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:مشکل

گیفرسودموجبتخریبیاثرباکهترانسفورماتور،روغنمحفظهبهورودیهوایدرآلودگیوباالرطوبتوجود

.گرددمیترانسفورماتورمفیدعمروراندمانکاهشوروغنباالی

:حلراه
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:خروجی
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بیش تریناآن هتعمیرونگهداریتهیه،هزینهوهستندبرقهایشبکهتپندهقلبانتقال،وتوزیعفوقترانسفورماتورهای
استاملیعمخرب ترینرطوبت.می کنداعمالکشور،منطقه ایبرقشرکت هایشبکهبه،رامیلیاردیچندهزینهبامالیبار
. شودظاهرسوراخ شدگینهایتدروپوسیدگیزنگ زدگی،خوردگی،صورتبه ترانسفورماتورهابدنهرویبرمی تواندکه

لیلدبه،ورودیهوایرطوبت گیردستگاهطریقاز،ترانسفورماتورداخلبهآنغیرمجازورودرطوبت،تخریبیاثردومین
واکسیداسیونتشدیدعایقی،قدرتشدیدکاهشموجبکهاستروغنکنسرواتورمخزندربطریقازیاوآناشباع
.می گرددترانسفورماتورمعیوب شدنبهمنجرنهایتدروروغنزودرسپیری

ضرورتخیصتشکهباشد،میکبالتپایهبرسیلیکاژلمادهاستفادهباترانسفورماتورهاگیررطوبتفعلیهایدستگاه
.شودمیانجامفردتوسطوچشمیمشاهدهصورتبهآناحیاء

رایبکهباشد،میترانسفورماتورهارطوبت گیرسامانهدرکبالتپایهبرآبیسیلیکاژلهمچونسرطان زاموادوجود
دررماتورترانسفوتعمیراتخدومپرسنلمواجهکهاست،صورتیرنگبهآبیرنگاز،رنگتغییربا،مادهاشباعتشخیص
.باشدمیخطرناکبسیارحیوانی،وانسانیزیستمحیطدرآن هاضایعاتورودازناشیآلودگیومواداینبامواجهه

شرح مشکل
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:پذيرانعطافساختار

اینهایحفرهواردهستندقادراندکیموادتنهاکهاست،3Aزئولیتجاذبمبنایبرشدهساختهپیشنهادیدستگاه

ردهکعملگر،انتخاببسیارآببخارجذبدرجاذباینروایناز.هیدروژنوآبآمونیاک،ازعبارتندکهگردندجاذب

.برساندهوالیتربرگرممیلی0/1بهرارطوبتتااستقادرجاذباینهمچنینکند،میجذبراآبباالییشدتباو

معرفی محصول و مرحله اجرایی آن

:آسانكاربرد

دمتحالدرقدرتترانسفورماتور آیاکهمی دهدتشخیصهوا،بازدمیاودمجهتتشخیصحسگرابتداسامانهایندر

راقدرتترانسفورماتور بهورودیهوایرطوبتمیزانرطوبت،حسگر زمانهم.داردقراربازدمحالتدریاو

درقدرتترانسفورماتوروباشدکردهتجاوزمجازحدازورودی،هوایرطوبتکهصورتیدر.نمایدمی گیریاندازه

آبتانمایدمی کنترلمشخصیمقداردررابستردمایPIDکنترلریکباحرارتیالمنت،باشدهوابازدمحالت

گیررطوبتجاذبومی آیدپاییندماوخاموش شدهالمنترطوبت،کاهشازپس.گردددفعجاذبدر شدهجذب

.می کندپیداراقدرتترانسفورماتوربهورودیهوایدستگاهمحفظهدررارطوبتمجددجذبقابلیتزئولیت
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یکوتدوینمهندسیمقیاسدرآن،ساختهاینقشهتمامیواستشدهساختهمحصولآزمایشگاهینمونه

مدتبه،بندرعباسشهرتوزیعفوقایستگاهمحلدرقدرتترانسفورماتوررویبرشده،ساختهدستگاهازنمونه

برالزمهایکنترلوثبتآنعملکردخصوصدرمیدانیهایگیریاندازهونصبسال،فصلچهاردروسالسه

.استگردیدهانجامدستگاهاینروی

معرفی محصول و مرحله اجرایی آن

دستگاهاینانبوهتولیدصورتدروشدهدریافتهرمزگانایمنطقهبرقشرکتنامبهاختراعثبتگواهینامه

لیساحنواردرقدرتترانسفورماتورهایتمامیدرآنازتوانمیکشور،ازخارجبهوابستگیحذفبرعالوه

تمامیدرتوان،میزئولیتجاذبمادهخواصدلیلبههمچنینواخصطوربهکشور،شمالوجنوب

خروجیازناشیهایآلودگیجذببرایعامطوربهکشورآلودهشهرهایکالندرقدرت،ترانسفورماتورهای

.گیردقراربرداریبهرهموردخودروها،اگزوز
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:مزیت های فنی و رقابتی و کاربردهای محصول

.هشدحذف هوشمند و خودکار رطوبت موجود در ماده جاذب زئولیت از دستگاه رطوبت گیر هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرت در شرایط برنامه ریزی

.قدرتماتورفوراحیای ماده جاذب رطوبت گیر هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرت در زمان های برنامه ریزی شده بدون نیاز به جریان هوای ورودی به ترانس

.عنوان ماده رطوبت گیر هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرتبه  3Aزئولیتاستفاده از ماده جاذب 

.تشخیص حالت دم و بازدم در ترانسفورماتور قدرت

.حذف بازدید دوره ای از ترانسفورماتور قدرت/ به حداقل رساندن تعداد 

10ppmحذف رطوبت از هوای ورودی به ترانسفورماتور قدرت به زیر 
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:بازارهای هدف 

باشدميدستگاههربرايریالميليون200حدودسامانه،اینانبوهتوليدهزینهبرايتحقيقاتيتيمبرآورد.

حتيوترسدسدرخارجينمونهبارقابتقابلکهاستبهنحويآن،انبوهتوليدهزینههايوسامانهاینتوليدفناوري

.داردودوجپایينترقيمتوباالترکيفيتبهتوجهباهمسایه،کشورهايدرآنخارجيهاينمونهبارقابتقابل

کشور،درگيررطوبتسامانهساختکشور،منطقهايبرقهايشرکتدرموجودترانسفورماتورهايتعدادبهتوجهبا

،(...وترراحتنگهداريوتعميرامکانوبوميسازيفناورانه،دستاوردبهرسيدن)گفتهشدهقبليمزایايبرعالوه

.داشتاهدخوپيدرراچشمگيريبسيارهزینهکاهشاستریالميليارددوحدوددرکهخارجينمونهخریدبهنسبت

شرکتزمينيهايپستازبرخيترانسفورماتورهايبراياي،منطقهبرقهايشرکتترانسفورماتورهايبرعالوه

صنایعياختصاصوداخليانتقالوتوزیعفوقهايایستگاهقدرتترانسفورماتورهايبراي،برقنيرويتوزیعهاي

.گرددميتعيينمحصولهدفبازارعنوانبهنيز،کشورمختلف
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سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 

ازايتوجهقابلتعدادکشور،منطقهايبرقهايشرکتکارحالدرقدرتترانسفورماتوردستگاه10000برعالوه

تعدادبههکباشندميکارحالدرکشورمختلفصنایعداخليواختصاصيهايایستگاهدرکارحالدرقدرتترانسفورماتور

هزارهادهوجودهمچنينباشد،ميترانسفورماتوردستگاه2000تعداد،اینبرآورد.گرددميافزودهمحصولاینهدفبازار

.افزایدميمحصولاینهدفبازاربهاي،توجهقابلحجمکشور،سراسرتوزیعهايشرکتدرزميني،هايپست

بسياربازاره،خاورميانوهمسایههايکشورانتقالوتوزیعفوقهايایستگاهبرايگرفته،صورتاوليههايبررسيبهتوجهبا

.داردوجودسامانهاینارائهبرايمناسبي
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استانداردهای مرتبط

 الحاقیه بخشنامه بسته بندی مواد خطـرناک به  شماره(EEC/548/67).
با استانداردانواع ظرف رطوبت گیر مطابقDIN42576.
 روند پیر شدگی ترانسفورماتور قدرت طبق راهنمای استانداردIEC- 354

IEEE – Standard 100

ANSI Standard C42 – 100

IEC 76 Seris

IEC 354 

IEC-TPL001
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:آغازينكالم

راستایدردارد،نظردرهرمزگانایمنطقهبرقشركت
تحقیقاتیهایپروژهازآمدهدستبهنتايجسازیتجاری
شور،كمقاومتیاقتصادتوسعهمنظوربهوخوديافتهخاتمه

قدرترترانسفورماتوبهورودیهوایگیررطوبتسامانهپتنت
.رساندفروشبهرا





با تشکر از حسن توجه شما



پرسش و پاسخ


