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فرزان آزاد  ،محمد علي عباسي ورده
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, design@faranoor.comfarzanazad@gmail.com
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چكيده
براساس آمار تفصيلي صنعت برق ايران تلفات موجود در شبكه نيروي برق كشور  51درصد مي باشد .كه بيش از 51
درصد آن در شبكه توزيع ايجاد ميشود .باتوجه به اين موضوع سرمايه گذاري در بخش توزيع نيروي برق در جهت
كاهش تلفات انرژي ميتواند باعث آزاد سازي ظرفيت توليد گردد  .به اين معني كه با انجام سرمايهگذاري مناسب و
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مهندسي شده ميتوان بجاي ساخت نيروگاه هاي پرهزينه ،تلفات شبكه برق را كاهش داده و از منابع مالي سخت ياب
موجود بصورت بهينه استفاده نمود .در اين نوشتار ابتدا به داليل عمده ايجاد و ازدياد تلفات در شبكه برق و اهميت
كاهش تلفات در شبكه توزيع نيروي برق پرداخته و سپس براساس يك مثال اجرايي انواع روشهاي كاهش تلفات در
شبكه توزيع مورد بررسي و اولويت بندي قرار گرفته است .در پايان نتايج بررسي بصورت جداولي تهيه شده كه
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ميتواند راهنماي مناسبي براي دستيابي به حداكثر كاهش تلفات انرژي در شركت توزيع باشد ،همچنين با استفاده از
اين الگو ،بر اساس اعتبار مالي موجود مي توان طراحي مهندسي در راستاي كاهش تلفات در شبكه توزيع انجام داد.

واژه هاي كليدي  :كاهش تلفات فني ،داليل تلفات  ،روشهاي انجام كاهش تلفات ،
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مقدمه
اگر هدف اصلي شبكههاي برقرساني را انتقال انرژي توليدي از مراكز توليد تا محل مصرف بدانيم مسلما آن بخش از انرژي كه
به مصرف نرسد به نوعي در طول مسير تلف شده است يا به عبارت ديگر در تعريف كلي تلفات جاي ميگيررد .در سرالهاي
گذشته طرح ملي كاهش تلفات توسط وزارت نيرو مورد توجه و اجرا وا قع شده است .در اجرراي امرر مزبرور نيرز هرار محرور
مشروح زير براي كاهش تلفات در شبكههاي توزيع تعيين و ابالغ گرديده است:
 - 1كاهش تلفات فني در شبكههاي توزيع.
 - 2حذف برقهاي غيرمجاز.
 - 3اصالح و كنترل لوازم اندازهگيري.
 - 4اصالح و كاهش شدت روشنايي معابر.
در شبكهه اي برقرساني وقتي بحث تلفات پيش مي آيد يكي از معيارهاي مهم كه در اكثر گزارشرهاي آمراري از آن نرام بررده
مي شود ،تلفات انرژي است ،حال آنكه مهمتر از تلفات انرژي ،تلفات توان مي باشد كه در بررسيهاي سيسرتم كمترر از آن نرام
برده ميشود و اگر در بعضي موارد بحثي از آن به ميان مي آيد اهميت الزم به آن داده نميشود.
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در اين مقاله سعي بر اين است كه در جهت كاهش تلفات فني بخش توزيع راهكار مناسبي با استفاده از يرك مثرال عملري و
اجرايي ارائه شود .اميد است
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روشهاي پيشنهادي در اين مثال ،الگوي مناسبي جهت دستيابي به حداكثر كاهش تلفات فني در شبكههاي توزيع بوده و مورد
استفاده بخش طراحي شركتهاي توزيع قرار گيرد.
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داليل اصلي بروز تلفات و ازدياد آن در شبكه برق

در اين بخش داليل عمده تلفات در شبكه توليد ،انتقال و توزيع به شرح زير مي باشند:
تلفات در سيستم توليد:
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عوامل متعددي در ازدياد تلفات سيستم توليد نيروي برق كشور موثر هستند كه برخي از آنها عبارتند از:



مصرف داخلي باالي نيروگاهها
عدم ظرفيت ذخيره كافي در توليد



ضريب قدرت نامناسب



ضريب بار نامناسب

تلفات در شبكه انتقال:
عمده ترين داليل ازدياد تلفات در شبكه انتقال به شرح زير است.


وسعت زياد كشور




تعداد كم مدارهاي انتقال و پايين بودن سطح ولتاژ انتقال
وجود تلفات كرونا در مناطق باراني و مرطوب



وجود تجهيزات با تلفات باال در شبكه انتقال



پخش با نامناسب



تلفات اهمي خطوط انتقال و فوق توزيع




تلفات ناشي از نشتي جريان
تلفات ناشي از فرسودگي تجهيزات خطوط و پستها
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تلفات در شبكه توزيع:




عدم تقارن بار فازها در شبكه فشار ضعيف
نا متعادل بودن بار فيدرهاي فشار ضعيف
نا متعادل بودن بار فيدرهاي فشار متوسط خروجي از پستها



پايين بودن ظريب قدرت و گردش بيمورد توان راكتيو



عدم استفاده مناسب از ترانسفورماتورها



عدم توجه كافي به اصالح و بهبود و توسعه شبكه




باال بودن ظرفيت خازنها
پايين بودن ولتاژ شبكه



نداشتن طرح جامع طوالني مدت








عدم پيش بيني فلسفه و معيار براي سيستم
پيش بيني پستها با ظرفيت باال
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انتخاب غير بهينه محل پستها
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كاربردر مقاطع پايين سيم در شبكه فشار ضعيف
عدم تناسب سرمايه گذاري در بخش توليد ،انتقال و توزيع
عدم سرويس به موقع خطوط و ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات
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داليل اهميت كاهش تلفات در شبكههاي توزيع نيروي برق
امروزه با گستردگي شبكه برق كشور و لزوم استفاده بهينه از آن ،بررسي تلفات در شبكه هاي برق از اهميت خاصي برخروردار
شده است و با برنامه ريزي درست و فراهم كردن شرايط الزم ميتوان ،ميزان آن را به حداقل كاهش داد .در حال حاضر ميزان
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تلفات برق در شبكههاي توزيع و انتقال ايران حدود  11درصد ميباشد در حالي كه مقدار قابل قبول در جهران حردود 11
درصد است .براساس مطالعات صورت گرفته علت اصلي باال بودن تلفات برق در ايران بدليل فرسودگي شبكه توزيع و انتقال
برق و هم چنين عمر زياد برخي از نيروگاهها است .همين عوامل باعث شده است راندمان توليد برق در كشور نزديك به 31
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تا  41درصد برسد ،درحاليكه اين ميزان در برخي كشورها نزديك به  01درصد است .اگر ه در دو قانون موجرود كراهش
تلفات برق به طور همزمان (در برنامه پنجم توسعه ،كاهش ساالنه  1/1درصدي تلفات برق و قانون هدفمند كردن يارانرههرا
كاهش تلفات تا  14درصد ) مورد اشاره قرار گرفته است ،اما به نظر ميرسد در شرايط فعلي و كمبود منابع مالي اين امر بره
سختي محقق شود .با نگاهي گذرا به آمار ميزان تلفات برق در شبكههاي توزيع و انتقال از سال  1301تا كنون بيشتر تلفات

A

برق در بخش شبكه هاي توزيع صورت ميگيرد( .تلفات شبكههاي توزيع نيروي برق بيش از  01درصد كل تلفرات سيسرتم
مي باشد) .به عنوان مثال در سال  ،1309ميزان تلفات در شبكه انتقال حدود  3/6درصد اعالم شده در حاليكه ميزان تلفات
در بخش شبكه هاي توزيع حدود  14/0درصد بوده است .باتوجه به اين موضوع سرمايهگذاري در بخش توزيع نيروي برق در
جهت كاهش تلفات انرژي ميتواند باعث آزاد سازي ظرفيت توليد گردد.

www.SID.ir

چهارمین کنفرانس بین المللی

كاهش تلفات انرژي در شبكه توزيع نيروي برق راهكاري ضروري در

رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

نگهداشت انرژي (مطالعه موردي)

شكل  : 1روند تلفات برق كشور در طي سالهاي ]9 [1931- 1931
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الگوريتم انجام محاسبات كاهش تلفات در شبكه نمونه
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منطقه مورد مطالعه در مساحتي در حدود  02هكتار مي باشد كه توسط  6پست زميني تغذيه ميشود (شكل شماره  0كه
در انتهاي مقاله ارائه شده است) اغلب شبكه بصورت هوايي فشار ضعيف و كابلكشي زميني تا سرخط تغذيه مي باشد .فعاليتهاي
فني ممكن در جهت رسيدن به حداكثر كاهش تلفات در منطقه مورد مطاله به شرح زير انجام شده و نتايج آن در جداول
شماره  5و  0و 3ارائه شده است.
تقارن نسبي بار فيدرها
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در اين مرحله تقارن بار فيدرها با تقريب  52درصد انجام شده است .به عنوان مثال (پست شماره  5شامل يك دستگاه
ترانسفورماتور با ظرفيت  5222كيلو ولت آمپر با  5فيدر خروجي) فيدر  4پست شماره  5داراي جريانهاي I1r=150A ,
 I1s=200A , I1t=250A , I1n=60Aبوده كه با انجام تقارن نسبي بار در اين فيدر ،ميزان جريان فيدر  4به صورت
 I2r=180A , I2s=200A , I2t=220A , I2n=35Aاصالح گرديده است .اين فعاليت با كمترين هزينه و زمان ،فقط با
برگردان نمودن انشعابات مشتركين امكان پذير است( .جابجايي مشتركين از فازهاي پر بار به فازهاي كم بار ) در نتيجه ميزان
تلفات از روابطه زير براي حالت قبل و بعد از انجام اصالحات محاسبه گرديده است.
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قبل از تقارن بار
2
2
2
𝑟IN=√𝐼1
𝑠+ 𝐼1
𝑡+ 𝐼1
𝑡− 𝐼1𝑟 𝐼1𝑠 − 𝐼1𝑟 𝐼1𝑡 − 𝐼1𝑠 𝐼1

()5
()0

ΔP1=RrI1r2 + RsI1s2+ RtI1t2+ RnI1n2

بعد از تقارن بار
2
2
2
𝑟IN=√𝐼2
𝑠+ 𝐼2
𝑡+ 𝐼2
𝑡− 𝐼2𝑟 𝐼2𝑠 − 𝐼2𝑟 𝐼2𝑡 − 𝐼2𝑠 𝐼2

()3
()4

ΔP2=RrI2r2 + RsI2s2+ RtI2t2+ RnI2n2

مشاهده مي گردد با انجام اين فعاليت ساده و كم هزينه ميزان تلفات به نسبت قابل توجهي كاهش خواهد يافت .اين مقادير
در جدول شماره  5و  0براي تمام پستهاي منطقه نمونه مشخص شده است.
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ايجاد تعادل نسبي در طول فيدرهاي فشار ضعيف با جابجايي نقاط باز
اين بخش پس از انجام مرحله اول يعني تقارن نسبي بار فازها مورد بررسي قرار گرفته است .در اين قسمت از نقاط باز
شبكه هوايي استفاده شده و طول فيدرهاي فشار ضعيف هوايي متعادل گرديده است .در صورت امكان از برخي فيدرهاي راكد
پستهاي مذكور استفاده شده است .به عبارت ديگر بازآرايي شبكه فشار ضعيف هوايي انجام و در موارد مورد نياز از كابلهاي
موجود استفاده گرديده است .نانچه نقطه باز بين  0فيدر (هر فيدر از يك پست در نظر گرفته شود) در وسط قرار گيرد
تلفات به حداقل خود مي رسد و نانچه نقطه باز به يكي از  0پست منتقل شود تلفات آن  4برابر ميگردد .محاسبات براي
تمامي پست ها و فيدرها انجام و نتايج آن در جداول ارائه شده است.
اصالح ضريب قدرت با نصب خازن ثابت در شبكه فشار ضعيف
در اين مرحله با فرض ضريب قدرت مشتركين و شبكه برابر با  2/5محاسبات انجام شده است ،كه عمل نصب خازن ثابت
در شبكه هوايي با در نظر گرفتن يك خازن و رابطه كلي  2/65ظرفيت و  2/65طول خط(،رابطه 0به  3ظرفيت خازن و طول
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خط) ظرفيت خازن و محل نصب آن مشخص مي گردد .در اين حالت كاهش تلفات راكتيو در اثر خازن گذاري يك مرحله
ميزان  98درصد مي باشد .لذا براي فيدرهاي فشار ضعيف به سبب بار نسبتا كم و طول كوتاه نصب بيش از يك و يا حداكثر 0
خازن به صالح نيست و با فرض نصب يك خازن به ظرفيت  50/1كيلووار با توجه به اينكه سه دستگاه بصورت اتصال مثلث به
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فيدر فشار ضعيف سه فاز متصل مي شود مقدار اضافه ولتاژ در حالت بي باري شبكه در حدود  1درصد به دست ميآيد كه
كامال بي خطر است .استفاده از خازن متغيير ،به دليل هزينه باال و پيچيدگي بهره برداري صرفنظر شده است.
اين نوشتار سعي بر ارائه روشهاي ساده عملي و اجرايي دارد كه در شبكه توزيع به سهولت و با هزينه كم اجرا گردد.

تغيير مقطع هادي فاز و نول خطوط هوايي
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تغيير مقطع هادي اخيراً با استفاده از كابلهاي خودنگهدار انجام مي گردد .با توجه به وضعيت شبكه موجود كه اغلب
سيمهاي  01،56 ،31ميليمترمربع مسي استفاده شده ،احداث كابل خودنگهدار  3×52+12+31+56با توجه به محاسبات
انجام شده باعث كاهش تلفات گرديده است.
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ميزان كاهش تلفات در جداول ارائه شده است .البته الزم به ذكر است كه شبكه موجود فرسوده و از سيمهاي مقاطع پايين
تشكيل شده است كه با انجام محاسبات اقتصاد مهندسي و تعيين نسبت سود به هزينه ) ) B/Cاين فعاليت اجرا گرديده است.
ساير فعاليتها به دليل هزينه باالي ك ابل ،هزينه مجوز حفاري ،خريد و تملك زمين پست مقرون به صرفه نبوده است.
جهت تكميل جداول موارد زير در نظر گرفته و محاسبه شده است:

A

الف ر براي تعيين تلفات انرژي كاهش يافته ساالنه ،ابتدا حداكثر تلفات توان كاهش يافته بازاي هر فعاليت يافته شده و با
فرض ضريب بار ساالنه ( ) LDFپنجاه ( ) 12درصد براي شبكه توزيع منطقه از رابطه زير براي تعيين ضريب تلفات () LSF
استفاده شده است:
()1

(LSF)=(0.2)(LDF)+(0.8)(LDF)2

ب ر مدت عمر مفيد سيستم  01سال فرض شده است.
ج ر قيمتهاي ثابت سال  5382در نظر گرفته شده و فرض شده نرخ تورم و نرخ تنزيل جهت سادگي در محاسبات با
يكديگر مساوي باشند و لذا ارزش فعلي هزينهها و درآمدهاي آتي همان مبالغ اسمي آنها ميباشد.

www.SID.ir

چهارمین کنفرانس بین المللی

كاهش تلفات انرژي در شبكه توزيع نيروي برق راهكاري ضروري در

رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

نگهداشت انرژي (مطالعه موردي)

د ر ارزش هر كيلووات ساعت تلفات انرژي  930ريال منظور شده و براي تلفات توان قيمت جداگانهاي در نظر گرفته نشده
است.
هر – جهت سهولت محاسبات ،بار نرمال شبكه در مدت زمان  04ساعت شبانه روز و  361روز سال درنظر گرفته شده
است.
جدول شماره ( ) 5با عنوان « ميزان كاهش تلفات هر پست توزيع منطقه پس از انجام محاسبات كاهش تلفات» شامل
شرح روشهاي كاهش تلفات مي باشد كه در هر بخش ميزان كاهش تلفات جهت هر پست توزيع منطقه نمونه محاسبه و در
نهايت جمع كاهش تلفات هر موضوع در تمام پستهاي محدوده بدست آمده است .در اين جدول  4فعاليت امكان پذير براي
كاهش تلفات هر  6پست تغذيه كننده منطقه مورد نظر مورد بررسي و محاسبات آن انجام شده است كه در ستون آخر جمع
تلفات كاهش يافته در اثر انجام هر روش ارائه شده است.
جدول شماره  0با عنوان « شرح روش كاهش تلفات بمنظور تعيين نسبت كل منافع به كل هزينه هر فعاليت» ميباشد.
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در جدول شماره  0ابتدا جمع مقدار تلفات انرژي كاهش يابنده در اثر هر فعاليت كه از جدول شماره  5استخراج شده
است ،محاسبه شده سپس ا رزش فعلي منفعت حاصل در اثر كاهش تلفات درطول عمر سيستم و هزينه الزم به انجام براي هر
فعاليت همچنين ميزان اثربخشي (سود به هزينه) و درصد اولويت نسبي هر فعاليت با توجه به نسبت سود به هزينه مشخص
شده است.
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جدول شماره  3با عنوان « شرح روش كاهش تلفات (مرتب شده بر حسب سود به هزينه) بمنظور تعيين اولويت اقدامات
الزم به انجام ميباشد.
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در اين جدول با توجه به نتايج بدست آمده از جداول شماره  5و  0مبلغ هزينه انجام هر فعاليت و ميزان درآمد ماهيانه
مشخص و سپس مدت بازگشت سرمايه هر يك از روشهاي انجام كاهش تلفات محاسبه شده است.
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جدول (  ) 1ـ ميزان كاهش تلفات هر پست توزيع منطقه پس از انجام محاسبات كاهش تلفات
مقدار تلفات كاهش يافته در پست توزيع تغذيه كننده محدوده
رديف

1
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9
4

شرح روش كاهش تلفات

ايجاد تقارن نسبي بار فازهاي شبكه فشار
ضعيف
اصالح ضريب قدرت با نصب خازن ثابت در
شبكه فشار ضعيف
ايجاد تعادل نسبي در طول فيدرهاي فشار
ضعيف با جابجائي نقاط باز و
تغيير مقطع هادي خطوط هوائي فشار ضعيف
و تبديل به كابل خودنگهدار
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جدول (  ) 2ـ شرح روش كاهش تلفات بمنظور تعيين نسبت سود به هزينه هر فعاليت ـ مبالغ بر حسب  1111ريال
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هوائي فشار ضعيف و تبديل به كابل
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شرح روش كاهش تلفات

حسب  1111ريال

اصالح ضريب قدرت با نصب خازن ثابت
در شبكه فشار ضعيف

ايجاد تعادل نسبي در طول فيدرهاي
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هوائي فشار ضعيف و تبديل به كابل
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مقاله حاضر تالش ميكند كه بررسي انواع روش هاي كاهش تلفات فني در شبكه توزيع را بر اساس يك مثال عملي انجام
داده و نتايج حاصل از اين بررسي را بصورت جداول روشهاي كاهش تلفات نشان دهد پس از آن اولويت هر روش را برحسب
نسبت سود به هزينه مشخص ميسازد و قادر بوده به سؤاالت مهمي از قبيل گونگي طراحي پروژه با محدوديتهاي
بودجه اي ،و زمان بازگشت سرمايه و حد بهينه (با اين اطمينان كامل كه بهر حال روش منجر به نتايجي اپتيمم ميگردد)
پاسخ علمي و متقاعدكننده بدهد و به زبان ساده بيان كننده اين موضوع باشد كه ارزش انجام كدام فعا ليت در راستاي كاهش
تلفات فني شبكههاي توزيع باالتر است .با توجه به نتايج جدول  3متوجه خواهيم شد كه بازگشت سرمايه رديف  5و  0در
حدود 0سال مي باشد البته الزم به ذكر است در صورت درنظر گرفتن مبالغ انباشته هرسال( ،يعني اگر مراحل قبلي كاهش
تلفات انجام شود) به عنوان مثال انجام رديف  4به جاي  086ماه به حدود  15ماه ميرسد .لذا انجام مراحل و روشهاي
كاهش تلفات بر اساس اولويت و بصورت مرحله به مرحله جهت دستيابي به نتيجه مناسب الزم است .اميد است روشهاي
پيشنهادي در اين مثال ،الگوي مناسبي جهت دستيابي به حداكثر كاهش تلفات فني در شبكههاي توزيع بوده و مورد استفاده
بخش طراحي شركتهاي توزيع قرار گيرد.
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شكل  : 2منطقه نمونه مورد مطالعه

قدرداني
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از راهنمايي هاي ارزشمند جناب آقاي دكتر احمد علي بهمن پور سپاسگزاري مي گردد.
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