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GIS
نگاهی بر پستهای گازی

علیرضا بیگدلی
کیلوولت آذربایجان63خیابان آزادی مقابل وزارت کار ، پست برق-شرکت متانیر

چکیده
و تـدوین و ) GIS( دیده در پسـتهای بـا عـایق گـازی قسمتهای آسیبمطالعه و بررسی تجربیات بدست آمده از عملیاتهای مختلف برروی 

این تجربیات و بکارگیری آن در مشـکالت آینـده ، جنبـه هـای اقتصـادی و اجتمـاعی ایـن .طبقه بندی آنها از اهداف بسیار مهم می باشد 
 .تکنولوژی مدرن را شدیدآ تحت تاثیر قرار خواهد داد

و کاهش زمان تعمیرات اساسـی بـه کمـک مهارتهـای فـردی کسـب شـده و تجربـه کاهش زمان عیب یابی ، کاهش هزینه های تعمیراتی 
 و مقایسه آن بـا بحث این مقاله در رابطه با بررسی پستهای GIS.کالسیک از جمله امتیازات بدست آمده در طول سالیان گذشته می باشد 

 .خواهد بود AISپستهای

مقدمه-1
در ) GIS[2] ( SF6به پسـتهای عـایق شـده بـا گـاز  ) AIS[1]( های عایق شده با هوا گذار بهره برداری از پستهای معمولی یعنی پست 

فقـدان شـناخت ایـن . شرکت برق منطقه ای تهران همانند هرگذار تکنیکی دیگر بـا مشـکالت و مقاومـت گسـترده ای روبـرو بـوده اسـت 
 .اس موانع گذار بحساب آوردتکنولوژی نو و عدم وجود تجربۀ تعمیرات و نگهداری آن را می توان پایه و اس

ریشۀ این.  دارای محدودیت های عملیاتی بسیار پیچیده تری می باشدAIS علیرغم برخورداری از مزایای متعدد نسبت به GISتکنولوژی 
ایـن پیچیـدگی .  نهفتـه اسـت GISمحدودیت در وجود میدانهای الکتریکی بسیار قوی در فضای هندسی بسیار کوچک کمپارتهای فلزی 

عملیات ، در آغاز ممکن است عدم اعتماد و ترس از این تکنولوژی را موجب گردد، اما با برنامه ریزی مناسب در زمینۀ آموزش شناخت این 
 . می توان مسیر این گذار را هموار نمودGISتکنولوژی و تامین گروههای آزمودۀ تعمیرات و نگهداری

باشد که در زمینۀ نصـب و راه انـدازی ، آمـوزش ، بهـره بـرداری و تعمیـرات و نگهـداری شرکت برق منطقه ای تهران بیش از دو دهه می 
توسط گروههای ورزیدۀ تعمیـرات و در سراسر کشور تعمیرات اساسی در چندین پست .  گام نهاده است 63KVGIS و 230KVپستهای 
ته تسلط و اعتماد مناسب به ایـن تکنولـوژی را بهمـراه  و تجربۀ عمیق تعمیرات و نگهداری این پستها در طول دو دهۀ گذشGISنگهداری 

اکنون زمان انجام تعمیرات اساسی و هزینه ها و مسائل مرتبط با آن با وجود کارشناسان و گروههای متجرب ، در این شـرکت . داشته است 
AIS بحدود قابل قبولی رسیده و می توان با غلبه بر محدودیت های عملیـا در مقایسه با پستهای GIS AIS از مزایـای آن نسـبت بـه تی

 .بطور کامل بهره برداری نمود
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 با انواع دیگر عایقهاSF6مقایسه  -2
 عایقهای مایع-الف

 نسبت بهSF6. روغن یک عایق اصلی می باشد که در ترانسفورمرها و کلیدهای قدرت بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد
 .ی زیادی می باشدمایعات عایقی دارای مزایا

SF6پس از وقوع شکست عایقی و حذف منبع آن.  دچار شکست عایقی دائم نمی گردد)برخالف عایقهای جامد(همانند گازهای دیگر
 .محصوالت ناشی از تجزیۀ آن با یکدیگر ترکیب شده و گاز بازسازی می شود

 SF6 آتش سوزی بهمراه نداردغیر قابل اشتعال بودن و بنابراین برخالف روغن ترانسفور خطر . 

SF6 بر خالف آسکارال  )PCB ( غیر سمی می باشد. 

SF6  . بجای عایقهای مایع صرفه جوئی قابل مالحظه ای از لحاظ وزن و حجم تجهیزات     حاصل می نمایدکاربرد
SF6  . دارای تعمیرات و نگهداری ساده تری می باشندتجهیزات عایق شده با گاز

شده با روغن ممکن است محصوالت ناشی از تجزیه امواج پرفشاری را بهمراه داشته باشد که موجب متالشی شدندر تجهیزات عایق
 . افزایش فشار فقط از انبساط حرارتی گاز حاصل می شود SF6تجهیز گردد اما در یک دستگاه پرشده با

روغن ترانس می باشد و از این فشار به بعد نسبت به روغن از بار قابل مقایسه با استقامت عایقی3 در فشار حدودSF6 استقامت عایقی
 . ، روغن و هوا بر حسب فشار جهت مقایسه نشان داده شده استSF6 استقامت عایقی1این لحاظ پیشی می گیرد در شکل

 ، روغن و هوا بر حسب فشار SF6 مقایسه استقامت عایقی-1شکل
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  عایقهای گازی-ب

SF6 نسبت به هوا یا دی اکسید کربن دارای استقامت عایقی بیش از دو برابر می باشد در حالیکه نسبت به نیتروژن استقامت عایقی آن 
د  شکست عایقی رخ ده SF6بنابراین اگر در محیط .  برخالف هیدروکربن های هالوژنه شامل کربن نمی باشدSF6. سه برابر می باشد

 .رسوبات کربنی هادی تشکیل نمی شود
  .  و نیتروژن را جهت مقایسه نشان می دهدSF6 ولتاژ شکست و استقامت میدانی 2شکل 

 
 

 
 

  بر حسب فشار N2 و SF6 استقامت میدانی و ولتاژ شکست -2شکل 

 
  نو SF6مشخصات گاز -3

 . بایستی دارای مشخصات زیر باشد SF6 گاز نو موجود در کپسول های گاز  376 شمارۀ  IECمطابق با استاندارد 
 

 
 
 

 1جدول
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 GISنصب و راه اندازی -4

این ویژگـی حساسـیت   . می دهند را تشکیل  G ISهمانطور که گفته شد فواصل بسیار کم و میدانهای بسیار بزرگ ویژگی اصلی تاسیسات
تجربیات ما نشان می دهد عدم توجه جـدی  . ین نوع تاسیسات را به هر نوع آلودگی ناشی از وجود ذرات ریز سبب گردیده است  بسیار زیاد ا  

 . به دنبال داردGISبه این عامل اساسی عواقب منفی و جبران ناپذیری را با توجه به هزینه سنگین تجهیزات فشار قوی 
آمـوزش افـرادی کـه در      .تفاده از نور ماوراء بنفش در بررسی وضعیت آلودگی داخل کمپارت ها نتایج بسیار ثمر بخشی را به همراه دارد              اس

 داشـت این عملیات نصب و راه اندازی شرکت می کنند و توجیح مشکالتی که در صورت عدم پاکیزه بودن داخل کمپارت ها بدنبال خواهد             
ی از عملیات نصب مطمئن و قابل اعتماد می باشد تجربه دیگر ما نشان داد دقـت و مهـارت در آب بنـدی قسـمتهای     جنبه پر اهمیت دیگر 

 از جنبـه  SF6 و توجه بسیار به دستور العملهای مربوطه در این زمینه با توجه به قیمت بسیار بـاالی گـاز        SF6مختلف از لحاظ نشت گاز      
  .یسات می باشدهای مهم اقتصادی و نگهداری اینگونه تاس

 GISبررسی جنبه های اقتصادی -5
 دارای طرفداران کمتری بود و در مـواردی از آن اسـتقبال مـی شـد کـه              AIS این تکنولوژی نسبت به      GISدر آغاز دوره ظهور تکنولوژی      

 به عنوان بهترین GIS ،یبا پیشرفت سریع در تکنولوژ. هزینه های زمین و محدودیتهای محیطی هزینۀ اضافی تجهیزات را جبران می کرد       
 GIS مشابه می باشـد امـا   AIS بسیار بیشتر از   GISدر حقیقت اگرچه هزینۀ سرمایه گذاری یک کلید خانۀ          . انتخاب شناخته شده است     

  .بسیاری از هزینه های ثانوی را کاهش داده و در نهایت منجر به هزینۀ کلی کمتری می گردد
 

 :زیر برشمرد را می توان بصورت GISمزایا عمدۀ 
  فضای الزم بسیار کم-1
  سازگاری با محیط-2
  ایمنی افراد و تجهیزات-3
  عدم حساسیت به تاثیرات خارجی-4

 فضـا  %10 مشابۀ به  AIS نسبت به پست GIS هزینه های فضای الزم کاهش می یابد بطوریکه یک پست GISدر طراحی و استفاده از 
 بدون تردید راه حل اقتصادی GIS در زیرزمین یا در یک ساختمان ممکن می باشد موارد خاصی که        نیاز دارد و امکان قرار دادن تجهیزات      

 :و مناسب می باشد عبارتند از 

  مناطق مسکونی و صنعتی-1
  مناطق کوهستانی-2
  مناطق دریائی-3
  پستهای زیر زمینی-4
  پست سیار -5

در ایـن  . ل حمالت نظامی و تروریستی از اهمیت برجسته ای برخوردار مـی باشـد         در بسیاری از کشورها امنیت تاسیسات الکتریکی در مقاب        
 . تنها راه حل می باشد زیرا این نوع تاسیسات به آسانی قابل پنهان کردن و حفاظت می باشدGISمورد 

 
 GISعوامل موثر در انتخاب -6

 GISامـا اکنـون   . مورد نظـر بـود   ) AIS( ع کلید خانه  ، فقط بررسی هزینۀ شکل های مختلف یک نوGISقبل از ظهور تکنولوژی مدرن    
 را GISهزینـۀ  . افق تازه و بسیار متفاوتی را از لحاظ فنی و  بهره برداری گسترده است که دارای اثر فراوان بر روی ارزیـابی اقتصـادی دارد                  

 .می توان به دو طبقۀ زیر تقسیم نمود
 هزینۀ سرمایه گذاری •
  ری بهره برداری و نگهدا هزینۀ •

 .هزینۀ سرمایه گذاری بطور عمده شامل مواد زیر می باشد

 تجهیزات فشار قوی •
 استراکچرفوالدی •
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 تجهیزات جانبی •
  راه اندازی– نصب –حمل و نقل  •
 زمین هزینۀ •
 ساختمانی هزینۀ •

 .هزینۀ نگهداری شامل موارد زیر می باشد
 هزینه های تعمیراتی  •
 قطعات یدکی  •
می باشد اما با اصالح طرح ، لی اوت و جداسازی کمپارت ها می توان زمـان         بسیار طوالنی تر   AISت به    نسب GISالبته زمان تعمیرات در     

  . را قابل مقایسه به کلید خانه های معمولی نمودGISتعمیرات 
 
 AIS در مقابل GISمقایسۀ هزینۀ -7

کلی کمتری می باشد و بطـور کلـی بـا افـزایش       زینۀ در محدودۀ ولتاژ معینی دارای ه      AIS در مقایسه با     GISگزارشات نشان می دهد که      
 . محسوس تر می گردد AIS در مقایسه با GISولتاژ کاهش هزینه های کلی 

 :برای مثال در یک پست فشار قوی با مشخصۀ زیر 
 KV  145: ولتاژ نامی 

 A  1600: جریان نامی 
 A  3150: جریان نامی باسبار 
 KV  40: قابلیت قطع جریان 

 ، AIS نسـبت بـه   GIS اقتصادی نشان می دهد که با در نظر گرفتن هزینه های جانبی ، هزینه های کلی سرمایه گذاری انتخـاب                 ارزیابی
 سال نیز به هزینۀ هر دو گزینـه اضـافه   30اما موقعی که هزینه های تعمیرات و نگهداری در طول .  هزینۀ باالتری را ایجاب می کند% 10

 را مقایسـه بـا   KV  ، GIS  145شکل هزینه های مختلف یـک پسـت   .  مشخص می گرددAISی کمتری با  دارای هزینۀ کلGISگردد، 
 . ارائه می دهدAISپست مشابه 

 اثر ولتاژ بر روی مقایسۀ هزینه ها-8
ان داده رابطۀ این نسبت بـا ولتـاژ نشـ   ) پیوست (  با توجه به سطح ولتاژ متفاوت می باشد در شکل     AIS به   GISنسبت هزینۀ  یک پست      

 .شده است
a (  نسبت هزینۀ تجهیزات فشار قوی 

b ( نسبت هزینۀ سرمایه گذاری کل 
c ( نسبت هزینۀ سرمایه گذاری کل بعالوه هزینۀ نگهداری 

این هزینۀ باال ناشی از تکنولوژی برتر و طراحـی مربـوط   .  می باشد AIS بیش از GISدر تمامی محدودۀ ولتاژ هزینۀ تجهیزات فشار قوی        
 . و باالتر از آنجائیکه پروژه های بسیار کمی تجربه شده است ارقام بسیار نظری و تقریبی می باشدKV  800 می باشد برای ولتاژ GIS به

 بسـیار  KV  245 در ولتـاژ بـاالتر از   GISدر نظـر گرفتـه مـی شـود     ) به استثنای هزینـۀ زمـین   ( موقعی که هزینۀ سرمایه گذاری کلی 
 اقتصـادی تـرین راه حـل در محـدودۀ     GIS ساله ، 30ا در نظر گرفتن هزینه های تعمیراتی و نگهداری در یک دوره    اقتصادی می باشد و ب    

 را بیش از پیش مشـخص نمـوده   GIS می باشد نیاز به نصب پستهائی در مناطق با شرایط نامطلوب نیاز به KV  800 تا KV  145ولتاژ 
 .و برتری آن را آشکار می سازد

 
 انیو قدردتشکر 

 . و آشنا شدن با نکات مبهم مرا یاری دادندGISاساتیدی که در راه شناخت سیستم با سپاس از جناب آقای دکتر شیخ قمی و کلیه 
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