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 توزیع ولتاژ رده در آمپر کیلوولت 50 جامد حالت ترانسفورماتور ساخت و طراحی :پروژه عنوان

 طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتورهای تلفات پایین عنوان طرح:

 سند توسعه فناوری ساخت و بهره برداری از ترانسفورماتورهای قدرت واحد اجرایی:

 ماه 10: اجرای پروژه زمان مدتآورد بر

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

( Power Electronic Transformerقدرت ) بر الکترونیک مبتنی با عناوين ديگری نظیر ترانسفورماتورهایكه  ترانسفورماتورهای حالت جامد
 هیادی قیدرت و  بیا اتیتفادا اا ادوات نیمیه    ،شیوند ( نیز شناخته میی  Transformer Intelligent Universalو يا ترانسفورماتورهای هوشمند )

و  پیورت  تیه  روتر انرژی يک عنوان حالت جامد به انس باال قابلیت تبديل تطح ولتاژ و كنترل توان را دارند. ترانسفورماتورفرك فورماتورهایترانس
حالیت جامید    یهیا ترانسیفورماتور  را تجمیع كند. DC مسکونی و تیستم AC یستمت توايع، تواند تیستمشود و میتبادل كنندا توان معرفی می

كنتیرل ، خطیا  انيی كنتیرل جر ، ویی و راكت ویاكت یهاكنترل پخش توان، توان بياصالح ضر، كنترل تطح ولتاژاا قبیل  يیايكاركردها و مزا یدارا
 . باشندیم  AC/DC های تركیبیکه، اتتفادا در شببا توجه به اتتفادا اا ادوات الکترونیک الپذيری با

 

 

كیلوولت متصل می گردد؛ لذا طبقه يکسوتاا مورد نییاا در تیمت    ±14با ولتاژ  DCمورد نظر به شبکه فشار متوتط  جامدحالت ترانسفورماتور
 :باشد اير فنی مشخصات یدارا اين ترانسفورماتور میبايست .( در اين پروژا مورد نیاا نیستACفشار متوتط )در حالت اتصال به شبکه 

  كیلوولت ±14ولتاژ نامی اولیه DC  ولت 400و ولتاژ نامی ثانويه AC .اتت 

 باشدمی كیلوولت آمپر 50 جامدحالت ترانسفورماتور خروجی نامی توان. 

 دارای امکان تبادل توان دو تويه 

  امکان دتترتی و اتصال به باسDC در تمت فشار ضعیف 

 خروجی  فركانس AC :50 هرتز  

 ايیران  بیر   شبکه تائید مورد اتتانداردهای با مطابق جامد حالت ترانسفورماتور خروجی مشخصات تاير و فركانس ولتاژ، تغییرات دامنه 
 .باشد

  :درصد 90حداقل راندمان ترانسفورماتور 

 باشد دگراتانتی درجه+ 40 و -10 بین بايد جامد حالت ترانسفورماتور عملکرد برای مجاا دمايی محدودا. 

 باشد داشته را %95 تا %15 رطوبت با وهوایآب در كاركرد قابلیت بايد جامد حالت ترانسفورماتور. 

 باشند داشته را مطلوب كاركرد فو  محیطی شرايط در بايد تنسورها ااجمله جامد حالت ترانسفورماتور به مربوط و جانبی وتايل تمام. 

 THD اتتاندارد مطابق خروجی ولتاژ IEEE 519 باشد. 

 اتتاندارد مطابق %2 اا كمتر ولتاژ مجاا نامتعادلی IEEE1159.3 2003) )اتت. 

 مقیادير  ااجملیه  تیسیتم  مهیم  پارامترهای نمايش و تنظیمات اعمال قابلیت با محلی نمايشگر پنل دارای بايد جامد حالت ترانسفورماتور 
 .باشد توان و جريان و ولتاژ ایلحظه



 

 كامل هایحفاظت دارای بايد مدجا حالت ترانسفورماتور AC و DC باشد اير موارد شامل: 

o معکوس پالريته حفاظت DC 

o هایبخش ولتاژ اضافه اا حفاظت AC و DC 

o جريان اضافه اا حفاظت 

o باراضافه اا حفاظت 

o كوتاا اتصال حفاظت 

o حرارت اضافه حفاظت 

o امین اتصال حفاظت 

o عايقی هایحفاظت 

 2 ضیخامت  حیداقل  با گالوانیزا فوالد جنس اا بايد بدنه اتکلت. بگیرد قرار كارفرما تائید و بررتی مورد بايد تابلو بدنه اتکلت و جنس 
 .باشد میکرون 110 تا 70 بین باضخامت( RAL7035) الکترواتتاتیک ایكورا رنگ پوشش با و میلیمتر

 نوع اا جامد حالت ترانسفورماتور indoor حفاظت درجه حداقل دارای و IP42 تاسا بر IEC 60529 باشد. 

 شود مشخص بايد كننداخنک تیستم نوع. 

 كیاركرد  دمیايی  بیااا  اتصیال،  نحیوا  و خروجیی  و ورودی هاینقشه وان، ابعاد، قبیل اا جامد حالت ترانسفورماتور فنی مشخصات تاير 
 .گردد اعالم بايد تااندا توتط دتتگاا

 و اخیذ  تااندا توتط معتبر آامايشگاا در( نامی توان در عملکردی آامونهای) محصول تأيیديه آامونهای آامايشی، نمونه تاخت اا پس 
 .  گرددمی ارائه

 باشد پذيری تعمیر قابلیت دارای و باشد ماژوالر صورتبه بايد طراحی. 

 اتت الزامی محصول كامل كاتالوگ ارائه. 

 ترانسیفورماتور  آامايشیگاهی  نمونیه  حمیل  بیه  سبتن تهران، شهر در كارفرما نظر طبق تحويل محل تعیین اا پس اتت موظف تااندا 
 . نمايد اقدام تحويل محل تا خود هزينه و مسئولیت به شدا تاخته جامد حالت

 باشید  كارفرما مدنظر كه امان هر نیز نظارتی هایبررتی و بااديدها. نمايد ارائه كارفرما به مرتب طوربه را خود كار گزارش بايد تااندا 
 .گرددمی تنجی صحت و ارايابی تااندا توتط شداارائه گزارش و گیردمی انجام مرتب طوربه

 نمايد ارائه را شدا انجام فعالیتهای كامل گزارش و يافته حضور نیرو پژوهشگاا محل در بار 2 ماهی حداقل اتت موظف تااندا. 

 

 :شرح خدمات كلی اين پروژا به صورت اير خواهد بوده به توضیحات اشارا شدا جبا تو

 

 شرح خدمات و مراحل کلی انجام پروژه:

  مبدلهای تمت فشار متوتط و فشار ضعیفطراحی 

 طراحی تیستم حفاظت 

 طراحی تیستم خنک كاری 

 طراحی ايزوالتیون 

 طراحی ترانسفورماتور واتط 

 تیستم كنترل  

 طراحی يکپارچه اجزاء و تاخت 

 عملکرد محصولهای انجام و گذراندن آامون 

  محل نصبدر فورماتور حالت جامد ترانسو تحويل نصب*  



  دورا تحويل موقت و تحويل دائمدر ترانسفورماتور حالت جامد عملکرد ارايابی 

 
 تهران اتت.شهر محل نصب عبارت اا يک پست توايع امینی واقع در  *
 

  اهداف پروژه:

 :موارد اير اشارا كرد توان بهنتايج مورد نظر در اين پروژا میاهداف و اا جمله 

 توتعه فناوری ترانسفورماتورهای حالت جامد در كشور 

  هیبريدی اجرای پايلوت شبکه توايعAC  وDC   

  شبکه توايع هیبريدی های الکترونیک قدرت  مورد اتتفادا در مبدلضعف قوت و تعیین و بررتی نقاطAC  وDC   

 ا در آيندا برای اولین بار در كشوربا هدف هوشمندتاای آنه هیبريدی ايجاد بستر مناتب جهت توتعه شبکه توايع 

 آمادا تاای ايرتاخت طراحی و پیادا تاای ريزشبکه در شركت توايع نیروی بر  تهران بزرگ 

 

 )خروجی مورد انتظار(: مشخصات محصول نهایی

به ولتاا  DC وولت(كیل 28)معادل   كیلوولت ±14كیلوولت آمپر و با قابلیت تبديل ولتاژ  50ترانسفورماتور حالت جامد با ظرفیت 

 ACولت  400

 


