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 :پروژه عنوان
 فشارقوی ها و خطوطدر پست (ONLINE) بار زیر مقره ها و بوشینگها در ثابت شستشوی طراحی سیستمهای

 واقع در مناطق آلودهو فوق توزیع رده انتقال 

 وين تجهيزات فشارقوي عايقي در مناطق با اقليم خاصسند راهبردي و نقشه راه توسعه فن آوريهاي ن عنوان طرح:

 سند راهبردي و نقشه راه توسعه فن آوريهاي نوين تجهيزات فشارقوي عايقي در مناطق با اقليم خاص :واحد اجرايي

 ماه 12  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلي 

 

 :همراه با ذكر مراحل كلي تببين و تشريح پروژه

هاي سطحيي در سطحوم ملف طر رطرار دارنطدب ا  طب       شوند، در معرض رسوب و نشست آلودگيضاي آزاد نصب ميهايي كه در فمقره

هطاي سط ك معمطو     ها مادامي كه سحح مقره خشك باشد، تأثير ناچيزي بر عم كرد مقره دارندب وليكن وروع مه و بارش بارانآلودگي

ي آلودگي از روي سحح مقره شوند،  يه رساناي نطازكي را بطر روي سطحح    آورند كه بدون اينكه باعث شسفشوشرايحي را به وجود مي

اجرا و پياده سازي سيسفمهاي ثابت شسشفوي مكانيزه مي باشد كه در شرايط برردار رادر  يكي از راهكارهاي موجود. مقره، توليد نمايند

 زايا و معايب خاص خود را داردبكه ال فه در مقام مقايسه با ساير روشها م به شسفشوي مقره هاي پست مي باشند

، اسفلراج الزامات و مشلصات فني، در اين پروژه محالعه انواع ملف ر سيسفمها، بررسي تجربيات كشورها، شناسايي سيسفم بهينه

 بار زير مقره ها و بوشينگها در ثابت شسفشوي تهيه نقشه هاي جزئيات اجرايي و برآورد هزينه تمام شده اجراي سيسفمهايطراحي و 

(ONLINE در نمونه) مد نظر مي باشدب وارع در مناطق آلوده فوق توزيع و رده انفقال فشارروي هايپسفخحوط و 

در اين ارت اط مالحظات فني خاص مربوط به شسفشوي آنالين برخي تجهيزات نظير بررگيرها و بوشينگهاي ترانسفورماتورهاي ردرت 

ادگي، مقاوم بودن در برابر شرايط مييحي و كم بودن دفعات و هزينه تعمير و نگهداري ، مالحظات اجرايي پياده سازي طرم و نيز س

 خود سيسفم پاشش بايد مد نظر ررار گيردب

 

 :)خروجي مورد انتظار(مشخصات محصول نهايي

تهيه طراحي و ي، ، اسفلراج الزامات و مشلصات فنسيسفم بهينه شناساييمحالعه انواع ملف ر سيسفمها، بررسي تجربيات كشورها، 

در  (ONLINE) بار زير مقره ها و بوشينگها در ثابت شسفشوي نقشه هاي جزئيات اجرايي و برآورد هزينه تمام شده اجراي سيسفمهاي

وارع در  ، يك نمونه پست رده فوق توزيع، يك نمونه خط انفقال و يك نمونه خط فوق توزيعرده انفقال يك نمونه پست فشارروي

  مناطق آلوده

 

 شرايط پيشنهاد دهندگان:

 

 انتقال و فوق توزيع برق  شبکهدر زمينه مرتبط كار سابقه  يدارا و موسسات  صرفا شركتها -

 

 پيشنهادات فاقد شرط فوق بررسي نخواهند گرديد.

 


