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  و پودر بوشهر بهمنيهايايستگاهكاهش سطح اتصال كوتاه زمين 

 
 دكتر شهرام جديد                                  مرتضي پورمند،حمزه روغنيان جهرمي

  شهرام كارگر،   شاهرخ خالقي                       
 ه علم و صنعت ايران  دانشگا            معاونت بهره برداري  -شركت برق منطقه اي فارس

 
 

  شبيه سازي، حادثه، ترانسفورماتور زمين، اتصال زمين،سطح اتصال كوتاه: كلمات كليدي
 
 
 
 

 خالصه
 KV هاي    ايستگاه درحوادث متعددوقوع با توجه به 

ادث، نياز به وو گسترش حو پودر بوشهر  بهمني 11/66
.  مزبور مشهود گرديده است هايپستوضعيت بررسي 
 ها نشان مي دهد كه به علت زياد بودن شدت جريان بررسي

خسارات ناشي از  ،اتصال زمين و تأخير در باز شدن بريكر
از جمله در حادثه مورخه . حوادث افزايش يافته است

 وقوع و گسترش اتصالي در يكي از ، ايستگاه بهمني12/9/82
 2 باعث آتش سوزي و نزديك به ،KV 11خطوط خروجي 

 . خسارت گرديده استميليارد ريال 
 مي توان در نوترال ،به منظور كاهش سطح اتصال زمين

طرف ثانويه ترانسفورماتور قدرت يك اندوكتانس يا مقاومت 
پيشنهاد ديگر باز نمودن اتصال زمين نقطه نوترال . نصب نمود

ستاره ثانويه ترانسفورماتور قدرت و نصب يكدستگاه 
ترانسفورماتور قدرت    ترانسفورماتور زمين مناسب براي هر 

در اين مقاله پيشنهادات فوق بررسي و مزايا و . مي باشد

معايب هر روش عنوان گرديده و شبيه سازيهاي الزم نيز 
 كه نشان مي دهدنتايج شبيه سازي . صورت پذيرفته است
 كه  داراي مزاياي متعددي استزميننصب ترانسفورماتور 

كاهش سطح اتصال  روش مناسبي براي ،عليرغم معايب آن
 .كوتاه زمين و جلوگيري از حوادث  مي باشد

 
  مقدمه-1

باال بودن سطح اتصال كوتاه شبكه معايب فراواني را در 
باال بودن . بردارد لذا كاهش آن حائز اهميت گرديده است

جريان اتصالي از طرفي باعث  افزايش درجه حرارت 
عث اعمال دستگاهها و تجهيزات مي گردد و از طرف ديگر با

ضربات الكترو ديناميكي به تجهيزات  مي گردد كه نياز به 
افزايش ظرفيت تجهيزات داشته و لذا  باعث افزايش هزينه مي 

با ازدياد شدت جريان اتصالي و براي كاهش تبعات آن . گردد
نياز است خطا هر چه سريعتر رفع و قسمت معيوب از شبكه 

. ي سريعتر و گرانتر داردجدا گردد كه اين خود نياز به كليدها

98-F-PDS-486 
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همچنين جريان زياد باعث ايجاد ولتاژهاي زياد گام و تماس 
باال بودن سطح اتصال . مي گردد كه مسائل ايمني را در بر دارد

كوتاه در هنگام بروز اتصالي و با رفع اتصالي اضافه ولتاژهاي 
 .]2و1[گذرا را نيز به دنبال دارد

ان باز شدن كليد و رفـع        در شبكه هاي فشار متوسط چون زم      
خطا نسبت به شبكه هاي انتقال طوالني تر است اين موضـوع            

  لـذا كـاهش سـطح اتصـال كوتـاه و             ،حائز اهميت  مي گردد    
سـاير اثـرات بـاال       . ]3[محدود كردن آن امري ضروري اسـت      

 : بودن سطح اتصال كوتاه عبارتند از
 بريكر ها   ،سيمهاباعث صدمه به كلمپها،  اتصاالت،        •

 .گردد مي ساير تجهيزات  و

گسـترش   تأخير در قطع بريكرها باعـث  در صورت   •
 .گردد ميو افزايش خسارت  حادثه

باعث برقدار شـدن زمـين و سـوختن دسـتگاههاي            •
 . مي گردد...  باطري شارژر و ،حساس نظير رله ها

به علت افزايش نيروهـاي الكترودينـاميكي، باعـث           •
 .صدمه به تجهيزات مي گردد

ولتـاژ  ذا تأثير سـوء بـر       ل وافت ولتاژ شديد      باعث   •
 .مي گرددمشتركين پست مزبور و پستهاي همجوار 

 
از اتصالي هاي شبكه % 90آمار نشان مي دهد كه نزديك به 

از نوع اتصال زمين بوده و  لذا كاهش سطح اتصال زمين مي 
بررسي هاي مقدماتي نشان . تواند بسيار مؤثر واقع گردد

دن سطح اتصال زمين ايستگاههاي بهمني و ميدهد كه باال بو
پودر بوشهر ناشي از طرز اتصال نوترال ثانويه 
ترانسفورماتورهاي قدرت و همچنين كوچك بودن امپدانس 
درصد ترانسفورماتورهاي قدرت بوده كه ضمن گسترش 
. حادثه، در چندين مورد منجر به آتش سوزي گرديده است

ط و تأخير در باز شدن البته نوع كليدهاي قدرت فشار متوس
در حادثه مورخه . كليد نيز از عوامل تشديد حادثه هستند

 وقوع اتصالي در يكي از خطوط ، ايستگاه بهمني12/9/82
 ضمن آتش سوزي باعث ، وگسترش آنKV 11خروجي 
 ، ترانسفورماتورKV 11 فيدر ، فيدر خروجي1تخريب 

دو  ، و ترانسفورماتورهاKV 66تابلوهاي حفاظتي خطوط 

 و معيوب شدن باطري KV 66دستگاه ترانسفورماتور جريان 
شدت . گرديده است)  ميليارد ريال خسارت2حدود (شارژر 

زياد جريان و تأخير در باز شدن بريكر به گونه اي بوده است 
با سطح (كه سيم مسي نوترال ثانويه ترانسفورماتور قدرت 

خطا ثبات . ذوب گرديده است)  ميلي متر مربع95مقطع 
 6/6 را تا KV 11جريان پيك ناشي از اتصالي سمت 

 6/39معادل ( كيلوولت ثبت نموده است 66كيلوآمپر در سمت 
ايستگاههاي فوق از ايستگاه هاي ). كيلو آمپر در سمت ثانويه

قديمي شهرستان بوشهر بوده و طرز اتصال ترانسفورماتور 
ويه به طور قدرت آنها مثلث به ستاره و نقطه نوترال ستاره ثان

قابل ذكر است كه در زمان . مستقيم به زمين متصل شده است
 قطعاٌ سطح اتصال زمين به اندازه فعلي زياد ،طراحي پست

نبوده است بلكه با توجه به گسترش شبكه سطح اتصال كوتاه 
گرچه با . نيز افزايش يافته و لذا حوادث نيز زيادتر شده است

 KV(فورماتورهاي قدرت توجه به سطح ولتاژ ثانويه ترانس
از ضعف %) 9/7(   كوچك بودن امپدانس درصد آنها ،)11

 .هاي طراحي ايستگاه مي باشد
در اين مقاله به منظور كاهش سطح اتصال كوتاه تكفاز به 

سپس مزايا و معايب هر . زمين روش هايي ارائه گرديده است
روش عنوان گرديده و شبيه سازيهاي الزم نيز صورت 

نتايج شبيه سازي مؤيد اين نكته است كه  . استپذيرفته 
 كه  داراي مزاياي متعددي استزميننصب ترانسفورماتور 

 روش مناسبي براي كاهش سطح اتصال ،عليرغم معايب آن
 .كوتاه زمين و جلوگيري از حوادث مي باشد

 
  انواع روشهاي زمين كردن -2

روشهاي گوناگون زمين كردن نقطه نوترال 
ورهاي قدرت شبكه در زير آورده شده ترانسفورمات

هر روش داراي مزايا و معايبي مي باشد كه . ]4و5و6[است
اگر .  شبكه انتخاب مي گردد شرايط و پارامترهاي،بسته به نوع

نياز ) سلفي(از نقطه نظر قدرت قطع بريكر يا اثرات اندوكتيو 
به محدود كردن جريان اتصالي باشد از زمين كننده ها 

)Neutralizer (گرچه ممكن است . استفاده مي گردد
معموالٌ با استفاده . امپدانس مؤلفه صفر خيلي هم افزايش نيابد
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از اين زمين كننده ها تعداد اتصال زمين در شبكه حدود   
البته به هنگام اتصال زمين . ]4[ درصد كاهش مي يابد 30-20

زايش افزايش يافته كه اين امر باعث اف% 73ولتاژ فازهاي سالم 
در . مي گردد) از نظر سطح عايقي و ايزوالسيون شبكه(هزينه 

 كيلو ولت به لحاظ كاهش 110شبكه هاي با ولتاژ بيش از 
 حتماٌ نقطه نوترال ،هزينه هاي مربوط به ايزوالسيون و مقره ها

 ).  زمين مؤثر(ترانسفورماتور بايستي زمين گردد 
 شبكه زمين نشده •
نسبت امپـدانس مؤلفـه     (شبكه زمين شده بطور مؤثر       •

 ) مي باشد3صفر به مؤلفه مثبت كوچكتر از 
 شبكه با زمين مقاومتي •
نسبت امپدانس  (شبكه با زمين اندوكتيو يا رآكتانسي        •

 )  مي باشد3مؤلفه صفر به مؤلفه مثبت بزرگتر از 
 )سلف پترزن(شبكه با زمين رزونانسي  •

 
  روشهاي پيشنهادي كاهش سطح اتصال زمين-3

شنهادي جهت كاهش سطح اتصال زمين روشهاي پي
با توجه به . ايستگاههاي بهمني و پودر به شرح زير هستند

اينكه معموالٌ طرز اتصال ثانويه ترانسفورماتورهاي قدرت 
 فوق توزيع مثلث بوده و براي ارتباط آنها با زمين يايستگاهها

 ارائه  زير پيشنهادات،از ترانسفورماتور زمين استفاده مي گردد
بنابر اين اجراي اين پيشنهادات از نظر مطابقت . ديده استگر

با ساير ايستگاهها و افزايش ولتاژ شبكه فشار متوسط در حين 
 .اتصالي نيز مشكلي را ايجاد نخواهد نمود

باز كردن زمين نقطـه سـتاره ثانويـه ترانسـفورماتور            •
ترانسفورماتور (قدرت و نصب ترانسفورماتور زمين      

 ).نولساز

در نقطه نوترال ستاره ثانويه     ) بوبين( پيچ   نصب سيم  •
 .ترانسفورماتور قدرت

ــه     • ــتاره ثانوي ــوترال س ــه ن ــت در نقط نصــب مقاوم
 .ترانسفورماتور قدرت

در اين مقاله روش هاي پيشنهادي با در نظر گرفتن نكات 
 اقتصادي و بهره برداري با هم مقايسه و مزايا و معايب ،فني

 .اسب انتخاب مي گرددهر يك عنوان و در نهايت روش من

  يه سازيشب -4
 Matlab وEmtpاز نرم افزارهاي شبيه سازي به منظور 

روش ( مدار شبكه تحت بررسي 1 شكل .استفاده شده است
به منظور بررسي حاالت گذرا و . را نشان مي دهد) پيشنهادي

 اثر وصل و قطع غير همزمان پلهاي بريكر در ،اضافه ولتاژها
  جهت افزايش دقت نتايج.  گرديده استشبيه سازيها منظور

 ظرفيت خازني خطوط فشار متوسط نيز منظور ،شبيه سازي
همچنين زمانهاي كليدزني و مقادير و . گرديده است

پارامترهاي مختلف تغيير داده شده و شبيه سازي تكرار 
 بار حالت هاي شبيه سازي تكرار 50بيش از . گرديده است

در زمان .  ثانيه مي باشد5/0زي طول زمان شبيه سا. شده اند
ميگردند   ميلي ثانيه پلهاي بريكر بطور غيرهمزمان وصل8-10

 ميلي ثانيه اتصال زمين بوجود آمده و در زمان 32در زمان 
  ميلي 495 ميلي ثانيه اتصال زمين رفع مي گردد در زمان 452

شبيه . ثانيه پلهاي بريكر بصورت غير همزمان قطع مي گردند
 .انجام گرديده است چهار حالت زير سازي در

ستاره ثانويه ترانسفورماتور   نقطه نوترال     وضعيت موجود،     -1
 .مي باشد زمينقدرت 

 بـاز   قدرتستاره ثانويه ترانسفورماتور    نوترال   زمين نقطه    – 2
 نصـب شـده     ي آمپـر  500بوده و ترانسـفورماتور نولسـاز       

 .است
ــيچ -3 ــيم پ ــوبين( س ــتاره 14) ب ــه س ــي در نقط ــه  اهم  ثانوي

 .ترانسفورماتور قدرت نصب شده است
 اهمي در نقطـه سـتاره ثانويـه ترانسـفورماتور           14 مقاومت   -4

 .قدرت  نصب شده است
  :فرضيات

o يــك ترانســفورماتور منظــور ها تنهــادر شــبيه ســازي 
 دوطبيعــي اســت در صــورتيكه   . گرديــده اســت 

ترانسفورماتور با هم مـوازي باشـند، جريـان اتصـال           
بـه مراتـب    ) موجـود   حالـت    (   نويـه زمين سمت ثا  

 .بزرگتر خواهد بود
o        مگاولـت   497 سطح اتصال كوتاه در ايستگاه بهمني 

 X/R كيلوولـت و نسـبت       67 ولتاژ منبع تـونن      آمپر،
ترانسـفورماتور  .  در نظر گرفته شده است      63/2برابر  
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مثلـث بـه     اتصال ، مگاولت آمپر  30قدرت با ظرفيت    
 و امپـدانس درصـد      KV 11/66نسبت تبديل    ،ستاره

 .مي باشد% 9/7
 
  ) موجودوضعيت  ( 1حالت  -1-4

در اين حالت ثانويه ترانسفورماتور قدرت بطور مؤثر زمين 
هر اتصالي تكفاز زمين منجر به عبور جريان اتصال . شده است

جريان   الف-2   شكل. زمين بسيار زيادي خواهد گرديد
حالت اتصالي نشان ثانويه ترانسفورماتور قدرت را در نوترال 
 بسيار بزرگ مقداري جريان اتصالي داراي دامنه . ميدهد

 دستگاه ترانسفورماتور در دواگر . مي باشد ) كيلو آمپر5/17(
  دو برابرنزديك بهپست مزبور موازي باشند دامنه اين جريان 

بوده و  كيلو آمپر 23دامنه جريان در سيكل اول . مي گردد
 . ميرايي متفاوت خواهد بود زمان مدت  شبكهX/Rنسبت  به بسته
 زمين ثانويه ترانسفورماتور - ولتاژهاي فاز الف-3شكل  

 ولتاژ فاز اتصالي ،در زمان اتصالي. قدرت را نشان مي دهد
افزايش و ولتاژ فاز % 11از فازها حدود صفر بوده و ولتاژ يكي 

 - ولتاژهاي فاز  الف-4شكل . ديگر  شديداٌ كاهش يافته است
در زمان .را نشان ميدهد)  ولت230مصارف (ين مشتركين زم

كه باعث  به شدت كاهش يافته ز ولتاژهاي دو فااتصال زمين
  الف-5شكل . صدمه به تجهيزات مشتركين خواهد گرديد

را نشان  مي دهد ثانويه ترانسفورماتور قدرت ولتاژ نوترال 
مقاومت زمين موثر نوترال ).  كيلو ولت4حدود (

در .  اهم در نظر گرفته شده است2/0ماتور قدرت ترانسفور
چنانكه در عمل در (صورت باال بودن مقاومت شبكه زمين 

و در نظر گرفتن ) پست مزبور اينگونه بوده است
 دامنه ولتاژ بسيار بيشتر ،ترانسفورماتور قدرت دوم ايستگاه

لذا اضافه ولتاژهاي نوترال ترانسفورماتور قدرت . خواهد بود
 استفاده از زمين امپدانسي نيز مشكلي را براي ناشي از

 .ترانسفورماتور قدرت ايجاد نخواهد نمود
 
  ) نصب ترانسفورماتور زمين ( 2حالت  -2-4
 چون اتصال ثانويه ترانسفورماتور قدرت ايستگاههاي  

فوق توزيع معموالٌ بصورت مثلث مي باشد لذا در ثانويه 

نصب ) نولساز(ور زمين ترانسفورماتورهاي قدرت ترانسفورمات
  اتصال زمين نقطه نوترال ،حالت در اين. مي گردد

ترانسفورماتور قدرت باز گرديده و ترجيحاٌ يكدستگاه 
 KV 11 آمپري بر روي باسبار 500ترانسفورماتور زمين 

 KV 20،  1000ترانسفورماتور زمين . (]9و8[نصب مي گردد
حد اكثر به  جريان اتصال زمين را KV 11آمپري در شبكه 

به هنگام اتصال )  آمپر محدود مي نمايد550 -500حدود 
و ترانسفورماتور ثانويه ترانسفورماتور قدرت زمين جريان 

 شكل موج جريان نوترال .زمين بسيار كاهش مي يابد
 اين دامنه. آمده است پ-2ترانسفورماتور قدرت در شكل 

 دواگر . استكاهش يافته  كيلو آمپر 6/0به  5/17ازجريان 
دستگاه ترانسفورماتور در پست مزبور موازي باشند دامنه اين 

جريان اتصالي يك فاز به . جريان چندان زيادتر نخواهد بود
. آمپر محدود خواهد گرديد 1200  حدودزمين حداكثر به

 نقطه نوترال ترانسفورماتور قدرت را نشان  ولتاژ ب-5ل شك
 نقطه نوترال ولتاژي معادل ،به هنگام اتصال زمين. مي دهد

ولتاژ فاز زمين پيدا كرده است كه با توجه به باال بودن 
مقاومت شبكه زمين ايستگاههاي مزبور در حالت فعلي نيز 

ضمن اينكه . ولتاژي كمي كمتر از چنين ولتاژهايي وجود دارد
قطع و وصل غير همزمان پلهاي بريكر نيز باعث بروز اضافه 

).  ميلي ثانيه470 و 8زمانهاي (است ولتاژهاي گذرا شده 
ولتاژ (قدرت ثانويه ترانسفورماتور  ولتاژهاي  ب-3شكل 

لتاژ فاز به زمين فازهاي سالم به و. را نشان ميدهد) زمين -فاز
 چون اتصال اما .افزايش يافته است% 73ميزان 

 زيگزاگ - ستاره يا ستاره -ترانسفورماتورهاي توزيع مثلث 
مصرف  ولتاژ برمي ماند و لذا ثابت تركين مشولتاژ مي باشد 
ولتاژ فاز به زمين . اشتدتأثيري نخواهد هيچگونه كنندگان 

نظر به مقايسه شكل .  آمده است ب-4ل مشتركين در شك
نصب  (3 اين حالت مشابه حالت ،موجهاي جريان و ولتاژ

مي باشد جز اينكه به هنگام اتصال زمين و يا قطع و ) مقاومت
زمان پلهاي بريكر اضافه ولتاژهاي گذرا بوجود  وصل غير هم

البته چون بريكرهاي فشار متوسط تنها . ]11و10 [مي آيد
داراي يك مكانيزم قطع و وصل هستند امكان قطع و وصل 

با توجه به اختصاصي . غير همزمان پلهاي بريكر وجود ندارد
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مشابهت با ترانسفورماتور زمين (نبودن ترانسفورماتور زمين 
امكان جايگزيني سريع آن به هنگام نياز  ،)ر ايستگاههاساي

  .وجود دارد
نظر به اينكه نصب مقاومت در نوترال ترانسفورماتور زمين، 

مي باشد لذا اين ) 2حالت (حالت خاصي از حالت فوق 
ضمن اينكه با مقاومت نوترال، . موضوع بررسي نگرديده است

صال زمين  درصد از شدت جريان ات20-10معموالٌ حدود 
. كاسته  مي گردد و جريان اتصال زمين زودتر ميرا مي شود

 مي زياداين حالت در پستهايي كه كاپاسيتانس خازني سيستم 
باشد كاربرد دارد و تأثيري بر موضوع مورد بحث ما ندارد 

 .]11و10[
 
 )نصب مقاومت (3حالت  -3-4

 اهم در نوترال 14    در اين حالت مقاومتي به اندازه 
اين مقاومت بايستي . رانسفورماتور قدرت نصب مي گرددت

تحمل )  ثانيه30 ثانيه يا 10(توان نامي را براي مدت كوتاهي 
شكل موج جريان نوترال ترانسفورماتور قدرت در . نمايد

جريان محدود گرديده است و فاقد .  آمده است ب-2شكل 
 شكل موج  ولتاژ نوترال ترانسفورماتور. ميرايي مي باشد
چنانكه ديده مي .  آورده شده است پ-5 قدرت در شكل

شود به هنگام قطع و وصل غيرهمزمان پلهاي بريكر اضافه 
 نمي آيد اما به هنگام اتصال زمين اضافه  ولتاژ گذرا بوجود

در زمان اتصال . بوجود مي آيد% ) 73به ميزان (ولتاژ دائمي 
يي مي باشد  زمين مقاومت داراي توان اكتيو مصرفي بسيار باال

ترانسفورماتور قدرت و همچنين اضافه بار كه مي تواند باعث 
لذا باال بودن توان حقيقي . در شبكه گردد ]4[ ايجاد ناپايداري

به . مي رود مصرفي مقاومت  يكي از معايب اصلي آن بشمار 
علت سفارشي و اختصاصي بودن مقاومت در صورت بروز 

ني آن به راحتي امكان  تهيه و جايگزي،مشكل براي مقاومت
پذير نيست ضمن اينكه به دليل اختصاصي بودن قيمت آن از 

در صورت .  مي باشد  ترگرانقيمت ترانسفورماتور زمين 
تبديل مجدد سيستم به نوع زمين شده كليه تنظيمات رله ها 

 . مي بايست تغيير يابند
 

 )نصب بوبين (4حالت  -4-4
 اهم در 14با رآكتانس ) بوبين( در اين حالت يك سيم پيچ 

شبيه سازي . نوترال ترانسفورماتور قدرت نصب مي گردد
نشان مي دهد كه كليه شكل موجهاي ولتاژ و جريان دقيقاٌ 

به علت . مي باشد) نصب ترانسفورماتور زمين (2شبيه حاالت 
 تهيه و ،اختصاصي بودن بوبين در صورت بروز مشكل

ت و هزينه آن نيز از جايگزيني آن به راحتي امكان پذير نيس
در صورت تبديل . هزينه ترانسفورماتور زمين بيشتر است

مجدد سيستم به نوع زمين شده كليه تنظيمات رله ها مي 
به جاي سيم پيچ تكفاز مي توان از يك . بايست تغيير يابند

ترانسفورماتور زمين استفاده نمود بنحوي كه ترمينالهاي فشار 
نموده و سپس بعنوان يك بوبين قوي آن را به يكديگر متصل 

چون نتايج . در نقطه نوترال ترانسفورماتور قدرت نصب نمود
 دقيقاٌ با حالت ،شكل موج جريانها و ولتاژهاي اين حالت

نصب ترانسفورماتور زمين يكسان مي باشد از اين به بعد 
البته .  مي گردند    بعنوان حالت پيشنهادي ذكر4 و 2حالتهاي 

 پيشنهادي ترجيحاٌ نصب ترانسفورماتور زمين منظور از حالت
) بصورت بوبين(در نقطه نوترال ثانويه ترانسفورماتور قدرت 

 .خواهد بود
 
 پيشنهاديحالتهاي  و موجود مقايسه حالت -5

 مقاومت و يا ،    در هر سه حالت نصب سيم پيچ
ترانسفورماتور زمين سطح اتصال كوتاه كاهش مي يابد ولتاژ 

در . افزايش مي يابد% 73 به هنگام اتصالي حدود فازهاي سالم
بخصوص ( حالت به هنگام قطع و وصل بانك خازني 4هر 

ذيالٌ حاالت . اضافه ولتاژهاي گذرا ايجاد مي گردد )وصل هنگام
 .مختلف از نظر ساير مشخصات بايكديگر مقايسه مي گردند

 
    مزاياي نصب مقاومت

 .اضافه ولتاژهاي گذرا بوجود نمي آيد
 

     معايب نصب مقاومت
 . مقاومت داراي توان حقيقي مصرفي بااليي مي باشد -1
 در صـورت بـروز مشـكل        ،به دليل اختصاصي بـودن     -2

 .تهيه و جايگزيني سريع نمي باشد امكان ،مقاومت براي
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 .هزينه آن به علت اختصاصي بودن زيادتر است -3

احتمال ايجاد ناپايداري بخصوص در صورت استفاده        -4
اي كوچك كه توان توليدي شبكه محدود        در شبكه ه  
 .مي باشد

 .هنگام اتصال زمين اضافه ولتاژ دائمي بوجود مي آيد -5

   
   مزاياي نصب بوبين يا ترانسفورماتور زمين

    همانطور كه اشاره گرديد بوبين و ترانسفورماتور زمين 
به خصوص ترانسفورماتور زمين . دقيقاٌ نتايج يكساني دارند

 عنوان بوبين استفاده شود كه اين حالت توصيه  مي تواند به
 .مي گردد

به علت اختصاصي نبودن ترانسفورماتور     (هزينه كمتر    -1
 ).زمين

امكان تهيه و جايگزيني سريع با نوع مشابه بـا توجـه             -2
بــه اينكــه معمــوالٌ در پســتهاي فــوق توزيــع از      

 .ترانسفورماتور زمين استفاده مي گردد

و لذا كاهش احتمال    ) صاليهنگام ات (توان اكتيو كمتر     -3
 .ناپايداري شبكه و عدم اضافه بار ترانسفورماتور

 
 معايب نصب بوبين يا ترانسفورماتور زمين

ايجاد اضافه ولتاژهاي گذرا در صورت قطع و وصـل           -1
بــا توجــه بــه اينكــه ( غيــر همزمــان پلهــاي بريكــر 

بريكرهاي فشار متوسط براي هر سه پـل تنهـا داراي           
 لذا امكان ايجاد ايـن نـوع اضـافه          يك مكانيزم هستند  
 )ولتاژ وجود ندارد

ايجاد اضافه ولتـاژ گـذرا در صـورتيكه كاپاسـيتانس            -2
 .]11[سيستم زياد باشد 

 .ايجاد اضافه ولتاژهاي دائمي هنگام اتصال زمين -3
 مقايسـه وضـعيت موجـود و پيشـنهادي را از            1جدول شماره   

 .نقطه نظر موارد فني نشان مي دهد
 

  نتيجه گيري-6
معايب و مشكالت فراوان باال بودن سطح اتصال با توجه به 

بخصوص در ايستگاههاي .  كاهش آن ضروري است،زمين
 سطح اتصال زمين بسيار باال بوده و بهمني و پودر بوشهر

 باعث اضافه ولتاژهاي گذرا و برقدار شدن ،جريانهاي زياد
حوادث و خسارات فراوان ناشي . شبكه زمين  گرديده است

 آن نياز به كاهش سطح اتصال زمين را بسيار ضروري نموده از
 بهره برداري و ،)1جدول (مقايسه نتايج فني  نظر به .است

 يعني نصب ترانسفورماتور زمين يا ، روش پيشنهادياقتصادي
بخصوص اتصال ترمينالهاي فشار قوي ترانسفورماتور (بوبين 

بهترين شيوه ) زمين به يكديگر و استفاده به عنوان يك بوبين
كاهش اتصال زمين ايستگاههاي بهمني و پودر شهر بوشهر مي 

 .به شرح زير خواهد بودباشد كه مزاياي آن 
محدود كردن جريان اتصال زمـين و كـاهش آن بـه             •

% 90با توجـه بـه اينكـه        (مقدار فعلي   % 4/3كمتر از   
اتصالي ها از نوع اتصال زمين هستند تقريبـاٌ حادثـه           

 ).  يدايجاد نخواهد گرد

 افزايش ايمني و جلوگيري از ولتاژهاي گام و تماس  •
  جلوگيري از صدمه به تجهيـزات و افـزايش طـول        •

به علت كاهش جريانهاي زيـاد حرارتـي و         عمر آنها   
 الكتروديناميكي

 كاهش خاموشي جلوگيري از گسترش حادثه و  •
) هنگام اتصـالي  ( جلوگيري از تأثير سوء افت ولتاژ        •

 مشتركينبر 
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 )روش پيشنهادي( دياگرام مدار مورد شبيه سازي - 1شكل 

 
 

  موجود و پيشنهاديحالتمشخصات فني مقايسه   -1جدول 
 معيار انتخاب وضعيت پيشنهادي وضعيت فعلي عنوان

 كمتر  كيلو آمپر43/0  كيلوآمپر5/12  نوترال نقطهجريان
 كمتر و آمپر كيل43/0  كيلو آمپر7/1  اوليه درجريان اتصالي

 كمتر  كيلو ولت5/6  كيلو ولت4 ولتاژ نوترال ترانسفورماتور
 ثابت ثابت  فاز2كاهش شديد در   ثانويهL_Lولتاژ اتصالي 
 ثابت سالم فاز 2افزايش ولتاژ  و افزايشكاهش  فاز 2 - فاز صفر1  ثانويهL_Gولتاژ اتصالي 
 تثاب ثابت  فاز2كاهش نسبي   اوليهL_Lولتاژ اتصالي 

 ندارد ندارد دارد مشتركينولتاژ بر تأثير 
 ندارد ندارد دارد ولتاژ ساير پستهابر تأثير 

 كمتر جريان نولساز= حداكثر شديد جريان اتصال زمين
 كمتر ندارد بسيار زياد ولتاژ گامي و تماسي در پست

 ندارد دارد دارد اضافه ولتاژ گذراي وصل بانك خازني
 ندارد دارد ندارد  شبكهاضافه ولتاژ دائمي در

 ندارد ندارد ندارد اضافه ولتاژ قطع و وصل غير همزمان پل بريكر
 13 9 3 جمع امتياز
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  جريان نوترال ترانسفورماتور قدرت حالت موجود-)  الف-2(شكل 

 
 

 
 )نصب مقاومت( جريان نوترال ثانويه ترانسفورماتور قدرت –)  ب –2(شكل 

 
 

 
 )نصب اندوكتانس يا ترانس زمين(ريان نوترال ثانويه ترانسفورماتور قدرت  ج–)  پ –2(شكل 

 
 

 
   ولتاژ فاز زمين ثانويه ترانسفورماتور قدرت حالت موجود-)  الف-3(شكل 
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 )نصب ترانسفورماتور زمين يا بوبين( ولتاژ فاز زمين ثانويه ترانسفورماتور قدرت -)  ب-3(شكل 

 

  

 
  ولت حالت موجود230ژ فاز زمين مشتركين  ولتا-)  الف – 4(شكل 

 

  

 
 ) مقاومت- بوبين –نصب ترانسفورماتور زمين ( ولتاژ فاز زمين مشتركين –)  ب-4(شكل 

 

   

 
   ولتاژ نقطه نوترال ستاره ثانويه ترانسفورماتور قدرت حالت موجود-)  الف-5(شكل 
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 )ب ترانسفورماتور زمين يا بوبيننص( ولتاژ نوترال ترانسفورماتور قدرت -)  ب-5(شكل 

 
 
 

 
 )نصب مقاومت( ولتاژ نوترال ثانويه ترانسفورماتور قدرت –)  پ-5(شكل 
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طراحي  استاندارد “،  203  مجلد وزارت نيرواستاندارد  ]8 [
معيارهاي  -  كيلو ولت 400 و 230 پستهايبهينه 

كي طراحي و مهندسي انتخاب ترانسفورماتور زمين و كم
 1377خرداد  ”

 استاندارد “،  2  مجلد وزارت نيرواستاندارد  ]9 [
 جلد دوم راهنماي -ترانسفورماتورهاي زمين نوع روغني

 1375مهر  ”كاربرد 
 استاندارد “،  19 مجلد 10 شماره وزارت نيرو استاندارد ]10[

 گزارش تكميلي -  كيلو ولت20/63طرح پستهاي 
 1374  سال”بررسي زمين كردن نوترال

 استاندارد “،  19 مجلد 10 شماره وزارت نيرواستاندارد  ]11[
 گزارش  بررسي زمين -  كيلو ولت20/63طرح پستهاي 
 1372 بهمن ”KV 20/63 در سيستمهاي كردن نوترال

 “،  1219 مجلد 38 شماره وزارت نيرواستاندارد  ]12[
 - معمولي  كيلو ولت20/132)33 (استاندارد پستهاي

 1375 سال ”ه ايحفاظت رل
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