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 :پروژه عنوان
( smoothing reactor)هموارساز  راکتورهای و بكارگیری ساخت ،دانش فني طراحي شناختسنجي و امكان

 HVDCهای در پست

 باال یتانتقال برق با ظرف هاییستمس یزاتتوسعه ساخت تجه عنوان طرح:

 های انتقال توان با ظرفیت باالنهاه فناوری ساممرکز توسع :واحد اجرایی

 ماه 18  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

نقش این تجهیز شامل محدود  باشند.می smoothing reactorsیا ساز تورهای هموارراک، HVDCهای تجهیزات مهم در پستیكي از 

های هارمونیکی و جریانکاهش  ،DC، جلوگیری از رزونانس در مدار intermittent، جلوگیری از جریان DCی کردن جریان خطا

-Oilو  Air-insulated dry-typeطوور کلوی دو نووا راک وور هسواروواز وجوود دارد  به باشد.محدود کردن تداخل مخابراتی می

insulated reactors in a tank . 

هاا در داخا  سنجي طراحي و ساخت این فنااوری، امكانراک ورهای هسواروازهای مربوط به ی فناوریه شناخت کلیهدف از اجرای این پروژه

داناش چاارچو  تدوین  ،(های مربوطهامین آن از خارج از کشور و هزینهتی )در صورت عدم امكان طراحي و ساخت در داخ  کشور، نحوهکشور 

 کیلوولت مدنظر قرار خواهد گرفت. 800و  500 مورد مطالعه DC هایسطح ولتاژ باشد.ميو تدوین دانش فني بكارگیری  طراحي و ساختفني 

  کیلوولت خواهد بود. AC 400به سطح ولتاژ  HVDCگردد اتصال پست فرض مي

 مفروض است: پروژه به شرح زیرمراح  زیر برای انجام این 

 اوریی اجزاء و تجهیزات فنشناخت کلیه 

 های طراحي و ساخت تجهیزات فناوریشناخت دانش فني و چالش 

 کشوراز خارج تامین از  /سنجي و برآورد قیمت طراحي تجهیزات فناوری در داخ  کشورامكان 

 کشوراز خارج تامین از  سنجي و برآورد قیمت ساخت تجهیزات فناوری در داخ  کشور/امكان 

 تهیه طرح تجاری طراحي و ساخت فناوری  

 تهیه نقشه راه طراحي و ساخت فناوری 

  دانش فني طراحي فناوری چارچو تدوین 

 دانش فني ساخت فناوری چارچو  تدوین 

 فناوری بكارگیریدانش فني  چارچو  تدوین 

 

 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 های در پست راکتورهای هموارسازسنجي و برآورد قیمت طراحي تجهیزات فناوری امكانHVDC 

 های در پست راکتورهای هموارسازسنجي و برآورد قیمت ساخت تجهیزات فناوری امكانHVDC 

 های در پست راکتورهای هموارساز تهیه نقشه راه طراحي و ساخت فناوریHVDC 

  های در پست راکتورهای هموارساز فناوری و بكارگیری ساخت ،دانش فني طراحي چارچو تدوینHVDC 

 

 


