
 

 
  پروژهعنوان پيشنهاد فرم 

 CoRFP27-3 

 :پروژه عنوان
رده روغنی ترانسفورماتورهای نوع سیلیکون رابری های کامپوزیتی بوشینگ نمونه نیمه صنعتیساخت  طراحی و

 سرامیکیبا هسته یا  رزینی هستهبا  کیلوولت  20 توزیع

 وین تجهیزات فشارقوی عایقی در مناطق با اقلیم خاصسند راهبردی و نقشه راه توسعه فن آوریهای ن عنوان طرح:

 سند راهبردی و نقشه راه توسعه فن آوریهای نوین تجهیزات فشارقوی عایقی در مناطق با اقلیم خاص :واحد اجرایی

 ماه 16 حداکثر :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

اي متورد اتتتداده   ينگهاي كامپوزيتي، هم در محدوده ولتاژهاي رده توزيع و هم در محدوده ولتاژهاي انتقال به صورت گستترده امروزه، بوش

 بوشتينگهاي مزاياي قابل توجته ننهتا در مقايسته بتا      دتت اندركاران صنعت برق، ها توتطاين نوع مقره اتتقبال ازگيرند و انگيزه اوليه قرار مي

 باشد:هاي تراميكي شامل موارد زير ميكامپوزيتي در مقايسه با مقره هايبرخي مزاياي مقرهد. باشمي تراميكي

 )كاركرد مناتب در مناطق با نلودگي باال بخاطر داشتن خاصيت نبگريزي )نوع تيليكوني 

 تنشهاي وارده در اثر زمين لرزه پذيري و توانايي تحمل عمدي انعطافي اهداراي مقاومت زياد در برابر نتيبهاي تخريبي و خرابكاري 

 ترولتاژ ايستايي مناتب  

 دهد.نصب نتان كه هزينه نيروي انساني را كاهش مي 

  بوشينگهاهاي نگهداري همچون شستن هزينهكاهش  

ل، طراحي اتصتاالت و يتراق نالت، طراحتي و تتاخت     در اين پروژه بطور كلي تعيين مشخصات فني، طراحي و شبيه تازي الكتريكال و مكانيكا

 و نصب ميداني محصول نهايي مد نظر مي باشد.  اتتاندارد قالبها، نمونه تازي و نزمون 

 
 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
 عتايق هستته  بتا  كيلوولت نمپتر   630و  250در دو رده توزيع فشار متوتط صنعتي بوشينگ ترانسدورماتورهاي روغني رده نيمه تاخت نمونه 

ميلي متتر بتر    31كيلوولت با فاصله خزشي  20تيليكون رابري در رده و عايق بيروني نوع كامپوزيت و يا با هسته تراميكي داخلي تماما رزين 

قابليتت نصتب بتر روي     را بتا موفقيتت گذرانتده باشتد و    مربوطته   IECكيلوولت فاز به فاز كه تمامي تستهاي اتتانداردي مطتابق بتا اتتتاندارد    

 6نصب ميداني و پايلوت نمونه تاخته شده به مدت حداقل  دارا باشد.بدون هيچگونه تمهيد خاصي اتتاندارد فعلي را روغني ترانسدورماتورهاي 

 .مي باشدنگين و يا باالتر مد نظر ماه در مناطق با نلودگي ت

 

 شرایط پیشنهاد دهندگان:

 و با قابلیت تولید انبوه محصول مورد نظرعایقی ساخت تجهیزات فشار قوی صرفا شرکتهای دارای سابقه در  -
 

 پیشنهادات فاقد شرط فوق بررسی نخواهند گردید.

 


