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 تبیین و تشريح پروژه همراه با ذکر مراحل کلي:

هتای ددیتد بترای    هتا و تکنووتو ی  های مرتبط آن استففاده از رو  های مهم در ارتباط با ترانسفورماتورهای قدرت و توسعه فناورییکی از حوزه

رشد و توستعه تههیتتات ملف تر در شتبکه نیتاز استت  ته         باشد. در واقع با توده بههای سیسفم قدرت میاسففاده بهینه و مناسب از زیرساخت

هتایی  ته   همگونی و توازن قابل قبول در تمام عناصر مودود صورت گیرد تا بفوان با اسففاده از آن باعث رشد یکپارچه شبکه شد. یکی از فناوری

اشد. در واقع ترانسفورماتورهای خشك به صورت سنفی بدر شبکه فوق توزیع قاب یت بکارگیری پیدا  رده است، انواع ترانسفورماتورهای خشك می

نفیهته   در رده توزیع و فشار مفوسط همواره مورد توده بوده و  ار رد داشفه است، اما با توده به دالی ی از قبیل رشد شتهرها و توستعه آنهتا و در   

بهینه از زمین نیاز به استففاده از عناصتری  ته دارای    های مسکونی و همچنین مسئ ه اسففاده های فوق توزیع و انفقال در مکانهمهواری پست

و رشد آنها در داخل  شور  GISهای  باشند بیش از پیش مورد توده قرار گرففه است. همچنین ودود پستحهم و فضای اشغال شده  مفری می

 GISهای باشد. از مهمفرین دالیل اسففاده از پستتواند یکی دیگر از دالیل اسففاده از ترانسفورماتورهای خشك در سطح فوق توزیع و انفقال می

 توان به موارد زیر اشاره  رد:در  شور می

  مرسومهای نسبت به پست   مفرخی ی ابعاد دارای 

 دویی هتینه زمین در مناطق شهریصرفه 

 ایتووه بودن آنها نسبت به آوودگی محیطی 

  باالقاب یت اطمینان تعمیر و نگهداری  مفر و 

تتوان رستید. در واقتع استففاده از     ز ترانسفورماتورهای خشك باعث بهبود هر چه بیشفر پست شده و در نفیهه به اهداف ذ تر شتده متی   اسففاده ا

 توان به موارد زیر اشاره  رد:های بسیاری خواهد بود  ه برای نمونه میترانسفورماتورهای خشك در پست فوق توزیع دارای متیت

 اهش هتینه زمین  

  بسیار  م نسبت به آوودگی محیطی اثرپذیری 
 سوزی اهش خطرات آتش 
 اهش هتینه نصب  
 افتایش امنیت 
 حذف بسیاری از تههیتات ارزیابی وضعیت ترانس 
 تعمیر و نگهداری بسیار  م و افتایش قاب یت اطمینان 

با توده به توضیحات ذ ر شده نیاز است  ه اسففاده و بکارگیری ترانسفورماتوهای خشك در رده فوق توزیع مورد بررسی فنتی و اقفصتادی قترار    

بترداری قترار گیترد. وتذا هتدف از ایتن پترو ه بررستی و         پذیر بودن، این تکنووو ی طراحی و ساخفه شده و متورد بهتره  گرففه و درصورت تودیه

ی اسففاده از ترانسفورماتورهای خشك در داخل  شور و دسفیابی به طراحی و دانش فنی ستاخت ایتن نتوع از ترانستفورماتورها در رده     سنهامکان

 باشد.   فوق توزیع می
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 شرح خدمات و مراحل کلي انجام پروژه:

 آن  ور خشك در رده فوق توزیع و طراحیمطاوعه و بررسی پیشرففها و تحقیقات بین اوم  ی انهام گرففه در مورد انواع ترانسفورمات 

 پذیری اسففاده از ترانسفورماتورهای خشك در رده فوق توزیع بررسی شرایط و تودیه 
 سنهی فنی و اقفصادی اسففاده از ترانسفورماتورهای خشك رده فوق توزیع در  شور نیازسنهی و امکان 

 های منفلب دهت اسففاده از ترانسفورماتور خشكتعیین پست 
 منفلب طراحی مفهومی ترانسفورماتور خشك برای پست 
 هاسازیطراحی ترانسفورماتور خشك فوق توزیع برای پست مورد نظر و انهام شبیه 
 برداری مرتبط با آنارائه طرح نهایی ترانسفورماتور خشك فوق توزیع و اوتامات بهره 

 

 

 : پروژه ، نتايج و دستاوردهاياهداف

ستنهی و  سنهی و طراحی و ساخت ترانستفورماتور خشتك در رده فتوق توزیتع  فتاز اول: امکتان      امکان"نفایج پرو ه و  اهدافاز دم ه مهمفرین 

 عبارتند از: "طراحی(

  دسفیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ترانسفورماتور خشك در رده فوق توزیع 

 شور توزیعهای منفلب دهت اسففاده از ترانسفورماتورهای خشك در رده فوق تعیین پست  

  ترانسفورماتور خشك فوق توزیع برای یك پست منفلبارائه طرح نهایی برای 

 برداری ترانسفورماتورهای خشك در رده فوق توزیعتعیین اوتامات بهره 

 :نیت عبارتند ازدسفاوردهای دانبی این پرو ه  همچنین

 اسففاده بهینه از ظرفیت مودود 

 ای مورد نیاز دهت بکارگیری در پست اهش ابعاد و وزن ترانسفورماتور و فض 

 افتایش ایمنی و  اهش احفمال و خطر آتش سوزی 
 های اسففاده در پستGIS  و  اهش فضای مورد نیاز 
 های تعمیر و نگهداری اهش بسیار زیاد هتینه 
  دسفیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ترانسفورماتور خشك در رده فوق توزیع 

 
 

 روجي مورد انتظار(:)خ مشخصات محصول نهايي

  برداری مرتبط با آنطرح نهایی ترانسفورماتور خشك فوق توزیع برای یك پست منفلب و تعیین اوتامات بهره

 


