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 برق اصلی پاالیشگاه نفت ستاره خليج فارس پست در GISژي تكنولوي از گيرهرهب
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 هچكيد

  
وان به عن که پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس اصلی برق در پست  GISلتوکیلو 231 يسوئیچگیرهااز میز آموفقیتده ستفاا

یی لگوا تواند در دنیا است، می بینظیر ییاجرایک نمونه  وت گازي کشور جمهوري اسالمی ایران بزرگترین پاالیشگاه میعانا
در  GISي سوئیچگیرهاو پستها ده از ستفاابه سابقه ا بتدا مقالهین در ا. د شوح مطرپاالیشگاهی ي هاوژهیگر پراي دمناسب بر

ره شااند دار AIS ينسبت به پستها GIS ينی که پستهاـــفزات متیاو االیل دبه ه و خته شدداشابه پرـــمي هاوژهپر
کثر در ا مهمی کهي جنبههااز یکی د. معرفی میشوح و طرــمختصر مر به طور حی سوئیچگیر مذکواطرل صوامه د. در ادامیشو

آن ین مقاله به در امختصر ر ست که به طواها حطردي قتصاي ایژگیهاد، ومیگیرار مد نظر قرو توجه رد مهندسی موي هاوژهپر
 GISپست زات متیااعی ـقوایک نمونه ان به عنوو ئه ارا پاالیشگاهسوئیچگیر اي جراند ي روبندنمازین مقاله د. در امیشوره شاا

ازي ندا  ن راهمادر زها رباسباژ در لتاولقا ه انهایت پدیدد. در مشابه مقایسه میشوي هاحبا طر حطراي جرن اماص زخصودر 

 د.ئه میشواراصالحی ي اهارهکاو راالیل فنی و دسی رپست بر

 

 گشتیزباراي گذژلتارت، وقدي کلیدها،  GISپست ي یاامز : يکلیدت کلما
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 مقدمه
 

اي برد موجوي گزینههااز یفا میکند. یکی را امین و زمختلف ي هازنقش عایق بین فااي آزاد معمولی هوي پستهادر 
نسبت به ي عایقی بهتراص خوداراي  SF6 ز ینکه گااست. با توجه به زي اعایق گاده از ستفااپستها د بعااکوچکتر ساختن 

مقایسه با در کلی پست د بعاانتیجه و در کاهش یافته ر بسیاات تجهیزو ها زبین فاز نیارد قل فاصله عایقی مواحدا ست لذا اهو
زي در بسته با عایق گام تماي پستهااث حدر ابه منظوزم سی الربرو میکند. مطالعه ا معمولی کاهش چشمگیر پیدي پستها

س سترري در دتجار به طوود محدر بسیاي فضاو لت وکیلو 800ژ لتاوتا سطح ر مذکوي پستهان کنواهم و شد ز غاآ 1970هه د
د، یازکم ابا تري مناطق شهردر  GISي پستهااث حدامینه در زچند تجربه موفق از پس ان یراوان دارد. در افرده و رواج بو
در لین تجربه ان اوبه عنوکیلو ولت  231پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس با سطح ولتاژ ح طرژي در ین تکنولوده از استفاا

ت هزینه هنگفت عملیار و مذکوح طردر پست اث حدافضا جهت د شد. با توجه به کمبوح مطر گاهی کشورپاالیشسطح 
ان به عنو GISگزینه پست ا لذو نشد داده عملی تشخیص دي و قتصااجه وبه هیج ا با عایق هوي پستهاده از ستفا، اساختمانی

 گرفت.ار تنها گزینه عملی مد نظر قر

 
 برق پاالیشگاه نفت ستاره خليج فارس پست ت مشخصا

 
 05حدودا هر کدام   GAS Turbineهفت دستگاه ه از تولید شدان تول نتقار ابه منظو (GISبرق اصلی پاالیشگاه ) پست

و یک دستگاه ترانسفورماتور سه سیم پیچه جهت سنکرون  مگاوات 05هر کدام با توان  Steam turbineو دو دستگاه تی وامگا
رت مالی صوو فنی ت مطالعاس ساابر و  هکتاري پاالیشگاه 555وسعت ست. با توجه به ه اشداث حدا با برق شبکه نمودن پست 
بل دویش آرالت با وکیلو 231پست ژ لتاوشد. سطح  بنتخاا utilityواحد  در GISرت بهصو برق پستاث حداگرفته گزینه 

یک ، و ها   substationمربوط به تغذیه خروجی  رفید 21،   ها Turbine زورودي ار فید 9با  by passبا سکسیونر ر باسبا
 نست. جریاه انظر گرفته شددر کوپلر س بار یک فیدو  شبکه برق سراسري متصل به  MVA 40ترانسفورماتور ورودي از ر فید

ان به میزز سه فاه کوتال تصااقطع رت ست. قدامپر آ 3150ر نامی باسبان جریاو مپر آ 2500جی وخري ورودي و هارفید نامی
40 KA*1S ست. ه اشد تعیینان ها نیز به همین میزرباسباو یها دکلیه هاه کوتال تصااتحمل ه و شدر کلیه کلیدها منظواي بر

ه شداث حداطبقه  دودر ست. پست ا PLCري و فیبر نوآن تی ابستر مخابرو  DCSع نواز پست ل کنترن و توماسیواسیستم 
 ند.ا همستقر شدو سیستم کنترل  GISات تجهیزو ها رباسبادوم طبقه در  و Cable galleryپایین  طبقه درست. ا

 

 پاالیشگاه نفت ستاره خليج فارسدر  GISو   1AISي مالی بين گزینهها مقایسه
 

دي قتصاظ ابه لحا GISگزینه ،پاالیشگاهدر  AISیی ساخت پست اجرت امشکالاز نظر فصره شدم نجاي اسیهاربر مطابق

 وژه، ین پردر ا GISپست ي الیل کاهش هزینههادمهمترین از یکی  [1]ست.انسبی ي مزیتهاداراي نیز 

رت پست به صواث حداجهت ز نیارد مین موزست. مساحت آن اتامین و سنگین تسطیح ي هزینههاز و نیارد موي فضاان میز

AIS نکه پست ل آحاد شومیزده متر مربع تخمین  30,000بالغ برGIS ه شداث حدامتر مربع  986مینی به مساحت در ز

 د.میشور مذکووژه پردر  GISگزینه ن یهپذیر شدــباعث توج عامل همینو ست ا

ت بخش عملیاول در ین جدد. در اخالصه کر 1ول مطابق جدان میتورا  پاالیشگاه ر درگزینه مذکواث دو حدي اههاـینهز

 ست.ه اشدظ مین لحازتسطیح ي ساختمانی هزینهها
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Air Insulated Substations=AIS

1)  

 

 AISو  GISپست ي مقایسه هزینهها 1-ول جد

 هزینه شرح GIS )میلیارد ریال( AIS )میلیارد ریال(

 تجهیزات هزینه 240 220

 ساختمانی عملیات هزینه 20 65

 اندازي راه و نصب هزینه 10 10

 جمع 270 295

 

 

 GISي پستهاي یاامز

 [2]ست:رش ایل قابل شماح ذخص به شرر ابه طو پاالیشگاه در GISي پستهاي یاامز

 

 زنيارد موي فضا کاهش-1

ان ست که میزاکر ذبه زم الي دارد. معمولی کاهش چشمگیري نسبت به پستها GISي پستهااث حداجهت ز نیارد موي فضا

یط محیطی ابا توجه به شرا لذدارد. گی ــیی بستاهوط خطواد تعدو ها ریش باسبا، آراپستد عملکرژ لتاوین کاهش به سطح ا

ها کامال دبررین گونه کادر ا GISي پستهاده از ستفا، امینزسختی تامین از طبیعی ناشی ي یتهاودمحدو بی قآبري هاهگاونیر

هزینه ا و هود یازگی دلوآلیل دمناطق صنعتی )به از: تند رعبا GISي پست هاد بررکاه عمدارد یگر مودسد. رمناسب به نظر می

مناطق کوهستانی ، مین کافی(زسترسی به م دمین یا عدزهزینه ا ، گی هودلودن آبود یازلیل د)به ي مناطق شهر، مین(ي زباال

ي گیهادلود آجوولیل دمناطق ساحلی )به ، مین(زشیب و به تسطیح ط مسائل مربوان و یخبندف و براز لیل مسائل ناشی د)به 

 ست.ه اشدوده محدر و مناطقی که فضا به طریقی محصو،( شرجیاي هوو نمکی 

 افطرامحيط ي از تأثير پذیرم عد-2
 

بر  GIS پستاف طرد در امحیطی موجوي گیهادلوآتأثیر  ز،محفظه گادر پست ات تجهیزت و توجه به نصب کلیه قطعا با

د بررگی نمکی یا صنعتی کادلوو داراي آمناطق ساحلی ر در مذکوي سید. بدین جهت پستهارهد اقل خوابه حدد آن عملکر

منجمله جی رخام جسااز ورود اناشی ي خاموشیهات و صدماد فیزیکی سبب میشون السیوویزاین ایگر ف دطراز ند. دي داریاز

 صفر کاهش یابد.ود گونه پستها به حد ینت در انااحیو

 ارينگهدات و تعميراي و  ي دورهیسهاوبه سرز نيا کاهش-3
 

                                             ح سطوي شستشوو یس وسرم نجاد اها سبب میشوهسطح مقرص به خصوات تجهیزروي محیطی ي گیهادلوآتأثیر  کاهش
د.قع نشوز وانیارد مو GISي پستهادر ستوري امعمولی ضري پستهادر عایقی که 

تا حد اث حدن اما، زپست نصب میشونددر به سرعت و حمل ده مارت آبه صوات تجهیزم، نجااخانه رکات در ین عملیااغلب ا که

 ست.ه اشدن داده نشا AISو  GISپست اث دو حداقعی واپیشرفت دار نمو 1شکلدر یش مییابد. افزدي ایاز
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 ت.ــسه اشدداده نقشه عمومی پست نمایش  2کل شدر ست. ه اشد هـگرفت  راـبه کر ساخت پست مذکوق در فور ساختا

 نطميناایش قابليت افزا-4
 

د سبب میشواي  ي دورهیسهاوسرم نجاابه خاموشی جهت ز قل نیااحدو جی رخام جسااز ورود اخاموشی ناشی  کاهش
 شته باشد.اي دایش قابل مالحظهافزامعمولی ي نسبت پستها GISبه يپستهان طمینااقابلیت 

 ییاهوت حمالو لزله زبر ابردر  یمنی بيشترا-5
 

ده و در بوردار لزله برخوزبر ابري در مت بیشترومقام و ستحکاد از اخوص خاو چه ریکپار لیل ساختادبه  GISي پستها

 يینکه پستهاالیل دیگر به ف دطراز شت. داهند اخو AISي نسبت به پستهاي کمتررت لزله خساع زقون وماز
 

GIS  فند اپدص خصوا در ند لذرا دارمحیط ي از قل تأثیرپذیراحده و مینی نصب شدزیررت زبعضا به صوو کامال بسته ي فضادر
هستند.ردار معمولی برخوي نسبت به پستهاي یط بهتراشراز غیر عامل 

 پستاث حدن اماز کاهش-6
 

  و نصب   دبه خوط مربوي هانیوسافوندروي میبایست بر ات تجهیزي هازهینکه ساالیل دبه  AISي پستهادر 

  نسبتبه  دشوار برقرات لکتریکی بین تجهیزت االتصاانهایت و در ها مستقر زهساروي بر ي قور فشاات سپس تجهیز

 پست در سرعت به و حمل آماده صورت به تجهیزات انجام، کارخانه در عملیات این اغلب که GISي پستها

 پست دو احداث واقعی پیشرفت نمودار 1 شکل در .یابد می افزایش زیادي حد تا احداث زمان شوند، می نصب

GIS,AIS . نشان داده شده است  

 
 مشابه AISو  GISلت وکیلو  132پستدو مقایسه پیشرفت فیریکی دار نمو 1- شکل

 

 GISحی پست اطر مبانی        
 

ز گاي ها خل محفظهه در دادـــترکیب شي اـــهزفاه و شدا جدي هازفادو روش به  GISي پستها سوئیچگیر

ب ـنصك یک محفظه مشترز در هر سه فات تصاالات و اتجهیزه ترکیب شدي هازفاد. در روش نصب میشو

نصب د خوص خاي محفظههادر گانه اجدر به طوز هر فات متعلقاه شدا جدي هازفاروش  دری ـلووند ـیشـم

زي سادهبر ساوه یش عالآراین . ا دگرفته میشور به کا 300KVاز باالتر ي هاژلتاوعموما ايین شکلبرامیشوند. 

ضعیت وبر رت نظااري شودهر چند سبب د. ها نیز میشورباسباازه نددر ا موجب صرفهجویی، مکانیکین ساختما
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کیلو ولت( از نوع  231) یشگاهبرق پاالپست ژ لتاوبه سطح  توجها ـد. بـهد شاخوز سه فاات تجهیزد رعملکز و گا

 .استفاده می شودز گاي خل محفظههاه در دادـــترکیب شي اـــهزفا

ن ـــهمچنیو پست  GISي شهاـــین شکل بخدر ا.است شده داده نمایش پست عمومی نقشه 2 شکل در

 میشوند.ه نی مشاهدوبیرات تجهیز

 

 
 

 خلیج فارسپاالیشگاه نفت ستاره ه گاونیرو کلی پست ح طر 2- شکل
 

 نمایش داده شده است . OS و ESنصب تابلوهاي حفاظتی وسیستم مانیتورینگ ي نما 3شکل در 

 
 : نحوه استقرار تابلوهاي حفاظتی و سیستم کنترل 3شکل 

 

 و203-62271ره ماـــه شـب IECارد تاندـسس ااـسار ــــب GISش ـی بخـحاطر

 [3] [4]ست. اگرفته  رتصو IEC 60071-1ارد تاندـسس ااـسار ــــب  AISخش ـــباردستانداحیارـط
 

 ست.ه اجی ترسیم شدوخري هارفیداز به یکی ط مربوات تجهیز 4شکل در 
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 خروجی فیدرهاي از یکی به مربوط GIS تجهیزات واقعی استقرار نحوه - 4 شکل

 

 2ره ماـشول دـا جـست مطابق به ابخش مستقر شددر آن که ي تجهیزع بسته به نو، هر بخشز در گار فشاان میز

در قتی دکه   4زگار فشاي گیرازهندات ایزـــتجه، هر قسمتز در گار بر فشارت نظال و کنترر به منظود. میشو تنظیم

شیر ز، گاي گیرازهنداهیز ــهر تجر کناو در ر بخش ــهدر ست. ه اند پیشبینی شددار 20oc)ي ما)در د  1%± دـح

 د.کرده ستفاان امیتوز یق گارجهت تزاز آن ست که ه انظر گرفته شددر  اي هـفیکطر

 

 
 پست مختلف ش هايبخ در گاز فشار میزان-1دول شماره ج

 
 

 ازيندا و راهحل نصب اطی مراز فنی پس ي نگرهازبا

لین اري اوبا برقر، کلیه سکسیونرها بسته باشندز و تمامی بریکرها باق، بی بر GISیطی که کل پست اشردر       
، یک نقطهاز خلی پست ي دابخشهاودي از محدي قسمتهان شدقدار برور و مجاي ا پستهاـپست بط تباار
در نی زثر خاالیل دضعیت به وین د. القا میشواها رپست منجمله باسباي اـشهـایر بخـسدر هایی ژلتاو

ا ــلقژ التاومیکند. ا پیدوز بر، بریکرهاازي در موي هازنخاد وــجوهمچنین و پست د در عایقی موجوي تهاظرفی
ي سبب خطاه و پست شدون سنکري لههارحیح ـناصد رـند موجب عملکایمنی میتوات ابر مخاطروه الـعه شد
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سی ربر بروه خش عالـن بید. در اپست شوي شهاـایر بخـسن شدقدار که مانع برد شوي به نحول سیستم کنتر
[6]د.میشوح مطره ئه شداراصالحی ي احلها، راهضعیتوین اقیقتر د
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 بستن بریكر یك خطاز ناشی ر باسباه در لقا شدژ التاو محاسبه         
 

مین ي زسکسیونرهار و دـن فیـیار ـه بریکـچنانچد وـل شـطریق پست مقابل به شبکه متص، از جیوخرط خطواز گر یکی ا

بین ژ لتاوتقسیم ه ن پدیدـیات ـعلد. وـیشـلقا مانی زخاژ لتاوپست ي هارباسبادر سایر سکسیونرها بسته باشند ز و با مربوطه

 52.5ان به میزه شدم نجاا ياـهزياـبیه سـه شـمین با توجه بزا ـب GISز اــنی بین هر فزست. ظرفیت خاد اموجوي هازنخا

pF/m 3479دل مین معازا ـبر ذکوـمر باـباسز اـــهر فزن خاار مقد 1ر باسباي متر 11 حدودا لست که با توجه به طواpF 

دل عاـمه ندزاـوسط سـت هـبریکر کز هر فاي هالبا ترمیناازي موزن خاد جوویگر با توجه به ف دطرد. از میشوزده تخمین 

4000 Pf 1بطه راها به کمک رباسباه در دـقا شــلژ التاار وقدـم، هازنبین خاژ اـلتوسیم ـا توجه به تقـبو ت ـسه ادـشظ اـلح 

 د.به میشوـمحاس

(1) 

  
ز هر فا بین نیزاـظرفیت خ Ce، نامی شبکهژ لتاو Vb، بریکر ز با هر فاازي موزن ظرفیت خا  Cbتند رعبا 1بطه در رامتغیرها

GIS  مینزنسبت به ،Ve پست ر باساه در لقا شدژ التاوGIS  ي هازنخااد دـپست بسته به تعط سایر نقادر مین زنسبت

 با توجه به د. لقا میشوامختلفی ي هاژلتاد دارد، وجوژ ولتاوکه تا منبع ازي مو

در تی ومتفاي هاژلتا، ونیزیط مختلف کلیداشردر حدها ر واماتورنسفوامتصل به ترGIB ،  2و  1ر باسبال طودن بووت متفا

 ژ لتاه واسبه شدـیر محدنتایج مقا 3ره ماــشول جددر نمونه ان به عنود. ها منتقل میشورباسبا

 د:ئه میشوارا هاي پایین دست تبه پسل تصااثر در القایی ا

 
 

 شده القا فازي ولتاژ مالحظات                     

(KV) 

 ولتاژ القا محل          

 2 باسبار                 0/213 خط کلید بودن باز حالت در      

 1 باسبار              1/41 خط کلید بودن باز حالت در      

 2ترانس واحد  HVبوشینگ   1/12 واحد کلید بودن باز و خط کلید بودن بسته حالت در  

 پایین دست پست به اتصال اثر در شده القا ولتاژ - 3 شماره جدول

 با کنتاکت بریكرازي موزن خاي گيرربه کاف هد
 

ه کوتال اـتصاک ـیدل اـمعار مد 0شکل در یط مختلف قطع نمایند. اشره را در کوتال تصار و ابان نند جریااباید بتو بریکرها

و ط ـانس خـکتراب ـبه ترتی XSو  XLي انسهاـکتراست. ه اشدن داده بریکر نشاي هالیکی ترمینادنزدر یی اشبکه هودر 

 طـخو سمت منبع ن جریاراي تاخیر حالتگذو مانیها زثابت ه هندد ننشا CdLو  Cdي یتهاـمنبع هستند. ظرف

 هستند.ه خط کوتاو گشتی سمت منبع زباراي گذژلتاه وهندد ننشا ZSو ZL  هاي نسامپدا.هستند
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 هخط کوتادر مین ل زتصادل امعاار مد 5- شکل

 
ین ـبزن اـب خـنصم دـعرت وـصد. در قطع میشورت خطا توسط کلید قدن جریا، نقطه صفراز شبکه ن جریار عبو با

ژ دو لتان، وقطع کامل جریااز ست. بعد الکتریکی س اقوژ لتادل ومعاو کلید ناچیز ي سر کنتاکتهاژ دو لتا، وکلیدي هالترمینا

و فت اج رمورت، اکلید قدي هالبه ترمیناه شدل عمااسی پتانسیل ربردر  6سد. مطابق شکل رمنبع میار ه مقدــسر کلید ب
یط اه شرـته بـبسد. وـیشـد مـسر کلیژ دو لتاویش افزاباعث د که به نوبه خوا چرد شوظ سمت خط باید لحادر برگشتی شبکه 

  [ 8 ]سید.رهد انیز خو pu 2کلید به ل ترمیناي دو هاژلتاوضافه ، اکلیدو شبکه 
ل تصاانقطه از شبکه که ر سیااج مواطریق از ست ه اشدرژ شاار قطع مداز قبل ژ لتاان وه میزـه بـط کـبخش خ نیزظرفیت خا

ع کلید که مجموي هالسر ترمیناژ دو لتاوین اتخلیه میکنند. بنابرد را خوژي نرایج ره تدـب، میشوندداده برگشت ه کوتا
تحت را بریکر ي ظرفیت قطع خطاو هد اخوهاي شوندا میرهاي ارنه شداندج دست به شکل موامنبع و سمت خط ي هاژلتاو

زده ثانیه تخمین ومیکر 50ود حدآن در هر سیکل  Khz 20دپریوودحددر نوعا ر مذکوج انس موـد. فرکـهدیـمار قرد تأثیر خو
 تغییر میکند.ه کوتال تصاامحل و شبکه ت مشخصاژ، لتاوکه بسته به د میشو

 

 رتکلید قدي هالترمینا TRVاي ازنمونه  6- شکل
 

ثر د اباعث میشوه و شدوده فزا ZLنس امپدار ابر مقدف یک طره از کوتال تصاامحل ن شدو دور خط ل یش طوافزاست با اکر ذبه زم ال        
ي طوالنیترن مات زمددر نیز ر یاـساج وـمس انعکاایگر ف دطرو از کاهش یافته  TRVان میزرا و گذژ لتاویش افزر در امذکوزن خا

ر ین ماکزیمم فشاابنابرد. میشورت ه کلید قدـعمالی براي اگذژلتاواهش شیب ـــباعث کد وبه خوــنیز به نع ین موضواد که ـفتق اتفاا

برگشتی ژ لتاه ولیل پدیددبه و شبکه ژ لتاولحظه پیک ه در اـکوتط وـخطدر ین ـمل زاـتصن اقطع جریام هنگادر به عایق کلید وارده 
 [7]داد.هد اخورخ 
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، متومقا ،کتانسودـن)ابکه ـشاري دـمت اـــــل مشخصـل شامـماعواز سته دو دبه رت قدي کلیدها TRVقعی ج وامو شکل

دارد. در تگی ـبس ر ...(ـنی بریکزخا ظرفیتو لکتریکی س اوــقژ لتارت )وکلید قدت یاــخصوصو...( و نس موجی امپد، اکتانسرا

یط اشردر کلید د عملکر ايرـب IEEE Std. C37.011و  IEEE Std. C37.06  ،IEEE Std. C37.04ي اـهاردتاندـسا

 ت.ـسه ادـر شـکذاتی ـمشخصو انی ـبه تفصیل مبا میرق فوو نوسانی اي مختلف شبکه شامل میر
 

یک در  تولید TRVه کلید  شد TRVنایی باتحمل اتورتبین قدزم هماهنگی ال، سته اشدن داده نشا 7شکل در ه ـکر طون هما

ده از ستفاابا وم لزرت وـصرت در دـقي کلیدها TRVتحمل رت قددن بوود شته باشد. با توجه به محدد داجووباید رت سیستم قد

 د.نها باید کرآدن نمو امقدا هماهنگ وشبکهTRVنسبت به کاهش ر کتورایا زن قبیل خااز مختلف ات تجهیز

 
 قدرت کلید تحمل قدرت با شبکه TRV هماهنگی -7شکل 

 

 چگونگی وTDLاخیر ـیش تازـفاه ـبه اـکوتل تصااقطع در نایی کلید ایش توافزاست ه اشدن داده نشا 4شکل در که ر طون هما

ن جریاي بریکرهاارد تاندـساق ـت. طبـساته ـبسوا TRVکاهش و فع خطا زي رسادهسار توسط کلید به منظودن آن طوالنی تر کر

ن اـمزست. ه اشد تعیین 0.5μsلت ووـــکیل 400ي تاخیر جهت بریکرهان اـــمزقل احد IEC62271-100ره به شماوب متنا

 د:محاسبه میشو 2ره بطه شمااز راتاخیر 

 

(2)                                                                         Z *C    DLt 

 

-ارد تاندـساا ـابق بـه مطـت کـساس موجی خط ـنامپدا Zو بریکر ل ناـترمیدو نی بین زیت خاـظرف Cر بطه مذکودر را

تاخیر باید ن اـمزیش ازـفات ـن جهـیاابر ـبند. نظر گرفته میشودر  Ω 450ان لت به میزوکیلو 400اي بر IEC 62271شبکه100

تاخیر ندلاممعز 2000pF*2ت ـه ظرفیـبازي وـمزن اـخدن ضافه کرابا وژه ین پردر ایش یابد. افزرت انی کلید قدزظرفیت خا

=2*2000*10-12*450=1.8 μsهشدtDL ارد، ستاندي استه هااخو نتامی رـبوه الـعه دـمآت ـسدتاخیر به ن اــمزست. ب انتخاا

کلید ي تهاـتاکـبا کنازي موي هازناـب خـین نصاابرــد. بنـیکنـتضمین مرا فع خطا ه و رکوتال تصان امادر زصحیح کلید د عملکر

ند که به دارمیر ظهان اندگازسااز بعضی د جووین ابا  [9]ست.ایج اول و راتدـمي مرده و ابووري ضرآن طمئن ـمد ملکرـعاي بر

ف حذزات متیاامهمترین از ند. یکی است یافتهازي دموزن اـبه خز نیاون بد GISي پستهارت در قدي ساخت کلیدهاژي ولوتکن

 ست.ر اصل به باسباـمتر کتود و راموجوي هازننانس بین خاوز رزورـبي از وگیرـجل، هارباـباسژ در لتاي ولقاات اثرابه جز زن اــخ
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 قدرت کلید و خط ، منبع  TRV-8 شکل

 صالحیي احلهاراه
 

به ت ت مشکالـسوريرـضرت دـقي دهاـلی کلیـصي ابین کنتاکت هاازي موي هازنخاي گیرربه کادن ناپذیر بوب جتنااتوجه به  با
ات دورهاي و تعمیرن مادر زت ـسزم ال الـلیدین ـکن کاهش یابد. به همــتا حد ممه کر شدذیط اشرژ در لتاوا ـلقاز اناشی ه مدد آجوو

مین زپرسنل نسبت به ر به کاوع شراز ل ـقبه و دـشز اـمربوطه بي سکسیونرها، بریکرهان شدز باز اپس ان، گررحفاظت کار به منظو
دن یط بسته بواشردر ها ربیبرقی باسبان ماژ در زلتاولقا الیل دبه ون سنکري لههاد ریگر عملکري دسود. از شوام قداها رباسبادن کر

 53%دل معاژي لتاوکثر احدر حالت مذکودر ین که اه ـه بـهد شد. با توجاوخل ختالر اچادلین بریکر اوبستن از قبل و سکسیونرها 
د. وـنظر گرفته شدر نامی ژ لتاو 53%ان به میزه کر شدذیط اشردر چکون سنکرار ست ستینگ مدوري هد شد ضرالقا خوانامی ژ لتاو
 د.شوظ لحال حد نرمار در کوله مذرستینگ ، لذکرا قفوت االـر حـغیدر ی ـیمنایش ازـفر اوـه منظـت بـسادیهی ـب

 

 ينتيجهگير
 

ي مزیتهاس از حساي هادبررکاو باال ي هاژلتا، در وتولیدي باالژي تکنولود و منحصر به فري یژگیهاولیل دبه  GISي پستها

پاالیشگاه هاي در که د وـنمره اـشز انیارد موي ضاــبه کاهش فان میتور مذکوي پستهاي جمله مزیت هااز هستند. ردار نسبی برخو

اث و حدن اماز کاهشد.وـیشـمعمولی مي مقایسه با پستهادر ین پستها ن اشددي قتصااباعث ده و شمند بور ارزبسیا نفت وگاز

 ت.ـسا GISي اـپستهص خاي جمله خصوصیت هااز نصب نیز ن ماوژه در زسهولت مدیریت پر
 

ن مادر ز GISي اـتهـپسر فتازي رشبیهساو سی ربرد شوداده  اررـــمد نظر ق GISي پستهادر ست زم اجنبههایی که الاز  یکی

اردي جمله مواز شبکه اري نها بر پایدات آثرو ا GISي پستهار در سیااج مواسی ربرل مثاان ست. به عنوافع خطا و رنی زدـــکلی

 .دشوار داده قرل به خوبی تحت کنترو سی رباید برات ساخت تجهیزاز قبل و حی اطرن مادر زست که ا
 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 جعامر
 

سد ه گاوکلیدخانه نیراث حدا GISو  AISي مالی بین گزینههاو مقایسه فنی ارش گزو، نیرس شرکت مهندسی قد [1]

 (1382)، 4رون کا
 

 GIS ،(1385)ي پستهاف مصرزار بال و شناخت محصوارش گزب، ساتکااري شرکت سرمایهگذ [2]

 
[3] IEC 62271 -203, Gas-Insulated metal-enclosed switchgear for rated voltage above 53 kV 

, (2003)  

  
 [4] IEC 60071-1, Insulation co-ordination , (2006) 

 

 [5] IEC62271-100, High voltage alternating-current circuit-breakers, (2006) 

 

 [6] HUNDAI Co., Technical report on "Appearance of Voltage on Busbar VT during 

opening of 420 kV GIS Breaker,(2010)  

    
 

 (1385)و، تبلیغاتی پیشرو گهی ن آکانورات نتشاي، اقور فشارت قدي کلیدهال صو، اسوییچرس شرکت پا [7]
 

 [8] R. W. Alexander, D.Dufournet, Transient Recovery Voltage (TRV) For  
high-voltage circuit breakers , IEEE switchgear committee, (2010) 

                          
 

 13)رات آزاده، نتشاز، اگان السیوویزز اباي قور فشاي هاهیستگا، اشاهیخقلی شاهر طهماسب [9]
 

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

