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 : طراحي)گير ترانسفورماتورهاي قدرت (فاز اوللرزهطراحي و ساخت  :پروژه عنوان

  قدرت ترانسفورماتورهاي دارايي مديريت و وضعيت ارزيابي  عنوان طرح:
   برداري از ترانسفورماتورهاي قدرتتوسعه فناوري ساخت و بهرهسند   واحد اجرايي:

  ماه 12: اجراي پروژه زمان دتمبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

باشند كه عالوه بر گران بودن تجهيز داراي نقش حياتي در انتقـال تـوان در   ترانسفورماتورها يكي از مهمترين اجزاي سيستم قدرت مي
شوند. در واقع قابليت اطمينان شبكه بسيار طوالني مدت ميهاي شبكه داشته، بطوريكه در صورت وجود خطا و يا خرابي باعث خاموشي

هاي وارد شده به اين باشد كه با توجه به اين موضوع نياز است تا حد ممكن از آسيبانسفورماتورها ميرموثر از نرخ خروج و خرابي در ت
تواند وارد شود لـرزش و  اتوهاي قدرت ميهايي كه به ترانسفورمهاي مختلف جلوگيري كرد. يكي از مهمترين تنشعنصر به علت تنش

تواند باعث واژگوني كامل آن نيز شود. با توجه به اينكه كشور ايران باشد كه با توجه به شدت زلزله حتي ميهاي ناشي از زلزله ميتكان
ه تجهيزات اصـلي شـبكه و از جملـه    باشد لذا ضرورت دارد كها نيز قابل توجه ميلرزهاي بوده و تعداد زمينهاي فراوان لرزهداراي گسل

بـر اثـر زلزلـه معمـوال بـه       پذيري و ايجاد خرابي بر روي ترانسـفورماتور آسيبترانسفورماتورها در مقابل اين حادثه طبيعي مقاوم باشند. 
 دهد:هاي زير روي ميشكل

  ترانسفورماتورواژگوني  
 هلغزش ترانسفورماتور برروي پاي  
 ها  خرابي بوشينگ  
 از كار افتادن سيستم خنك كننده  و اتور خرابي رادي  
   خرابي داخلي در مخزن ترانسفورماتور  

-لرزه در مورد ترانسفورماتورهاي قدرت به كار مـي هاي ناشي از زمينكارهايي كه به صورت مرسوم براي مقابله با آسيباز مهمترين راه

هاي مرسـوم راهكارهـاي ديگـري    اما عالوه بر روشباشد. مي به پي آنهااتصال پيچي قرارگيري ترانسفورماتورها بر روي ريل و يا  ،رود
توان در نظر گرفت كه براي نمونه چند مورد از آنها هاي ناشي از زلزله بر روي ترانسفورماتور قدرت مينيز براي مقابله با خرابي و آسيب

  در زير اشاره شده است:
 هاي ترانسفورماتورسفت كردن بوشينگ  
  جداساز آونگ اصطكاكيگير و هلرزاستفاده از  
  جداساز الستيكي با هسته سربيگير و لرزهاستفاده از  
  جداساز الستيكيگير و لرزهاستفاده از  

گيرها مورد بررسي فني و اقتصادي قرار گرفته و با توجـه بـه   با توجه به توضيحات ذكر شده نياز است كه استفاده و بكارگيري انواع لرزه
برداري قرار گيرد. لذا هدف از اين پروژه بررسي استفاده از از آنها، اين تكنولوژي طراحي و ساخته شده و مورد بهره هاي هر كدامويژگي

هـا در رده  گيرها براي ترانسفورماتورهاي قدرت در داخل كشور و دستيابي به طراحي و دانش فني ساخت اين نوع از از فناوريانواع لرزه
 باشد.   نتقال ميفوق توزيع و ا

  
  شرح خدمات و مراحل كلي انجام پروژه:

 هاي وارده بر روي ترانسفورماتورها ناشي از زلزله و پيشرفتها و تحقيقات بين المللـي انجـام گرفتـه در    مطالعه و بررسي آسيب
  گيرهاي ترانسفورماتورهاي قدرتمورد انواع لرزه

 ايبراي ترانسفورماتورهاي قدرت در كشور با توجه به شرايط لرزه گير مناسببررسي فني و اقتصادي جهت تعيين لرزه  
 مدهاي خرابي ناشي از زلزله بر روي ترانسفورماتورهاي كشور تعيين  
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 گير مورد نظر جهت طراحيانتخاب يك ترانسفورماتور نمونه و تعيين لرزه 

 ا  هسازيگير براي يك ترانسفورماتور نمونه و انجام شبيهطراحي اوليه لرزه  
 گيرگير و مقايسه با وضعيت بدون لرزهسازي رفتار ترانسفورماتور در حين وقوع زلزله در حالت وجود لرزهبررسي و شبيه 

 برداري مرتبط با آنگير ترانسفورماتورهاي قدرت و تعيين الزامات بهرهارائه طرح نهايي لرزه  
  

 : پروژه ، نتايج و دستاوردهاياهداف

  عبارتند از: "گير ترانسفورماتورهاي قدرت (فاز اول: طراحي)طراحي و ساخت لرزه "نتايج پروژه و  اهدافاز جمله مهمترين 
  قدرتترانسفورماتور گير لرزهدستيابي به دانش فني طراحي و ساخت  

 گير براي يك ترانسفورماتور قدرت منتخبارائه طرح نهايي لرزه 

 گيررت با وجود لرزهقدبرداري ترانسفورماتورهاي تعيين الزامات بهره 

  :نيز عبارتند ازدستاوردهاي جانبي اين پروژه  همچنين
 هاي وارد شده به ترانسفورماتوركاهش بسيار زياد آسيب 

   جداسازي سازه از آثار تخريبي ارتعاشات زمين 

 ها وخرابي رادياتورجلوگيري از ترك خوردن و خرابي بوشينگ 

 وركاهش فركانس نوسانات لرزشي ترانسفورمات 

  عدم نياز به افزايش سختي جانبي مخزن ترانسفورماتور قدرت 

 سازي بيش از حدهاي ساخت ترانسفورماتور ناشي از مقاومكاهش هزينه 

 جلوگيري از خرابي داخلي در مخزن ترانسفورماتور 

 آوري سيستمافزايش تاب 

  
 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

 برداري مرتبط با آن يك پست منتخب و تعيين الزامات بهرهدر  رماتورهاي قدرتگير ترانسفولرزهطرح نهايي 

  
  الزامات شركت در فراخوان:

 ها و موسسات شركت اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF04-1) 

 ها شركت واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF09-2) 

  هاشركتتكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه واگذاري (TDF10-1) 
 اطالعات تماس:

  :4916داخلي  88079400تلفن 
 :آدرس پست الكترونيكي hnorouzi@nri.ac.ir 

 


