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ﭼﻜﻴده

استفاده موفقیتآمیﺰ از سوئیﭻﮔیرﻫاي  231کیلووﻟت  GISدر پست برق اصلی پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس که به عنوان
بﺰرﮔترین پاالیشگاه میعانا ت ﮔازي کشور جمهوري اسالمی ایران و یک نمونه اجرایی بینظیر در دنیا است ،می تواند اﻟگویی
مناسﺐ براي دیگر پروژهﻫاي پاالیشگاﻫی مﻄرح شود  .در این مقاﻟه ابتدا به سابقه استفاده از پستﻫا و سوئیﭻﮔیرﻫاي  GISدر
پروژهﻫاي مـــشابه پرداخته شده و به دالیل و امتیازات فـــنی که پستﻫاي  GISنسﺒت به پستﻫاي  AISدارند اشاره
میشود .در ادامه اصول ﻃراحی سوئیﭻﮔیر مﺬکور به ﻃور مﺨتﺼر مــﻄرح و معرفی میشود .یکی از جنﺒهﻫاي مهمی که در اکﺜر
پروژهﻫاي مهندسی مورد توجه و مد نظر قرار میﮔیرد ،ویﮋﮔیﻫاي اقتﺼادي ﻃرحﻫا است که به ﻃور مﺨتﺼر در این مقاﻟه به آن
اشاره میشود .در این مقاﻟه زمانبندي روند اجراي سوئیﭻﮔیر پاالیشگاه ارائه و به عنوان یک نمونه واقـعی امتیازات پست GIS
در خﺼوص زمان اجراي ﻃرح با ﻃرحﻫاي مشابه مقایسه میشود .در نهایت پدیده اﻟقا وﻟتاژ در باسﺒارﻫا در زمان راه اندازي
پست بررسی و دالیل فنی و راﻫکارﻫاي اصالحی ارائه میشود.
کلمات کلیدي  :مﺰایاي پست  ، GISکلیدﻫاي قدرت ،وﻟتاژﮔﺬراي بازﮔشتی
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مﻘدمﻪ
در پستﻫاي معموﻟی ﻫواي آزاد نقﺶ عایﻖ بین فازﻫاي مﺨتلﻒ و زمین را ایفا میکند .یکی از ﮔﺰینهﻫاي موجود براي
کوﭼکتر ساختن ابعاد پستﻫا استفاده از عایﻖ ﮔازي است .با توجه به اینکه ﮔاز  SF6داراي خواص عایقی بهتري نسﺒت به
ﻫوا است ﻟﺬا حداقل فاصله عایقی مورد نیاز بین فازﻫا و تﺠهیﺰات بسیار کاﻫﺶ یافته و در نتیﺠه ابعاد کلی پست در مقایسه با
پستﻫاي معموﻟی کاﻫﺶ ﭼشمگیر پیدا میکند .مﻄاﻟعه و بررسی الزم به منظور احداث پستﻫاي تمام بسته با عایﻖ ﮔازي در
دﻫه  1970آﻏاز شد و ﻫم اکنون پستﻫاي مﺬکور تا سﻄﺢ وﻟتاژ  800کیلووﻟت و فضاي بسیار مﺤدود به ﻃور تﺠاري در دسترس
بوده و رواج فراوان دارد .در ایران پﺲ از ﭼند تﺠربه موفﻖ در زمینه احداث پستﻫاي  GISدر مناﻃﻖ شهري با تراکم زیاد،
استفاده از این تکنوﻟوژي در ﻃرح پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس با سﻄﺢ وﻟتاژ  231کیلو وﻟت به عنوان اوﻟین تﺠربه در
سﻄﺢ پاالیشگاﻫی کشور مﻄرح شد .با توجه به کمﺒود فضا جهت احداث پست در ﻃرح مﺬکور و ﻫﺰینه ﻫنگفت عملیات
ساختمانی ،استفاده از پستﻫاي با عایﻖ ﻫوا به ﻫیج وجه اقتﺼادي و عملی تشﺨیﺺ داده نشد و ﻟﺬا ﮔﺰینه پست  GISبه عنوان
تنها ﮔﺰینه عملی مد نظر قرار ﮔرفت.
مشﺨﺼات ﭘﺴﺖ برق ﭘاالیشگاه نفﺖ ستاره خلﻴج فارس
پست برق اصلی پاالیشگاه ( )GISبه منظور انتقال توان توﻟید شده از ﻫفت دستگاه  GAS Turbineﻫر کدام حدودا 05
مگاواتی و دو دستگاه  Steam turbineﻫر کدام با توان  05مگاوات و یک دستگاه ترانسفورماتور سه سیم پیچه جهت سنکرون
نمودن پست با برق شﺒکه احداث شده است .با توجه به وسعت  555ﻫکتاري پاالیشگاه و بر اساس مﻄاﻟعات فنی و ماﻟی صورت
ﮔرفته ﮔﺰینه احداث پست برق بهصورت  GISدر واحد  utilityانتﺨاب شد .سﻄﺢ وﻟتاژ پست  231کیلووﻟت با آرایﺶ دوبل
باسﺒار با سکسیونر  by passبا  9فیدر ورودي از  Turbineﻫا  21 ،فیدر خروجی مربوط به تغﺬیه  substationﻫا  ،و یک
فیدر ورودي از ترانسفورماتور  40 MVAمتﺼل به شﺒکه برق سراسري و یک فیدر باس کوپلر در نظر ﮔرفته شده است .جریان
نامی فیدرﻫاي ورودي و خروجی  2500آمﭙر و جریان نامی باسﺒار  3150آمﭙر است .قدرت قﻄﻊ اتﺼال کوتاه سه فاز به میﺰان
 40 KA*1Sبراي کلیه کلیدﻫا منظور شده و تﺤمل اتﺼال کوتاه کلیه ﻫادیها و باسﺒارﻫا نیﺰ به ﻫمین میﺰان تعیین شده است.
سیستم اتوماسیون و کنترل پست از نوع  DCSو بستر مﺨابراتی آن فیﺒر نوري و  PLCاست .پست در دو ﻃﺒقه احداث شده
است .در ﻃﺒقه پایین  Cable galleryو در ﻃﺒقه دوم باسﺒارﻫا و تﺠهیﺰات  GISو سیستم کنترل مستقر شده اند.
مﻘایﺴﻪ ماﻟی بﻴن ﮔﺰیﻨﻪهاي  AIS 1و  GISدر ﭘاالیشگاه نفﺖ ستاره خلﻴج فارس
مﻄابﻖ بررسیﻫاي انﺠام شده صرفنظر از مشکالت اجرایی ساخت پست  AISدر پاالیشگاه،ﮔﺰینه  GISبه ﻟﺤاظ اقتﺼادي
نیﺰ داراي مﺰیتﻫاي نسﺒی است [1].یکی از مهمترین دالیل کاﻫﺶ ﻫﺰینهﻫاي پست  GISدر این پروژه،
میﺰان فضاي مورد نیاز و ﻫﺰینهﻫاي سنگین تسﻄیﺢ و تامین آن است .مساحت زمین مورد نیاز جهت احداث پست به صورت
 AISباﻟﻎ بر 30,000متر مربﻊ تﺨمین زده میشود حال آنکه پست  GISدر زمینی به مساحت  986متر مربﻊ احداث شده
است و ﻫمین عامل باعﺚ توجــیهپﺬیر شدن ﮔﺰینه  GISدر پروژه مﺬکور میشود.
ﻫﺰینـهﻫاي احداث دو ﮔﺰینه مﺬکور در پاالیشگاه را میتوان مﻄابﻖ جدول  1خالصه کرد .در این جدول در بﺨﺶ عملیات
ساختمانی ﻫﺰینهﻫاي تسﻄیﺢ زمین ﻟﺤاظ شده است.

www.SID.ir

Archive of SID

Air Insulated Substations=AIS

)1

جدول  -1مقایسه ﻫﺰینهﻫاي پست  GISو AIS
ﻫﺰینه شرح

( GISمیلیارد ریال)

( AISمیلیارد ریال)

تﺠهیﺰات ﻫﺰینه

240
20
10
270

220
65
10
295

ساختمانی عملیات ﻫﺰینه
اندازي راه و نﺼﺐ ﻫﺰینه
جمﻊ

مﺰایاي ﭘﺴﺖهاي GIS
مﺰایاي پستﻫاي  GISدر پاالیشگاه به ﻃور اخﺺ به شرح ذیل قابل شمارش است[2]:
-1کاهﺶ فﻀاي مﻮرد نﻴاز
فضاي مورد نیاز جهت احداث پستﻫاي  GISنسﺒت به پستﻫاي معموﻟی کاﻫﺶ ﭼشمگیري دارد .الزم به ذکر است که میﺰان
این کاﻫﺶ به سﻄﺢ وﻟتاژ عملکرد پست ،آرایﺶ باسﺒارﻫا و تعداد خﻄوط ﻫوایی بستــگی دارد .ﻟﺬا با توجه به شرایﻂ مﺤیﻄی
نیروﮔاهﻫاي برقآبی و مﺤدودیتﻫاي ﻃﺒیعی ناشی از سﺨتی تامین زمین ،استفاده از پستﻫاي  GISدر این ﮔونه کاربردﻫا کامال
مناسﺐ به نظر میرسد .دیگر موارد عمده کاربرد پست ﻫاي  GISعﺒارتند از :مناﻃﻖ صنعتی (به دﻟیل آﻟودﮔی زیاد ﻫوا و ﻫﺰینه
باالي زمین) ،مناﻃﻖ شهري (به دﻟیل زیاد بودن آﻟودﮔی ﻫوا  ،ﻫﺰینه زمین یا عدم دسترسی به زمین کافی) ،مناﻃﻖ کوﻫستانی
(به دﻟیل مسائل ناشی از برف و یﺨﺒندان و مسائل مربوط به تسﻄیﺢ و شیﺐ زمین) ،مناﻃﻖ ساحلی (به دﻟیل وجود آﻟودﮔیﻫاي
نمکی و ﻫواي شرجی )،مناﻃقی که فضا به ﻃریقی مﺤﺼور و مﺤدوده شده است.
-2عدم ﺗﺄﺛﻴر ﭘﺬیري از محﻴﻂ اﻃراف
با توجه به نﺼﺐ کلیه قﻄعات و تﺠهیﺰات پست در مﺤفظه ﮔاز ،تﺄﺛیر آﻟودﮔیﻫاي مﺤیﻄی موجود در اﻃراف پست  GISبر
عملکرد آن به حداقل خواﻫد رسید .بدین جهت پستﻫاي مﺬکور در مناﻃﻖ ساحلی و داراي آﻟودﮔی نمکی یا صنعتی کاربرد
زیادي دارند .از ﻃرف دیگر این ایﺰوالسیون فیﺰیکی سﺒﺐ میشود صدمات و خاموشیﻫاي ناشی از ورود اجسام خارجی منﺠمله
حیوانات در این ﮔونه پستﻫا به حدود صفر کاﻫﺶ یابد.
-3کاهﺶ نﻴاز بﻪ سرویﺲهاي دوره اي و ﺗﻌمﻴرات و نگهداري
کاﻫﺶ تﺄﺛیر آﻟودﮔیﻫاي مﺤیﻄی روي تﺠهیﺰات به خﺼوص سﻄﺢ مقرهﻫا سﺒﺐ میشود انﺠام سرویﺲ و شستشوي سﻄوح
عایقی که در پستﻫاي معموﻟی ﺿروري استدر پستﻫاي  GISمورد نیاز واقﻊ نشود.
که اﻏلﺐ این عملیات در کارخانه انﺠام ،تﺠهیﺰات به صورت آماده حمل و به سرعت در پست نﺼﺐ میشوند ،زمان احداث تا حد
زیادي افﺰایﺶ مییابد .در شکل 1نمودار پیشرفت واقعی احداث دو پست  GISو  AISنشان داده شده است.
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ساختار فوق در ساخت پست مﺬکور به کـار ﮔرفتـه شده است .در شکل  2نقشه عمومی پست نمایﺶ داده شده اســت.
-4افﺰایﺶ ﻗابلﻴﺖ اﻃمﻴﻨان
کاﻫﺶ خاموشی ناشی از ورود اجسام خارجی و حداقل نیاز به خاموشی جهت انﺠام سرویﺲﻫاي دوره اي سﺒﺐ میشود
قابلیت اﻃمینان پستﻫايبه  GISنسﺒت پستﻫاي معموﻟی افﺰایﺶ قابل مالحظهاي داشته باشد.
-5ایمﻨی بﻴشتر در برابر زﻟﺰﻟﻪ و حمالت هﻮایی
پستﻫاي  GISبه دﻟیل ساختار یکﭙارﭼه و خاص خود از استﺤکام و مقاومت بیشتري در برابر زﻟﺰﻟه برخوردار بوده و در
زمان وقوع زﻟﺰﻟه خسارت کمتري نسﺒت به پستﻫاي  AISخواﻫند داشت .از ﻃرف دیگر به دﻟیل اینکه پستﻫاي
 GISدر فضاي کامال بسته و بعضا به صورت زیرزمینی نﺼﺐ شده و حداقل تﺄﺛیرپﺬیري از مﺤیﻂ را دارند ﻟﺬا در خﺼوص پدافند
ﻏیر عامل از شرایﻂ بهتري نسﺒت به پستﻫاي معموﻟی برخوردار ﻫستند.
-6کاهﺶ زمان احداث ﭘﺴﺖ
در پستﻫاي  AISبه دﻟیل اینکه سازهﻫاي تﺠهیﺰات میبایست بر روي فونداسیونﻫاي مربوط به خود نﺼﺐ و
سﭙﺲ تﺠهیﺰات فشار قوي بر روي سازهﻫا مستقر و در نهایت اتﺼاالت اﻟکتریکی بین تﺠهیﺰات برقرار شود به نسﺒت
پستﻫاي  GISکه اﻏلﺐ این عملیات در کارخانه انﺠام ،تﺠهیﺰات به صورت آماده حمل و به سرعت در پست
نﺼﺐ می شوند ،زمان احداث تا حد زیادي افﺰایﺶ می یابد .در شکل  1نمودار پیشرفت واقعی احداث دو پست
 GIS,AISنشان داده شده است .

شکل  -1نمودار مقایسه پیشرفت فیریکی دو پست  132کیلووﻟت  GISو  AISمشابه

مﺒانی ﻃراحی ﭘﺴﺖ GIS
سوئیﭻﮔیر پستﻫاي  GISبه دو روش فازﻫاي جدا شده و فازﻫـــاي ترکیﺐ شـــده در داخل مﺤفظه ﻫاي ﮔاز
نﺼﺐ میشود .در روش فازﻫاي ترکیﺐ شده تﺠهیﺰات و اتﺼاالت ﻫر سه فاز در یک مﺤفظه مشترك نﺼـﺐ
مـیشـوند وﻟـی در روش فازﻫاي جدا شده متعلقات ﻫر فاز به ﻃور جداﮔانه در مﺤفظهﻫاي خاص خود نﺼﺐ
میشوند .این شکلبرايعموما وﻟتاژﻫاي باالتر از  300KVبه کار ﮔرفته میشود  .این آرایﺶ عالوه بر سادهسازي
ساختمان مکانیکی ،موجﺐ صرفهجویی در اندازه باسﺒارﻫا نیﺰ میشود .ﻫر ﭼند سﺒﺐ دشواري نظارت بر وﺿعیت
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ﮔاز و عملکرد تﺠهیﺰات سه فاز خواﻫد شـد .بـا توجه به سﻄﺢ وﻟتاژ پست برق پاالیشگاه ( 231کیلو وﻟت) از نوع
فازﻫـــاي ترکیﺐ شـــده در داخل مﺤفظهﻫاي ﮔاز استفاده می شود.
در شکل  2نقشه عمومی پست نمایﺶ داده شده است.در این شکل بﺨـــﺶﻫاي  GISپست و ﻫمچنیـــن
تﺠهیﺰات بیرونی مشاﻫده میشوند.

شکل  -2ﻃرح کلی پست و نیروﮔاه پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس

در شکل  3نماي نﺼﺐ تابلوﻫاي حفاظتی وسیستم مانیتورینگ  ESو OSنمایﺶ داده شده است .

شکل  : 3نﺤوه استقرار تابلوﻫاي حفاظتی و سیستم کنترل
ﻃراحـی بﺨـﺶ  GISبــــر اسـاس اسـتاندارد  IECبـه شـــماره 62271-203و
ﻃـراحیاستانداردبـــﺨﺶ  AISبــــر اسـاس اسـتاندارد  IEC 60071-1صورت ﮔرفته است[4] [3] .
در شکل  4تﺠهیﺰات مربوط به یکی از فیدرﻫاي خروجی ترسیم شده است.
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شکل  4 -نﺤوه استقرار واقعی تﺠهیﺰات  GISمربوط به یکی از فیدرﻫاي خروجی
میﺰان فشار ﮔاز در ﻫر بﺨﺶ ،بسته به نوع تﺠهیﺰي که در آن بﺨﺶ مستقر شده است مﻄابﻖ بـا جـدول شـماره 2
تنظیم میشود .به منظور کنترل و نظارت بر فشار ﮔاز در ﻫر قسمت ،تﺠهـــیﺰات اندازهﮔیري فشار ﮔاز 4که دقتی در
حـد ( ±%1در دماي  (20ocدارند پیﺶبینی شده است .در ﻫــر بﺨﺶ و در کنار ﻫر تﺠــهیﺰ اندازهﮔیري ﮔاز ،شیر
یکﻃرفـه اي در نظر ﮔرفته شده است که از آن جهت تﺰریﻖ ﮔاز میتوان استفاده کرد.

جدول شماره -1میﺰان فشار ﮔاز در بﺨﺶ ﻫاي مﺨتلﻒ پست

بازنگرهاي فﻨی ﭘﺲ از ﻃی مراحﻞ نﺼﺐ و راه اندازي
در شرایﻄی که کل پست  GISبی برق ،تمامی بریکرﻫا باز و کلیه سکسیونرﻫا بسته باشند ،با برقراري اوﻟین
ارتﺒاط پست بـا پستﻫاي مﺠاور و برقدار شدن قسمتﻫاي مﺤدودي از بﺨﺶﻫاي داخلی پست از یک نقﻄه،
وﻟتاژﻫایی در سـایر بﺨـﺶﻫـاي پست منجمله باسﺒارﻫا اﻟقا میشود .این وﺿعیت به دﻟیل اﺛر خازنی در
ظرفیتﻫاي عایقی موجود در پست و ﻫمچنین وجــود خازنﻫاي موازي در بریکرﻫا ،بروز پیدا میکند .وﻟتاژ اﻟقــا
شده عـالوه بر مﺨاﻃرات ایمنی میتواند موجﺐ عملکـرد ناصـﺤیﺢ رﻟهﻫاي سنکرون پست شده و سﺒﺐ خﻄاي
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سیستم کنترل به نﺤوي شود که مانﻊ برقدار شدن سـایر بﺨـﺶﻫاي پست شود .در این بـﺨﺶ عالوه بر بررسی
دقیﻖتر این وﺿعیت ،راهحلﻫاي اصالحی ارائه شده مﻄرح میشود[6].
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محاسﺒﻪ وﻟتاژ اﻟﻘا ﺷده در باسﺒار ناﺷی از بﺴتن بریﻜر یﻚ خﻂ
اﮔر یکی از خﻄوط خروجی ،از ﻃریﻖ پست مقابل به شﺒکه متﺼـل شـود ﭼنانچـه بریکـر ایـن فیـدر و سکسیونرﻫاي زمین
مربوﻃه باز و سایر سکسیونرﻫا بسته باشند در باسﺒارﻫاي پست وﻟتاژ خازنی اﻟقا مـیشـود .علـت ایـن پدیده تقسیم وﻟتاژ بین
خازنﻫاي موجود است .ظرفیت خازنی بین ﻫر فــاز  GISبـا زمین با توجه بـه شـﺒیه سـازيﻫـاي انﺠام شده به میﺰان 52.5
 pF/mاست که با توجه به ﻃول حدودا  11متري باسﺒار  1مقدار خازن ﻫر فـــاز باسـﺒار مـﺬکور بـا زمین معادل 3479pF
تﺨمین زده میشود .از ﻃرف دیگر با توجه به وجود خازن موازي با ترمینالﻫاي ﻫر فاز بریکر کـه تـوسﻂ سـازنده مـعادل
 4000 Pfﻟﺤـاظ شـده اسـت و بـا توجه به تقـسیم وﻟتـاژ بین خازنﻫا ،مـقدار وﻟتاژ اﻟــقا شـده در باسﺒارﻫا به کمک رابﻄه 1
مﺤاسـﺒه میشود.
)(1

متغیرﻫادر رابﻄه  1عﺒارتند  Cbظرفیت خازن موازي با ﻫر فاز بریکر  Vb ،وﻟتاژ نامی شﺒکه Ce ،ظرفیت خـازنی بین ﻫر فاز
 GISنسﺒت به زمین Ve ،وﻟتاژ اﻟقا شده در باسار پست  GISنسﺒت زمین در سایر نقاط پست بسته به تعـداد خازنﻫاي
موازي که تا منﺒﻊ وﻟتاژ وجود دارد ،وﻟتاژﻫاي مﺨتلفی اﻟقا میشود .با توجه به
متفاوت بودن ﻃول باسﺒار  1و  GIB ، 2متﺼل به ترانسفورماتور واحدﻫا در شرایﻂ مﺨتلﻒ کلیدزنی ،وﻟتاژﻫاي متفاوتی در
باسﺒارﻫا منتقل میشود .به عنوان نمونه در جدول شــماره  3نتایج مقادیر مﺤـاسﺒه شده وﻟتاژ
اﻟقایی در اﺛر اتﺼال به پست ﻫاي پایین دست ارائه میشود:

مالحظات

وﻟتاژ فازي اﻟقا شده
مﺤل اﻟقا وﻟتاژ
در حاﻟت باز بودن کلید خﻂ
(213/0 )KV
باسﺒار 2
در حاﻟت باز بودن کلید خﻂ
41/1
باسﺒار 1
در حاﻟت بسته بودن کلید خﻂ و باز بودن کلید واحد
12/1
بوشینگ  HVترانﺲ واحد 2
جدول شماره  - 3وﻟتاژ اﻟقا شده در اﺛر اتﺼال به پست پایین دست
هدف بﻪ کارﮔﻴري خازن مﻮازي با کﻨتاکﺖ بریﻜر
بریکرﻫا باید بتوانند جریان بار و اتﺼال کوتاه را در شرایﻂ مﺨتلﻒ قﻄﻊ نمایند .در شکل  0مدار معـادل یـک اتﺼـال کوتاه
در شﺒکه ﻫوایی در نﺰدیکی ترمینالﻫاي بریکر نشان داده شده است .راکتـانﺲﻫاي  XLو  XSبه ترتیـﺐ راکتـانﺲ خـﻂ و
منﺒﻊ ﻫستند .ظرفـیتﻫاي  Cdو  CdLنشان دﻫنده ﺛابت زمانیﻫا و تاخیر حاﻟتﮔﺬراي جریان سمت منﺒﻊ و خـﻂ
ﻫستند.امﭙدانﺲ ﻫاي ZLو  ZSنشان دﻫنده وﻟتاژﮔﺬراي بازﮔشتی سمت منﺒﻊ و خﻂ کوتاه ﻫستند.
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شکل  -5مدار معادل اتﺼال زمین در خﻂ کوتاه
با عﺒور جریان شﺒکه از نقﻄه صفر ،جریان خﻄا توسﻂ کلید قدرت قﻄﻊ میشود .در صـورت عـدم نﺼـﺐ خـازن بـین
ترمینالﻫاي کلید ،وﻟتاژ دو سر کنتاکتﻫاي کلید ناﭼیﺰ و معادل وﻟتاژ قوس اﻟکتریکی است .بعد از قﻄﻊ کامل جریان ،وﻟتاژ دو
سر کلید بــه مقدار منﺒﻊ میرسد .مﻄابﻖ شکل  6در بررسی پتانسیل اعمال شده به ترمینالﻫاي کلید قدرت ،امواج رفت و
برﮔشتی شﺒکه در سمت خﻂ باید ﻟﺤاظ شود ﭼرا که به نوبه خود باعﺚ افﺰایﺶ وﻟتاژ دو سر کلیـد مـیشـود .بسـته بـه شرایﻂ
شﺒکه و کلید ،اﺿافه وﻟتاژﻫاي دو ترمینال کلید به  2 puنیﺰ خواﻫد رسید[ 8 ].
ظرفیت خازنی بﺨﺶ خـﻂ کـه بـه میﺰان وﻟتاژ قﺒل از قﻄﻊ مدار شارژ شده است از ﻃریﻖ امواج سیار شﺒکه که از نقﻄه اتﺼال
کوتاه برﮔشت داده میشوند ،بـه تدریج انرژي خود را تﺨلیه میکنند .بنابراین وﻟتاژ دو سر ترمینالﻫاي کلید که مﺠموع
وﻟتاژﻫاي سمت خﻂ و منﺒﻊ است به شکل موج دندانه شدارﻫاي میرا شوندﻫاي خواﻫد و ظرفیت قﻄﻊ خﻄاي بریکر را تﺤت
تﺄﺛیر خود قرار مـیدﻫـد .فرکـانﺲ موج مﺬکور نوعا در حدودپریود 20 Khzﻫر سیکل آن در حدود  50میکروﺛانیه تﺨمین زده
میشود که بسته به وﻟتاژ ،مشﺨﺼات شﺒکه و مﺤل اتﺼال کوتاه تغییر میکند.

شکل  -6نمونه اي از TRVترمینالﻫاي کلید قدرت
الزم به ذکر است با افﺰایﺶ ﻃول خﻂ و دور شدن مﺤل اتﺼال کوتاه از یک ﻃرف بر مقدار امﭙدانﺲ  ZLافﺰوده شده و باعﺚ میشود اﺛر
خازن مﺬکور در افﺰایﺶ وﻟتاژ ﮔﺬرا و میﺰان  TRVکاﻫﺶ یافته و از ﻃرف دیگر انعکاس امـواج سـیار نیﺰ در مدت زمان ﻃوالنیتري
اتفاق افتـد که این موﺿوع نیﺰ به نــوبه خود باعﺚ کـــاﻫﺶ شیﺐ وﻟتاژﮔﺬراي اعماﻟی بـه کلید قدرت میشود .بنابراین ماکﺰیمم فشار
وارده به عایﻖ کلید در ﻫنگام قﻄﻊ جریان اتﺼـال زمـین در خﻄـوط کوتـاه در ﻟﺤظه پیک وﻟتاژ شﺒکه و به دﻟیل پدیده وﻟتاژ برﮔشتی
رخ خواﻫد داد[7].
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شکل موج واقعی  TRVکلیدﻫاي قدرت به دو دسته از عوامـل شامـل مشﺨﺼـــــات مـداري شـﺒکه (انـدوکتانﺲ ،مقاومت،
راکتانﺲ ،امﭙدانﺲ موجی و )...و خﺼوصــیات کلید قدرت (وﻟتاژ قــوس اﻟکتریکی و ظرفیت خازنی بریکـر  )...بسـتگی دارد .در
اسـتانداردﻫـاي  IEEE Std. C37.04 ، IEEE Std. C37.06و  IEEE Std. C37.011بـراي عملکرد کلید در شرایﻂ
مﺨتلﻒ شﺒکه شامل میراي نوسانی و فوق میرا به تفﺼیل مﺒـانی و مشﺨﺼـاتی ذکـر شـده اسـت.
ﻫمان ﻃور کـه در شکل  7نشان داده شده است ،ﻫماﻫنگی الزم بین قدرتتوانایی باتﺤمل  TRVکلید شده  TRVتوﻟید در یک
سیستم قدرت باید وجود داشته باشد .با توجه به مﺤدود بودن قدرت تﺤمل  TRVکلیدﻫاي قـدرت در صـورت ﻟﺰوم با استفاده از
تﺠهیﺰات مﺨتلﻒ از قﺒیل خازن یا راکتور نسﺒت به کاﻫﺶ TRVشﺒکهو ﻫماﻫنگ اقدام نمودن آنها باید کرد.

شکل -7ﻫماﻫنگی  TRVشﺒکه با قدرت تﺤمل کلید قدرت
ﻫمان ﻃور که در شکل  4نشان داده شده است افﺰایﺶ توانایی کلید در قﻄﻊ اتﺼال کوتـاه بـه افـﺰایﺶ تـاخیر TDLو ﭼگونگی
ﻃوالنی تر کردن آن توسﻂ کلید به منظور سادهسازي رفﻊ خﻄا و کاﻫﺶ  TRVوابسـته اسـت .ﻃﺒـﻖ اسـتاندارد بریکرﻫاي جریان
متناوب به شماره  IEC62271-100حداقل زمـــان تاخیر جهت بریکرﻫاي  400کیلـــووﻟت  0.5μsتعیین شده است .زمـان
تاخیر از رابﻄه شماره  2مﺤاسﺒه میشود:
)(2

tDL  C * Z

در رابﻄه مﺬکور  Cظرفـیت خازنی بین دو ترمیـنال بریکر و  Zامﭙدانـﺲ موجی خﻂ اسـت کـه مﻄـابﻖ بـا اسـتاندارد -
100شﺒکه IEC 62271براي  400کیلووﻟت به میﺰان  450 Ωدر نظر ﮔرفته میشود .بنـابر ایـن جهـت افـﺰایﺶ زمـان تاخیر باید
ظرفیت خازنی کلید قدرت افﺰایﺶ یابد .در این پروژه با اﺿافه کردن خـازن مـوازي بـه ظرفیـت  2*2000pFزممعاندلتاخیر
=2*2000*10-12*450=1.8 μsشده tDLانتﺨاب است .زمــان تاخیر به دسـت آمـده عـالوه بـر تامین خواسته ﻫاي استاندارد،
عملکرد صﺤیﺢ کلید در زمان اتﺼال کوتاه و رفﻊ خﻄا را تضمین مـیکنـد .بنــابراین نﺼـﺐ خـازنﻫاي موازي با کنـتاکـتﻫاي کلید
براي عـملکرد مـﻄمﺌن آن ﺿروري بوده و امري مـتداول و رایج است [9].با این وجود بعضی از سازندﮔان اظهار میدارند که به
تکنوﻟوژي ساخت کلیدﻫاي قدرت در پستﻫاي  GISبدون نیاز به خـازن موازي دست یافتهاند .یکی از مهمترین امتیازات حﺬف
خــازن به جﺰ اﺛرات اﻟقاي وﻟتاژ در باسـﺒارﻫا ،جلـوﮔیري از بـروز رزونانﺲ بین خازنﻫاي موجود و راکتور متـﺼل به باسﺒار است.
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شکل TRV - 8منﺒﻊ  ،خﻂ و کلید قدرت
راهحﻞهاي اصالحی
با توجه به اجتناب ناپﺬیر بودن به کارﮔیري خازنﻫاي موازي بین کنتاکت ﻫاي اصـلی کلیـدﻫاي قـدرت ﺿـروريسـت مشکالت به
وجود آمده ناشی از اﻟقـا وﻟتاژ در شرایﻂ ذکر شده تا حد ممــکن کاﻫﺶ یابد .به ﻫمـین دﻟیـل الزم اسـت در زمان تعمیرات دورﻫاي و
به منظور حفاظت کارﮔران ،پﺲ از باز شدن بریکرﻫا ،سکسیونرﻫاي مربوﻃه بـاز شـده و قﺒـل از شروع به کار پرسنل نسﺒت به زمین
کردن باسﺒارﻫا اقدام شود .از سوي دیگر عملکرد رﻟهﻫاي سنکرون به دﻟیل اﻟقا وﻟتاژ در زمان بیبرقی باسﺒارﻫا در شرایﻂ بسته بودن
سکسیونرﻫا و قﺒل از بستن اوﻟین بریکر دﭼار اختالل خواﻫد شد .با توجـه بـه این که در حاﻟت مﺬکور حداکﺜر وﻟتاژي معادل %53
وﻟتاژ نامی اﻟقا خواﻫد شد ﺿروري ست ستینگ مدار سنکرون ﭼکدر شرایﻂ ذکر شده به میﺰان  %53وﻟتاژ نامی در نظر ﮔرفته شـود.
بـدیهی اسـت بـه منظـور افـﺰایﺶ ایمنـی در ﻏیـر حـاالت فوق اﻟﺬکر ،ستینگ رﻟه مﺬکور در حد نرمال ﻟﺤاظ شود.

نتﻴﺠﻪﮔﻴري
پستﻫاي  GISبه دﻟیل ویﮋﮔیﻫاي منﺤﺼر به فرد و تکنوﻟوژي باالي توﻟید ،در وﻟتاژﻫاي باال و کاربردﻫاي حساس از مﺰیتﻫاي
نسﺒی برخوردار ﻫستند .از جمله مﺰیت ﻫاي پستﻫاي مﺬکور میتوان به کاﻫﺶ فــضاي مورد نیاز اشـاره نمـود که در پاالیشگاه ﻫاي
نفت وﮔاز بسیار ارزشمند بوده و باعﺚ اقتﺼادي شدن این پستﻫا در مقایسه با پستﻫاي معموﻟی مـیشـود.کاﻫﺶ زمان احداث و
سهوﻟت مدیریت پروژه در زمان نﺼﺐ نیﺰ از جمله خﺼوصیت ﻫاي خاص پستﻫـاي  GISاسـت.
یکی از جنﺒهﻫایی که الزم است در پستﻫاي  GISمد نظر قـــرار داده شود بررسی و شﺒیهسازي رفتار پسـتﻫـاي  GISدر زمان
کلیـــدزنی و رفﻊ خﻄا است .به عنوان مﺜال بررسی امواج سیار در پستﻫاي  GISو اﺛرات آنها بر پایداري شﺒکه از جمله مواردي
است که در زمان ﻃراحی و قﺒل از ساخت تﺠهیﺰات باید بررسی و به خوبی تﺤت کنترل قرار داده شود.
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