور

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

3 
راهبتردی مقابلته بتا اثترات     تدوین سند 

ریزگردها در شبکه انتقال و توزیع نیروی 
 کشور

24      

 تكمیل نقشه خورندگی اتمسفری کشور - 4پروژه 

آگاهی از خوردگی اتمسفر یك ناحیه، شهر، کشور و یا منطقه بر روی فلزاتی مانند فوالد، روی، مس و آلومینیوم که در 

تواند جهت انجام طرحهای زیربنایی بسیار سودمند واقع گردد. آگاهی از  شوند، می استفاده میای  زندگی روزمره به طور گسترده

طور که مشخص  باشد. همان تر می باشند بسیار حساس چنین وضعیتی در مناطقی که بیشتر تحت تاثیر اتمسفرهای خورنده می

Clها در آنها از میزان یون کلر ) ردگی سازهباشند و میزان خو هایی خورنده می است اتمسفرهای دریایی اکثرا  محیط
(، رطوبت، -

شمار ثابت کرده است که میزان خوردگی اتمسفری  پيیرد. تجربیات بی دما، زمان نمناکی، جهت باد و فاصله از دریا تاثیر می



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
106 

 

 

 1394 مهرویرایش اول،  نگاشت برنامه تحلیلی و تهیه ره: 5فاز 

 

 

ی( و متفیرهای بسیار های صنعت ها )در محیط تابعی از مشخصات نمونه تحت آزمایش، موقعیت، آب و هوا، احتمال حضور آالینده

 باشد. دیگر می

های مورد بررسی در محیط باز قرار دارند و پارامترهای موثر بر خوردگی نظیر درجه حرارت، رطوبت  از آنجاییکه تمامی نمونه

و  های مختلف جفرافیایی ) مانند فاصله از دریا نسبی، میزان آلودگی، جهت و سرعت باد متفیر هستند و یا اینکه در موقعیت

گردد که پدیده خوردگی کامال  غیرقابل  گیرند تمامی این عوامل سبب می اقیانوس و ارتفاع محل مورد بررسی ( قرار می

بینی باشد و ارائه یك عدد برای سرعت خوردگی یا میزان خوردگی بر حسب میلیمتر در هر سال و یا غیره مشکل را حل  پیش

باشد تا بتوان با ثبت پارامترهای موثر و  های فراوان در نقاط موردنظر می تلف با نمونهسازد. بدین لحاظ احتیاج به مراکز مخ نمی

 تفییرات آنها در طی مدت طوالنی، نتایج تقریبا  قابل قبولی بدست آورد.

، باشند، اصوال  میزان خوردگی باالست زیرا وجود رطوبت و دمای باال در کشورهایی که دارای آب و هوایی گرم و مرطوب می

 سازند. به عالوه وجود یونهای خورنده نظیر کلر موجبات تسریع خوردگی را فراهم می

های باز خود دارند در این زمینه کشورهایی همچون  ليا چنین کشورهایی نیاز به برآورد میزان خوردگی تجهیزات در محیط

 اند. آزمایشهای وسیعی نمودهاقدام به  آمریکای مرکزی و التین، مکزیك، ونزوئال، برزیل، آرژانتین

مدت و به صورت تنها  مدت یا بلند تواند کوتاه گیرد بسته به اهمیت موضوع می روشی که برای انجام این آزمایشها صورت می

های کوچك آزمایشگاهی تا ایستگاههای وسیع خوردگی که به پایگاه خوردگی مشهور هستند، باشد. و این آزمایشها  قفسه

باشند. تعداد ایستگاهها، بسته به شرایط آب و هوایی و تنوع آنها در مناطق مختلف تحت تاثیر  زمانی طوالنی مینیازمند بازه 

گیرند و هر چه تعداد ایستگاهها بیشتر باشد نقشه تهیه شده از دقت باالتری برخوردار خواهد بود. در طی آزمایشهای  قرار می

ی، میزان ذرات موجود در هوا، مواد آالینده، یونهای مختلف، میزان رطوبت در انجام شده کلیه اطالعات مربوط به شرایط جو

طی فصول مختلف و همچنین سایر پارامترها نظیر حضور باد و جهت آن، تعیین شده و بدین ترتیب با تعیین فواصل زمانی 

 آید. دست میهایی جهت میزان کاهش وزن بر حسب گرم و یا کاهش صخامت نسبت به زمان به  مناسب منحنی

ای است که در آن کیفیت و کمیت خوردگی مناطق مختلف بر  رود در اختیار داشتن نقشه نتایجی که از این پروژه انتظار می

بینی نمود. امروزه  توان رفتار خوردگی تجهیزات مورد نظر را پیش روی فلزات متفاوت، ترسیم خواهد شد و بر اساس آن می

 30دن نتایج وجود دارد به عنوان مثال چنانچه الزم باشد عمر یك دکل در منطقه خاصی فرضا  روشهای مختلفی برای نشان دا

توان با آگاهی از شرایط آب و هوایی و شدت خورندگی منطقه، ضخامت نوع گالوانیزه را تعیین نمود. همچنین از  سال باشد، می
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د و فاکتور خوردگی را نیز به عنوان یك فاکتور طراحی درنظر توان در طراحی خطوط و پستها استفاده نمو ها می نتایج این نقشه

 گرفت. 

 الزم به ذکر است فاز اول این طرح توسط پژوهشگاه نیرو و برای برخی استانهای منتخب انجام پيیرفته است.

 : تکمیل نقشه خورندگی اتمسفري کشور18بندي و زمانبندي پروژه چهارم طرح جامع (: بودجه4-18-)الفجدول 

 ها پروژه دیفر

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

      24 تکمیل نقشه خورندگی اتمسفری کشور 4

 

 خورندگیبندی خاك مناطق خاص کشور از نظر شدت  تهیه نقشه پهنه- 5پروژه 

از آنجا که بسیاری از مشکالت و مسائل مربوطه به صنعت برق کشور در مناطق خاص کشور بویژه در نواحی ساحلی جنوبی 

های خورنده و تاثیر گياری آن بر تجهیزات و ادوات الکتریکی قرار گرفته در درون خاك  و کویری داخلی در ارتباط با وجود خاك

باشد. لزوم تعیین میزان خورندگی خاك هر  های مربوطه می بتنی و اتصاالت ارت، کابلها و لولههای فلزی، چوبی و  نظیر پایه

های انتقال و توزیع در این مناطق  منطقه واقع در این نواحی به جهت اتخاذ تدابیر ویژه در طراحی، نصب و اجرای شبکه

 گردد. احساس می

 

: تهیه نقشه پهنه بندي خاك مناطق مختلف کشور از نظر شدت 18پنجم طرح جامعبندي و زمانبندي پروژه  (: بودجه5-18-)الفجدول 

 خورندگی

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

5 
منتاطق  بنتدی ختاك    تهیه نقشته پهنته  

 مختلف کشور از نظر شدت خورندگی
30      

 

 تهیه نقشه هدایت الكتریكی خاك مناطق با اقلیم خاص کشور -6پروژه 
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های تیپ و مشابه در مناطق مختلف  های برق بدون توجه به نوع خاك محل نصب سیستم زمین از طرح عموما در شرکت

گردد و این در صورتی است که  اقدامات در طرح و اجرای اتصال زمین تعیین مشخصات خاك و  برای زمین کردن استفاده می

 باشد.  سایر الزامات دیگر می سپس اجرای طرح مناسب با توجه به مقاومت مخصوص خاك و

های زمین انجام  گیری مقاومت ویژه خاك در شبکه برق عموما با هد  تعیین مدل خاك در طراحی و اجرای سیستم اندازه

گيارد. وقتی قرار بر  های زمین می گیرد. این پارامتر تاثیر مستقیم در نوع طرح، اجزای مورد استفاده و نحوه اجرای سیستم می

شود تا طرح از نظر  یك سیستم زمین گسترده باشد، محل آن در ناحیه با کمترین مقاومت ویژه خاك انتخاب میاجرای 

اقتصادی مقرون به صرفه باشد. تهیه اطلس مقاومت مخصوص مناطق مختلف اولین گام در طراحی مهندسی و اصولی سیستم 

گیری در مورد انتخاب طرح مناسب سیستم زمین در  یمهای برق است. با یکارگیری این اطلس امکان تصم زمین در شبکه

 گردد. یکی از پارامترهای مهم در تهیه یك اطلس میزان دقت آن است. مکانهای مختلف فراهم می

 

 : تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاك مناطق با اقلیم خاص کشور18بندي و زمانبندي پروژه ششم طرح جامع (: بودجه6-18-)الفجدول 

 ها هپروژ ردیف

مدت 

 زمان

 ) ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

6 
تهیتته نقشتته هتتدایت الکتریکتتی ختتاك  

 مناطق با اقلیم خاص کشور
30      

 

 

 زمین و ارتینگ مناطق با اقلیم خاص کشورتدوین سند راهبردی طرح ملی سیسعتم  -7پروژه 

 هد  وضرورت اجرای این پروژه عبارت است از:

  تلفات باال نیروی انسانی ناشی از برق گرفتگی در کشور .1

ز های برق فشارضعیف که عموم مردم با آن سروکار دارند بر کسی پوشتیده نیستت. ا   مسله زمین کردن یا ارتینگ در شبکه

 حفاظتت گرفتگی،  حفاظت انسان در برابر برقتوان به  یم فشارضعیف برق یها در شبکه نگیارت ستمیس یریجمله اهدا  بکارگ

اشاره کرد. متاسفانه مساله ارتینگ  ناخواسته و صاعقه یولتاژها کاهش برداری شبکه توزیع و ی، بهرهکیالکتر زاتیو تجه لیوسا

شود. علیرغم پیشرفت های صورت  ورت مهندسی طراحی و اجرا نمیهای توزیع در ایران یکی از مسائلی است که به ص در شبکه
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گرفته در زمینه ارتینگ شبکه های توزیع در دنیا، اصول و روند طراحی و اجرا در ایران بر اساس روشها و استانداردهای قدیمی 

گرفتگتی در ایتران    از بترق  است. یکی از نمودهای اساسی رعایت نکردن اصول ارتینگ در ایران، آمار مرگ و میر باالی ناشی

هتا و   است )شکل زیر(. قابل ذکر است که آمار مصدومیت های ناشی از برق گرفتگی بسیار بیشتر از رقتم خواهتد بتود. آستیب    

 .های ناشی از این مساله بسیار قابل توجه خواهد بود هزینه

 

 

 

سوزی، افزایش میزان تلفات انرژی و  کاهش کیفیت توان،  افزایش خسارات وارده به تاسیسات مشترکین نظیر آتش  .2

 قرائت ناصحیح و دارای خطای کنتورهای برق  با وجود ساختار فعلی شبکه ارت مشترکان و شبکه توزیع فشار ضعیف

 

: تدوین سند راهبردي طرح ملی سیستم زمین و ارتینگ مناطق 18بندي و زمانبندي پروژه هفتم طرح جامع (: بودجه7-18-)الفجدول 

 م خاص کشوربا اقلی

 ها پروژه ردیف

مدت 

 زمان

 )ماه(

برآورد هزینه 

 نیروی انسانی

برآورد 

هزینه 

 تست

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 شدنی

برآورد هزینه 

مواد مصرف 

 نشدنی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

7 
تدوین سند راهبردی طرح ملی سیستتم  
زمین و ارتینگ مناطق بتا اقلتیم ختاص    

 کشور
24      
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های فشار قوی تمام بسته فلزی با عایق  های خطوط و پست : تدوین سند توسعه فناوری19طرح جامع 

 های خارجی گازی با استفاده از روش مناسب همكاری

 های تحقق طرح شاخص 

o گازی تمام بسته فلزی و خطوط  ها وضعیت انتقال فناوری پستGIL  وGIS  و پستهای هیبریدیMTS 

 متولیان اجرای طرح 

o  نیروپژوهشگاه 

o شرکتهای دانش بنیان 

o دانشگاه های صنعتی کشور 

o شرکتهای تولید کننده تجهیزات فشار قوی 

 

با استفاده از روش مناسب  GILدستیابی به فناوری خطوط گازی تمام بسته فلزی  -1پروژه 

 های فناورانه همكاری

های زیرزمینتی بته عنتوان    شبکه ی اخیر درتوسعه پیدا کرد و طی چند دهه Siemensتوسط شرکت  GILفناوری خطوط 

هتای  در ولتاژهای باال محسوب شده است . این نتوع خطتوط شتامل هتادی     XLPEهای روغنی و حتی  جایگزینی برای کابل

ی ميکور حاوی گاز عایقی استت. ایتن نتوع فنتاوری بترای      اند که لولهای فلزی قرار گرفتهای است که در لولهآلومینیومیِ لوله

هوایی چندان کارآمد یا قابل اجرا نیست، همانند مناطق با جمعیت باال و همچنتین منتاطقی کته شتبکه از      شرایطی که خطوط

ها به ناچار شرایط کتاری   شود کاربرد دارد. در عین حال در شرایطی که بکارگیری کابل شرایط محیطی تاثیرِ زیادی متحمل می

های مناسب  شوند. برخی از ویژگی جایگزین مناسبی محسوب می GILوط نماید، خطها ناگزیر می ها را تا مرزهای طراحیِ آن آن

 به قرار زیر است : GILخطوط 

  عدم تاثیرپيیری خطGIL  از شرایط محیطی که عدم پیرشدگی تجهیزاتِ آن و ليا طول عمر مورد انتظارِ طوالنی را

 سبب خواهد شد.

 ظرفیت انتقال توانِ باال 
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 تلفات انتقال کم 

 کند. سازی را فراهم می که امکان انتقال در فواصل طوالنی بدون نیاز به جبران کاپاسیتانس کم 

 قابلیت اطمینان باال 

 سوزی، عدم تاثیرپيیریِ بخشِ بیرونی به علت خطای داخلی( برداری )مقاوم در برابر آتش ایمنی باال از نظر بهره 

 خطوط 1قابلیت اجرایی برای بازبست 

 سازد. را برای فضای شهری و پُرجمعیت مناسب می مفناطیسی بیرونی که استفاده از آنهای  کم بودن میزان میدآن 

 قابل اجرا هم بر روی زمین، هم در داخل تونل و هم به صورت دفن شده 

 

، مشکل خاصی در خصوص GILبرداری از خطوط  سال بهره 25در بازه زمانی  2002در سال  SIEMENSطبق گزارش 

 ری مشاهده نشده است.بکارگیری این نوع فناو

 

با  GIL: تدوین سند توسعه فناوري خطوط گازي تمام بسته فلزي 19بندي و زمانبندي پروژه اول طرح جامع  (: بودجه1-19-)الفجدول 

 هاي فناورانه استفاده از روش مناسب همکاري

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 )ماه(

برآورد هزینه نیروی 

 انسانی

برآورد هزینه انتقال 

 نولوژیتك

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
تدوین سند توسعه فناوری خطوط گازی تمام بسته فلزی 

GIL های فناورانه با استفاده از روش مناسب همکاری 
30    

 

با استفاده از روش مناسب  GISهای گازی تمام بسته فلزی  دستیابی به فناوری پست - 2پروژه 

 های فناورانه همكاری

و اخیرا  به طور محدود ترکیباتِ گازی جدید( به عنوان  N2، در مواردی گاز SF6ها، عایقِ گازی )معموال   در این نوع از پست

در مقایسه  حداقل فاصله عایقی بین تجهیزاتگیرد که به این ترتیب  ی پست مورد استفاده قرار می عایق اصلی تجهیزات سازنده

های حاوی گاز  ها به لحاظ وجود محفظه در این پستبد . یا میکاهش و در نتیجه ابعاد پست  (AISهای با عایقِ هوایی ) با پست

نماید، به رعایت فواصل عایقی بین تجهیزات  دار را از زمین و از یکدیگر ایزوله می های برق قسمت که فازهای مختلف و یعایق

                                                 
1 . Reclose 
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تجهیزات  در برگیرنده ی بخاطر وجود محفظه زمین شده . همچنیننیستشود نیازی  رعایت می AISهای  که در پستآنگونه 

  شود. ها خطری برای پرسنل ایجاد نمی دار و در نتیجه عدم تماس افراد با این پستبرق

تر و همچنین  برداری پایین ی بهره برداری باالتر، هزینه سطح ایمنی بهره AISهای  در مقایسه با پست GISی ها پست

ها بطور  آورند، هر چند باید توجه داشت که  سرمایه گياری اولیه آن یط زیست محیطی را فراهم میاثرپيیریِ کمتر از شرا

 کنونی دارای مزایای کلی زیر هستند : GISهای  محسوس باالتر است . پست

 وری اقتصادی  بهره 

 قابلیت اطمینان باال 

 ایمن 1بندی محفظه 

 دهی باالتر طول عمر سرویس 

 تر داری پایینهای تعمیر و نگه هزینه 

 تر تر و طراحی ارگونومیك دسترسی آسان 

 عملکرد مناسب حتی در شرایط بسیار نامطلوب محیطی 

 

انداز صنعت برق کشورهای توسعه  ای دارد چشم به علت اینکه این گاز اثرات گلخانه SF6نوع  GISهای  در خصوص پست

یافته به سمت رویکردهایی همچون مدیریت این گاز در تجهیزات فشار قوی به منظور کاهش ورود آن به جو و همچنین 

در کل به  SF6روغنی، تجهیزات گاز بکارگیری ترکیبات گازی جدید است . اما باید در نظر داشت که در مقایسه با تجهیزات 

 شامل موارد ذیل است : GISهای  های مطلوب پستتر هستند. برخی از ویژگیلحاظ زیست محیطی مطلوب

در داخل محفظه قرار دارند اثرات شرایط محیطی به خصوص آلودگی بر  GISهای  های پستها و عایقاز آنجا که هادی .1

های تعمیر و  ای خواهد داشت که طبیعتا  هزینهکاهش قابل مالحظه GISهای  روی سطوح عایقی تجهیزات پست

فشار گاز باید مناسب با شرایط  ی کننده عملکرد تجهیزات کنترلدهد. البته باید توجه داشت که  نگهداری را کاهش می

 شود.د و اثر تفییرات احتمالی درجه حرارت محیط بر روی فشار گاز نیز باید تست نجوی باش

                                                 
1 . Encapsulation 
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ها در مقایسه با فضای مورد نیاز برای  برداری بیشتر شود نسبت فضای مورد نیاز این نوع پست سطح ولتاژ بهرههرچه  .2

ها، در با همان سطح ولتاژ، کاهش بیشتری دارد. همچنین انتخاب آرایش کلیدخانه و انتخاب نوع شینه AISها  پست

ای در  های چند شینه تر و آرایش های پیچیده واقع کلیدخانهچگونگی روند کاهش فضای مورد نیاز تاثیر خواهد گياشت. در 

های معمولی با همان آرایش انتخابی، کاهش فضای مورد نیاز بیشتری را  های با عایق گازی نسبت به ایستگاه ایستگاه

در ها کمتر انتخاب شود کاهش فضای مورد نیاز  تر و تعداد شینه دهند و برعکس هر چه کلیدخانه ساده نشان می

 شود.  های معمولی کمتر می های با عایق گازی نسبت به ایستگاه ایستگاه

کنند. در عوض فیدرهای هوائی فضای کمتری را اشفال می AISها  نسبت به پست GISها  فیدرهای کابلی در پست .3

از فضای مورد به مراتب کمتر  GISها  نمایند. اما در مجموع فضای اشفال شده توسط پست فضای بیشتری را اشفال می

 است. AISها  نیاز پست

توانند با توجه به  ها کم است در داخل ساختمان قابل نصب هستند و بنابراین می از آنجا که فضای مورد نیاز این پست .4

حلی مناسب در مناطق مسکونی باشند. طبیعتا  از اثرات ی شهری به لحاظ تامین زمین، راه های موجود در حوزهمحدودیت

های نامطلوبی جهت بوده و شاخصه AISهای  های پست مانند اختالالت رادیویی و سر و صدا که از ویژگی نامطلوبی

 شود. فضای شهری هستند کاسته می

سبب خواهد شد که  GISهای  بینی نشده است نصب پست ها توسعه پیش های صنعتی و کارخانجاتی که در آن در محیط .5

 استفاده شود. تری از فضای کارخانجات به نحو بهینه

ها زمین  ای و از آنجا که در اطرا  این نیروگاه های تلمبه ذخیره های آبی و نیز نیروگاه با توجه به شرایط محیطی نیروگاه .6

 تواند مناسب باشد. می GISهای  در دسترس نیست ليا استفاده از پست AISهای  مناسب برای پست

های ولتاژ باال ی گازی قرار دارند و به عالوه هادیباال در داخل محفظهکلیه قطعات ولتاژ  GISهای  از آنجا که در پست .7

 در محفظه بسته قرار دارند، احتمال وقوع خطای ناشی از برخورد اجسام خارجی به صفر خواهد رسید. 

های گازی غیرقابل اشتعال همچون و بکارگیری عایق GISهای  با توجه به عدم بکارگیری روغن در تجهیزات پست .8

SF6ها برای استفاده در نواحیِ  ها کاهش قابل توجهی خواهد یافت. از این رو این نوع پست سوزی در این پست ، خطر آتش

 سوزی باال است مناسب خواهند بود. جنگلی که احتمالِ آتش

 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
114 

 

 

 1394 مهرویرایش اول،  نگاشت برنامه تحلیلی و تهیه ره: 5فاز 

 

 

 اشاره کرد که به شرح ذیل است : AISهای  ها در مقایسه با پست در این میان بایستی به برخی معایب این نوع پست

بیشتر است که با افزایش ولتاژ از این اختال  کاسته خواهد شد.  AISهای  در مقایسه با پست GISهای  ی پستهزینه .1

پيیر  را به لحاظ اقتصادی توجیه GISهای  طبیعتا  قیمت باالی زمین )به خصوص در فضای شهری( بکارگیری پست

 نماید. می

در مقایسه با  GISهای  گیری در پستتجهیزاتِ معیوب شده مانند کلید قدرت و ترانسفورماتورهای اندازه ی تعویضهزینه .2

 تر است. سنگین AISهای  پست

، به دلیل تکنولوژی باالتر و طبیعتا  پیچیدگی بیشتر، بایستی از افراد مجربی GISها  برداری و تعمیرات پست برای بهره .3

 زشیِ مرتبط را طی کرده باشند.ی آمو استفاده شود که دوره

های ولتاژ باال الزم است که اندازی اولیه، یکسری آزمایش پس از انجام تعمیرات و یا به هنگام راه GISهای  در پست .4

 ها نسبتا  باال است.  ی تجهیزات این نوع آزمایش هزینه

خل کشور آغاز شده است و هم اکنون ها در دا ها اخیر مقدمات ساخت تجهیزات آن که طی سال AISها  بر خال  پست .5

هم  GISهای  ها توسط سازندگان داخلی قابل تامین است، امکان ساخت تجهیزات پست ای از تجهیزات این نوع پست پاره

ها نیز در انحصار کشورهای  اکنون در کشور وجود ندارد و در عین حال دانش فنی تولید عایق گازی این نوع پست

 محدودی است.

هتا   . ليا این پستت یستندن گيار ها بدلیل عدم تماس تجهیزات با محیط خارج، عوامل محیطی بر تجهیزات تاثیر ستدر این پ

در مناطق کوهستانی بخاطر وجود بر  و یخبندان است، برای ها زیاد  برای مناطق صنعتی و شهری که میزان آلودگی هوا در آن

 هستند. مناسب کند  یجاد میکه آلودگی نمکی امناطق ساحلی نیز برای و جا  آن

 

 GISهاي گازي تمام بسته فلزي  : تدوین سند توسعه فناوري پست19بندي و زمانبندي پروژه دوم طرح جامع  (: بودجه2-19-)الفجدول 

 هاي فناورانه با استفاده از روش مناسب همکاري

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 )ماه(

برآورد هزینه نیروی 

 انسانی

انتقال برآورد هزینه 

 تكنولوژی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

2 
های گتازی تمتام بستته فلتزی      تدوین سند توسعه پست

GIS های فناورانه با استفاده از روش مناسب همکاری 
30    
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با استفاده از روش  MTSهای گازی  های هیبریدی پست تدوین سند توسعه فناوری ماژول -3پروژه

 های فناورانه مناسب همكاری

سازی که باعث رقتابتی شتدن    باشد و عالوه بر خصوصی برق در کشورهای مختلف دنیا به سرعت در حال تفییر میصنعت 

توان به مطرح شدن الزاماتی جدیتد   این صنعت شده است عوامل دیگری هم در ایجاد این تفییر موثر هستند که از آن جمله می

ش اثرات زیست محیطی ناشی از احداث پستت، کتاهش فضتای    ها، کاه ها با محل احداث آن همچون هماهنگی طراحی پست

اندازی پست، بهبود قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی پست، کاهش  مورد نیاز برای احداث پست، کاهش مدت زمان نصب و راه

رد. بتراین  تعداد دفعات و مدت زمان تعمیر و نگهداری و منطقی بودن احداث پست از نظر هزینه کلی دوره کار پست اشتاره کت  

 اساس استفاده از تجهیزات کامپکت و ماژوالر از اهمیت باالیی برخوردار شده است. 

از عتایق  هتا   در این پستبین باسبارها  یسازی فاصله برای عایق هستند که AISو  GISهای  ترکیبی از پست ها پستاین 

هتر  باسبار بته   سمتبرای اتصال  شود. استفاده می SF6 یبین تجهیزات فشارقوی از عایق گاز ی سازی فاصله برای عایق هوا و

هتا فقتط تجهیتزات فشتارقوی درون      بکار گرفته شتود. در ایتن پستت    SF6یی یا بوشینگ گازی هوا  بوشینگ ی بایستی الزاما بِ

ا سطح ولتتاژ  متناسب بها  در آنحریم هوایی ندارند. در عین حال و باسبارها درون محفظه قرار  قرار دارند SF6ز های گا محفظه

 دارد.ن سربستههای  ها تفاوت چندانی با پست این پست ی  بین باسبارها باید رعایت شود. هزینه

 کمتر است. AISهای  بیشتر، اما نسبت به پست GISهای  ها از شرایط محیطی نسبت به پست طبیعتا  اثرپيیری این پست

ین زمینه هستند که براستاس جدیتدترین تکنولتوژی روز در    های مطرح در ا از جمله راه حل MTS 1در این بین تجهیزات 

شتوند. در ایتن تجهیتزات     های احداث شده در فضای باز و یا در فضای بسته بکار گرفتته متی   برای پست GISزمینه تجهیزات 

طوریکه بته   های ولتاژ و جریان در یك محفظه گاز فشرده قرار دارند. به کلیدهای قدرت، سکسیونرها، کلیدهای زمین و ترانس

هتای   به فضایی برابر با فضای مورد نیاز برای یك بی با رنج ولتاژی مشابه در پستت  MTSکیلو ولتی  147عنوان مثال دو بی 

AIS .نیاز دارد 

شود تا متدت زمتان نصتب و     که به صورت تجهیزات ماژوالر و از پیش ساخته هستند باعث می MTSاستفاده از تجهیزات 

شوند، به شدت کاهش پیدا کنتد و   اندازی می که هریك از تجهیزات جداگانه نصب و راه AISهای  اندازی در مقایسه با پست راه

                                                 
1 - Mixed Technology Switchgear 
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 AISهای  شود. در نتیجه توسعه پست ای کم می همچنین امکان ایجاد خطا در حین نصب تجهیزات نیز به شکل قابل مالحظه

هتای دراز   های مختلف مربوط به زمین و هزینه هم از نظر زمان اجرای پروژه و هم از نظر هزینه MTSبه استفاده از تجهیزات 

ایتن  رسد. با توجه به مطالب فوق سترمایه گتياری در جهتت انتقتال      مدت تعمیر و نگهداری بسیار مقرون به صرفه به نظر می

تکنولوژی به سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات فشارقوی در داخل کشور ارزشمند بوده و گامی در جهت خودکفایی در عرصه 

 .باشد تولید تکنولوژی روز دنیا می

 

ي گازي ها هاي هیبریدي پست : تدوین سند توسعه فناوري ماژول19بندي و زمانبندي پروژه سوم طرح جامع  (: بودجه3-19-)الفجدول 

MTS هاي فناورانه با استفاده از روش مناسب همکاري 

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 )ماه(

برآورد هزینه نیروی 

 انسانی

برآورد هزینه انتقال 

 تكنولوژی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

3 
هتتای هیبریتتدی  تتتدوین ستتند توستتعه فنتتاوری متتاژول 

بتا استتفاده از روش مناستب     MTSهتای گتازی    پست
 های فناورانه همکاری

30    

های سیلیكونی در سطوح عایقی با استفاده از  های پوشش : تدوین سند توسعه فناوری20طرح جامع 

 های خارجی روش مناسب همكاری

 موضوع ضرورت 

 قوی های فشار، به عنوان یکی از راهکارهای مناسب به منظور بهبود عملکرد مقرهRTVاستفاده از پوششهای سیلیکون رابر 

که شود در شرایطِ وجودِ آلودگی شناخته می مورد استفاده در فضای آزاد )خطوط انتقال و توزیع، پستها( و سرامیکیِ ایشیشه

تاکنون به عنوان یك راهکار مناسب، به دفعات در مناطقی که معضالت ایزوالسیون ناشی از وجود سطوح باالی آلودگی وجود 

 ه است.دارد، مورد استفاده قرار گرفت

RTVپوشش 
که بر اثر فرایند جوش )سیلیکون رابر جوش خورده در دمای اتاق(، یك االستومر سیلیکونی ارگانیك جامد است  1

به خاطر دارا بودن خواص ذیل، تاکنون بارها بطور  این ماده گیرد.یك پلیمر سیلیکونی مایع در دمای اتاق شکل می 2خوردن

 :در شرایط آلودگی مورد استفاده قرار گرفته استای های سرامیکی و شیشهرهآمیز در بهبود عملکرد مقموفقیت

 الکتریك مطلوب در یك محدوده وسیع دماییخواص دی 

                                                 
1 .Room Temperature Vulcanizing (RTV) Silicone Rubber Coatings 
2 .Vulcanization 
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 مقاومت قابل قبول در برابر زوال حرارتی و تخلیه کرونا 

 خاصیت آبگریزی بخاطر انرژی سطحی پایین 

در مقیاسی وسیع مورد استفاده قرار گرفتند. اگر چه  1987بطور آزمایشی و در سال  1973اولین بار در سال  RTVپوششهای 

مشکالتی را بوجود آوردند، اما با بهبود تکنولوژی تولید، این مشکالت کاهش و عمر مفید  RTVاولین نسل پوششهای 

 است:افزایش یافت. این بهبود شامل موارد ذیل بوده  RTVپوششهای 

  بهبود چسبندگی پوششRTV به مقره 

 ترهای زمانی طوالنیافزایش مقاومت در برابر گسترش جریان نشتی و شکست الکتریکی برای دوره 

  ایمنی بهبود یافته در برابرReversion  پلیمریزاسیونیا دی 

 اعمال سریعتر پوشش 

 اعمال پوشش در شرایط برقدار 

 های تحقق طرح شاخص 

o  های فشار قوی های سیلیکونی مورد استفاده در پست فناوری پوششوضعیت انتقال 

 متولیان اجرای طرح 

o پژوهشگاه نیرو 

o شرکتهای دانش بنیان 

o دانشگاه های صنعتی کشور 

o پژوهشگاه پلیمر 

 

سیلیکونی در هاي  هاي پوشش : تدوین سند توسعه فناوري20هاي مربوط به طرح جامع  بندي و زمانبندي پروژه (: بودجه20-)الفجدول 

 هاي فناورانه سطوح عایقی با استفاده از روش مناسب همکاري

 ها پروژه ردیف
 مدت زمان

 )ماه(

برآورد هزینه نیروی 

 انسانی

برآورد هزینه انتقال 

 تكنولوژی

 بودجه کل

 )میلیون ریال(

1 
هتتای متتورد استتتفاده در  دستتتیابی بتته فنتتاوری پوشتتش

های فشتار قتوی واقتع در منتاطق آلتوده از روش       پست
 های فناورانه  مناسب همکاری
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 : شناسنامه اقدامات غیرفنی2پیوست 

های  برقهای مناسب جهت ملزم کردن مدیران و مشاوران  ها و دستورالعمل : تدوین و ابالغ برنامه1اقدام 

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی ای به استفاده از فناوری منطقه

 

های نوین تجهیزات عایقی فشتار قتوی در    یکی از دالیل اصلی عنوان شده از سوی خبرگان برای ضعف بکارگیری فناوری

وزارت نیرو وجود ندارد که بتر طبتق    باشد. در واقع، هیچ الزامی از سویای، عدم وجود الزام قانونی برای آن می های منطقه برق

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی باشتند. از آنجتا کته     ای ملزم به استفاده از فناوری های منطقه آن، مدیران و مشاوران برق

برختی  نگتری   های کوتاه مدیریتی و عدم آینده شود و وجود دوره ها به صورت بلندمدت نمایان می مزایای استفاده از این فناوری

ها به منظور ملزم  ها و دستورالعمل گردد، وجود برخی برنامه مدیران سازمانی موجب عدم توجه به دورنمای بلندمدت سازمان می

تواند مفید باشد.  های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی می گیری از فناوری ای به بهره های منطقه کردن مدیران و مشاوران برق

های نوین تجهیزات  های مناسب برای الزام استفاده از فناوری های اصلی این سند، تدوین دستورالعملاز این رو، یکی از خروجی

صالح )توانیر، وزارت نیرو( به تصویب برستند تتا    بایست توسط یك مرجع ذیها میباشد. این دستورالعمل عایقی فشار قوی می
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های نوین تجهیزات عایقی فشتار قتوی    ا ملزم به بکارگیری فناوریای ر های منطقه بتوان از این طریق مدیران و مشاوران برق

 نمود.

ستال   1بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال هزینته نیتروی انستانی در بتازه زمتانی       هزینه پیش

نین، شاخص ارزیابی این اقدام، های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچ باشد. فعالیت می

 ها است. ها و دستورالعمل وضعیت تدوین و ابالغ برنامه

های ایتن   دهی به فعالیت های تجهیزات عایقی فشار قوی به منظور جهت نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری هم

ای بته همکتاری بتا     هتای منطقته   یران و مشاوران برقآور برای هدایت مد های الزام تدوین و ابالغ دستورالعمل –حوزه فناورانه 

 های تولیدی دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال شرکت

 

 1هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه1-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال(

  10 ها ها و دستورالعمل تدوین برنامه 1

  1 صالح های تدوین شده در مرجع ذی ها و دستورالعمل برنامهتصویب  2

  1 ای های منطقه ها به مدیران و مشاوران برق ها و دستورالعمل ابالغ برنامه 3

  12 مجموع

 

ای به  های منطقه آور برای هدایت مدیران و مشاوران برق های الزام : تدوین و ابالغ دستورالعمل2اقدام 

 های تولیدی دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال شرکتهمكاری با 

هتا بته تحقیتق و     های فعال در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی، کمبود توجه ایتن شترکت   یکی از معضالت اصلی شرکت

بتا  های تولیدی در تولید تجهیزات فشار قوی نوین  توانی شرکت روزرسانی دانش در حوزه تجهیزات عایقی است. کم توسعه و به

های بزرگ، به علت محدود بتودن   های قدیمی دریافت شده از کمپانی مواد اولیه متفاوت و تولید تجهیزات عایقی تحت لیسانس

شتان   های تولیدی به توسعه واحدهای تحقیتق و توستعه   ها است. ليا، ملزم کردن شرکت واحدهای تحقیق و توسعه این شرکت

ها و تواناسازی آنها در تولید تجهیزات نوین باشتد. از ایتن رو، در    نی دانش این شرکتروزرسا تواند قدم بزرگی در راستای به می

ای بته همکتاری بتا     هتای منطقته   آور برای هتدایت متدیران و مشتاوران بترق     های الزام سند حاضر، تدوین و ابالغ دستورالعمل

 ده است.های تولیدی دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال به عنوان اقدام بیان ش شرکت
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صتالح )تتوانیر، وزارت نیترو(     های اجرایی تدوین شوند و به تایید یك مرجع ذی به منظور تحقق این اقدام، باید دستورالعمل

 ها ابالغ شوند. ها به مدیران و مشاوران نیروگاه برسند. سپس، دستورالعمل

ستال   1ینته نیتروی انستانی در بتازه زمتانی      بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال هز هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام،  باشد. فعالیت می

 ها است. وضعیت تدوین و ابالغ دستورالعمل

های این  دهی به فعالیت فشار قوی به منظور جهت های تجهیزات عایقی نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری پیش

 ای به خرید از تولیدکنندگان داخل های منطقه کننده برق تدوین و ابالغ قوانین الزام –حوزه فناورانه 

 

 2هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه2-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال(

  10 ها تدوین دستورالعمل 1

  1 صالح های تدوین شده در مرجع ذی تصویب دستورالعمل 2

  1 ای های منطقه ها به مدیران و مشاوران برق ابالغ دستورالعمل 3

  12 مجموع

 

: برگزاری نمایشگاه تخصصی در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی و تحریک مدیران و مشاوران 3اقدام 

 های تولیدکننده به شرکت در نمایشگاه ای و شرکت منطقههای  برق

یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن به صادرات و انجتام فعالیتت متوثر در تبلیفتات و بازاریتابی کاالهتا و ختدمات،        

اند  که عبارت دسته مختلف تقسیم کرد هارتوان به چ را می ها نمایشگاه ،بندی صورت گرفته باشند. بر اساس طبقه ها می نمایشگاه

های تخصصی به  نمایشگاه. های اکسپو نمایشگاهو  اختصاصی های ، نمایشگاههای تخصصی نمایشگاه ،های عمومی نمایشگاه :از

 ،د. در حتال حاضتر  نشو خاص برگزار می های فناوریکنندگان خاص و یا  منظور نمایش و عرضه گروه خاصی از کاالها، مصر 

های  روشاز موثرترین یکی های تخصصی )صادراتی(  برگزاری نمایشگاه .باشند های دنیا از این نوع می از نمایشگاه %90حدود 

هتای   نمایشتگاه تتوان گفتت کته     از ایتن رو، متی   است.در کشورهای در حال توسعه صادرات غیر نفتی فناوری و توسعه توسعه 

های نوظهور و صادرات فناوری  فناوری توسعهایش ارتباط صنعت و دانشگاه، افزد نقش بسیار موثری در فرآیند نتوان می تخصصی

های تجهیزات عتایقی فشتار    های موجود در کارکرد کارافرینی در حوزه فناوری و محصوالت آن داشته باشند. با توجه به چالش
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ه ارائه دستاوردهای خود بپردازند، قوی، برگزاری نمایشگاه تخصصی در این حوزه که بازیگران مختلف داخلی و خارجی در آن ب

 بسیار مفید خواهد بود.

های مربوط به  سال است. فعالیت 5بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

های تخصصتی   اد نمایشگاهاین اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، تعد

 برگزار شده در هر سال است.

های این  دهی به فعالیت های تجهیزات عایقی فشار قوی به منظور جهت نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری پیش

ای بته   های منطقه های مناسب جهت ملزم کردن مدیران و مشاوران برق ها و دستورالعمل تدوین و ابالغ برنامه –حوزه فناورانه 

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی استفاده از فناوری

 

 3هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه3-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
 تعداد

 در سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

هزینه کل )میلیون 

 ریال(

   3 - کسب مجوزهای الزم برای برگزاری نمایشگاه 1

   57 1 ها و مراکز تحقیقاتی فعال برای شرکت در نمایشگاه دعوت از شرکت 2

   57 1 برگزاری نمایشگاه 3

   57 1 به بازدیدکنندگان رسانی تبلیفات و اطالع 4

   57 1 دستاوردهای برتر سال و اهدای پاداشتعیین  5

   60 1 مجموع

 

های مالی و ارائه  های کاربردی و مطابق با نیازهای صنعت به شكل حمایت : حمایت از پژوهش4اقدام 

 ای خدمات آزمایشگاهی و مشاوره

های  در کشور مشخص شد، فناوری های تجهیزات عایقی فشار قوی طور که در شناسایی مرحله توسعه فناوری همان

توسعه قرار دارند. با توجه به توضیحات ارائه شده در رابطه با مراحل مختلف  تجهیزات عایقی فشار قوی در کشور در مرحله پیش

های قرار گرفته در این مرحله، کارکرد خلق و توسعه  شود که یکی از کارکردهای اصلی برای فناوری توسعه فناوری، معلوم می
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های تجهیزات عایقی فشار قوی، توجه به تحقیق و  در توسعه فناوری تیاهم باباشد. از این رو، یکی از مباحث  انش مید

یکی از اقدامات  ،با این نگرشباشند.  ها می ترین بازیگران این کارکرد، دانشگاه پژوهش در این حوزه بوده و یکی از اساسی

کمیته راهبری به پیشنهاد  ن تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص،های نوی اصلی سند راهبردی توسعه فناوری

و ارائه خدمات  های مالی حمایتبه شکل  های کاربردی و مطابق با نیازهای صنعت پژوهشاز  تیحما" ،تدوین سند

 در نظر گرفته شده است. "ای آزمایشگاهی و مشاوره

 پيیر است: دکتری به سه روش امکان های کارشناسی ارشد و نامه حمایت از پایان

ها در سه حوزه مختلف قابل  روند. این حمایت ترین فعالیت به شمار می ها به عنوان اصلی های مالی: این حمایت الف( حمایت

 انجام است:

 های کارشناسی ارشد به صورت کمك نقدی به دانشجو  نامه حمایت مالی از پایان 

 های دکتری به صورت کمك نقدی به دانشجو  نامه حمایت مالی از پایان 

نامته کتامال  در راستتای     ها به طوری که در مواردی که پایان نامه حمایت تشویقی از صنعتی شدن دستاوردهای پایان 

 اجرا باشد، فرد، مبلفی را به عنوان تشویقی دریافت کند. نیازهای صنعت بوده و در این بخش قابل

 شود: های فیزیکی: این نوع حمایت شامل دو عنوان اصلی می ( پشتیبانیب

هایی مرتبط با موضوعات مطرح شده در حوزه  نامه ها: در این مورد، به دانشجویانی که پایان حق استفاده از آزمایشگاه 

رت نیرو، بته صتورت   های تحت نظر وزا اند، حق استفاده از آزمایشگاه ارزیابی وضعیت قطعات نیروگاهی تعریف کرده

 شود. داده می رایگان ولی در تعداد محدودی آزمایش در هر سال،

هتای طتر  قترارداد     ها: در این مورد حق استفاده رایگتان از کتابخانته   های خارج از دانشگاه حق استفاده از کتابخانه 

 شود. وزارت نیرو مرتبط با این موضوع به دانشجویان داده می

نامته   ای: این نوع حمایت به منظور رفع موانع علمی دانشجویان و کمك به ایشتان در انجتام پایتان    های مشاوره ج( حمایت

 یاد شده است. رسانی علمی و مشاوره علمی به دانشجویان اطالع باشد که از آن به عنوان می
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ی، حمایتت از  های صورت گرفته در ایتن حتوزه و جلتوگیری از هتدر رفتت هزینته و انترژ        به منظور ارتقای سطح پژوهش

هتای مختلتف تعریتف شتده در ایتن حتوزه، تنهتا از         نامته  ها باید به صورت گزینشی انجام پيیرد و بتا بررستی پایتان    نامه پایان

 های کاربردی و منطبق بر نیازهای صنعت برق حمایت شود. نامه پایان

های مربوط  سال است . فعالیت 10زمانی  بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه هزینه پیش

ها و مقتاالت   نامه به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، تعداد پایان

 حمایت شده در هر سال است.

 –نیاز اقدام:  نیاز یا هم پیش

 

 4مربوط به اقدام غیرفنی هاي  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه4-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
نامه  هزینه حمایت از پایان

 )میلیون ریال(

تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

هزینه کل 

 )میلیون ریال(

   120 10 - های کاربردی نامه شناسایی پایان 1

2 
های کارشناسی  نامه حمایت مالی از پایان

 ارشد
40 6 120   

   120 4 70 های دکتری نامه حمایت مالی از پایان 3

4 
حمایتتت تشتتویقی از صتتنعتی شتتدن    

 ها نامه دستاوردهای پایان
50 2 120   

   120 10 20 ها حق استفاده از آزمایشگاه 5

6 
هتای ختارج از    حق استفاده از کتابخانته 

 ها دانشگاه
- - 120   

   120 - - ای های مشاوره حمایت 7

   120 10 مجموع

 

های تجهیزات عایقی  های دانشی در حوزه فناوری های پژوهشی و انجمن : حمایت از ایجاد هسته5اقدام 

 فشار قوی

های دانشی در داخل کشور یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کمك به خلق و توستعه   های پژوهشی و انجمن ایجاد هسته

های علمی و دانشی از جمله مراکتزی هستتند کته بته      باشد. انجمن قوی میهای تجهیزات عایقی فشار  دانش در حوزه فناوری

نیازهای حتوزه متدنظر   های تکمیلی همسو با  و اجرای برنامه ،تقویت نشاط علمی مدیریتی،و  پرورش استعدادهای علمیمنظور 
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ای برخوردار  دانشی در جوامع امروزی از اهمیت قابل مالحظه -علمی های ها و انجمن شوند. بسترسازی و ایجاد هسته ایجاد می

 شود، که عبارتند از: خالصه میدر چند بخش کلی  ها دانشی دانشگاه -های علمی  های انجمن طور کلی فعالیته باست. 

 لیالمل ملی و بین ای، منطقهدر سطح  های علمی برگزاری سمینارها و کارگاهفعالیت در زمینه کمك به  .1

  های تخصصی های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه برگزاری دوره .2

 ()داخلی و خارجی کنفرانس ها و مسابقات علمی برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها، .3

 آموزشی –های علمی  ای و فیلم انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه تولید و .4

 مرتبطهای پژوهشی و اختراعات  فعالیت های علمی، خالقیت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات،حمایت  .5

تولید دانش و افزایش تحقیق و تواند به  هایی می های یاد شده، مشخص است که ایجاد چنین انجمن با توجه به شرح فعالیت

های دانشی، ایجاد آنها توسط  وجه به اینکه اساس انجمنکمك کند. با ت های تجهیزات عایقی فشار قوی در حوزه فناوریتوسعه 

های نوین تجهیزات عایقی فشتار قتوی در منتاطق بتا اقلتیم ختاص        باشد، تیم مجری سند توسعه فناوری نیروهای داوطلب می

 اید. دانشی در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی کمك نم  های مختلف به ایجاد انجمن تواند با ارائه خدمات و حمایت می

های مربوط بته حمایتت از تشتکیل هستته و انجمتن       از اجرای این اقدام، باید دستورالعملی برای انجام فعالیتدر اولین گام 

را در بستتر   هتا  انجمتن هتای بتالقوه بترای ایجتاد و توستعه ایتن        ها و زمینه ها، ظرفیت فرصتدانشی ایجاد شود. در ادامه، باید 

ها و  های الزم، از روش و پس از مطالعه و انجام بررسی کردهها از جمله نهادهای مدنی شناسایی و سایر نهاد ایعها، صن دانشگاه

اعطتای  از طریتق   ،های متالی  های مستعد استفاده کرد. ارائه کمك انجمنابزارهای مختلف در جهت ایجاد جيابیت برای ایجاد 

در راستتای   ،های شناسایی شده خواهد بود. همچنتین  نجمناهای مالی و اطالعاتی به  رسانی حمایت های بالعوض و اطالع وام

ها با سایر مراکتز   انجمنهای مختلفی با هد  ایجاد ارتباط و تبادل علمی میان این  سمینارها و نشستباید ارائه خدمات علمی، 

موانع موجود بر سر راه ایجاد توان به بررسی و شناسایی  ها در این زمینه، می د. از دیگر فعالیتشومشابه داخلی و خارجی برگزار 

گیری  ساز شکل تواند زمینه های فوق می مجموعه فعالیت  .ها اشاره کرد ها و پیگیری به منظور رفع آن گونه انجمن و توسعه این 

ارزیتابی  ز جمله دانشگاه و صنعت و در نهایت تسریع در فرآیند توسعه فنتاوری  های مختلف ا و توسعه نهادهای کارآمد در بخش

 گردد.وضعیت قطعات نیروگاهی 

سال است کته ؟ میلیتون ریتال     5بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش 

در های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت  هزینه نیروی انسانی و ؟ میلیون ریال هزینه حمایت مالی و حقوقی است. فعالیت
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های ایجتاد شتده مترتبط بتا تجهیتزات       ها و انجمن جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، تعداد هسته

 عایقی فشار قوی در کشور است.

دهتی بته    های تجهیزات عتایقی فشتار قتوی بته منظتور جهتت       نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه توسعه فناوری پیش

 وزه فناورانههای این ح فعالیت

 

 5هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه5-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

1 
تدوین دستورالعمل تشکیل و حمایت از انجمن در کمیته آموزش و 

دانشگاه و مراکز تحقیقاتی مرکز راهبری پژوهش و کمیته تعامل با 
 های تجهیزات عایقی فشار قوی توسعه فناوری

- 3   

2 
هتای بتالقوه بترای تشتکیل و      هتا و زمینته   شناسایی موانع، فرصت

 حمایت از انجمن
3 60   

   60 3 های فعال حمایت مالی از انجمن 3

   60 - های فعال حمایت حقوقی از انجمن 4

   60 - ها مشاوره و خدمات علمی به انجمنارائه  5

   60 3 مجموع

 

های  ها، شرکت های مشترك در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی میان دانشگاه : تعریف پروژه6اقدام 

 های مشاور تولیدکننده و شرکت

و کمتر از بیست درصد در  ها هستند کرده در دانشگاه حدود هشتاد درصد از نیروهای تحصیل ،گرفته انجامتحقیقات بنا بر 

 .است دانشگاهدر جامعه، نهاد علم توان گفت که  می ،باشند. بنابراین ها مشفول به کار می صنایع و شرکت مراکز تحقیقاتی،

جانبه کشورها است و بدون ایجاد این ارتباط،  ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه یکی از عوامل مهم و ضروری در توسعه همه

های دانشگاه در جهت رفع  استفاده از توانمندی در واقعارتباط صنعت و دانشگاه ها بسیار دشوار خواهد بود.  اوریتوسعه فن

 .استنیازهای صنعت 

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص اشاره شد،  همان طور که در فاز چهارم سند توسعه فناوری

باشد. صنعت  های تجهیزات عایقی فشار قوی، فاصله زیاد میان نیاز صنعت و مرز دانش می ییکی از مشکالت در توسعه فناور

برق لزوما نیاز به دانش روز ندارد اما دانشگاه معموال به دنبال دانش روز است. به همین علت، ارتباط دانشگاه و صنعت برق 
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های فعال در حوزه  مشترك بین مراکز دانشگاهی و شرکتهای  تعریف پروژههای فراوانی است. از این رو، کمك به  دارای ضعف

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم  ، به عنوان یکی از اقدامات سند توسعه فناوریتجهیزات فشار قوی

 تواند به ترمیم این فاصله کمك نماید.  خاص در نظر گرفته شده است که می

های میتان دانشتگاه و صتنعت صتورت پتيیرد. حمایتت از        هایی از همکاری تواند حمایت در راستای اجرای اقدام حاضر، می

شوند در نظر گرفته شود و حمایت از صنعت  هایی که صنعتی می هایی برای پروژه تواند بدین صورت باشد که مشوق دانشگاه می

ای  بایستت ابتتدا پتروژه    . باشد. در این راستا، میها و .. بندی شرکت تواند به صورت اعطای وام، اعطای معافیت مالیاتی، رتبه می

هتای هتر دانشتگاه نیتز بایتد       ها و تخصص تحقیقاتی در خصوص تعیین نحوه حمایت از دانشگاه و صنعت تعریف شود. دانشگاه

ماینتد.  ها به صورت تخصصی فعالیت ن توانند در همه زمینه ها نمی ها، همه دانشگاه مشخص شوند؛ چرا که با توجه به محدودیت

های فعال حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی تدوین شتود و از   ها و شرکت ی همکاری میان دانشگاه نامه بایست آیین در ادامه می

 ها و صنعت ابالغ شده و اجرا گردد. ربط به دانشگاه طریق مراجع ذی

ستال   6وی انستانی در بتازه زمتانی    بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال هزینته نیتر   هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام،  باشد. فعالیت می

 های توسعه تجهیزات عایقی فشار قوی تعریف شده مابین صنعت و دانشگاه است. تعداد طرح

دهتی بته    های تجهیتزات عتایقی فشتار قتوی بته منظتور جهتت        ی توسعه توسعه فناورینیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبر هم

های تجهیزات عایقی  های دانشی در حوزه فناوری های پژوهشی و انجمن حمایت از ایجاد هسته -های این حوزه فناورانه  فعالیت

 فشار قوی

 

 6غیرفنی هاي مربوط به اقدام  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه6-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

   9 ها نامه همکاری بین صنعت و دانشگاه تدوین آیین 1

   3 ها انجام پروژه تحقیقاتی در خصوص تعیین ظرفیت و تخصص هریك از دانشگاه 2

   60 شناسایی موضوعات تحقیقاتی با اولویت 3

   60 ها های صنعتی قابل اجرا توسط دانشگاه تعریف و تدقیق پروژه 4

   72 مجموع
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: تشكیل و تقویت کارگروه مشترك برق و پتروشیمی در حوزه تجهیزات عایقی شامل دانشگاهیان 7اقدام 

 و صنعتگران فعال کشور

نیازمند همکاری تواما گروهی از متخصصین برق های نوین  های تجهیزات عایقی، ساخت بسیاری از فناوری در حوزه فناوری

هتای   و پتروسیمی است. این در حالی است که طبق نظر خبرگان حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی، در حتال حاضتر، همکتاری   

 دهی روابط بین انها به خوبی ایجاد نشده است. ليا، مابین این دو گروه از متخصصین به دلیل عدم وجود مرکزی برای شکل فی

تواند اقدام مناسبی در جهتت رفتع ایتن معضتل و کمتك بته افتزایش         تشکیل و تقویت کارگروه مشترك برق و پتروشیمی می

 های شکل گرفته در این گروه باشد. افزایی حاصل از همکاری هم

ترجیحا توانیر و یا صالح ) های ذی بایست مجوز ایجاد این کارگروه در یکی از سازمان به منظور اجرای این اقدام، در ابتدا می

پژوهشگاه نیرو( اخي گردد. سپس، نحوه فعالیت و ساختار درون سازمانی این کارگروه مشخص شده و  اعضای گروه که مطلوب 

است متشکل از متخصصان حوزه برق و پتروشیمی، هم از صنعت و هم از دانشگاه باشتند، تعیتین شتوند. در ادامته نیتز، شترح       

 آن باید تعیین شود. وظایف کارگروه و ماموریت

متاه استت کته ؟ میلیتون ریتال       9بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

های مربوط بته ایتن اقتدام و هزینته هتر       هزینه نیروی انسانی و ؟ میلیون ریال هزینه اخي مجوز و کارهای اداری است. فعالیت

ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، وضعیت تشکیل کارگروه مشترك برق و پتروشتیمی   فعالیت در جدول زیر

 است.

 -نیاز اقدام:  پیش

 7هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه7-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

  3 تشکیل کارگروهاخي مجوزهای الزم برای  1

  2 تعیین اعضای کارگروه و ساختار سازمانی آن 2

  4 تعیین شرح وظایف، ماموریت، اهدا  و وظایف کارگروه 3

  9 مجموع
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 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی : اجرای طرح پایش ساالنه روند تغییرات جهانی فناوری8اقدام 

جهانی  د تفییراتشناسایی رونهای نوین جهانی به صورت روزافزون در حال تفییر و بعضا افزایش هستند،  از آنجا که فناوری

های جهان را درك نموده و دانش  کند تا واقعیت گیران کمك می ریزان، مدیران و تصمیم گياران، برنامه به سیاست ها فناوری

فناوری به دست آورند و رویکردهای حاکم و اثرگيار فناوری جهانی از دو دیدگاه مدیریت های مختلف  از عرصهرا کافی و الزم 

یافته و جوامع در حال توسعه، رقابت گروه  با توجه به شکا  روزافزون بین کشورهای جوامع توسعهد. ارزیابی نماینرا و فناوری 

ها،  سازی فناوری معموال در قالب همگرا و یکپارچه . این رقابتشدت بیشتری یافته است پیروو کشورهای  پیشروکشورهای 

سازی محصوالت، توسعه ارتباطات، هوشمندسازی  ها، کاهش ابعاد و کوچك افزایش کیفیت و ظرفیت محصوالت، کاهش هزینه

شود  می ها حاصل شود. ليا، اطالع از اینگونه تفییرات که در محصوالت و یا ارتباطات بین شرکت کاربردها و ... نمایان می

 ها داشته باشد. تواند کمك بسزایی در بهبود فناوری می

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی، باید در هر سال یك  به منظور اجرای طرح پایش ساالنه روند تفییرات جهانی فناوری

توجه به شناخت حاصل شده های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی انجام شود و با  پژوهی در حوزه فناوری پروژه تحقیقاتی آینده

 های نوین و تفییرات حاصل شده در آنها، سناریوهای محتمل آینده فناوری مورد بررسی قرار گیرد. از فناوری

ستال   10بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال هزینه نیتروی انستانی در بتازه زمتانی      هزینه پیش

این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، های مربوط به  باشد. فعالیت می

 وضعیت ارائه گزارشات در هر سال است.

دهتی بته    های تجهیزات عتایقی فشتار قتوی بته منظتور جهتت       نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه توسعه فناوری پیش

 های این حوزه فناورانه فعالیت

 8هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه8-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

1 
هتای   انجام پروژه تحقیقاتی پایش روند تفییترات جهتانی فنتاوری   

 نوین تجهیزات عایقی فشار قوی
1 96   

   96 1 مجموع
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شده در  اندازی یک سامانه مدیریت اطالعات و دانش به منظور مدیریت دانش خلق : طراحی و راه9اقدام 

 ها در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی بنیان و دانشگاه موسسات دانش

مشتخص  های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق بتا اقلتیم ختاص     طور که در فاز چهارم سند توسعه فناوری همان

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی، عدم دسترسی بازیگران این  های اساسی پیش روی توسعه فناوری گردید، یکی از چالش

اجترا بترای رفتع ایتن      های مهم و قابل از اقدامباشد. یکی  حوزه به اطالعات مورد نیاز و نبود ارتباطات مناسب بین بازیگران می

های تجهیزات عایقی فشار قوی، ایجاد یك سامانه مدیریت اطالعات و دانتش کامتل و    فناوریچالش و توسعه دانش در زمینه 

 باشد. جامع در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی می

های تحقیقاتی صتنعت بترق،    شود، بخش اولویت روز بهیك بخش مهم که باید در این سامانه در نظر گرفته شده و همواره 

توانتد بته تطبیتق تحقیقتات آتتی بتا        باشد. بخش ذکر شده می های در حال اجرا در این حوزه می ههای انجام شده و پروژ پروژه

کاری و هدررفت منابع متالی کمتك کنتد. اطالعتات مربتوط بته حتوزه         های صنعت برق و همچنین جلوگیری از دوباره اولویت

افتزاری طراحتی شتده     این حوزه در سامانه نرم آوری، به منظور دستیابی عموم بازیگران تجهیزات عایقی فشار قوی پس از جمع

توانند از اطالعتات ارائته شتده در ایتن      گیرند. بازیگران مختلف این حوزه بدون پرداخت هزینه می برای مدیریت دانش قرار می

و ... نیتز  ای  هتای منطقته   دهندگان خدمات، برق سامانه استفاده نمایند. همچنین، سایر اطالعات موجود، همچون اطالعات ارائه

 تواند در کنار اطالعات تکمیلی اشاره شده غنای بیشتری به مطالب سامانه مدیریت دانش بدهند. می

سال است که ؟ میلیتون ریتال    10بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول  مانه است. فعالیتهزینه نیروی انسانی و ؟ میلیون ریال هزینه طراحی سا

اندازی سیستم متدیریت دانتش تجهیتزات فشتار قتوی بتا        زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، وضعیت راه

 مشخصات ذکر شده است.

 های کشور وط و پستاندازی یك پایگاه اطالعاتی از شرایط خط نیاز اقدام: ایجاد و راه هم
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 9هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه9-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

   6 بندی اطالعات برای ارائه در سامانه مدیریت دانش گردآوری و دسته 1

   6 افزاری مورد نیاز  طراحی سیستم نرم 2

   2 ایجاد امکان دسترسی بازیگران و ذینفعان این حوزه به سامانه مدیریت دانش 3

   108 روزرسانی اطالعات ارائه شده در سامانه مدیریت دانش به 4

   120 مجموع

 

های سالیانه در حوزه  کنفرانس: تشكیل یک دبیرخانه دائمی به منظور انتشار نشریه و برگزاری 10اقدام 

 تجهیزات فشار قوی

هتای   های تخصصی و سالیانه در این حوزه یکتی از چتالش   ، نبود کنفرانسبنا بر نظرات خبرگان حوزه تجهیزات فشار قوی

بترق،  المللتی   هایی اعم از کنفرانس بتین  پیش روی توسعه فناوری است. معموال محققان این حوزه مقاالت خود را در کنفرانس

کننتد. ایتن در حتالی استت کته       کنفرانس تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی، کنفرانس مهندسی برق ایتران و ... منتشتر متی   

ها مباحث متفاوت با تجهیزات فشار قوی بوده و اکثرا با محوریت تجهیزات الکتریکی و کاربرد آنها  موضوعیت اکثر این کنفرانس

پردازند. ليا، به منظور ایجاد تمرکز و همسوستازی انتشتارات حتوزه تجهیتزات      ار قوی میدر شبکه برق به بررسی تجهیزات فش

تواند مفید واقع شود. از آنجا که معموال برگزاری  های تخصصی و انتشار نشریات در این حوزه می فشار قوی، برگزاری کنفرانس

و در نظر گرفتن این موضوع که پیوستگی و استتمرار   گیرد ها و بعضا انتشار نشریات به صورت پراکنده صورت می این کنفرانس

هتا و انتشتار    ها از الزامات اجرای آنهاست، تشکیل یك دبیرخانه دائمی که مسئولیت برگزاری کنفرانس در اجرای اینگونه فعالیت

 نشریات را بر عهده داشته باشد، بسیار ضروری است.

ی الزم برای این کار اخي گردند. دبیرخانه تجهیز شود و پایگتاه اینترنتتی   برای تشکیل دبیرخانه دائمی، در ابتدا باید مجوزها

بایست حتما  های سالیانه، شناسایی خبرگان حوزه تجهیزات فشار قوی می اندازی گردد. همچنین برای برگزاری کنفرانس آن راه

 انجام گیرد.

سال استت کته ؟ میلیتون ریتال      9ل در بازه زمانی بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریا هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هتر   هزینه تشکیل و تکمیل دبیرخانه و ؟ میلیون ریال هزینه برگزاری کنفرانس است. فعالیت
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یی آن در فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، وضعیت تاستیس دبیرخانته دائمتی و توانتا    

 انتشار نشریات و برگزاری کنفرانس است.

 –نیاز اقدام:  نیاز یا هم پیش

 10هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه10-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

   3 - تشکیل دبیرخانه دائمی کسب مجوزهای الزم برای 1

   3 - تشکیل و تجهیز دبیرخانه 2

   6 - اندازی پایگاه اینترنتی دبیرخانه طراحی و راه 3

4 
هتا بترای    شناسایی خبرگان حوزه تجهیزات فشار قتوی و دعتوت از آن  

 همکاری با دبیرخانه 
1 96   

   96 1 برگزاری کنفرانس 5

   108 1 مجموع

 

 انتشار نشریه تخصصی با موضوعیت تجهیزات فشار قوی: 11اقدام 

های مهم در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی، نبود جریان علمی  های قبلی اشاره شد، از جمله چالش طور که در بخش همان

باشتد، کته ایتن چتالش ستبب بتروز مشتکالتی زیتادی از جملته           و تعامل دانش مناسب میان بازیگران مختلف این حوزه متی 

شود. یکتی از راهکارهتای    ها، عدم دسترسی به دانش موجود در داخل کشور و ... می ی، ناآگاهی از فعالیت سایر گروهکار یازمو

مناسب برای رفع برخی از مشکالت ذکر شده، تهیه و چاپ نشریه تخصصی در حوزه تجهیزات فشار قوی است. روند عملکترد  

توانند نتایج حاصل از تحقیقات علمی خود را بته صتورت مقتاالت     کشور می این نشریه به این صورت است که محققین داخلی

علمی به این نشریه ارسال نموده و مقاالت دریافت شده پس از انجام داوری و تأیید توسط کارشناسان حتوزه تجهیتزات فشتار    

قتوی در نشتریات تخصصتی    گردند. از آنجایی که در حال حاضر، مقاالت مربوط بته تجهیتزات فشتار     قوی در نشریه چاپ می

بر است و این در حالی است کته بتا    شوند، دسترسی به مقاالت این حوزه سخت و زمان مهندسی برق و مدیریت شبکه چاپ می

ای، محققین حوزه تجهیزات فشار قوی به طور جامع و یکپارچه به نتایج علمی جدید به دستت آمتده در ایتن     چاپ چنین نشریه

 ند. کن حوزه دسترسی پیدا می

سال استت کته ؟ میلیتون ریتال      8بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هتر   هزینه دریافت و داوری مقاالت و ؟ میلیون ریال هزینه تهیه و انتشار نشریه است. فعالیت
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های منتشتر شتده نشتریه تخصصتی در      است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، تعداد شماره فعالیت در جدول زیر ارائه شده

 های تجهیزات فشار قوی است. حوزه فناوری

های ایتن   دهی به فعالیت های تجهیزات عایقی فشار قوی به منظور جهت نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری هم

 های سالیانه در حوزه تجهیزات فشار قوی دائمی به منظور انتشار نشریه و برگزاری کنفرانستشکیل دبیرخانه  –حوزه فناورانه 

 

 11هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه11-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

   1 - تعیین مدیر مسئول، سردبیر و اعضای کمیته علمی  1

   1 - طراحی و ایجاد سیستم دریافت مقاالت در پایگاه دبیرخانه 2

3 
شناسایی خبرگان حوزه تجهیزات فشتار قتوی و دعتوت از آنهتا بترای      

 داوری مقاالت
1 96   

   96 1 تهیه و انتشار نشریه 4

   96 1 مجموع

 

 های تجهیزات عایقی فشار قوی های فنی در حوزه فناوری استانداردها و دستورالعمل: تدوین 12اقدام 

های تجهیزات عایقی فشار قتوی در کشتور کته بستیار متورد توجته        های پیش روی توسعه فناوری یکی از مهمترین چالش

از آنجا که برای توستعه برختی از    خبرگان این حوزه قرار دارد، ضعف و یا کمبود استانداردهای موجود این حوزه در کشور است.

شود و به  های اجرایی فنی کامال حس می های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی نیاز به تدوین استانداردها و دستورالعمل فناوری

اضتر  رود، اقتدام ح  ها به شمار می نیازهای توسعه این دسته از فناوری توان گفت که تدوین این استانداردها از پیش طور قطع می

 تدوین برخی از این استانداردها را پیشنهاد خواهد داد.

باشند و صرفا به دلیل اینکه فرایند تدوین آنها یتك   الزم به ذکر است که استانداردهای پیشنهاد شده دارای ماهیت فنی می

آورده شده است. استتانداردها و   فرایند غیرفنی و مشابه با فرایند تدوین اسناد است، تدوین استانداردها در زمره اقدامات غیرفنی

گردنتد   های تجهیزات عایقی فشار قوی که در افق زمانی ایتن ستند پیشتنهاد متی     های فنی مورد نیاز حوزه فناوری دستورالعمل

 عبارتند از:

 های کامپوزیتی مورد استفاده در تجهیزات فشار قوی صنعت برق استاندارد ملی بوشینگ .1
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 برداری از برقگیرهای خط اکسید فلزی در شبکه انتقال کشور انتخاب و بهرهاستاندارد ملی مشخصات فنی،  .2

 برداری از برقگیرهای خط دستورالعمل جایابی، نصب و بهره .3

 آرم کامپوزیتی های خودکراس استاندارد ملی مقره .4

 های کامپوزیتی آرم استاندارد ملی کراس .5

 کامپوزیتی استاندارد ملی تابلوهای برق رده فشار ضعیف تا متوسط نوع .6

سال است که مربوط بته هزینته    3بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است.  های فنی است. فعالیت نیروی انسانی و انجام آزمایش

 های فنی است.  این اقدام، وضعیت تدوین استانداردها و دستورالعملهمچنین، شاخص ارزیابی 

 -نیاز اقدام:  نیاز یا هم پیش

 

 12هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه12-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
هزینه کل )میلیون 

 ریال(

  8 مورد استفاده در تجهیزات فشار قوی صنعت برقهای کامپوزیتی  تدوین استاندارد ملی بوشینگ 1

  8 آرم کامپوزیتی های خودکراس تدوین استاندارد ملی مقره 2

  8 های کامپوزیتی آرم تدوین استاندارد ملی کراس 3

4 
برداری از برقگیرهای خط اکسید فلزی در  تدوین استاندارد ملی مشخصات فنی، انتخاب و بهره

 شبکه انتقال کشور
12  

  12 برداری از برقگیرهای خط تدوین دستورالعمل جایابی، نصب و بهره 5

  8 تدوین استاندارد ملی تابلوهای برق رده فشار ضعیف تا متوسط نوع کامپوزیتی 6

  36 مجموع

 

های تشویقی در کارکرد انتشار دانش برای ترغیب مراکز پژوهشی به انتشار  : تدوین برنامه13اقدام 

 حوزه تجهیزات عایقی فشار قویدانش در 

هتای متالی و معنتوی همچتون جتوایز نقتدی و یتا امکانتات          از نظر اکثر خبرگان حوزه تجهیزات فشار قوی، کمبود انگیزه

ها، از جمله مشتکالت پتیش    ها و دانشگاه آزمایشگاهی برای انتشار دانش تولید شده در حوزه تجهیزات فشار قوی در پژوهشگاه
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های تجهیزات عایقی فشار قوی است. با توجه به کمبود انگیزه پژوهشگران به انتشار دانتش، تتدوین یتك     فناوریروی توسعه 

گشتا   توانتد بستیار راه   های تشویقی برای ترغیب مراکز پژوهشی به انتشار دانش در زمینه تجهیزات فشار قوی متی  سری برنامه

 باشد.

های مختلفی همچون اعطای جوایز پژوهشی به صاحبان مقتاالت، مترتبط    روشتوان از  های تشویقی مورد نیاز را می برنامه

هتا و ...   ها برای ترغیب افتراد بته حضتور در آن    کردن فرایند ارتقا به کمیت و کیفیت انتشارات، تفییر در نحوه برگزاری همایش

های تشویقی تتدوین   برای اجرای برنامه تدوین کرد. ليا، به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه، پیشنهاد شد که دستورالعملی

مندی هر گروه از انتشارات از مزایای تشویقی بر اساس محل نشر، کیفیت نشر،  گردد که در این دستورالعمل، نحوه و سطح بهره

هتا   بندی انتشارات مراکز پژوهشی و دانشگاه های دسته موضوع نشر، میزان محدودیت بودجه و ... تعیین شود. همچنین، شاخص

هتایی   ها به صورت دقیق مشخص گردد. مشخص است که برای تحقق این اقدام نیاز به انجام فعالیتت  باید در این دستورالعمل

های مرتبط با تجهیزات  بندی نشریات و کنفرانس های تشویقی مورد نیاز، شناسایی و رتبه چون تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه

 ها جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز وجود دارد. وقعایقی فشار قوی و رایزنی با صند

بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی یك و نیم سال است که ؟ میلیتون   هزینه پیش

هر فعالیت در جدول  های مربوط به این اقدام و هزینه ریال هزینه نیروی انسانی و ؟ میلیون ریال هزینه امور اداری است. فعالیت

 های تشویقی است.  زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، وضعیت تدوین برنامه

های ایتن   دهی به فعالیت های تجهیزات عایقی فشار قوی به منظور جهت نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری هم

 حوزه فناورانه

 

 13هاي مربوط به اقدام غیرفنی  مانبندي فعالیتبندي و ز (: بودجه13-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
هزینه کل )میلیون 

 ریال(

  6 های تشویقی اجرایی برنامه  تدوین دستورالعمل 1

  6 های مورد نظر برای انتشار دانش بندی نشریات و کنفرانس شناسایی و رتبه 2

  6 مورد نیازها جهت تأمین منابع مالی  رایزنی با صندوق 3

  18 مجموع
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دهی به  های تجهیزات عایقی فشار قوی به منظور جهت : تشكیل مرکز راهبری توسعه فناوری14اقدام 

 های این حوزه فناورانه پژوهش

های تجهیزات فشار قوی در کشور، نشتان   نظرات خبرگان حوزه تجهیزات فشار قوی و بررسی وضعیت نظام توسعه فناوری

ترین چتالش   ، مهممشکالت موجود ییو شناسا یریگیو پ ها تیبه فعال یده جهت یبه عنوان مفز متفکر برا یمرجعنبود داد که 

های حوزه تجهیزات فشار قوی در کشور است. این چالش به نوبته ختود ستبب بتروز مشتکالت دیگتری        دهی فعالیت در جهت

بتر نیازهتای   تمرکز ناکتافی  های مختلف این حوزه،  ر زمینههای تحقیقاتی د کاری، نامناسب بودن توزیع فعالیت همچون موازی

های اجرایی مختلف تعریف شده برای حصول  گردد. از سوی دیگر، به منظور ارزیابی پروژه با اولویت و ... می موضوعاتکشور و 

ها، بایتد   تعیین شاخص های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص، عالوه بر اهدا  نقشه راه توسعه فناوری

 ها نیز تعیین گردد. ساختارهای نظارتی مورد نیاز و نحوه فعالیت آن

های تجهیزات عایقی فشار قوی در کشور ایجاد شود.  فناوریتوسعه نیاز است که مرکزی برای  ،به منظور تحقق اهدا  سند

هتای الزم، وظیفته نظتارت بتر      گیتری  من انجام تصمیمبا ایجاد ساز و کارهای الزم و استفاده از نهادهای مختلف، ض مرکزاین 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می مرکزکار را بر عهده دارد. از جمله وظایف اصلی این  تتحقق اهدا  سند و ارزیابی پیشرف

 هتای   فنتاوری گياری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستتگاهی الزم بترای توستعه     سیاست

 ت عایقی فشار قویتجهیزا

 نظارت و پیگیری اجرای دقیق و کامل مفاد سند 

 های عملکردی و اثربخشی پایش شاخص 

 های بخشی و فرابخشی و نظارت بر اجرای صحیح اقدامات  ها و برنامه ررسی طرحب 

 های اجرایی ها به پروژه گیری برای تخصیص بودجه تصمیم 

را در ستطح   های تجهیزات عایقی فشتار قتوی   فناوریصی روند توسعه تخص های کارگروهبا تشکیل  استموظف  مرکزاین 

را بتر عهتده    مرکتز های مورد نظر  وظیفه رسیدگی به یکی از حوزه کارگروههر اده و کشورهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار د

 اند از: عبارت های این مرکز کارگروه. داشته باشد

 کارگروه آموزش، پژوهش و تعامل با دانشگاه •
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 ها و متولیان اجرای قوانین و سیاست گياران استگياران، سی کارگروه ارتباط با قانون •

  فنی و استاندارد ارگروهک •

سال استت کته ؟ میلیتون ریتال      2بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

های مربتوط بته ایتن اقتدام و      تامین و تجهیز محل استقرار دبیرخانه است. فعالیتهزینه نیروی انسانی و ؟ میلیون ریال هزینه 

هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، وضتعیت تاستیس مرکتز راهبتری توستعه      

 های تجهیزات عایقی فشار قوی است. فناوری

 –نیاز اقدام:  نیاز یا هم پیش

 

 14هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه14-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

  4 ها و طراحی ساختار سازمانی مرکز مطالعه و تدوین اهدا  و مأموریت 1

  6 ربط اخي موافقت تأسیس مرکز از مراجع ذی 2

  6 شروع به کار دبیرخانه مرکزانجام اقدامات اجرایی الزم در خصوص  3

  4 افزاری( افزاری و نرم تأمین محل استقرار دبیرخانه مرکز و تجهیز آن )سخت 4

  - تشکیل دبیرخانه و تأمین کادر اداری مورد نیاز  5

  4 ربط و انجام مطالعات مورد نیاز اقدامات سند های ذی تشکیل کمیته 6

  24 مجموع

 

اندازی یک پایگاه اطالعاتی از شرایط تجهیزات عایقی فشار قوی خطوط و  راه: ایجاد و 15اقدام 

 های کشور پست

های تجهیزات عایقی فشار قوی، کمبود آمار و اطالعات شرایط خطوط و  های اصلی در توسعه فناورییکی از چالش

ترین هاست. ليا، از مهم گهداری از آنبرداری و ن های صر  شده برای بهره ها و هزینه های کشور، قابلیت اطمینان آن پست

 های کشور است. بایست بعد از تدوین این سند صورت پيیرد، ایجاد پایگاه اطالعاتی شرایط خطوط و پستاقداماتی که می

سازی مدیران صنعت برق نسبت به میزان ضررهای ناشی از عدم  تواند آگاه هد  از تهیه و ایجاد این پایگاه اطالعاتی می

های کشور و به دنبال آن، بیان میزان سودآوری این  های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در خطوط و پست ده از فناوریاستقا

تواند  های کشور می ها باشد. همچنین، اطالعات بدست آمده از شرایط خطوط و پست ها در صورت بکارگیری به موقع آن فناوری
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، نیز گنجانده شود که در اینصورت 22ای، اشاره شده در اقدام  های منطقه ن برقبخشی به مدیران و مشاورا در سامانه آگاهی

 نیازی به طراحی دوباره پایگاه اطالعاتی جدید نخواهد بود.

سال است که ؟ میلیون ریال  2بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه  ؟ میلیون ریال هزینه طراحی پایگاه و بارگزاری اطالعات است. فعالیتهزینه نیروی انسانی و 

اندازی پایگاه اطالعاتی مورد نیاز  هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، وضعیت راه

 است.

 -نیاز اقدام:  نیاز یا هم پیش

 

 15هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت ودجه(: ب15-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
هزینه کل )میلیون 

 ریال(

  12 های کشور برای ارائه در بانك اطالعاتی بندی اطالعات خطوط و پست گردآوری و دسته  1

2 
بخشتی بته    افزاری مورد نیاز یا ایجاد امکانات متورد نیتاز در ستامانه آگتاهی     طراحی سیستم نرم 

 ای های منطقه مدیران و مشاوران برق
9  

  9 آوری شدههای جمعتحلیل و تفسیر داده  3

  6 بارگزاری اطالعات  4

  36 مجموع

 

 در مناطق با اقلیم خاص های عملكرد شبكه برق ها و آماره سازی شاخص : کمی16اقدام 

های نوین تجهیتزات عتایقی    گیری در رابطه با چرایی و چگونگی استفاده از فناوری با توجه به این امر که به منظور تصمیم

ای باید به شرایط جفرافیایی و همچنین، شترایط   های منطقه فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص کشور، مدیران و مشاوران برق

سازی اطالعات و به دور  ال تجهیزات فشار قوی مناطق خاص به طور کامل واقف باشند و این دانش بدون کمیعملکردی و زو

های عملکردی تجهیزات عاقی فشار قوی شتبکه   سازی شاخص آید، ليا، کمی کاوی بدست نمی از انجام محاسبات آماری و داده

یط شبکه برق را از حیث عواملی همچون میزان تلفات شبکه، میزان هایی که بتوانند شرا برق و همچنین، تبیین و محاسبه آماره

االجترای ستند حاضتر     دزدی و ... نشان دهند، از مهمترین اقدامات الزم قابلیت اطمینان شبکه، نرخ خرابی تجهیزات، میزان برق

 باشد. می
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هتایی   در ابتدا باید لیستی از شتاخص های عملکردی شبکه برق در مناطق با اقلیم خاص،  ها و آماره به منظور تعیین شاخص

گیری از تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق خاص مورد نیاز هستند، تهیه گردد. سپس بتا   که برای تحلیل میزان نیاز به بهره

های شبکه برق و همچنین  ها بر مبنای اطالعات خطوط و پست ها و آماره های محاسباتی، هر کدام از این شاخص تعریف پروژه

ای محاسبه شوند تا بتوانند دورنمای مناسبی را از آینده تجهیزات شبکه بترق ترستیم    های منطقه انش مدیران و مشاوران برقد

 ها تدوین شود. ها و بررسی تفییرات آن روزرسانی این شاخص کنند. در ادامه نیز، باید سازوکار مناسبی برای به

ستال   2به صورت ؟ میلیون ریال هزینته نیتروی انستانی در بتازه زمتانی       بینی شده به منظور تحقق این اقدام، هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همپنین، شاخص ارزیابی این اقتدام،   باشد. فعالیت می

 ها است. سازی شاخص وضعیت کمی

 های کشور اتی از شرایط خطوط و پستاندازی یك پایگاه اطالع ایجاد و راهنیاز اقدام:  پیش

 16هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه16-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
زمان 

 )ماه(

هزینه کل 

 )میلیون ریال(

  3 های مورد نیاز ها و آماره تهیه لیست شاخص 1

  18 ها های تعیین شده و محاسبه مقادیر آن ها و آماره تدوین شاخص 2

  3 های عملکردی تعیین شده ها و آماره روزرسانی مقادیر شاخص روزرسانی به تدوین سازوکار به 3

  24 مجموع

 

های تجهیزات عایقی فشار قوی در  آوری اطالعات آماری مناسب از شكل بازار فناوری : جمع17اقدام 

 مناطق با اقلیم خاص

 

های  آمد که اطالعات قوی در مورد ساختار بازار فناوری از نتایج مصاحبه با خبرگان حوزه تجهیزات فشار قوی اینطور بر می

ای از  تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص وجود ندارد و متخصصین این حوزه هر کدام تحلیل متفاوت و جداگانه

هتا   دادند. همچنین، از آنجا که این حوزه نیازمند ورود کارآفرینان است، شکل بازار این فناوری ها ارائه می شکل بازار این فناوری

های داخلی به  المللی این حوزه نیز به دلیل احساس نیاز به ورود شرکت تواند دچار تفییر شود. شکل بازار بین در داخل کشور می
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. از این رو و به منظور بهبود دیتد عمتومی نستبت بته شتکل بتازار ایتن        المللی نیازمند مطالعه و بررسی است این بازارهای بین

های تجهیتزات   آوری اطالعات آماری مناسب از شکل بازار فناوری رسد که جمع ها در داخل و خارج از کشور، به نظر می فناوری

 عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص بتواند مفید واقع شود.

هتای   ت آماری مناسب از شکل بازار این حوزه و تحلیل این اطالعات، تعریتف و اجترای پتروژه   آوری اطالعا به منظور جمع

های تجهیزات عایقی فشار قوی روش مناسبی خواهد بود. بدین منظور، در ابتدا بایتد   های مختلف فناوری تحلیل بازار در بخش

ها در  العات تطبیقی، انتخاب شوند و شکل بازار فناوریها و انجام مط های مورد نظر برای بررسی بازار فناوری کشورها و شرکت

ها در داخل کشور تحلیل شده و ساختار مناسبی برای توسعه بازار  این کشورها مورد بررسی قرار گیرد. سپس، شکل بازار فناوری

 پیشنهاد شود.

ستال   5/1انستانی در بتازه زمتانی    بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال هزینه نیروی  هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام،  باشد. فعالیت می

 وضعیت تدوین گزارش آماری از شکل بازار فناوری است.

های این  دهی به فعالیت قی فشار قوی به منظور جهتهای تجهیزات عای تشکیل مرکز راهبری توسعه فناورینیاز اقدام:  پیش

 تشکیل موسسات بازاریابی در حوزه تجهیزات فشار قوی –حوزه فناورانه 

 

 17هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه17-)بجدول 
ف

دی
ر

 

 فعالیت
زمان 

 )ماه(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

1 
های تجهیزات عایقی فشار قتوی   انجام مطالعات تطبیقی بر روی ساختار بازار فناوریانتخاب کشورهای مناسب و 

 در این کشورها
6  

2 
های تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص کشور و ارائه ساختار مناسب  تحلیل ساختار بازار فناوری

 برای بازار
12  

  18 مجموع

 

 ای به خرید از تولیدکنندگان داخل های منطقه کننده برق الزام: تدوین و ابالغ قوانین 18اقدام 

هتای   های تولیدی ختارجی، برختی متدیران و مشتاوران بترق      تر بودن خرید از شرکت سهولت و شاید در برخی مواقع ارزان

هتای تولیدکننتده    دهد. بر طبق نظرات خبرگان، ادامه روند خرید از شرکت ها سوق می ای را به سمت خرید از این شرکت منطقه

های داخلی به ورود به حوزه تجهیتزات   داخل و در نتیجه، کاهش میل شرکتتواند موجب کاهش رونق بازار رقابتی  خارجی می
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های تجهیزات عایقی فشار قتوی را رونتق بخشتیم عتالوه بتر       عایقی فشار قوی شود. ليا، در صورتی که بخواهیم بازار فناوری

ندهایشتان، بایتد متدیران و    های تحقیقتو توستعه و بهبتود کیفیتت فرای     های داخلی در راستای افزایش فعالیت حمایت از شرکت

 ای و سایر خریداران را نیز ملزم به استفاده از محصوالت داخلی باکیفیت نماییم. های منطقه مشاوران برق

صتالح )تتوانیر،    های اجرایی تدوین شوند و به تایید یتك مرجتع ذی   ها و دستورالعمل به منظور تحقق این اقدام، باید برنامه

 ها ابالغ شوند. های تدوین شده به مدیران و مشاوران نیروگاه دستورالعملوزارت نیرو( برسند. سپس، 

ستال   1بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال هزینته نیتروی انستانی در بتازه زمتانی       هزینه پیش

همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام،  های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. باشد. فعالیت می

 وضعیت تدوین قوانین الزامی است.

های ایتن   دهی به فعالیت های تجهیزات عایقی فشار قوی به منظور جهت نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری هم

 حوزه فناورانه

 18هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه18-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
 هزینه

 )میلیون ریال(

  10 ها ها و دستورالعمل تدوین برنامه 1

  1 صالح های تدوین شده در مرجع ذی ها و دستورالعمل تصویب برنامه 2

  1 ای های منطقه ها به مدیران و مشاوران برق ها و دستورالعمل ابالغ برنامه 3

  12 مجموع

 

 المللی فرایند حضور مجریان حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی در بازارهای بین: تسهیل 19اقدام 

های تجهیزات عایقی فشار قوی در کشور، مشخص گردید که  های انجام شده در رابطه با وضعیت کنونی فناوری در بررسی

کشورهای منطقه خاورمیانته  الخصوص  تراز و حتی برتر از کشورهای همسایه علی دانش تجهیزات عایقی فشار قوی کشور، هم

هتای فعتال داخلتی در     است. از این رو و با عنایت به نظرات خبرگان این حوزه، بحث صادرات خدمات فنتی و حضتور شترکت   

های موجود این حوزه است. به منظور از بتین بتردن موانتع     بازارهای ایجاد شده در کشورهای منطقه از جمله مهمترین پتانسیل

های فعال در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی در کشورهای  ق صدور خدمات فنی، باید فرآیند حضور شرکتتوسعه بازار از طری

 همسایه تسهیل گردد.
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هایی همچون شناسایی کشورهای دارای پتانسیل صدور خدمات فنتی، تتدوین    الزمه اجرای مناسب این اقدام، انجام فعالیت

های همکاری و رایزنی  الملل جهت شناسایی فرصت المللی، تشکیل کمیته بین های فعال در مجامع بین نامه حضور شرکت اساس

نامه تتدوین شتده و ایجتاد     های شایسته و واجد شرایط بر مبنای اساس های داخلی و خارجی مرتبط، شناسایی شرکت با دستگاه

نامته   م به ذکر است که در استاس های داخلی و مراکز خارجی برای صدور خدمات فنی است. الز های الزم با سازمان هماهنگی

ها و  بندی شرکت های صادرکننده خدمات، نحوه امتیازدهی و رتبه ها در لیست شرکت تدوین شده، شرایط الزم برای ثبت شرکت

 صنعتی خارجی برای صدور خدمات فنی باید به صورت واضح مشخص شود. -نحوه و اصول انتخاب مراکز تحقیقاتی

های مربوط به  سال است. فعالیت 5منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی بینی شده به  هزینه پیش

کننتده در   این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، تعداد مجریان شرکت

 ها و مجامع صنعتی خارجی در هر سال است. نمایشگاه

های تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلتیم   آوری اطالعات آماری مناسب از شکل بازار فناوری از اقدام: جمعنی پیش

 خاص

 19هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه19-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

هزینه کل 

 )میلیون ریال(

   6 - سنجی کشورهای هد  شناسایی و پتانسیل 1

   6 - المللی های فعال در مجامع بین نامه حضور شرکت تدوین اساس 2

   6 - الملل تشکیل کمیته بین 3

   48 1 نامه تدوین شده های واجد شرایط بر مبنای اساس شناسایی شرکت 4

   48 همکاری 2 های داخلی و مراکز خارجی سازمانهای الزم با  ایجاد هماهنگی 5

   60  2 مجموع

 

 : تشكیل موسسات بازاریابی در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی20اقدام 

های این  سازی پژوهش های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی و ضعف تجاری یکی از دالیل عمده کمبود استفاده از فناوری

های آکادمیك و یا  حوزه، طبق نظرات خبرگان، فقدان موسسات بازاریابی در این حوزه است. از آنجا که تحقیقات و پژوهش

های نوین در حوزه تجهیزات  رسد، فناوری مدیران و مسئوالن صنعت برق نمی های نوآورانه در این حوزه معموال به گوش ایده

ها در حوزه تجهیرات عایقی فشار قوی،  سازی ایده های بهبود تجاری شوند. یکی از راه عایقی فشار قوی اکثرا کاربردی نمی
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موسساتی هستند که در بدنه وزارت نیرو  تشکیل و حمایت از موسسات بازاریابی در این حوزه است. منظور از موسسات بازاریابی،

های نقدی، تسهیل استفاده از  های نوین، تسهیل دریافت کمك رسانی فناوری و یا به صورت خصوصی، در راستای تبلیغ و اطالع

سنجی به منظور بهبود دید عمومی نسبت به  ها، انجام طرحهای اقتصادسنجی و امکان هایی نظیر آزمایشگاه زیرساخت

 های نوین و ... در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی فعالیت کنند. فناوری

ای برای تشکیل موسسات بازاریابی در وزارت نیرو تدوین شود. سپس،  به منظور تحقق این اقدام، الزم است که اساسنامه

رفی موسسه و ترغیب یك موسسه به همراه تعیین اعضای اصلی آن در بدنه وزارت نیرو تشکیل شده و اقدامات الزم برای مع

 ها به همکاری با آن صورت گیرد. ها و سازمان شرکت

سال است که ؟ میلیون ریال  3بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

به این اقدام و هزینه هر فعالیت های مربوط  هزینه نیروی انسانی و ؟ میلیون ریال هزینه اعالم فراخوان همکاری است. فعالیت

در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام،  وضعیت تاسیس موسسات بازاریابی در کشور و توانایی آنها 

 در بهبود بازار است.

 -نیاز اقدام:  پیش

 20هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه20-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
هزینه کل )میلیون 

 ریال(

  12 تدوین اساسنامه تشکیل موسسات بازاریابی در حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی 1

  12 تشکیل موسسه بازاریابی در بدنه وزارت نیرو 2

  12 اعالم فراخوان برای همکاری با موسسه بازاریابی وزارت نیرو 3

  36 مجموع

 

 های آموزشی تخصصی توسط صنعت و مراکز پژوهشی وابسته برگزاری دوره: 21اقدام 

های تجهیزات عایقی فشار قوی و  طبق نظر خبرگان حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی، عدم توجه صنایع مرتبط، به فناوری

های تجهیزات عایقی فشار قوی در صنایع مختلتف، از   فناوری یریکارگ بهموضوع با های آموزشی تخصصی  عدم برگزاری دوره

هتا و   ها در کشور است. یکی از راهکارها و اقدامات مناسب برای رفع این چالش های پیش روی توسعه این فناوری جمله چالش

آموزشتی بترای    هتای  هتا و کارگتاه   هتا، دوره  های تجهیزات عایقی فشار قوی، برگزاری کتالس  افزایش توجه صنایع به فناوری

توان به آموزش موضوعاتی همچون پتانسیل باالی تجهیزات عایقی  ها می ها و کارگاه عالقمندان به این حوزه است. در این دوره
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هتای   هتا، روش  ها، اصتول استتفاده از تجهیتزات و عتایق     فشار قوی برای استفاده در صنعت برق، دالیل استفاده از این فناوری

ها و یتا موسستات    های مشابه ممکن است در دانشگاه ی مانیتورینگ و ... پرداخت. هر چند که برخی دورهها برداری، روش بهره

تواند یتادگیری بیشتتری را در    ها توسط متخصصین صنعتی و به شکل کاربردی می آموزشی تدریس شوند، لیکن برگزاری دوره

 پژوهان پدید آورد. دانش

ها و مطالبی که باید ارائه شتوند، ایجتاد    توان به تعریف دوره ملی شدن این اقدام میهای قابل تصور برای ع از جمله فعالیت

های آموزشی اشاره  ها و کارگاه ها و در نهایت، برگزاری دوره ها در محل سازمان های الزم با صنایع برای برگزاری دوره هماهنگی

 کرد.

هتای مربتوط    سال است . فعالیت 8یلیون ریال در بازه زمانی بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ م هزینه پیش

هتای آموزشتی و    به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، تعداد دوره

 های برگزارشده در سال است. کارگاه

 –نیاز اقدام:  نیاز یا هم پیش

 21هاي مربوط به اقدام غیرفنی  زمانبندي فعالیتبندي و  (: بودجه21-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

هزینه کل 

 )میلیون ریال(

   96 1 های آموزشی ها و کارگاه تعیین سیالبس دوره 1

   96 4 ها ایجاد هماهنگی الزم با صنایع برای برگزاری دوره 2

   96 4 های آموزشی ها و کارگاه دورهبرگزاری  3

   96 4 مجموع

 

های  ای در حوزه فناوری های منطقه بخشی به مدیران و مشاوران برق : ایجاد سامانه آگاهی22اقدام 

 تجهیزات عایقی فشار قوی

ترویجی در جهتت  های تبلیفی و  های اساسی مطرح شده توسط خبرگان این حوزه، استفاده ناکافی از ظرفیت یکی از چالش

بخشی  های آگاهی تواند استفاده از سامانه های ترویجی و تبلیفی می های نوین است. یکی از این ظرفیت ترویج استفاده از فناوری

های الکترونیکی به منظور افزایش دانتش متدیران و مشتاوران     های اینترنتی، نشریات خبری و یا استفاده از پیام همچون سایت

 ای باشد. های منطقه برق
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تواند موجب افزایش دانتش عمتومی متدیران و مشتاوران      بخش به هر شکل که باشد، هم می های آگاهی استفاده از سامانه

تواند آنها را در جریان آخرین تحقیقات، مطالعات و حتی آخرین  های تجهیزات عایقی فشار قوی شود و هم می نسبت به فناوری

هتای   رستانی دوره  هتا قترار دهتد. اطتالع     ی برق به دلیل عدم استفاده از ایتن فنتاوری  ها های خطوط و پست مشکالت و خرابی

 تواند با استفاده از این سامانه پیگیری شود. ها و ... نیز می های تخصصی، همایش ها، کنفرانس آموزشی، کارگاه

هتای حقتوقی و    اید لیستی از شخصیتای، در ابتدا ب های منطقه بخشی مدیران و مشاوران برق اندازی سامانه آگاهی برای راه

رستانی طراحتی و بتارگزاری شتود،      رسانی گردند، تهیه شود. سپس، سامانه اطالع حقیقی که قرار است توسط این سامانه اطالع

های زمانی مشخص بته روزرستانی    بخشی در دوره رسانی شود و سامانه آگاهی نحوه عضویت و استفاده از سامانه به افراد اطالع

 گردد.

رسانی در بازه زمانی  بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال هزینه طراحی سامانه و اطالع هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این  باشد. فعالیت سال می 1

 انه ذکر شده است.اندازی سام اقدام، وضعیت راه

های این  دهی به فعالیت های تجهیزات عایقی فشار قوی به منظور جهت نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری پیش

 های عملکرد شبکه برق در مناطق با اقلیم خاص ها و آماره سازی شاخص کمی –حوزه فناورانه 

 22ربوط به اقدام غیرفنی هاي م بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه22-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 زمان )ماه( فعالیت
هزینه کل )میلیون 

 ریال(

  4 بخشی های حقیقی و حقوقی برای آگاهی تهیه لیست شخصیت  1

  8 رسانی  طراحی سامانه اطالع  2

  6 رسانی و عضویت در سامانه اعالن فراخوان جهت اطالع  3

  18 مجموع

 

های تخصصی به منظور افزایش آگاهی مدیران  افزایی و کنفرانس دانش: برگزاری جلسات 23اقدام 

 نسبت به تجهیزات عایقی فشار قوی

 

های تجهیزات عایقی فشار قوی، ضعف فرهنگ هزینه کردن برای  یکی از دالیل اصلی ضعف عملیاتی شدن فناوری

های  گياران اصلی صنعت برق از مزایای بکارگیری فناوریپیشگیری از آسیب در بین مدیران و ضعف اطالع مدیران و سیاست
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های نوین  باشد. ليا، جهت ایجاد نگرش و فرهنگ هزینه کردن برای مواردی نظیر فناورینوین تجهیزات عایقی فشار قوی می

ی با حضور مدیران و هایبایست سمینارها و همایشهای زیادی جلوگیری کند، میتواند در آینده از هزینهتجهیزات عایقی که می

های  تواند در محل برق افزایی می ها و جلسات دانش مسئوالن اصلی بخش توزیع برق برگزار گردد. این سمینارها، همایش

های  های سیاستگيار به منظور آشنایی هر چه بیشتر مدیران با فناوری ای مختلف کشور و یا در توانیر و سایر ارگان منطقه

 قوی برگزار شود.تجهیزات عایقی فشار 

سال است که ؟ میلیون ریال  5بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال در بازه زمانی  هزینه پیش

های مربوط به این اقدام و هزینه هر  ها و جلسات است. فعالیت هزینه نیروی انسانی و ؟ میلیون ریال هزینه برگزاری همایش

های تخصصی برگزار شده  ائه شده است. همچنین، شاخص ارزیابی این اقدام، تعداد جلسات و کنفرانسفعالیت در جدول زیر ار

 در سال است.

های این  دهی به فعالیت های تجهیزات عایقی فشار قوی به منظور جهت نیاز اقدام: تشکیل مرکز راهبری توسعه فناوری پیش

های تجهیزات عایقی فشار  ای در حوزه فناوری های منطقه ان و مشاوران برقبخشی به مدیر ایجاد سامانه آگاهی –حوزه فناورانه 

 قوی

 23هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه23-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

هزینه کل 

 )میلیون ریال(

1 
هتا و  شتدن انتواع همتایش    منظتور مشتخص  تعریف پروژه مطالعاتی به 

 ها جلسات مورد نیاز و محتوای آن
1 60   

   60 1 ها و جلساتفراهم کردن مقدمات برگزاری همایش 2

   60 1 اعالم فراخوان برای افراد واجد شرایط 3

   60 2 های تخصصی برگزاری همایش 4

   60 2 افزایی برگزاری جلسات دانش 5

   60  4 مجموع

 

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی : انجام مطالعات اقتصادسنجی فناوری24اقدام 

ها، معموال مطالعات اقتصادسنجی مورد نیاز هستند.  های صنعتی و پیش از انجام اینگونه پروژه به منظور انجام پروژه

های نوین  که در صورت استفاده از فناوری ای نشان دهند های منطقه توانند به مدیران و مشاوران برق مطالعات اقتصادسنجی می

 جویی ممکن است برای شبکه برق به ارمفان بیاید. تجهیزات عایقی فشار قوی، چه میزان صرفه
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های مختلف بازار و مالی بررسی کرد و چگونگی و  پيیری یك طرح را از جنبه توان توجیه در مطالعات اقتصادسنجی می

شد. معموال در اینگونه مطالعات، میزان عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هد  و همچنین چرایی سودمندی آن طرح را متيکر 

توانند از مقایسه اطالعات  ای می های منطقه گیرند. ليا، مدیران و مشاوران برق های سودآوری طرح مورد بررسی قرار می روش

های نوین تجهیزات عایقی  ری استفاده از فناوریارائه شده در مطالعات اقتصادسنجی با روند گيشته شبکه برق، پی به سودآو

 فشار قوی ببرند.

سال  3بینی شده به منظور تحقق این اقدام، به صورت ؟ میلیون ریال هزینه نیروی انسانی در بازه زمانی  هزینه پیش

شاخص ارزیابی این اقدام،  های مربوط به این اقدام و هزینه هر فعالیت در جدول زیر ارائه شده است. همچنین، باشد. فعالیت می

 وضعیت تدوین گزارشات اقتصادسنجی حوزه تجهیزات عایقی فشار قوی کشور است.

ایجاد سامانه  –های تجهیزات عایقی فشار قوی  آوری اطالعات آماری مناسب از شکل بازار فناوری نیاز اقدام: جمع پیش

 های تجهیزات عایقی فشار قوی فناوری ای در حوزه های منطقه بخشی به مدیران و مشاوران برق آگاهی

 24هاي مربوط به اقدام غیرفنی  بندي و زمانبندي فعالیت (: بودجه24-)بجدول 

ف
دی

ر
 

 فعالیت
تعداد در 

 سال

زمان 

 )ماه(

هزینه ساالنه 

 )میلیون ریال(

هزینه کل 

 )میلیون ریال(

   36 1 نیازسنجی به منظور تعیین مطالعات اقتصادسنجی مورد نیاز  1

   36 2 های آغازین تشکیل تیم اجرای طرح اقتصادسنجی و انجام فعالیت 2

   36 2 های اقتصادسنجی تهیه طرح 3

   36  2 مجموع
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های  : معرفی اجمالی نهادهای مرتبط با نگاشت نهادی توسعه فناوری3پیوست 

 نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص
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 نیرو وزارت 

شود. میزان اعتبارات سالیانه این وزارتخانه به طتور   های اقتصادی دولت محسوب می وزارت نیرو یکی از مهمترین وزارتخانه

تترین نیازهتای    ها است. اهمیت تامین و توزیع آب و برق با کیفیت مطلوب که از حیاتی طبیعی چند برابر برخی از وزارتخانه

ترین اهدا  وزارت نیرو را به شرح زیر در چند توان مهم شود. اما می وزارتخانه محسوب میجامعه است، مهمترین هد  این 

 محور ذکر کرد:

 های سطحی و زیرزمینی. برداری و بهبود کمی و کیفی منابع آب حفاظت، نگهداری، بهره -

 ع مصار .رضایت و اقناع مردم با تامین، تصفیه و توزیع مناسب آب بهداشتی سالم و دائمی برای انوا -

 های فاضالب. خانه آوری و تصفیه های جمع باالبردن بهداشت محیط شهرها و روستاها با طراحی و اجرای شبکه -

 تامین نیازهای انرژی با کیفیت مطلوب و تمام وقت برای انواع مصار  شهروندان -

 یندههای آ دیدگاه بلند مدت )دورنگر( به صیانت از منابع آب و انرژی و انتقال آن به نسل -

 باشد: های این وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زیر می وظایف و ماموریت

های تولید، انتقال وتوزیع انرژی برق در شتهرها وروستتاهای سراستر     ریزی، اجرا وتوسعه طرح اری، برنامهيگ سیاست -

 کشور

هتای صتنعت بترق     نامته  وآیتین هتا، قتوانین    ها، برنامته  بررسی وتدوین پیشنهادهای الزم درزمینه راهبردها، سیاست -

 ها ه به دولت و مجلس واجرای آنائهای بهای مصر  واشتراك برق به طورسالیانه جهت ار وتعرفه

ریزیآموزشتی   های تحقیقاتی وپژوهشی مرتبط با فعالیت شترکت و همتاهنگی وبرنامته    ریزی جهت انجام طرح برنامه -

 منظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور هب

هتای تولیتد    های الزم برای مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرح های داخلی وخارجی وایجاد زمینه سرمایه جيب -

 وانتقال برق درسراسر کشور

های جهانی انرژی وکسب وتبادل اطالعات الزم به منظتور استتاندارد کتردن وارتقتاء      عضویت درکمیته وکنوانسیون -

 های صنعت برق کشور فعالیت

 ها برابر استانداردهای جهانی مصر  برق ویارانه هدفمند کردن میزان -
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های برق در راستتای   های زیرمجموعه به منظور اجرای به موقع طرح گياری، نظارت وهماهنگی بین شرکت سیاست -

 پیشبرد اهدا  کالن صنعت برق کشور

 

 )وزارت نیرو(  معاونت برق و انرژی 

 وظایف حاکمیتی بخش انرژی:

 برداری بهینه از منابع انرژی کشور  زی در زمینه صیانت و بهرهری گياری و برنامه سیاست -

 های گوناگون  ریزی کالن انرژی کشور به منظور حصول اطمینان از تأمین و عرضه انرژی مورد نیاز بخش برنامه -

یتت و  های نو( و حما ریزی برای شناسایی و در اختیار گرفتن انرژی های دست نیافته )انرژی گياری و برنامه سیاست -

 ترویج کاربرد آن 

 نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژی به منظور رعایت رفاه مردم و حفظ منابع انرژی کشور  -

 تعیین الگوی مصر  انواع انرژی با رعایت مصالح کشور و حفظ حقوق مردم  -

 ریزی به منظور مدیریت مصر  انرژی  گياری و برنامه سیاست -

 های اقتصادی و اجتماعی  تدوین استانداردها و مقررات الزم برای تولید، مصر  و تبدیل انرژی در کلیه بخش -

 حمایت از توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری و منابع انسانی در بخش انرژی  -

 ها تولید آمار و اطالعات پایه بخش انرژی و تسهیل دسترسی به آن -

 مصر  انرژی و اعطای تسهیالت مالی و فنی الزم در بخش انرژی ریزی برای اصالح ساختار  برنامه -

هتای بختش انترژی بتا      حي  انحصار، ایجاد و توسعه رقابت و حمایت از بخش غیردولتی برای مشارکت در فعالیت -

 هد  افزایش کارایی و حفظ حقوق مردم 

 تهیه، تدوین و پیشنهاد قوانین مرتبط با بخش انرژی  -

 تعیین نرخ انواع انرژی  -

 سازی و هدفمند کردن یارانه کاهش، شفا  -

 های بهبود آن  ارزیابی رضایت مشترکین و سیاست -
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 :وظایف حاکمیتی بخش برق 

های توسعه در حد حصول اطمینان از تامین بترق متورد    ریزی کالن و نظارت بر اجرای طرح گياری و برنامه سیاست -

 نیاز 

های الزم برای تنظیم اثرات خارجی صنعت و رعایت حقتوق مشتترکین و    دها و دستورالعملتصویب و ابالغ استاندار -

 های فنی، زیست محیطی، ایمنی و ارائه خدمات به مشترکین  ها در زمینه مصالح جامعه و نظارت بر اجرای آن

 ها  مند کردن یارانه سازی و هد  کاهش، شفا  -

 های فروش برق  تصویب تعرفه -

های فعال در بازار بترق و نظتارت بتر     های ناظر بر روابط شرکت ها و دستورالعمل نامه قررات و آئینتهیه و تصویب م -

 ها اجرای آن

 ها وجود دارد  ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق که امکان رقابت در آن -

 گياری بخش غیردولتی در صنعت برق تشویق و حمایت از سرمایه -

 ی به آمار و اطالعات صنعت برق تسهیل دسترسی عموم -

های مصوب کشور در رابطه با صنعت برق و تامین هزینه  ریزی برای تحقق سیاست نظارت بر اجرای قوانین و برنامه -

 های غیراقتصادی از دید بنگاه برق  ها و طرح اجرای سیاست

 حمایت از توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری و منابع انسانی در صنعت برق  -

 سازی و حمایت از صنایع داخلی  تظرفی -

 تهیه، تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات مرتبط  -

 های بهبود آن ارزیابی رضایت مشترکین و سیاست -

 

 )معاونت برق و انرژی وزارت نیرو( محیطی برق و انرژی دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست 

محیطی  در معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو، دفتری تحت عنوان دفتر استانداردهای فنی و مهندسی، اجتماعی و زیست

گیری از دستاوردهای گيشته، به این مهم بپردازد.بطور کلی  برق و انرژی شکل گرفته است که با رویکرد حاکمیتی و با بهره
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شود و جامعه  مدت و درازمدت آشکار می مدت، میان یق کارآمدی و اثربخشی کوتاههای صنعت برق از طر نتایج نهایی فعالیت

 نمایند: و مسئولین آن را از دو طریق درك می

 تاثیرگياری مثبت برکیفیت زندگی مردم -

 تاثیرگياری مثبت برتوسعه پایدارملی -

صنعت برق و تعامالت آن نظارت عالیته داشتته و   برای دستیابی به این نتایج، امور برق و انرژی وزارت نیرو در موارد زیر بر 

 نماید: اعمال حاکمیت می

 حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرضه برق -

 حفظ پایایی و امنیت سیستم قدرت کشور -

 برق وری بخش عرضه  بهره -

 مدیریت تقاضای برق -

 زیست تعامالت صنعت برق با محیط -

 خوداتکایی علمی و فنی صنعت برق -

 ق )بازرگانی داخلی و خارجی(بازرگانی بر -

 توازن و پایداری اقتصادی صنعت برق -

های  ریزی ها، برنامه گياری ابزار معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو برای نظارت عالیه و اعمال حاکمیت عبارتند از: سیاست

ها، ایجاد شرایط مناستب   ها، دستورالعمل هنام ها، آیین های راه فناوری، نظامنامه ملی، مقررات، استانداردها، ضوابط فنی، نقشه

 المللی. ملی و بین

محیطی برق و انرژی، به عنوان یك دفتر از معاونت امور برق و انرژی،  دفتر استانداردهای فنی و مهندسی، اجتماعی و زیست

ت بر اجرا و بهبود متداوم  و نیز نظار  سازی برای استقرار و تحقق مسئولیت تدوین استانداردهاو مقررات فنی، مدیریت ظرفیت

 گانه فوق، با اثرگياری مستقیم و یا با واسطه، بر عهده دارد. ها را، در تمامی موارد هشت آن

ها بته بترق، الزامتا  از طریتق شتبکه سراستری انجتام         ذکر این نکته ضروری است که دستیابی شهروندان، صنایع و سازمآن

هتا نیتز    تواند کاربرد داشته باشد که در این زمینه های محلی و خصوصی نیز می ها و ظرفیت پيیرد بلکه استفاده از شبکه نمی

 ای دارند استانداردها و مقررات فنی کاربرد گسترده
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 ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو معاونت برنامه 

 ریزی و امور اقتصادی : وظایف حاکمیتی بخش برنامه

 جهانی صنعت آب و برق نگری همه جانبه شرایط محیطی و مطالعات و آینده -

 تدوین برنامه دوربرد و راهبردی وزارت نیرو  -

 های مختلف صنعت آب و برق  مدت بخش مدت و میان های کوتاه تلفیق برنامه -

 تلفیق، تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نیرو -

 نظارت دقیق، مستمر و مؤثر بر اجرای برنامه -

 تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه -

 گياری غیردولتی و خارجی های تشویقی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه سیاستتدوین  -

 سازی صنعت قانون اساسی و خصوصی 44ریزی جهت اجرای اصل  برنامه -

 های داخلی صنعت آب و برق  مطالعات و بررسی ظرفیت -

 های توسعه کارآفرینی در وزارت نیرو  تدوین سیاست -

 های تابعه مع عمومی شرکتانجام امور مربوطه به دبیرخانه مجا -

 نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت آب و برق -

 مطالعات و بررسی اقتصاد کالن صنعت آب و برق -

 المللی مرتبط با وزارت نیرو  مطالعات و بررسی بازار بین -

 ها و روابط اقتصاد خارجی وزارت نیرو  تنظیم سیاست -

 ن مرتبط با صنعت آب و برقهای تشویقی و حمایتی از صادرکنندگا تدوین سیاست -

 های راهبری بازار آب و برق تدوین سیاست -

 تنظیم مقررات مربوط به بازار آب و برق -

 های توسعه رقابت در بازارهای آب و برق تدوین و استقرار سیاست -

 

 معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی 
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 :وظایف حاکمیتی بخش تحقیقات و منابع انسانی

 ابع انسانی صنعت آب و برق ریزی جامع من برنامه -

 ها و راهبری منابع انسانی تدوین سیاست -

 های افزایش انگیزش و کارآمدی منابع انسانی  مطالعه و بررسی و تنظیم سیاست -

 های انسانی در سازمان  ار ارزشبررسی و تدوین راهکارهای استقر -

 مدیریتیریزی و ساماندهی امر مدیریت و ارائه الگوی مناسب  مطالعات، برنامه -

 راهبری تحول اداری صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداری -

 های کارآمد در وزارت نیرو  ها و روش مطالعات، تدوین، اصالح و استقرار ساختار سازمانی، سیستم -

 وری صنعت آب و برق های ارتقاء کیفیت و بهبود بهره ن و ارائه طرحتدوی -

 و برقهای آموزش و تحقیقات صنعت آب  تدوین سیاست -

 ساماندهی ارتباطات با مراکز آموزشی و پژوهشی درون و برون صنعت آب و برق  -

 ها و استراتژی توسعه فناوری  تدوین سیاست -

 ری و توسعه آموزش تدوین و استقرار نظام راهب -

 های تخصصی مورد نیاز صنعت  های آموزش راهبری برنامه -

 آب و برق های امناء مراکز آموزشی و پژوهشی صنعت هدایت هیات -

 های نوین اطالعاتی مورد نیاز صنعت  مطالعه و بررسی مستمر فناوری -

 تدوین نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق -

 تدوین و استقرار نظام آماری و اطالعاتی در وزارت نیرو  -

 مدیریت و راهبری اطالعات علمی، اسناد و کتابخانه -

 ایجاد بانك اطالعاتی صنعت و بروزرسانی آن  -

 قهای مکانیزه جهت ارائه خدمات به مشترکین صنعت آب و بر مطالعه و ارائه سیستم -

 

 (معاونتامور تحقیقات و منابع انسانی) دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری 
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ها و وظایف مترتبط بتا    ماموریت اصلی این دفتر، توسعه آموزش، تحقیقات و فناوری در صنعت آب و برق بوده و اهم برنامه

 ماموریت عبارت است ازاین 

 ریزی آموزش، تحقیقات و فناوری گياری و برنامه سیاست -

 سازی فرآیند انجام آموزش، تحقیقات و فناوری تسهیل و بهینه -

 های آموزش، تحقیقات و فناوری تعمیق و توسعه فعالیت -

 بررسی و تحلیل نیازهای آموزش، تحقیقات و فناوری -

 ات و فناوریتسهیل و تنظیم تعامالت آموزش، تحقیق -

 پایش، ارزیابی و تحلیل وضعیت آموزش، تحقیقات و فناوری -

 

 توانیر 

  تتأمین   در راستتای   فعالیت  هرگونه  ، انجام برق  در صنعت  شرکت  های و سرمایه  سهام  توانیر: مدیریت  شرکت  فعالیت  موضوع

  ،مدیریت گياری از سرمایه  اعم  و غیره  ، تجاری کشاورزی،  ، صنعتی ، عمومی خانگی  مصار  کلیه  برای  و اقتصادی  مطمئن  برق

  الزم  شترکت   اهتدا    تحقتق   بترای   کته   بترق  مربوط بته   معامالت  کلیه  و انجام  از تأسیسات  برداری بر ایجاد و بهره و نظارت

  موارد زیر از جمله خود شرکت توسط  عمومی  مجمع  با تصویب  لزوم  و یا درصورت  زیرمجموعه  های شرکت  باشد از طریق می

 .باشد می  شرکت  وظایف

و   برق  صنعت  مدت  و میان  بلندمدت های  ها و برنامه راهبردها و سیاست  در زمینه  الزم  پیشنهادهای  و تدوین  بررسی -

 نیرو  وزارت  به  آن  ارایه

 نیرو   وزارت  ها و مصوبات ها، برنامه سیاست  اجرای -

 اخي مجوز   نیرو جهت  وزارت به  آن  و ارایه  برق  و توزیع  تولید، انتقال  تأسیسات  توسعه  برای  الزم  های طرح  تهیه -

  برق  صنعت  و توزیع  تولید و انتقال  در تأسیسات  گياری سرمایه -

  ستازی  و بهینه  وسعهت  های طرح  موقع و به  صحیح  از اجرای  اطمینان  منظور حصول  به  الزم  اتخاذ تدابیر و راهکارهای -

  تأسیسات
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  بترای   الزم  ایجتاد ستازوکارهای    و همچنین  زیرمجموعه  های شرکت  از طریق  برق  سراسری  شبکه  و پایش  راهبری -

  برق  بازار و بورس  عملیات  ها و انجام ایجاد سیستم از جمله   برق  در امر تولید، خرید و فروش  رقابت  توسعه

 نیرو   وزارت  به  برق  های تعرفه و پیشنهاد  تدوین -

   زیرمجموعه  های شرکت  کشور از طریق  و خارج  در داخل  برق  عمده  خرید و فروش -

  فتروش   و پتیش   داخلتی   و مشارکت  قرضه  اوراق  ، عرضه و خارجی  داخلی  از منابع  مالی  و تسهیالت  وام  اخي هرگونه -

 ذیربط  قانونی  با اخي مجوز از مراجع  مالی منابع  تأمین  یها و سایر روش  برق  و انرژی  انشعاب

  و گتردش   تستهیالت   برقراری  از طریق  منابع  از این  بهینه  و استفاده  برق  صنعت  مالی  منابع  و تأمین  ، توسعه مدیریت -

  زیرمجموعه  های و شرکت  شرکت  مابین فی  مالی  منابع

  نیترو و همچنتین    وزارت  از طتر   نماینتدگی   بته   برق  از انرژی  استفاده  در نحوه  منظور نظارت  به  الزم  عملیات  انجام -

  غیرضروری  مصار   و کاهش  مصر  سازی  منظور بهینه  به  مصر   مدیریت  فرهنگ  ترویج

  کتاال و ستاخت    تتأمین   رستانی  و اطتالع   فنی  دانش  ، انتقال فناوری  توسعه  برای  الزم  و سایر اقدامات  ، مطالعه بررسی -

 کشور  برق  موردنیاز صنعت  تجهیزات

از   و پشتتیبانی   بترق   مترتبط بتا صتنعت     تخصصتی   هتای  در زمینه  و پژوهشی  آموزشی  های فعالیت  از توسعه  حمایت -

 .کشور برق  موردنیاز صنعت  متخصصان  تربیت  های برنامه

  وری و بهتره   متوثردر بهبتود متدیریت     و سایر عوامتل   انسانی  منابع  و توسعه  علمی  های و فعالیت  از تحقیقات  حمایت -

 کشور  برق  صنعت

  هتا در جهتت   آن  و همتاهنگی   وهتدایت   زیرمجموعته   های شرکت  بین  ای و برنامه  ، فنی تجاری  و هماهنگی  مدیریت -

  نیرو و دولت  وزارت  از طر   شده  تعیین  های سیاست

 الزم  های وحسابرسی  بازرسی  و انجام  زیرمجموعه  های شرکت  مالی  و نظام  امور مدیریتبر   نظارت -

  و تأسیسات  از امکانات  بهینه  امور و استفاده  اجرای  حسن  برای  الزم  های و استانداردها و دستورالعمل  مقررات  تدوین -

  نماینتدگی   ها به آن  بر اجرای  منظور نظارت  به  الزم  عملیات  مانجا  نیرو وهمچنین  وزارت  ها به آن  و ارایه  برق  صنعت

 نیرو  وزارت

   از دولت  برق  صنعت  عمومی  های درخواست  پیشنهاد و پیگیری -
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  دیگر کته   های و شرکت  در مؤسسات ، مشارکت شرکت  ، تشکیل گياری ، سرمایه ، معامالت مالی  عملیات  هرگونه  انجام -

 مربوط مقررات  باشد، با رعایت  شرکت  عمرتبط با موضو

 مرتبط باشد  شرکت  با هد   که  فعالیت  هرگونه  به  مبادرت -

 

 دفتر امور تحقیقات برق )توانیر( 

 :شرح وظایف دفتر امور تحقیقات برق 

 هتای کتاربردی در   حمایت، هدایت، راهبری موسسات و مراکز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقیقات و پژوهش -

 صنعت برق 

 کمك به توسعه و رشد مراکز تحقیقاتی  -

 های کاربردی  ها و پژوهش ترغیب موسسات و مراکز علمی به تدوین طرح -

 های اصالح و بهبود فرایندها  تدوین نظام -

 های زیرمجموعه گياری در بخش تحقیقات شرکت سیاست -

 های زیرمجموعه ارتقاء دانش مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت -

 زیرمجموعه های کاربردی انجام شده در شرکت های تحقیقاتی ها و پروژه طرح استقرار -

 ( ی، کنترل و استانداردها و معیارهای تحقیقات در زمینه مختلف ) ارزیاب تدوین شاخص -

 های زیرمجموعه نظارت عالیه و راهبردی برشرکت -

 ها برای پیشبرد امور تحقیقات  ها و سازمآن تعامل با دستگاه -

هتای موفتق داخلتی و     های ارتقاء وبهبود فرایندهای پژوهش و تحقیقتاتی در شترکت   ها و ظرفیت پتانسیلشناسائی  -

 ( benchmarkخارجی )

 المللی  تعامل با مرکز پژوهش ملی و بین -

توانمندستازی   -ها برای مدیریت برانجام تحتتتتقیقات کاربردی )پیشتنهاد تقویتت ستاختار     سازی در شرکت ظرفیت -

 . ( کارکنان و ..

 المللی در صنعت برق  توسعه و گسترش تبادالت علمی و تحقیقاتی ملی و بین -
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 توسعه وبکارگیری سرمایه انسانی کارآمد و دانشگرا در بخش تحقیقات صنعت برق  -

 های صنعت برق با نیازهای آن  تطبیق سیاست -

 رآیندها های تحقیقاتی واستاندارد به منظور اصالح و بهبود ف هاوفعالیت ارزیابی نظام -

ایجتاد دانتش، مهتارت، شترایط و      ها ) های زیرمجموعه به منظور استقرار مطلوب نظام سازی درستاد وشرکت ظرفیت -

 های مورد نیاز (  قابلیت

 پژوهشی  های آینده مطالعات در زمینه تجارب گيشته و تحلیل وضع موجود جهت تنظیم فعالیت -

 استقرار نظام یادگیری  -

 و فناوری صنعت برق صندوق غیر دولتی پژوهش 

صورت موسسه غیر تجاری تاسیس  هقانون برنامه سوم توسعه ب 100بر اساس مجوز ماده 4/11/1383صندوق در تاریخ این 

های مختلف صنعت برق بشترح   به ثبت رسیده است. سرمایه صندوق توسط واحدهای فعال در زمنیه 17713و تحت شماره 

 :زیر تامین شده است

 (مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر شرکت مادر تخصصی -

 (شرکت مادر تخصصی مدیریت تهیه و ساخت کاالی آب و برق )ساتکاب -

 (های نیروگاهی ایران )مپنا شرکت مدیریت پروژه -

 (گياری صنایع برق و آب )صبا شرکت سرمایه -

 شرکت ایران ترانسفو -

 :د  از تشکیله

 منظتور  ههای تحقیقاتی بخش غیردولتتی صتنعت بترق بت     های محققین و طرح از فعالیت هد  صندوق عبارتست از حمایت

 دسترسی به موارد زیر:

 تولید و توسعه دانش فنی -

 ارتقاء سطح فناوری -

 های نوین جهان سازی فناوری جيب، انتقال و بومی -

 :ها انواع حمایت
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 تحقیقاتیهای  اعطای تسهیالت اعتباری )بصورت عقود اسالمی( جهت اجرای طرح -

 اند های تحقیقاتی که از سایر منابع مالی و اعتباری کشور تسهیالت دریافت داشته اعطاییارانه سود برای طرح -

های تحقیقاتی از سایر منتابع متالی و اعتبتاری     صدور ضمانتنامه و تضمین برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی طرح -

 کشور

 های تحقیقاتی منظور اجرای طرح هخطرپيیر بگياری و تامین سرمایه  مشارکت، سرمایه -

 :شروط کلی

هتای الزم از   های بخش برق کشور و احتراز صتالحیت   های صندوق مشروط به رعایت اولویت برخورداری از حمایت -

 .باشد پيیری طرح و توانایی مجریان می جمله اثبات توجیه

 :ها های اصلی در پيیرش طرح اولویت

 های پژوهشی کاربردی طرح -

 های تدوین دانش فنی حطر -

 های تولید نمونه آزمایشگاهی طرح -

 های تولید نمونه نیمه صنعتی طرح -

 های پژوهشی توسعه ای طرح -

 های نوین سازی فناوری توسعه و بومی -

 

 سندیکای صنعت برق 

استت  شرکت سازنده تجهیزات، پیمانکار و مشاور صنعت برق  470سندیکای صنعت برق ایران یك نهاد صنفی، متشکل از 

ستاله   20انتداز   های صنفی در سند چشم تشکل که در راستای دفاع از منافع مشروع اعضای خود و بر اساس نقش و جایگاه

های انجام شده در صتنعت بترق از طریتق ستاماندهی بختش خصوصتی و تعمیتق         گياری  کشور، افزایش اثربخشی سرمایه

 د.کن صنعت برق ایران را دنبال میدهی به سرمایه اجتماعی در میان خانواده  مشارکت و شکل

 هدا  سندیکا:ا
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اهدا  سندیکای صنعت برق ایران بطور کلی به چهار بخش نمایندگی از اعضا، تمهید مشارکت اعضا، ارائه خدمات به اعضا 

 شود.اهم اهدا  سندیکا عبارتند از:  بندی می و تنظیم و توسعه صنعت برق کشور تقسیم

 نافع اعضا دفاع از حقوق و حمایت از م -

قتانون   44پیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت برق کشور، به ویژه با تأکید بتر اجترای ابالغیته اصتل      -

 اساسی 

 ها و مقررات مرتبط با صنعت برق  نامه گیری دولت در تدوین آیین مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم -

 های موجود بر هم افزایی ظرفیتحمایت از ساخت داخل و تکنولوژی ملی با تأکید ویژه  -

 ساماندهی فعالیت اعضا در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات -

 های جدید اقتصادی وتجاری در حوزه صنعت برق کشور ها و ظرفیت ایجاد فرصت -

گتياری عمتومی    سازی کشور به منظور ایفای نقش موثر در فرآیند سیاست گسترش رایزنی و مياکره با مراکز تصمیم -

 ت برق ایران و پایش تصمیمات در این زمینهصنع

های بزرگتر به بازارهتای ختارجی افتزایش یافتته و      تقویت بنیه صادراتی صنعت برق، به نحوی که دسترسی شرکت -

 های کوچکتر توسعه یابد زمینه کسب و کار داخلی برای شرکت

 برق گیری شرایط متوازن و رقابتی در حوزه صنعت تالش برای حي  انحصار و شکل -

بترق هوشتمند و توستعه    ، ستازی، کتاهش تلفتات    های تازه کارآفرینی همچتون بهینته   تالش در جهت گشودن افق -

 های تجدیدپيیر انرژی

 تر میان اعضا و گسترش تفاهم، درون خانواده صنعت برق  ترویج ارتباط نزدیك -

 های علمی و فنی اعضا  ظرفیتها و ها، تخصص های آموزشی برای رشد و به روز نگهداشتن توانایی ایجاد ظرفیت -

 منظور حضور توانمند و متحد در بازارهای منطقه هتالش در ایجاد وفاق و حفظ منافع مشترك ب -

 ها و تفییرات مرتبط با صنعت برق برای اعضاء  رسانی و آموزش قوانین، بخشنامه اطالع -

 

 پژوهشگاه نیرو 
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 .وزارت نیرو و نیز ارتقاء کیفی امور آن وزارتخانه، تاسیس گردیدپژوهشگاه نیرو به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی 

 .پژوهشگاه نیرو سازمانی دولتی است که مسئولیت راهبری تحقیقات وابسته به صنعت برق و انترژی ایتران را برعهتده دارد   

از شتورای گستترش    "انتقال و توزیتع نیترو  "و  "تولیدنیرو"، "برق "با اخي مجوز سه پژوهشکده1376پژوهشگاه نیرو درسال

 "انرژی و محیط زیست"های  با اخي دو مجوز جدید پژوهشکده 1377طور رسمی کار خود را آغاز و در سال  آموزش عالی به

توستعه فنتاوری    "،"مراکزشتیمی و متواد   "را نیز به مجموعه ختود افتزود و در ادامته بتا ایجتاد     "کنترل و مدیریت شبکه"و 

 .های خویش را توسعه بخشید فعالیت "های مرجع آزمایشگاه "و"های بادی توربین

هتای   با توجه به نقش زیربنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، پژوهشتگاه نیترو بتا انجتام پتروژه     

ای به منظور پاسخگویی بهتر و بیشتر به نیازهای صنعت برق ورفع مشتکالت آن و دستتیابی بته     بنیادی، کاربردی و توسعه

های استراتژیك وزارت نیترو و   ها و برنامه نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیك خود همراستا با خواسته های وریفنا

های سازمانی با تحلیل  انداز و ارزش های ماموریت، چشم پس از تبیین بیانیه1387برنامه توسعه پنجم کشور نموده و در سال

ها و اهدا  پژوهشگاه را تدوین و در ستال   المللی استراتژی تطبیقی در عرصه بین محیط داخل و خارج و همچنین مطالعات

ها و دستیابی بته اهتدا  کمتی راه رستیدن بته       ( با اجرای برنامهBSCبا استفاده از متدولوژی کارت امتیازی متوازن)1389

 .انداز را هموار نموده است چشم

فنتاوری، توستعه پتژوهش و نتوآوری جهتت افتزایش توانمنتدی،         فلسفه وجودی ماموریت پژوهشتگاه نیترو شتامل ارتقتاء    

 .وری صنعت برق و انرژی کشور است پيیری و بهره رقابت

 تکمیل چرخه مدیریت نوآوری و فناوری صنعت برق و انرژی ازطریق موارد زیر است. ماموریتمحصوالت وخدمات این 

 برق وانرژیای و کاربردی و بنیادی در حوزه صنعت  انجام تحقیقات توسعه -

 اجرای مطالعات و تحقیقات راهبردی، کالن، بلندمدت و با ریسك باالی صنعت برق و انرژی -

 ای صنعت برق و انرژی مدیریتِ تحقیقات کاربردی و توسعه -

 های نوین در عرصه صنعت برق و انرژی ریزی فناوری پژوهی و برنامه نگاری، سیاست آینده -

 صنعت برق و انرژیهای نوین در عرصه  اکتساب فناوری -

 سازی نتایج تحقیقات و بکارگیری در صنعت برق و انرژی تجاری -

 های صنعت برق وانرژی تهیه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی کیفیت تجهیزات و سیستم -
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 انرژیهای نوآور در حوزه صنعت برق و  های موردنیاز جهت ایجاد مراکز و شرکت طراحی و توسعه زیرساخت -

هتای علمتی پژوهشتی داختل و ختارج کشتور        ها، مراکزپژوهشی و قطب ایجاد و توسعه شبکه فناوری میان دانشگاه -

 درحوزه صنعت برق و انرژی

 

 )پژوهشگاه نیرو(: مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی 

 : زیر اشاره کرد توان به موارد های مرکز توسعه فناوری صنعت برق وانرژی، می از جمله اهدا  و ماموریت

 های فناور مستعد رفع مشکالت ونیازهای فنی صنعت برق کشور از طریق جيب،پيیرش و حمایت از شرکت -

 ها ها در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوری آن فراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی وکیفی آن -

 ی و پژوهشیهای علم سازی وحرکت نتیجه محور در فعالیت حاکمیت دیدگاه کاربردی، تفکر تجاری -

 های فنی ها و طرح های مدیریتی و اقتصادی در پروژه استقرار چهارچوب -

 های دولتی و خصوصی، به ویژه پژوهشگاه نیرو  استفاده از پتانسیل صنعت برق وانرژی کشور در بخش -

 سازی مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط روان -

 تبط باحوزه برق وانرژیایجاد و راهبری شبکه ملی مراکز رشد مر -

 المللی هموار نمودن مسیر توسعه کسب و کار بین -

 پيیری های حمایت مالی ریسك اندازی و مدیریت صندوق کمك به راه -

 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 124اصتل  با استناد به ریاست جمهور وقت و به دستور  1385بهمن سال  15معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 

بته منظتور   زیتر نظتر رئتیس جمهتور قترار دارد و       علمی و فناوری ریاست جمهتوری . معاونت قانون اساسی تشکیل گردید

هتای اجرایتی    ها و سایر دستگاه امور علمی و فناوری در کل کشور تشکیل شده است که از وزارتخانه افزایی همهماهنگی و 

گياری و ارزیابی راهبتردی، معاونتت توستعه     که عبارتند از: معاونت سیاست شدهمعاونت تشکیل  5باشد و از  میکشور مجزا 

الملل و تبتادل فنتاوری و معاونتت توستعه متدیریت و منتابع.دفتر        سازی، معاونت امور بین فناوری، معاونت نوآوری و تجاری
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معاونت علمی وفنتاوری   اهدا گيار را بر عهده دارد.  گياری و ارزیابی راهبردی نقش سیاست گياری معاونت سیاست سیاست

 ریاست جمهوری عبارتند از:

هتای فنتاوری و نتوآوری     اقتدار ملی، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق افتزایش توانمنتدی   ارتقای  -

 درکشور

 های آن ها و حلقه و تکمیل مؤلفه« نظام ملی نوآوری»ارتقای  -

 بخشی و بین دستگاهی افزایی بین و هم از طریق هماهنگی« بنیان اقتصاد دانش»توسعه  -

و تقاضتای فنتاوری و    هتای عرضته   و تسهیل تبادالت بتین بختش  « جامعه»و « صنعت»با « دانش»ارتقای ارتباط  -

 نوآوری

 بنیان های دانش سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکت تجاری -

 جامع علمی کشوررح در نقشه طدار ملی م های راهبردی و اولویت توسعه فناوری -

 المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری اعتالی ارتباطات بین -

 وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عبارتند از:

 ریزی تأمین منابع مالی درنظام علم، فناوری و نوآوری کشور گياری و برنامه سیاست -

ستازی نتتایج    تجتاری   گرا و کمك به های کاربردی، تقاضا محور و مأموریت ژوهشمندسازی، هدایت و توسعه پفهد -

 ها آن

هتای دانتش    گتياری ختارجی در طترح    المللتی و توستعه سترمایه    توسعه دیپلماسی علم و فنتاوری و ارتباطتات بتین    -

علم وفناوری به ویتژه  المللی  های بین های انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور و توسعه شبکه بنیان،هدایت سرمایه

 های ذیربط در جهان اسالم با هماهنگی و همکاری دستگاه

 بنیان  پيیر وتأمین مالی الزم در اقتصاد دانش گياری خطر توسعه ساز و کارهای سرمایه -

 بنیان تحریك تقاضا، بازارسازی وتضمین بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرات کاالها وخدمات دانش -

های نوظهتور بتا همتاهنگی و     منظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و کسب فناوری هالمللی ب های بین فرصترصد  -

 های ذیربط همکاری دستگاه

 های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویت -
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 ریاست جمهوریو نوآوری های فناوری  همکاری مرکز 

جهت پاستخگویی بته نیازهتای     1377در سال ی جمهور ستیار یفناور یها یریزی دفتر همکار مهمعاونت پژوهش و برنا

رسانی داخلتی و آمتوزش    ریزی و نظارت، حقوقی و قراردادها، ارزیابی تکنولوژی، اطالع دفتر در شش بخش پژوهش، برنامه

 :باشد شرح زیر می های مختلف به های این معاونت در بخش وظایف و برنامهد. کارکنان ایجاد گردی

های توسعه کشورهای موفق، مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل مؤثر در  ها و برنامه مطالعه در زمینه سیاست: پژوهش -

سازی در عرصه تکنولوژی، مطالعه و پژوهش در مبانی تکنولوژی، تدوین  توسعه و پیشرفت کشور، کمك به فرهنگ

بینتی رونتد توستعه     های کشتور، پتیش   تکنولوژی، مطالعه وضع موجود تکنولوژیی مناسب انتقال ها روشمفاهیم و 

های مورد نیاز کشور، کمك بته تشتکیل و    های داخل کشور و سایر کشورها، باالخص در زمینه تکنولوژی تکنولوژی

، ایجاد ارتباط های فکری موجود در داخل و خارج از کشور های تحلیلگری و ایجاد ارتباط با مجموعه اندازی کانون راه

 بین محققین و تحلیلگران در عرصه تکنولوژی

ی مهندستی صتنایع جهتت بررستی و ارزیتابی      ها روشبکارگیری ابزارهای مدیریت تکنولوژی و : ارزیابی تکنولوژی -

های منتخب از نظر میزان تناستب بتا نیازهتای مشتخص شتده، ارزیتابی میتزان         های تکنولوژیکی و تکنولوژی طرح

 ستتتنجی  هتتتا و رستتتیدن بتتته اهتتتدا  تکنولتتتوژیکی و مطالعتتته امکتتتان     ب تکنولتتتوژیموفقیتتتت در جتتتي 

 ها اقتصادی پروژه –فنی 

 های فناوری ریاست جمهوری دفتر همکاریهای  وظایف و فعالیت

 های معتبر خارجی  های مشترك با شرکت تسهیل و کمك به انجام پروژه -

 ی نوینها فناوریارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور و تبادل اطالعات در زمینه  -

 

 های علم و فناوری پارك 

شود و هتد  اصتلی آن افتزایش ثتروت در      ای مدیریت می سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه "پارك علمی"یك 

های متکی بتر علتم و دانتش     مؤسسه حاضر در پارك وهای  جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکت

 های علم و فناوری در ذیل تشریح شده است. است. اهدا  پارك

 گسترش و تقویت روح پژوهش و تفکر علمی در جامعه -
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 تالش منظم و مستمر به منظور رویارویی با نیازهای حال و آینده -

 و صنایع از طریق برقراری ارتباط سازمان یافتهها  های مختلف از جمله دانشگاه کمك به توسعه هماهنگ بخش -

 التحصیالن ها و ایجاد روحیه کارآفرینی در فارغ رشد و پرورش خالقیت -

 سازی مناسب جهت تجاری نمودن تحقیقات زمینه -

 های علم و فناوری وظایف پارك

ها و مراکز علمی و فناوری و  های دانشگاه سازماندهی امکانات تحقیق و توسعه برای ایجاد پیوند بین منابع و مهارت -

 صنعتی

 های مورد نیاز ثر جامعه علمی کشور به سوی تحقیق در رشتهؤجهت دادن م -

 ریزی و ایجاد زمینه مناسب به منظور کاربردی و تجاری کردن نتایج تحقیقات برنامه -

 ایجاد فضای مناسب علمی و پژوهشی برای جيب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور -

 ها در زمینه فناوری ها و نوآوری تقاء دانش فنی متخصصین برای بروز خالقیتار -

دستیابی به آخرین اطالعات و دانش فنی مورد نیاز به منظور کسب و ایجاد فناوری برتر به منظور رقابتت در جامعته    -

 جهانی

 ها ت پاركهای جمعی تحقیقاتی و فناوری و استفاده از امکانا اشاعه فرهنگ و سازماندهی فعالیت -

 های علمی و فناوری غیردولتی و دولتی در پارك سسهؤایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدها و م -

 

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

شتدن متردم از    منتد  سازی و بهره هد  از تأسیس صندوق، شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری و تجاری

ها و خدمات حمایتی و مادی و معنتوی به پژوهشتگران و فنتاوران حتوزوی و دانشتگاهی      از طریق ارائه کمك ها، نتایج آن

 .باشد ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی می

گیرند که بتر استاس نیازهتا و     های تحقیقاتی مورد حمایت قرار می در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پروژه

 باشد: های مادی و معنوی از پژوهشگران و فناوران به صورت زیر می انواع حمایت شده باشند. های کشور توصیف مزیت

 های تحقیقاتی کمك به اجرای طرح -



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
165 

 

 

 1394 مهرویرایش اول،  نگاشت برنامه تحلیلی و تهیه ره: 5فاز 

 

 

 های پسادکترا حمایت ازدوره -

 های تحقیق و توسعه حمایت ازطرح -

 اعطای کرسی پژوهشی -

 المللی اختراعات کمك به ثبت بین -

 وهشیهای پژ حمایت ازایجاد و توسعه زیرساخت -

 (ها ها ازمنافع حقوقی آن ها و طرح برخورداری صاحبان ایده) ها ها و طرح ثبت ایده -

 گرنت -

 های منجر به تولید ها وخالقیت کمك برای به ثمر رساندن نوآوری -

 های حمایتی و دیگرفعالیت -

 

 صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران 

شکل گرفتت.   صندوق مالی حمایت از محققین و مخترعیننام از تفییر  1374صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در سال 

های مبتنی بتر دانتش و فنتاوری و کارآفرینتان فنتاور،       هد  اصلی صندوق عبارت است از تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح

یی از محققین و مخترعین نوآور )اعم از حقیقی و حقوقی( به منظور نیل به خودکفایی و استتقالل اقتصتادی کشتور و رهتا    

در هتای صتندوق    اولویتت . وابستگی و توسعه بازار داخلی و خارجی خدمات و محصوالت مبتنی بر دانش و فنتاوری کشتور  

 باشد: های زیر می حوزه

 بیوتکنولوژی -

 دستی پتروشیمی مبتنی بر فناوری صنایع پایین -

 مواد پیشرفته -

 نانوتکنولوژی -

 مخابراتیهای پیشرفته الکترونیکی و  تجهیزات و سیستم -

 تجهیزات پیشرفته پزشکی -

 ایی و فرایندی پیشرفتهیصنایع شیم -
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 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 باشد: های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت ذیل می حدود اختیارات و مأموریت

 قات و فناورییگياری نظام علمی و امور تحق ی و سیاستیدر زمینه انسجام امور اجرا -

پژوهتی و   ندهینگری و آ ها، استعدادها ونیازهای پژوهش و فناوری کشور بر مبنای آینده تیهای نسبی، قابل تیی مزیساشنا -

 برداری ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتیجهت بهره قاتی، دانشگاهیدی، تحقین به واحدهای تولآ معرفی

شتنهاد بته شتورای    یی ذیربط و پیهای اجرا شنهاد دستگاهیقات و فناوریبا همکاری یا پیهای راهبردی تحق تیبررسی اولو -

 قات و فناورییعالیعلوم، تحق

 ها لویتوی نوین بر اساس اها فناوریهای مرتبط با  حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش -

ت یت ت فناوری ملتی و حما یجاد، توسعه و تقویهفناوری کشور و مشارکت در اعزی برای تدارك منابع مالی و توسیر برنامه -

 ی بومیها فناوریتوسعه از

ری و توستعه تحقیقتات کتاربردی بتا همکتا      قتات کشتور  یی و اثتر بخشتی تحق  یش کارایر الزم به منظور افزایاتخاذ تداب -

 .های ذیربط دستگاه

زی بته منظتور بتومی کتردن     یت ر شنهادهای الزم درخصوص انتقال فناوری و دانش فنتی و برنامته  یه پیر و تهیتخاذ تدابا -

 قاتو فناورییها به شورای عالی علوم، تحق ه آنئل یافته به داخل کشور و ارای انتقاها فناوری

د شده در کشور و یی تولها فناوریت از صدور یهای مناسب برای عرضه فناوری درداخل و خارج کشور و حما جاد زمینهیا -

 قاتی و فناورییر دولتی علمی، تحقیهای غ ها و شرکت جاد انجمنیکمك بها

 های غیر دولتی راهکارهای مناسب برای کمك به توسعه پژوهش و فناوری در بخشتخاذ ا -

 ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه -

قتاتی  یحقها، موسسات آمتوزش عتالی، مراکتز ت    جاد و گسترش دانشگاهیتاز ایزی و حمایر ن راهکارهای الزم و برنامهییتع -

های علوم و  های ملی، موزه شگاهیقاتی،آزمایهای تحق پژوهشی همانند شهرك -های علمی  گر مراکز فعالیتیوفناوری و د

 های کشور های مردمی متناسب با نیازها و ضرورت ردولتی و مشارکتیفنون با استفاده از منابع دولتی و غ

 و تحوالت علمی و فنی در جهان نیازها قاتی متناسب بایزی اجرایی، آموزشی و تحقیر برنامه -

 قاتی کشوریها و موسسات آموزش عالی و تحق های دانشگاه تینظارت بر فعال -
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های کشور را بر عهده دارد که وظیفه معاونت آموزشی این وزارتخانته   در مجموع این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاه

و  یزیت ر برنامته  امور تحقیقات و فناوری را برعهده دارد که وظیفته مرکتز  گياری نظام علمی و  باشد و هم نقش سیاست می

 ی در معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه است.پژوهش یگيار سیاست

 

 قات و فناوری )عتف(یورای عالی علوم، تحقش 

وزش عالی بته وزارت  قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت فرهنگ و آم 99بر اساس ماده 

های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محتول شتده    علوم، تحقیقات و فناوری تفییر نام داده و مأموریت

به تصتویب   1383است. بر همین اساس قانون اهدا ، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه 

این قانون، تشکیل شورای عالی علتوم، تحقیقتات و فنتاوری بتا      4و  3ر اساس مواد مجلس شورای اسالمی رسیده است. ب

 بینی شده است.  گياری کالن اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش هد  ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست

مختلتف علتوم، تحقیقتات و     هتای  گياری در زمینته  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در جهت ارتقای کیفیت سیاست

گانه نموده است. از مهمترین  های دوازده های دارای اولویت ملی، اقدام به تشکیل کمیسیون فناوری و راهبری توسعه فناوری

گتياری کتالن در    هتای اجرائتی بلندمتدت سترمایه     بندی و پیشنهاد اجرای طرح توان به اولویت ها می وظایف این کمیسیون

های علتوم، تحقیقتات و    ژوهشی و فناوری و همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزههای آموزشی، پ بخش

 فناوری اشاره کرد. 

 باشد:  وظایف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری به شرح زیر می

 یوفناور یو پژوهش یآموزش های کالن در بخش گياری بلندمدت سرمایه یاجرائ یها و انتخاب طرح بندی اولویت -

 یعلوم، تحقیقات و فناور یها مورد نیاز در حوزه یو پیشنهاد منابع مال بررسی -

، کلیته  1388قتانون بودجته ستال     26ارائه گزارش به مجلس شورای استالمی: مجلتس شتورای استالمی در بنتد       -

م، تحقیقتات و  های پژوهشی خود نموده و وزارت علتو  های اجرایی را مکلف به گزارشدهی از عملکرد بودجه دستگاه

 بندی و به شکل جامعی به مجلس ارائه نماید. فناوری نیز موظف است گزارشات مزبور را جمع

 گياران پژوهشی کشور قلمداد نمود. توان این شورا را جزء سیاست در واقع با توجه به بند اول وظایف این شورا، می
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 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

کی از نهادهای رسمی ین مجمع رسما  به صورت ی، ارانیی جمهوری اسالمی اقانون اساسو در جریان بازنگری 1368در سال 

 شورای نگهبان است. ومجلس شورای اسالمینیحل اختال  ب اصلی آن فهیکشور درآمد و وظ

 وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام:

قوای و حتل اختتال  میتان   رانیاداخلی و خارجیت کالنهای سیاستدررییگ میتصمتیص مصلحت نظام، مسئولیمجمع تشخ -

 .های آنان است تین ناظر بر فعالیرا برعهده دارد و همچنگانه سه

 .( و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد1404تا  1384ساله )از  20انداز  مهچشمن برنایفه تدوین مجمع، وظیا -

رهبر جمهوری اسالمی، اختیار نظارت بر عملکردقوای سه گانه را که از اختیارات رهبر است،  1385ن از سال یهمچن -

 .ن مجمع واگيار کردیبه ا

نظتام در   یکل یها سیاست نیتدوباشد زیرا  کشور میگياری کالن در  مجمع تشخیص مصلحت نظام باالترین رکن سیاست

 باشد. از وظایف این نهاد می ساله 20انداز  چشمدر قالب سندو پژوهش  یعلم و فناور یها حوزه

 

 مجلس 

هتا،   گیتری  مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران از اهمیت ویتژه و واالیتی برختوردار بتوده ومحتور بستیاری از تصتمیم       

ا است و چراغهدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلتس پایگتاه اساستی نظتام و متردم و      ه ریزی برنامه و ها گياری قانون

 . ها و مظهر اراده ملی است مایهحضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری

 :گردد با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خالصه می

 یگيار قانون -

 نظارت -

های مختلف، نهادهای قانونگياری را نتاگزیر از   های نو و مسائل پیچیده و چند وجهی در حوزه در جهان امروز، طرح پرسش

ها، به  گیری از آن ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهره تأسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتکا به تخصص

 خگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین توفیق یابند.شناخت کارشناسانه مسائل و پاس

 شورای عالی انقالب فرهنگی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
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استت کته پتس از    رانیجمهوری استالمی ا کی از نهادهای حکومتی ی س جمهوریرئشورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست 

ت انقتالب  یت در شتئون جامعته و تقو  فرهنتگ استالمی  ل شد. گسترش نفوذ یتشکخمینی)ره(  امامبا فرمان رانیا1357انقالب 

های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفتی مظتاهر و آثتار غربزدگتی از      طیه محیتزکفرهنگی و اعتالی فرهنگ عمومی و 

ر ماهیت یید که بعدا  به شورای عالی انقالب فرهنگی تفیل گردین شورا است. ابتدا ستاد انقالب فرهنگی تشکیجمله اهدا  ا

 :اند از ن شورا عبارتیاهدا  اد. دا

 و اعتالی فرهنگ عمومیانقالب فرهنگیت یه و تقوگسترش و نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامع -

 از فضای فرهنگی جامعهغربزدگیهای علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار  طیه محیتزک -

ت هتر چته   یت ح اسالمی، گستترش و تقو یها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صح تحول دانشگاه -

خواه، نیروهای فعتال و   شناسان متخصص، مفزهای متفکر و وطن اسالمت متخصصان متعهد، یها برای ترب شتر آنیب

 ماهر، استادان، مربیان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل کشور

د دانتش بشتری   یت آموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجتارب مف  م سواد، تقویت و بسط روح تفکر و علمیتعم -

 ل به استقالل علمی و فرهنگییبرای ن

 ظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسالمی و ملیحف -

 ژه با ملل اسالمییگر به ویجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دینشر افکار و آثار فرهنگی انقالب اسالمی، ا -

 شورای عالی انقالب فرهنگی: وظایف

بنتدی   میضوابط و نظتارت تقست  گياری، تدوین  توان در سه حوزه سیاست ف شورای عالی انقالب فرهنگی، مییاز جمله وظا

 د.نمو

فتات،  یهتای زنتان، تبل   های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه های راهبردی کشور در زمینه ها و طرح ن سیاستیه و تدویته

ر کشتورها، همکتاری   یها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگتی بتا ستا    رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه اطالع

ف یهتای فرهنگتی مربوطته از جملته وظتا      ر حتوزه یو ستا  نتی و معنتوی، تهتاجم فرهنگتی    یهای د تی، فعالدانشگاهو حوزه

نش یز ضتوابط گتز  یت و نمراکتز علمتی و آموزشتی   س ین ضوابط تأسیین تعیشود. همچن ن شورا محسوب مییگياری ا سیاست

ران و جهان، بررستی  یط فرهنگی ایباشد. بررسی و تحلیل شرا ن شورا مییف ایران و استادان و دانشجویان از جمله وظایمد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نظارت بتر اجترای مصتوبات شتورا از      زیو پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نتوسعه  الگوهای

 .باشد ف نظارتی شورای عالی انقالب فرهنگی مییجمله وظا

 

 سازمان ملی استاندارد ایران 

و همچنتین انجتام   آنها ای جرابر رت نظاو ( سمیر) ملیاستتانداردهای  نشر و ین وتد،تعیین  سازمان استتاندارد ایتران   هد

 باشد: های زیر می اساسی این سازمان در حوزههای  باشد. فعالیت تحقیقات مربوطه می

 تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی )رسمی( به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور -

های تولید و  انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، باال بردن کیفیت کاالهای تولید داخلی، کمك به بهبود روش -

 کارایی صنایع

 نداردهای ملیترویج استا -

 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری -

کنترل کیفی کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب به منظتور فتراهم    -

 المللی نمودن امکانات رقابت با کاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین

کنندگان داخلی و جلتوگیری از   ارد اجباری به منظور حمایت از مصر کنترل کیفیت کاالهای وارداتی مشمول استاند -

 ورود کاالهای نامرغوب خارجی

 کنندگان انواع کاالها راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان و توزیع -

های  ای و صدور گواهینامه آزمایش و تطبیق نمونه کاال با استانداردهای مربوط، اعالم مشخصات و اظهار نظر مقایسه -

 زم ال
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 مقدمه

هاای   توان از اجرای برنامه اطمینان حاصل نمود. در سند توسعه فناوری ریزی نیازمند ارزیابی بوده و بدون آن نمی هر برنامه

توان بدون ارزیاابی، باه نحاوه عملکارد و اثربخشای ار اان        با اقلیم خاص نیز نمینوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق 

هاای عملکاردی و    گیرد( پی برد. به منظور ارزیابی الزم اسا  شااخص   راه این سند صورت می ) ه براساس نقشه مختلف سند

مختلف سند را مشاخص  ارد.    ها، میزان پیشرف  ار ان تا بتوان درطول زمان با بررسی وضعی  شاخص وداثربخشی تعریف ش

چه ساختارهای نظارتی، در چه مقاطع زمانی و چگونه باید ایجاد شاوند  بایس  مشخص گردد  ه  ها، می عالوه بر تعیین شاخص

های نوین تجهیازات عاایقی فشاار قاوی در      توسعه فناوریراه  های اجرایی مختلفی را  ه برای حصول به اهداف نقشه تا پروژه

راه یك سند زنده و پویاا بارای    مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین، با توجه به اینکه نقشه ،گیرد صورت می خاص مناطق با اقلیم

های زمانی  باشد، ضرورت دارد در بازه های مختلف صنع  برق  شور در جه  حصول به اهداف این صنع  می تحر ات بخش

هاا   ریزی الزم جه  انجام این بازنگری این بخش از طرح، برنامه مشخصی به بازنگری و بروزرسانی این سند پرداخته شود. در

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در منااطق   توسعه فناوریفرایند ارزیابی سند  به ترتیب، ،نیز مشخص خواهد شد. در ادامه

 بررسی شده اس . این سندروزرسانی  ساختار نظارت و بهو  ، مکانیزم ارزیابیبا اقلیم خاص
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های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در  ارزیابی سند توسعه فناوریفرایند  -1

 مناطق با اقلیم خاص

 

 باشد: های سند در نظر گرفته شده اس  شامل مراحل اصلی زیر می مکانیزمی  ه در این سند برای ارزیابی تحقق برنامه

 های عملکردی و اثربخشی تدوین شاخص  -1

 ها گیری شاخص دازهشناسایی منابع اطالعاتی برای ان  -2

 آوری اطالعات و مقایسه با معیارهای  مّی تعیین شده جمع  -3

 تفسیر نتایج و ارائه پیشنهاد  -4

باشد قبل از اجرایی شادن ساند    های عملکردی و اثربخشی می مرحله اول از مکانیزم ارزیابی سند  ه شامل تدوین شاخص

باشد تعدادی شاخص تعریف  انداز، اهداف و اقدامات می شامل چشمبرای ار ان مختلف سند  ه  ،پذیرد. در این مرحله صورت می

ها را باا  ماك    توان میزان شاخص راهبری سند، منابع اطالعاتی  ه می مر زشود. پس از آغاز اجرایی شدن سند و تشکیل  می

گیری شده و نتاایج حاصال از آن ماورد     ها اندازه های زمانی مشخص مقادیر شاخص آنها تعیین  رد، شناسایی شده و طی دوره

هاای ناوین    سند توسعه فناوریهای  شاخص ،پذیرد. در ادامه های الزم صورت می ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگری

 تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص و نحوه دستیابی به آنها مورد بررسی قرار گرفته اس .

 

 های عملکردی و اثربخشی تدوین شاخص -1-1

 نناده طارز    هاا تعیاین   باشاد. جزئیاات شااخص    دهنده نیل به مقصد می استانداردی اس   ه دستیابی به آن نشان  شاخص،

توانند  می،  یفی و یا رفتااری باشاند.    ها می گیری . اندازهاس های مختلف  گیری دامنه دستیابی به اهداف عینی در زمان اندازه

گیاری   وح راهبردی هستند  ه ناظر بر طبق آنها میزان تحقق آن ساط  را انادازه  ها همان ابزار نظارت بر پیشرف  سط شاخص

به شکلی  ه پیشارف  اماور بار     ؛باید ابعاد مختلف سطوح راهبردی را مورد توجه قرار دهند ها می شاخص ،رو نماید. از همین می
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د  ننده ابعااد يیال باشان    باید مشخص میها  شاخص ،. در همین راستاباشد ننده تحقق  امل اقدامات  تضمین ،ها اساس شاخص

[1]: 

 الف(  می  )چقدر(

 ب(  یفی  )چگونه(

 ج( زمان )چه موقع(

 د( محل ) جا(

به عنوان مثال ممکن اس  محل در ماورد یاك    چهارگانه فوق قابل تعریف نباشند؛ ها ممکن اس  ابعاد در برخی از شاخص

 شود. سی این بعد خاص صرفنظر میشاخص فنی تعریف پذیر نباشد  ه در این حال  از برر

 های زیر تعریف شوند: ها باید با مالحظه ویژگی شاخص

 اساسی یك سط  خاص را منعکس نماید.  الف( اساسی بودن: یعنی جنبه

بوده و برای همگان مفهوم واحدی را القا  -و نه تصور يهنی  - ننده یك واقعی   ب( واقعی بودن: هر شاخص باید منعکس

 نماید.

 قابل قبول بودن: باید بتوان تغییرات شاخص را به تحقق یا عدم تحقق مقصود منتسب نمود. ج(

 باید در دسترس باشد. گیری شاخص می های الزم برای اندازه های قابل  سب بودن: داده د( مبتنی بر داده

 

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در  های سند راهبردی توسعه فناوری تعریف شاخص -1-1-1

 طق با اقلیم خاصمنا

هاای   اند. باا پیماایش شااخص    ها در دو سط   الن و خرد طراحی شده با توجه به موارد مطرح شده، در این بخش،شاخص

تاوان میازان    های خرد در سط  اقدامات می انداز و اهداف  الن را بررسی  رده و با تعریف شاخص توان تحقق چشم  الن می

-6انداز، اهداف و اقدامات در جداول ) های تعیین شده برای بررسی تحقق چشم شاخص ،ر ادامهتحقق اقدامات را ارزیابی نمود. د

 اند: ( آورده شده4-6( تا )1
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های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با  انداز توسعه فناوری های شناسایی شده برای تحقق چشم (: شاخص1-6)جدول 

 اقلیم خاص

 معیار ارزیابی شاخص ردیف

1 
سازگار  برداری از تجهیزات عایقی فشار قوی توسعه و بهره وضعی  دانش فنی ساخ ،

 با محیط زیس 
تجهیزات عایقی دار  اولوی های نوین  دستیابی به  فناوری

 IECفشار قوی مطابق استاندارد بین المللی 

تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم های نوین  های شناسایی شده برای تحقق اهداف توسعه فناوری (: شاخص2-6)جدول 

 خاص

 شاخص ردیف

)     در سال هدف درصد تغییرات )افزایش/ كاهش(

( بر مبنای مقدار واحد در سال پایه شروع طرح   1404

 (1394) 

1 
میزان تغییرات میانگین سالیانه تلفات برق ناشی از تجهیزات عایقی فشار 

 مناطق با اقلیم خاصقوی در شبکه انتقال و توزیع در 
50- 

2 
های سالیانه تعمیر و نگهداری خطوط،  میزان تغییرات میانگین هزینه

ها و تجهیزات عایقی فشار قوی در شبکه انتقال و توزیع برق  پس 
 مناطق با اقلیم خاص

50- 

3 
های ناخواسته شبکه برق در  میزان تغییرات میانگین سالیانه خاموشی

 مناطق دارای اقلیم خاص
50- 

4 
طول عمر مفید تجهیزات عایقی فشار قوی در میانگین  میزان تغییرات

 در مناطق با اقلیم خاص رده انتقال
25+ 

5 
طول عمر مفید تجهیزات عایقی فشار قوی در  میزان تغییرات میانگین

 رده توزیع در مناطق با اقلیم خاص
50+ 

 

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در  توسعه فناوری اقدامات غیرفنیهای شناسایی شده برای تحقق  (: شاخص3-6)جدول 

 مناطق با اقلیم خاص

 معیار ارزیابی شاخص اقدام غیرفنی ردیف

1 

های مناسب  ها و دستورالعمل تدوین و ابالغ برنامه
های  جه  ملزم  ردن مدیران و مشاوران برق

های نوین تجهیزات  ای به استفاده از فناوری منطقه
 عایقی فشار قوی

ها و  وضعی  تدوین و ابالغ برنامه
 ها دستورالعمل

 تدوین و ابالغ یك دستورالعمل جامع

2 

آور برای هدای   های الزام تدوین و ابالغ دستورالعمل
ای به همکاری با  های منطقه مدیران و مشاوران برق

های تولیدی دارای واحدهای تحقیق و توسعه  شر  
 فعال

 ها دستورالعمل بالغا وضعی  تدوین و
یك دستورالعمل الزامی  بالغتدوین و ا

 جامع

3 
های تخصصی در حوزه تجهیزات  برگزاری نمایشگاه

عایقی فشار قوی و تحریك مدیران و مشاوران 
های تخصصی برگزارشده در  تعداد نمایشگاه

 سالهر 
 سالهر برگزاری یك نمایشگاه در 
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 معیار ارزیابی شاخص اقدام غیرفنی ردیف

های تولید ننده به  ای و شر   های منطقه برق
 ها شر   در نمایشگاه

4 
های  اربردی و مطابق با نیازهای  حمای  از پژوهش

های مالی و ارائه خدمات  صنع  به شکل حمای 
 ای زمایشگاهی و مشاوره

ها و مقاالت حمای  شده در  نامه تعداد پایان
 هر سال

 4نامه  ارشناسی ارشد و  پایان 6حمای  از 
 سالنامه د تری در هر  پایان

5 
های  های پژوهشی و انجمن حمای  از ایجاد هسته
های تجهیزات عایقی فشار  دانشی در حوزه فناوری

 قوی

های پژوهشی ایجاد شده مرتبط  تعداد هسته
 های تجهیزات فشار قوی در  شور با فناوری

 اندازی یك هسته پژوهشی توانا راه

6 
های مشترک در حوزه تجهیزات عایقی  تعریف پروژه

های تولید ننده و  ها، شر   فشار قوی میان دانشگاه
 های مشاور شر  

های توسعه تجهیزات عایقی فشار  تعداد طرح
 قوی تعریف شده مابین صنع  و دانشگاه

طرح توسعه  5ارائه پیشنهاد انجام حداقل 
تجهیزات عایقی فشار قوی توسط   فناوری
های تولیدی و مشاور  ها و شر   دانشگاه

 سالدر هر 

7 
تشکیل و تقوی   ارگروه مشترک برق و پتروشیمی 

 شامل دانشگاهیان و صنعتگران فعال  شور
 تشکیل یك  ارگروه مشترک وضعی  تشکیل  ارگروه مشترک

8 
اجرای طرح پایش ساالنه روند تغییرات جهانی 

 های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی فناوری
 ارائه یك گزارش در هر سال وضعی  ارائه گزارشات طرح پایش ساالنه

9 

اندازی یك سامانه مدیری  اطالعات و  طراحی و راه
دانش به منظور مدیری  دانش خلق شده در موسسات 

ها در حوزه تجهیزات عایقی  بنیان و دانشگاه دانش
 فشار قوی

اندازی سیستم مدیری  دانش  وضعی  راه
تجهیزات فشار قوی حاوی اطالعات ي ر 

 شده

سامانه حاوی اطالعات ي ر ایجاد یك 
 ماهه آن 3روزرسانی  شده و به

10 
تشکیل یك دبیرخانه دائمی به منظور انتشار نشریه و 

های سالیانه در حوزه تجهیزات  برگزاری  نفرانس
 فشار قوی

دبیرخانه دائمی و توانایی آن وضعی  تأسیس 
 ها در انتشار نشریات و برگزاری  نفرانس

دائمی در حوزه یس یك دبیرخانه تأس
 تجهیزات فشار قوی

11 
انتشار نشریه تخصصی با موضوعی  تجهیزات فشار 

 قوی
 شماره در هر سال 1انتشار  های منتشر شده نشریه تخصصی تعداد شماره

12 
های فنی در حوزه  تدوین استانداردها و دستورالعمل

 های تجهیزات عایقی فشار قوی فناوری
 تدوین استانداردهای ملی ي ر شده وضعی  تدوین استانداردها

13 
های تشویقی در  اار رد انتشاار داناش     تدوین برنامه

برای ترغیب مرا ز پژوهشی به انتشار دانش در حاوزه  
 تجهیزات عایقی فشار قوی

 های تشویقی وضعی  تدوین برنامه
تدوین یك برنامه تشویقی و ارائه راهکار 

 تامین مالی

14 
های تجهیزات  توسعه فناوریتشکیل مر ز راهبری 

های  دهی به پژوهش عایقی فشار قوی به منظور جه 
 این حوزه فناورانه

 مر ز راهبریوضعی  تأسیس 
راهبری بر طبق شرح وظایف  مر زیس تأس

 های تعیین شده و  میته

15 
اندازی یك پایگاه اطالعاتی از شرایط  ایجاد و راه

 های  شور خطوط و پس 
 پایگاه اطالعاتی اندازی وضعی  راه

اطالعاتی با مشخصات پایگاه  یك ایجاد
 ي ر شده

16 
های عملکرد شبکه برق  ها و آماره سازی شاخص  می

 در مناطق با اقلیم خاص
 ها وضعی   می شدن شاخص

های اصلی عملکردی   می شدن شاخص
 شبکه برق

تدوین یك گزارش آماری جامع از شکل  وضعی  تدوین گزارشات آماریآوری اطالعات آماری مناسب از شکل بازار  جمع 17
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 معیار ارزیابی شاخص اقدام غیرفنی ردیف

عایقی فشار قوی در مناطق با  های تجهیزات فناوری
 اقلیم خاص

 بازار فناوری

18 
ای به  های منطقه  ننده برق تدوین و ابالغ قوانین الزام

 خرید از تولید نندگان داخل
 وضعی  تدوین و ابالغ قوانین

تولید نندگان تدوین قانون جامع حمای  از 
 داخلی در حوزه تجهیزات فشار قوی

19 

تسهیل فرایند حضور مجریان حوزه تجهیزات عایقی 
ها و   ننده در نمایشگاه تعداد مجریان شر   المللی فشار قوی در بازارهای بین

 مجامع صنعتی خارجی در هر سال
 دوره در سال 2

20 
تشکیل موسسات بازاریابی در حوزه تجهیزات عایقی 

 فشار قوی
وضعی  تاسیس موسسات بازاریابی در  شور و 

 توانایی آنها در بهبود بازار
تاسیس حداقل یك موسسه بازاریابی زیر 

 نظر وزارت نیرو

21 
های آموزشی تخصصی توسط صنع  و  برگزاری دوره

 مرا ز پژوهشی وابسته
های  مدت و  ارگاه های  وتاه تعداد دوره

 سالهر آموزشی برگزارشده در 
آموزشی و  ارگاه دوره  4برگزاری حداقل 

 سالهر در 

22 
بخشی به مدیران و مشاوران  ایجاد سامانه آگاهی

های تجهیزات  ای در حوزه فناوری های منطقه برق
 عایقی فشار قوی

بخشی حاوی  اندازی سامانه آگاهی وضعی  راه
 اطالعات ي ر شده

ایجاد یك سامانه حاوی اطالعات ي ر شده 
 روزرسانی ماهانه آن بهو 

23 
های  افزایی و  نفرانس برگزاری جلسات دانش

تخصصی به منظور افزایش آگاهی مدیران نسب  به 
 تجهیزات عایقی فشار قوی

های تخصصی برگزار  تعداد جلسات و  نفرانس
 شده

جلسه  2همایش تخصصی و  2برگزاری 
 افزایی در هر سال دانش

24 
هااای نااوین  فناااوری انجااام مطالعااات اقتصادساانجی

 تجهیزات عایقی فشار قوی
 وضعی  تدوین گزارشات اقتصادسنجی 

پروژه اقتصادسنجی بااولوی  در  2انجام 
 هر سال

 

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با  های شناسایی شده برای تحقق اقدامات فنی توسعه فناوری (: شاخص4-6)جدول 

 اقلیم خاص

 معیار ارزیابی شاخص اقدامات فنی ردیف

1 
های  تسلط بر فناوری طراحی و ساخ  بوشینگ

 امپوزیتی ترانسفورماتورهای قدرت رده توزیع، 
 توزیع و انتقال فوق

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با جزییات،  قابلی 

های الزم طبق استاندارد  ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
اقتصادی دقیق و  امل جه  -المللی مرتبط و ارائه تحلیل فنی بین
های ولتاژی  ردهسازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از  تجاری

 مختلف شبکه توزیع و انتقال

صنعتی و  هساخ  نمونه نیموضعی  
 توزیع و انتقالصنعتی رده توزیع، فوق 

2 
های  ساخ  بوشینگ و تسلط بر فناوری طراحی

های جریان و ولتاژ رده    امپوزیتی ترانس
 توزیع و انتقال فوق

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با جزییات،  قابلی 

های الزم طبق استاندارد  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون ساخ 
 اقتصادی دقیق و  امل جه -المللی مرتبط و ارائه تحلیل فنی بین
های ولتاژی  ردهسازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از  تجاری

 مختلف شبکه توزیع و انتقال

صنعتی و  هساخ  نمونه نیموضعی  
 توزیع و انتقالفوق  صنعتی رده
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 معیار ارزیابی شاخص اقدامات فنی ردیف

3 
های  ساخ  بوشینگ و تسلط بر فناوری طراحی

 امپوزیتی  لیدهای قدرت رده فوق توزیع و 
 انتقال

تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی ارزیابی وضعی  و روند 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با جزییات،  قابلی 

های الزم طبق استاندارد  ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
اقتصادی دقیق و  امل جه  -المللی مرتبط و ارائه تحلیل فنی بین
های ولتاژی  لید انبوه در هر یك از ردهسازی و واگذاری جه  تو تجاری

 مختلف شبکه توزیع و انتقال

صنعتی و  هساخ  نمونه نیموضعی  
 توزیع و انتقالفوق  صنعتی رده

4 
های  تسلط بر فناوری طراحی و ساخ  بوشینگ

  امپوزیتی نوع دیواری رده فوق توزیع و انتقال

 شور، شناسایی ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با جزییات،  قابلی 

های الزم طبق استاندارد  ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
اقتصادی دقیق و  امل جه  -المللی مرتبط و ارائه تحلیل فنی بین
های ولتاژی  سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از رده تجاری

 مختلف شبکه توزیع و انتقال

صنعتی و  هساخ  نمونه نیموضعی  
 توزیع و انتقالفوق  صنعتی رده

5 
های  تسلط بر فناوری طراحی و ساخ  مقره

های  امپوزیتی   امپوزیتی اتکایی پس  و مقره
 اتکایی سکسیونرها رده فوق توزیع و انتقال

ها و  خارج  شور، شناسایی قابلی ارزیابی وضعی  تولید تجهیز مذ ور در 
وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با جزییات، ساخ  

المللی  های الزم طبق استاندارد بین نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
سازی و  اقتصادی دقیق و  امل جه  تجاری-مرتبط و ارائه تحلیل فنی

 اژی توزیع و انتقالولت  واگذاری جه  تولید انبوه در رده

صنعتی و  هساخ  نمونه نیموضعی  
 توزیع و انتقالفوق  صنعتی رده

6 
های  تسلط بر فناوری ساخ  پوشش

ها و سطوح عایقی فشار  نانوسرامیك در مقره
 قوی

ارزیابی وضعی  و روند تولید پوشش های نانوی مذ ور در خارج  شور، 
داخلی، تولید نمونه اولیه نیمه ها و وضعی  تولید نندگان  شناسایی قابلی 

اقتصادی دقیق و -های الزم و ارائه تحلیل فنی صنعتی، انجام آزمون
سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از   امل جه  تجاری

 های ولتاژی مختلف شبکه توزیع و انتقال رده

ساخ  نمونه آزمایشگاهی و وضعی  
 صنعتی نیمه

7 
بکارگیری تسلط بر فناوری ساخ  و 

ها و سطوح  های نانو امپوزی  در مقره پوشش
 عایقی فشار قوی

ارزیابی وضعی  و روند تولید پوشش های نانوی مذ ور در خارج  شور، 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، تولید نمونه اولیه نیمه  شناسایی قابلی 

اقتصادی دقیق و -های الزم و ارائه تحلیل فنی صنعتی، انجام آزمون
سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از   امل جه  تجاری

 های ولتاژی مختلف شبکه توزیع و انتقال رده

وضعی  ساخ  نمونه آزمایشگاهی و  -
 صنعتی نیمه

وضعی  اجرای پایلوت اعمال  -
ها بر روی یك پس  فشار  پوشش

 قوی واقع در مناطق آلوده

8 
تسلط بر فناوری طراحی و ساخ  

ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ  با عایق 
 گازی رده انتقال

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با جزییات،  قابلی 

های الزم طبق استاندارد  ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
اقتصادی دقیق و  امل جه  -ی مرتبط و ارائه تحلیل فنیالملل بین
های ولتاژی  سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از رده تجاری

 مختلف شبکه توزیع و انتقال

صنعتی و  وضعی  ساخ  نمونه نیمه
 صنعتی رده انتقال

9 
تسلط بر فناوری طراحی و ساخ  

با ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ تر یبی 
 عایق تمام جامد رزینی

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با جزییات،  قابلی 

های الزم طبق استاندارد  ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
اقتصادی دقیق و  امل جه  -فنیالمللی مرتبط و ارائه تحلیل  بین
های ولتاژی  سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از رده تجاری

 مختلف شبکه توزیع و انتقال

صنعتی و  وضعی  ساخ  نمونه نیمه
 صنعتی رده فوق توزیع
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 معیار ارزیابی شاخص اقدامات فنی ردیف

10 
تسلط بر فناوری طراحی، ساخ  و بکارگیری 
 برقگیرهای خط ا سید فلزی با بدنه  امپوزیتی

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با جزییات،  قابلی 

های الزم طبق استاندارد  ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
اقتصادی دقیق و  امل جه  -المللی مرتبط و ارائه تحلیل فنی بین
های ولتاژی  سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از رده تجاری

 مختلف شبکه توزیع و انتقال

صنعتی و  وضعی  ساخ  نمونه نیمه -
 صنعتی رده فوق توزیع و انتقال

وضعی  اجرای پایلوت استفاده از  -
برقگیرها در یکی از خطوط رده 

خیز  انتقال واقع در مناطق صاعقه
  شور

 

11 
پایش آنالین و یکپارچه تسلط بر فناوری 

های رده  وضعی  خطوط و تجهیزات پس 
 انتقال

اجرای عملیات به صورت پایلوت در یکی از پستهای  لیدی رده انتقال 
 شور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله به جه  بازنگری در اجرا، بهینه 
 سازی و تدوین دستورالعمل جه  قابلی  تعمیم طرح به  ل شبکه

صنعتی و  ونه نیمهوضعی  ساخ  نم
 صنعتی رده فوق توزیع

12 
تسلط بر فناوری طراحی، ساخ  و 

ای رده  بکارگیری برقگیرهای چندمحفظه
 انتقال و توزیع

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با  قابلی 

های الزم طبق  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمونجزییات، ساخ  
اقتصادی دقیق و  امل -المللی مرتبط و ارائه تحلیل فنی استاندارد بین
های  سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از رده جه  تجاری

 ولتاژی مختلف شبکه توزیع و انتقال

وضعی  طراحی و ساخ  نمونه  -
 البرقگیر رده توزیع و انتق

وضعی  اجرای پایلوت طرح  -
ای  برقگیرهای نوین چندمحفظه

در حفاظ  از یك خط انتقال 
 منتخب

13 
تسلط بر فناوری طراحی، ساخ  و 

آرم  های خود راس بکارگیری مقره
  امپوزیتی

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی 
انجام طراحی  امل با ها و وضعی  تولید نندگان داخلی،  قابلی 

های الزم طبق  جزییات، ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
اقتصادی دقیق و  امل -المللی مرتبط و ارائه تحلیل فنی استاندارد بین
های  سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از رده جه  تجاری

 ولتاژی مختلف شبکه توزیع و انتقال

 دانش فنیوضعی  تدوین  -
صنعتی  وضعی  ساخ  نمونه نیمه -

 و صنعتی رده فوق توزیع و انتقال

وضعی  اجرای پایلوت یك خط  -
انتقال  مپک  با استفاده از 

 آرم های خود راس مقره

14 
تسلط بر فناوری طراحی، ساخ  و 

های  امپوزیتی رده  آرم بکارگیری  راس
 فوق توزیع و انتقال

تجهیز مذ ور در خارج  شور، شناسایی ارزیابی وضعی  و روند تولید 
ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  امل با  قابلی 

های الزم طبق  جزییات، ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام آزمون
اقتصادی دقیق و  امل -المللی مرتبط و ارائه تحلیل فنی استاندارد بین
های  بوه در هر یك از ردهسازی و واگذاری جه  تولید ان جه  تجاری

 ولتاژی مختلف شبکه توزیع و انتقال

 وضعی  تدوین دانش فنی -
صنعتی  وضعی  ساخ  نمونه نیمه -

 و صنعتی رده فوق توزیع و انتقال



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
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های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در  های شناسایی شده برای تحقق اقدامات فنی توسعه فناوری (: شاخص4-6)جدول ادامه 

 با اقلیم خاصمناطق 

 معیار ارزیابی شاخص اقدامات فنی ردیف

15 

تسلط بر فناوری طراحی، ساخ  و 

بکارگیری تابلوهای تمام  امپوزیتی 

 رده فشار متوسط

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، 

ها و وضعی  تولید نندگان داخلی، انجام طراحی  شناسایی قابلی 

ساخ  نمونه اولیه نیمه صنعتی، انجام   امل با جزییات،

المللی مرتبط و ارائه تحلیل  های الزم طبق استاندارد بین آزمون

سازی و واگذاری  اقتصادی دقیق و  امل جه  تجاری-فنی

های ولتاژی مختلف شبکه  جه  تولید انبوه در هر یك از رده

 توزیع و انتقال

فشار صنعتی و صنعتی رده  وضعی  ساخ  نمونه نیمه -

 متوسط

16 

تسلط بر فناوری طراحی و ساخ  

نمونه آزمایشگاهی سوئیچگیر رده 

توزیع فشار متوسط با عایق تمام 

 جامد رزینی

سنجی  بررسی تجربیات  شورهای پیشرفته، انجام مطالعات امکان

طراحی و ساخ ، استخراج مشخصات فنی الزم، برآورد تجهیزات 

 اقتصادی تولید تجهیز-فنیآالت الزم، برآورد  و ماشین

 وضعی  تدوین گزارش تحقیقاتی مشخصات فنی -

 وضعی  تدوین دانش فنی -

وضعی  ساخ  نمونه آزمایشگاهی رده توزیع فشار  -

 متوسط

17 

طرح جامع توسعه آزمایشگاههای 

مرجع به قابلی  انجام تستهای 

مختلف  شرایط محیطی مناطق 

خاص  شور و توسعه پایگاه های 

تحقیقاتی تجهیزات برق مناطق 

 گرمسیری جنوب  شور 

تهیه گزارش جامعی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در حوزه 

به  این حوزه یها تجهیزات عایقی فشار قوی و تجهیز آزمایشگاه 

 امکانات تس  شرایط محیط مختلف مناطق  با اقلیم خاص  شور

 و نیز گسترش و توسعه پایگاه تجهیزات برق مناطق گرمسیری

 وضعی  توسعه و تجهیز پایگاه تحقیقاتی هرمزگان -

به  وضعی  توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرجع فشار قوی -

 لحاظ انجام  امل آزمونهای شرایط محیطی

 

 های بنیادی انجام پروژه 18

 های مورد نیاز در مناطق با اقلیم خاص  شور نقشهتهیه  -

اسناد راهبردی توسعه تحقیقات بنیادی مورد نیاز در تدوین  -

 مناطق با اقلیم خاص  شور

 ها وضعی  تهیه نقشه -

 وضعی  تدوین اسناد راهبردی -

19 

فناوری خطوط و  تدوین سند توسعه

های فشار قوی تمام بسته  پس 

فلزی با عایق گازی با استفاده از 

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج  شور، 

ها و وضعی  تولید نندگان خارجی، تعیین روش  شناسایی قابلی 

ل فناوری مناسب همکاری فناورانه جه  انتقال فناوری، انتقا

 سازی وضعی  انتقال فناوری و تجاری -
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سازی و واگذاری جه  تولید انبوه در هر یك از  جه  تجاری های خارجی روش مناسب همکاری

 های ولتاژی مختلف شبکه توزیع و انتقال رده

20 

تولید فناوری  تدوین سند توسعه
با استفاده از  پوششهای سیلیکونی

های  روش مناسب همکاری
 خارجی

ارزیابی وضعی  و روند تولید تجهیز مذ ور در خارج 
ها و وضعی  تولید نندگان   شور، شناسایی قابلی 

خارجی، تعیین روش مناسب همکاری فناورانه جه  
سازی و  انتقال فناوری، انتقال فناوری جه  تجاری

 واگذاری جه  تولید انبوه 

 سازی وضعی  انتقال فناوری و تجاری -

 

 و مکانیزم ارزیابی روزرسانی بهتدوین ساختار نظارت،  -2

راه  های اجرایی مختلف تعریف شاده بارای حصاول اهاداف نقشاه      در مقدمه اشاره شد، به منظور ارزیابی پروژههمانطور  ه 

رهای هاا بایاد سااختا    های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص، عالوه بار تعیاین شااخص    توسعه فناوری

راه یاك ساند زناده و پویاا اسا ،       با توجه به اینکه نقشه ،تعیین گردد. از سوی دیگرنیز ها  نظارتی مورد نیاز و نحوه فعالی  آن

ریزی الزم جه   باید برنامه ،از این رو و بروزرسانی این سند پرداخته شود.های زمانی مشخصی به بازنگری  ضرورت دارد در بازه

های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق  توسعه فناوریفرایند ارزیابی سند  ،. در ادامهانجام شودا نیز ه انجام این بازنگری

های نوین تجهیازات عاایقی فشاار قاوی در      توسعه فناوریسند روزرسانی  ساختار نظارت و بهو  ، مکانیزم ارزیابیبا اقلیم خاص

 ارائه شده اس . مناطق با اقلیم خاص

 

 روزرسانی بهساختار نظارت و  -2-1

توسعه  راهبری مر زگذاری  الن، هماهنگی و نظارت  الن بر اجرای این سند را بر عهده دارد.  وزارت نیرو وظیفه سیاس 

هاای الزم در ساند و گازارش  االن       ند و بازنگری بر نحوه اجرای این سند نظارت میهای نوین تجهیزات فشار قوی  فناوری

 ارهای الزم و استفاده از نهادهای با ایجاد سازو مر زواصل زمانی مشخص به وزارت نیرو ارائه خواهد نمود. این مربوطه را در ف

های الزم، وظیفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پیشارف   اار را بار عهاده دارد. از      گیری مختلف، ضمن انجام تصمیم

 ر اشاره  رد:توان به موارد زی می مر زجمله وظایف اصلی این 

  توسعه گذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی الزم برای  سیاس 
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 نظارت و پیگیری اجرای دقیق و  امل مفاد سند 

 های عملکردی و اثربخشی پایش شاخص 

 و نظارت بر اجرای صحی  اقدامات  های بخشی و فرابخشی ها و برنامه بررسی طرح 

 های اجرایی ها به پروژه تخصیص بودجه گیری برای تصمیم 

در پژوهشاگاه نیارو تشاکیل     های نوین تجهیزات عایقی فشار قوی در مناطق با اقلایم خااص   توسعه فناوری راهبری مر ز

 شود و اعضای اصلی آن عبارتند از: می

  نیرو در بخش برق و انرژی   وزارتمعاوننماینده 

  نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی ارتوز  معاوننماینده 

  مدیر عامل توانیرنماینده 

 معاون  پژوهشی پژوهشگاه نیرو 

 معاون  فناوری پژوهشگاه نیرو 

 های برتر  شور با حکم رئیس مر زاز دانشگاهتجهیزات فشار قوی  نظران و خبرگان حوزه سه نفر از صاحب 

 های برتر  شور باا حکام رئایس    و ساخ  مواد عایقی از دانشگاهنظران و خبرگان حوزه پتروشیمی  دو نفر از صاحب

 مر ز

 های سازندگان، مشاوران و پیمانکاران با حکم رئیس مر ز سه نفر از نمایندگان صنع  در حوزه 

 های مرتبط با حکم رئیس مر ز دو نفر از نمایندگان سندیکای صنع  برق ایران در حوزه 

 دبیر مر ز به انتخاب رئیس مر ز 

تشکیل گردد،  اه هار  میتاه     مر زهای تخصصی در  ، الزم اس   میتهمر زانجام وظایف در نظر گرفته شده برای  جه 

 ها عبارتند از: را بر عهده دارند. این  میته مر زهای مورد نظر  وظیفه رسیدگی به یکی از حوزه

 

 میته آموزش و پژوهش  
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  ها و مرا ز تحقیقاتی دانشگاه میته تعامل با 

 ها ارتباط با قانون گذاران، سیاس  گذاران و متولیان اجرای قوانین و سیاس   میته 

 و استاندارد بازرگانی  میته فنی و 

 اس : ها آورده شده شرح وظایف هر  دام از  میته ،در ادامه

 

 :شرح وظایف كمیته آموزش و پژوهش

 تجهیزات فشار قوی در حوزهریزی آموزشی برای توسعه دانش فنی  نیازسنجی و برنامه 

  تجهیزات فشار قویپایش و ارزیابی مستمر وضعی  دانش فنی موجود در حوزه 

 های تخصصی المللی و نمایشگاه بین های حمای  از برگزاری  نفرانس 

  های تحقیق و توسعه و نظارت بر اجرای آن دهی به فعالی  تدوین برنامه جامع جه 

   تحقیقاتی  -ها و مرا ز علمی و دانشگاه های تولید ننده ایجاد ارتباط بین شر 

  های تجهیزات فشار قوی فناوریحمای  از انتشار نشریات تخصصی در ارتباط با 

 های  فناوریجه  آگاهی از آخرین دستاوردها در زمینه المللی تجهیزات فشار قوی  های بین ارتباط با انجمن تسهیل

 نوین این حوزه

 ها و مرا ز تحقیقاتی معتبر خارجی و مرا ز تحقیقاتی داخلی با شر  ها  سازی همکاری میان شر   زمینه 

 بخشی مدیران سامانه آگاهی روزرسانی بهاندازی و  پیگیری فرایند راه 

 

 :ها و مراكز تحقیقاتی دانشگاهشرح وظایف كمیته تعامل با 

  ها  فع آنها و مرا ز فعال در حوزه تجهیزات فشار قوی و  مك به ر دانشگاهمشکالت شناسایی 

 پایش و ارزیابی مستمر توانمندی بازیگران فعال حوزه تجهیزات فشار قوی 
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 ها ارزیابی عملکرد بازیگران حوزه تجهیزات فشار قوی در قبل، حین و بعد از انجام پروژه 

 های و نظارت بر صح  انجام  ار ها و پروژهارائه سیستم جامع ارزیابی مجریان طرح 

 ها برای تسریع فرآیندها از اطالعات مورد نیاز مجریان طرح ای ایجاد سیستم یکپارچه 

 ها: گذاران، سیاستگذاران و متولیان اجرای قوانین و سیاست شرح وظایف كمیته ارتباط با قانون

 جه  انجام اصالحات مورد نیاز در قوانین و مقررات مرتبط یرایزنی با نهادهای دولت 

  های تجهیزات فشار قوی فناوریتوسعه یل دسترسی بازیگران گذار جه  تسه رایزنی با نهادهای سیاس 

  گذاری بخش خصوصی و ورود تولید نندگان جدید  گذار جه  رفع موانع سرمایه رایزنی با نهادهای سیاس 

  ارتباط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور اعمال تغییرات مورد نظر در محتوای آموزشی 

 

 بازرگانی : شرح وظایف كمیته فنی و

 اندازی و تجهیز مر ز آزمایشگاهی مجهز  مك به راه 

  تجهیزات فشار قویشناسایی موانع ورود تولید نندگان به بازار 

 ی جهانی ها در عرصه حمای  از مشاورین و پیمانکاران داخلی برای انجام پروژه 

 ها  های تعریف استانداردها و دستورالعمل نظارت بر پروژه 

  های طراحی و ساخ  از انجام پروژهارزیابی محققین داخلی در حین و بعد 

 های نوین تجهیزات فشار قوی سنجی فناوری های امکان نظارت بر اجرای طرح 

  های نوین تجهیزات فشار قوی بازاریابی فناوریانجام 

 نظارت بر اجرای طرح پایش ساالنه روند تغییرات جهانی در حوزه تجهیزات فشار قوی 

 نظارت بر انتخاب مشاورین مناسب برای تهیه استانداردهای مربوطه 

 های تجهیزات فشار قوی فناوریهای تهیه و تدوین استاندارد  نظارت بر انجام پروژه 
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  مشاوره و تایید نهائی استانداردها و تدوین آنها برای استفاده در صنع 

 خ  تجهیزات فشار قویهای سا نظارت بر رعای  شدن استانداردها در اجرای پروژه 

 باشد. های مرتبط الزم االجرا می برای  لیه دستگاه مر زمصوبات یاد شده در چارچوب این سند و ابالغ رئیس  :1تبصره 

 ارهای نهادی يیربط، از طریق مراجع يیصالح گردش نیاز به اصالح ساختارها و سازو راهبری سند در صورت مر ز :2تبصره 

 داد. ار را انجام خواهد 

راهبری سند مورد باازبینی و تجدیادنظر قارار     مر ز ،الزم اس  در صورت تشخیص ،: با توجه به روند سریع تحوالت3تبصره

 گیرد.

 مکانیزم عملکرد -2-2

-بایس  مکانیزمی اندیشیده شود  ه به عنوان چارچوبی برای انجام فعالی  ها، میبا توجه به وظایف مطرح شده برای  میته

های  راهبری توسعه فناوری مر زطور  ه اشاره شد، از جمله وظایف اصلی اعضای نظر گرفته شود. همان های ارزیابی در

باشد. لذا،  های عملکردی و اثربخشی می تجهیزات فشار قوی، نظارت و پیگیری اجرای دقیق و  امل مفاد سند و پایش شاخص

ماه یکبار( برگزار  رده و در فاصله بین جلسات  6منظم )هر در نظر گرفته شده، باید جلسات  اعضای مر ز جه  انجام وظایف

های تعیین شده را ارزیابی  رده و پس  های مرتبط شاخص های متولی حوزه ها از دستگاه همکاری و اخذ آمار و گزارشاز طریق 

 د.ماهه به وزارت نیرو اعالم نمای 6های زمانی  ها گزارش آن را در دوره سازی و تلفیق آن از نهایی

ها، اقدامات الزم را جه  اطمیناان از تحقاق ساند در     موظفند طبق نتایج حاصل از ارزیابی شاخص همچنین، اعضای مر ز

 ارهای نهادی يیربط، از طریاق مراجاع   رت نیاز به اصالح ساختارها و سازوراهبری سند در صو مر زساله، اتخاي  نند. 10افق 

 يیصالح گردش  ار را انجام خواهد داد.

های مرتبط و در حال توسعه تجهیزات فشار قوی بپردازد و گزارش آن را طای   مر ز موظف اس  به رصد فناوریبه عالوه، 

 ساله به وزارت نیرو ارائه نماید. 2های زمانی  دوره

 با توجه به روند تحوالت و نیز وضعی  پیشرف  سند، الزم اس  سند مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
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 یریگ نتیجه -3

نوین تجهیزات  های تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری"به عنوان آخرین مرحله از طرح  ،مرحله ششم این سند

پاردازد. در ایان مرحلاه بایاد      روزرسانی این ساند مای   به تدوین برنامه ارزیابی و به "عایقی فشار قوی در مناطق با اقلیم خاص

ها و معیارهایی باید به ارزیاابی پیشارف  اجارای ساند در      اری و بر اساس چه شاخصمشخص شود  ه چه افرادی در چه ساخت

اناداز و اهاداف( و در ساط  خ ارد      هایی در سط   الن )چشام  طول بازه زمانی تعریف شده بپردازند. برای این  ار ابتدا شاخص

اعضاای  باه ایان منظاور،    سند مشخص شد. روزرسانی و ارزیابی  )اقدامات غیرفنی و فنی( تعریف شد. سپس ساختار نظارت، به

های این مر ز شامل  میته آموزش و پژوهش،  میته تعامل  ،  میتههای تجهیزات فشار قوی فناوریتوسعه  راهبری مر زاصلی 

نای و   میتاه ف  ها و گذاران، سیاستگذاران و متولیان اجرای قوانین و سیاس  دانشگاه و مرا ز تحقیقاتی،  میته ارتباط با قانونبا 

 6های زمانی  تعیین شد  ه این مر ز در بازه ،ها مشخص گردید. در نهای  بازرگانی و استاندارد تعیین و وظایف هر یك از  میته

شده بپاردازد و گازارش آن را باه وزارت نیارو ارائاه  ناد.        های تعریف ماهه به پیگیری و ارزیابی اجرای سند بر اساس شاخص

 با توجه به وضعی  پیشرف  سند نسب  به بازنگری آن اقدام نماید. مقرر شد این مر ز  ،همچنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها در مناطق با اقلیم خاص های نوین تجهیزات فشار قوی و عایق فناوری ی راه  و نقشه یسند راهبرد
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