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تدوين سند راهبردي توسعه فناوري پستهاي كمپكت متناسب با شبكه توزيع كالنشهرها
توسعه فناوريهاي تجهیزات مورد نیاز در شبكه توزيع نیروي برق كالنشهرها و رفع چالشهاي بكارگیري
بهینه آنها
سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحی شبكه توزيع كالنشهرها

برآورد مدت زمان اجراي پروژه 12 :ماه

تبیین و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:

با توسعه روزافزون شهرها و تبديل آن به كالنشهرها با جمعيت زياد كه همراه با حجم باالي مصرف انرژي الكتريكي در يك مختصات محددود
مي باشد ،مبحث تامين انرژي الكتريكي با چگالي زياد به چالش امروز صنعت برق در بخش توزيع انرژي الكتريكدي مبددگ درديدده اسدتم حجدم
باالي تاسيسات برقي مورد استفاده در كالنشهرها سبب ايجاد هزينه مالي و انساني بزرگ در بخش تعمير و نگهداري درديده و عدم وجود فضاي
كافي به همراه مسائل ايمني مرتبط با وجود شبكههاي برق در مناطق مسكوني ،توسعه اين شبكهها را در تناسب با رشد تقاضا با محدوديت روبرو
نموده استم در اين راستا در بسياري از كالنشهرهاي مربوط به كشورهاي توسعه يافته و يا در حاگ توسدعه ،راهكارهداي مدو ري در جهدت رفدع
م سائل مرتبط با برقرساني انديشيده شده كه معموال از تكنولوژيهاي نوين نيز برخوردار هستندم استفاده از اين راهكارها ميتواند سبب كداهش و
يا جلوديري از بروز مسائل و مشكالت آتي در كالنشهرهاي كشور درددم استفاده از پستهاي كمپكت پيشساخته از قبيل پسدت موبايدل ،پسدت
يونيت ،پست پدمانتد و ساير فناوريهاي مورد استفاده ،در راستاي اين هدف بهعنوان راهحل مناسبي براي پاسخگويي به محدوديتها و نيازهداي
فوق مطرح درديده استم از جمله خصوصيات پست كمپكت مي توان به مواردي مانند حداقل فضا اشغاگ شده بدليل استفاده از تجهيزات كمپكت،
سرعت در تامين انرژي برق به لحاظ پيش ساخته بودن ،پوشش كامل نيازهاي مشتري بدليل سفارشي بودن كاال ،تطابق كامل با شدرايط محديط
نصب و طراحي مناسب مكانيكي و حرارتي ،بهرهبرداري آسان و عدم نياز به آموزشهاي خاص ،افزايش قابليت اطمينان شدبكه و حد ف تعميدر و
نگهداري تابلو فشار متوسط ،عمر طوالني ،كاهش تلفات انرژي در شبكه توزيع به دليل كاهش طوگ شبكه فشار ضعيف ،مقبوليت ظاهري و غيره،
اشاره كردم امروزه كاربردهاي متنوعي براي پستهاي پيشساخته كمپكت در شبكه توزيع وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به مدواردي از قبيدل
كاربرد بهصورت پستهاي عمومي ،اختصاصي و انحصاري ،قابليت استفاده براي انبوهسازان جهت نصب در پشتبام ،بين طبقدات و يدا زيدرزمين
ساختمانهاي بلندمرتبه و شركتهاي ساختماني ،قابليت نصب در نيروداههاي بادي ،فرودداه و متدرو و غيدره اشداره نمدودم هددف از تددوين سدند
راهبر دي توسعه اين فناوري ،ايجاد الگويي از يك سلسله اقدامات بلند مدت و كوتاه مدت با توجه به چگونگي عرضه و تقاضا و تعيين مسير حركت استفاده از
پستهاي كمپكت در شبكه توزيع كالنشهرهاي ايران ميباشدم از اين رو در اين پروژه با ايجاد شناخت از ابعاد و محددوده ايدن موضدو  ،چشدماندداز توسدعه
فناوري پستهاي كمپكت ترسيم شده و اهداف و راهبردهاي مناسب در جهت تامين نيازهاي آتي كالنشهرها تعيدين مديددرددم مراحدل كلدي انجدام پدروژه
عبارتند از :








تدوين مباني سند توسعه فناوري پستهاي كمپكت متناسب با شبكه توزيع كالنشهرها
هوشمندي فناوري پستهاي كمپكت كمپكت متناسب با شبكه توزيع كالنشهرها
تدوين اركان جهتساز
تدوين برنامه اقدامات و سياستها
تدوين ره نگاشت (نقشه راه) و برنامه عملياتي
تدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني

اهداف پروژه:







تعيين مسير حركت استفاده از پستهاي كمپكت در شبكه توزيع كالنشهرهاي ايران
تعيين و ترسيم چشمانداز توسعه فناوري پستهاي كمپكت شده
طبقهبندي فناوريهاي موجود در پستهاي كمپكت
بررسي فناوريهاي موجود اين حوزه در ايران
شناخت نيازمنديهاي فناورانه







شناسايي موارد الزم جهت بوميسازي در ايران
تعيين و راهاندازي تستهاي دورهاي براي تجهيزات پستهاي كمپكت
تعريف برنامهها و پروژههاي استراتژيك براي حل و فصل نيازهاي كالنشهرها با استفاده از فناوري پستهاي كمپكت
تعريف پروژههاي كالن در سطح ملي
تدوين نقشهراه توسعه فناوري پستهاي كمپكت

مشخصات محصول نهايی (خروجی مورد انتظار):

سند راهبردي توسعه فناوري پستهاي كمپكت متناسب با شبكه توزيع كالنشهرها

