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RFP26‐9 
مطالعات امكانسنجي و ساخت نمونه آزمايشگاهي ترانسفورماتور تغيير فاز مبتني بر ادوات الكترونيك   :پروژه عنوان

 قدرت

  توزيع شبكه در قدرت الكترونيك تجهيزات طرح  عنوان طرح:
  برق شبكه در قدرت رونيكالكت تجهيزات فناوري توسعه سند  واحد اجرايي:

  ماه 18: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
  

باشد. همچنين اين تجهيز عالوه بر ترانسفورماتورهاي شيفت فاز يكي از تجهيزات موثر جهت كنترل شارش توان در خطوط انتقال مي
بجاي شبكه انتقال جلوگيري كند. اين تجهيز در نقاط مختلف دنيا از جمله اروپا و آمريكا بكارگيري تواند از توسعه نابهبود پايداري مي

هدف از اين پروژه مطالعات امكانسنجي در شبكه انتقال ايران و ساخت نمونه آزمايشگاهي ترانسفورماتور تغيير فاز مبتني بر شده است. 
  باشد:ژه به شرح ذيل ميباشد. مراحل اين پروادوات الكترونيك قدرت مي

  دنيا به همراه مشخصات فني و اقتصادي ربررسي انواع ترانسفورماتورهاي شيفت فاز د -1
كيلوولت ايران و امكانسنجي استفاده از ترانسفورماتورهاي شيفت فاز در جهت كنترل  400و  230مطالعه و بررسي شبكه  -2

 در شبكه حاضر و شبكه آينده شارش توان

 هاي شيفت فاز قابل استفاده در شبكه انتقال ايرانري ترانسفورماتوبررسي مشخصات فن -3

 380كيلوولت به 20يك نمونه آزمايشگاهي ترانسفورماتور شيفت فاز با سطح ولتاژ  و طراحي مشخص نمودن مشخصات فني -4
 درجه اي 15و شيفت فاز حداكثر  كيلوولت آمپر 400ولت با ظرفيت حداكثر 

 3بند مطابق نتايج ساخت نمونه آزمايشگاهي ترانسفورماتور شيفت فاز  -5
 ررسي نقايص آنو ب ساخته شدهتحويل موقت نمونه آزمايشگاهي ترانسفورماتور  -6

  برداري و تعمير و نگهداري از آن.تحويل دائم تجهيز ساخته شده بعد از رفع نقايص به همراه تدوين دستورالعمل بهره -7
  (خروجي مورد انتظار): ييمشخصات محصول نها

ولت با ظرفيت حداكثر  380كيلوولت به 20يك نمونه آزمايشگاهي ترانسفورماتور شيفت فاز با سطح ولتاژ پروژه محصول نهايي اين 
و برداري و تعمير و نگهداري تجهيز ساخته شده به همراه دستورالعمل بهره ايدرجه 15و شيفت فاز حداكثر  كيلوولت آمپر 400
در جهت كنترل  اين ترانسفروماتورهاامكان سنجي استفاده از  بررسي انواع ترانسفورماتورهاي شيفت فاز در دنيا و شامل هايرشگزا

 باشد.مي ايران شارش توان در شبكه انتقال حاضر و شبكه آينده
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
 اطالعات تماس:

  :4451داخلي  88079400تلفن 

 :09912504727موبايل  
  :آدرس پست الكترونيكيaesmaieli@nri.ac.ir 

 


