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 گروه پژوهشی تجهيزات خط و پستتخصصی  بروندادهای
 1399 تابستان،17، شمارهپنجمسال 

 سخن سردبير

میانجي حكم  آموخ  تا او را  شوابوی    خماونم را يه هستي، نام از او ياف  و خرد را  ي سبپا

 .شود مييه شواخ  او، از شواخ  خود و دنیاي اطراف خود شروع 

 وا  نشور و تبوادل اطالعوات همزموان     هاي عرر حاضر ايون ابو  يوه     از ويژگي كيي مون شک 

 ا برع  زيواد در حوال انجوام ابو . در      ،هاي م تلف علمي پیشرف  تكوولوژي و فواوري در زمیوه

ها  هاي قمرت و تجهیزات مرتبط  ا آن نیز چه در زمیوه تكوولوژي و چه در زمیوه پژوه  مورد بیست 

هاي زيادي در مراحول م تلوف تولیوم توا      ، تغییرات رو  ه جلو  وده و پیشرف هو خممات انجام يافت

هاي مر وط  ه خط و پسو  نیوز از ايون     توزيع و مررف  رق، شكل گرفته اب . تجهیزات و فوالی 

 .در يوارايي بیسوت  قومرت ناو   سوزايي دارد      آن، نبوده و  ا توجه  ه اهمی  فراوان ماوله مستثوي

هموواره در   ،تجهیزات خط و پس  پژوهشگاه نیروپژوهشي گروه ها و تحایاات انجام شمه در  پروژه

نشور و تبوادل     وا توجوه  وه اهمیو     .  اشوم  موي هاي پیشرو در دنیا  مسیر پیشرف  و در بطح فوالی 

هاي پژوهشي و ت رري انجام شومه   اطالعات بوي شمه اب  يه اين نشريه پژوايي از انواع فوالی 

ها در قالب گزارشات و ماا ت، ارتباط مواببي  ا   اشم تا  توان  ا ابتفاده از نشر اين فوالی  در گروه

هوا  رقورار    هاي م تلف داخل پژوهشگاه و همچوین باير مرايز علمي و تحایااتي مثل دانشوگاه  گروه

 .يرد

 

 هادی نوروزی

 خط و پستپژوهشی تجهيزات گروه 



 

 

 

 های مورد نياز و تدوین برنامه و اقدامات اندازی و توسعه آزمایشگاهراههای حوزه انتقال کشور به منظور نياز سنجی و اولویت بندی شناسایی امكانات آزمایشگاه

 

 
 

های حوزه انتقال کشور به منظور نياز سنجی و اولویت بندی شناسایی امكانات آزمایشگاه

های مورد نياز و تدوین برنامه و اقدامات الزم جهت توسعه اندازی و توسعه آزمایشگاهراه

 شبكه آزمایشگاهی

  :ئیآرمان صفامدير پروژه 

 اشوم. يیفیو    صوو   رق و انرژي يشور هر باله جه  تامین نیاز مررف يوومگان در حال توبوه موي 

تجهیزات  كار رفتوه در آن دارد،  طوريكوه در صوورت     رداري از صوو   رق را طه مستایمي  ا يیفی   هره

گذاري جه  توبوه صووو   ابتفاده از تجهیزات  ا يیفی  و داراي ابتانماردهاي فوي موابب، حج  برمايه

توان يا م. صوو   رق را مي رق ياه  يافته و همچوین يیفی  و قا لی  اطمیوان اين صوو  نیز افزاي  مي

انتاال نیرو و توزيع نیرو تاسی   ومي نمود. در نتیجه  راي توبوه شبكه انتاال نیورو   ه به حوزه تولیم  رق، 

هاي مرجع نیاز  ه ابتفاده از تجهیزات  ا يیفی  و  ا ابتانماردهاي فوي  ا  هستی  يه اين امر نا  آزمايشگاه

 ا آشكار میومايم.موطبق  ا ابتانماردهاي موتبر را  راي يوترل يیفی  تجهیزات حوزه انتاال نیرو ر

 راي اطمیوان از يیفی  تجهیزات مورد ابتفاده در صوو   رق  زم اب  يه اين تجهیزات قبل از نروب  

و راه انمازي در شبكه، مورد آزماي  قرار گرفته و يیفی  آنها محرز گردد. بپس در صورت موفای  در اين 

هواي  عمم وجود و يا تكمیل نبوودن آزمايشوگا   ها مجوز نرب و راه انمازي آنها در شبكه صادر گردد.آزمون

 شروع پروژه
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مورد نیاز حوزه انتاال در يشور ببب شمه اب  يه  رخي از اين آزمونها  اصوال  ور روي تجهیوزات انجوام     

هاي يشورهاي ديگر انجام پذيرد. از طرفي  ا توجه  ه محمود  ودن موا ع مالي،  زم نشمه و يا در آزمايشگاه

ي داخل يشور شوابايي شمه تا از صرف موا ع  راي خريم تجهیزات آزمايشگاهي هااب  امكانات آزمايشگاه

هاي داخل يشور وجود دارد، پرهیز شمه و مووا ع موالي موجوود  روورت  هیووه      يه نمونه آنها در آزمايشگاه

هاي جميم و همچوین شرايط آب و هوايي نوظهور يشوور،  مررف گردنم. همچوین  ه دلیل ورود تكوولوژي

 هاي جميم مورد نیاز حوزه انتاال انجام گیرد.اب  آيومه پژوهي  زم  ه موظور تویین آزمايشگاه زم 

 



 

 

 

 های مورد نياز و تدوین برنامه و اقدامات اندازی و توسعه آزمایشگاهراههای حوزه انتقال کشور به منظور نياز سنجی و اولویت بندی شناسایی امكانات آزمایشگاه

 

هواي   گذاري زياد در خريم تجهیزات پیشورفته و ايجواد آزمايشوگاه    در يشور ما  ا وجود برمايه از طرفي 

 وا مشوكل دبتربوي  وه      مشتريانها،  دهي اين آزمايشگاه م تلف، همواره  ه دلیل نايارآممي بیست  خممات

انم و تااضا  راي خريم تجهیزات جميم همیشه وجود داشته اب .  برويس آزمايشگاهي موابب مواجه  وده

هاي آزمايشگاهي يشوور   اي جامع از توانمومي يكي از راهكارهاي اجرايي مميري  اين موضوع، ايجاد شبكه

رنامه و اقمامات مورد نیاز جه  توبوه شوبكه  تموين و  روزرباني  اب .  ه همین موظور،  حوزه انتاالدر 

 هاي حوزه انتاال امري ضروري اب .آزمايشگاهي و نظام همكاري آزمايشگاه

 

هواي   وا راين  ا توجه  ه اهمی  اين موضوع  راي صوو   رق ايران، ضروري اب  امكانوات آزمايشوگاه  

-انمازي آزمايشگاه ومي توبوه و راهوي داخل يشور در حوزه انتاال شوابايي شمه و بپس نیازبوجي و اول
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هواي حووزه   هاي مورد نیاز در دبتور يار قرار گیرد.  راي اين موظور ا تما امكانوات و توانموومي ازمايشوگاه   

هاي قا ول انجوام و ... تهیوه    انتاال يشور شوابايي شمه و  انک اطالعاتي شامل امكانات و تجهیزات، آزمون

هواي داخول يشوور و آيوومه پژوهوي  زم،      هاي آزمايشوگاه مكانات و محمودي گردد. بپس  ا توجه  ه امي

گوردد و  هاي موجود تویین ميهاي جميم مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز جه  توبوه آزمايشگاهآزمايشگاه

-هاي جميم مورد نیاز  ا توجه  ه مویارهاي فوي و اقترادي، اولوي اين تجهیزات آزمايشگاهي و آزمايشگاه

گوردد.  ها  رآورد موي انمازي و توبوه آزمايشگاهشونم و  ودجه مورد نیاز جه  طراحي، تجهیز، راه ومي مي

هاي شبكه آزمايشگاهي در خارج يشور و انجام مطالوه تطبیاي،  رنامه و اقومامات  در نهاي   ا  رربي نمونه

هاي حوزه انتاال شامل  رنامه و باز و مورد نیاز جه  توبوه شبكه آزمايشگاهي و نظام همكاري آزمايشگاه

 گردد.اي شبكه آزمايشگاهي، تموين و  روزرباني مييار شبكه آزمايشگاهي و مویارهاي ارزيا ي دوره

  :دستاوردهای جانبی  و نتایج مورد انتظار

  هاي حوزه انتاال يشورهاي آزمايشگاه رربي امكانات و محمودي 

  هاي حوزه انتاال يشورهاي قا ل انجام آزمايشگاهو آزمونتهیه  انک اطالعاتي از امكانات 

 هاي هاي جميم مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز جه  توبوه آزمايشگاهنیازبوجي آزمايشگاه

 موجود



 

 

 

 های مورد نياز و تدوین برنامه و اقدامات اندازی و توسعه آزمایشگاهراههای حوزه انتقال کشور به منظور نياز سنجی و اولویت بندی شناسایی امكانات آزمایشگاه

 

 
  هاي هاي جميم مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز جه  توبوه آزمايشگاه ومي آزمايشگاهاولوي

 موجود

 آزمايشگاهي خارج يشورهاي شبكه  رربي نمونه 

 تموين و  روزرباني  رنامه و اقمامات مورد نیاز جه  توبوه شبكه آزمايشگاهي 

 يیفی  يوترل ابتانماردهاي و ماررات اباس  ر حوزه انتاال نیرو تجهیزات و يا  ء يیفی ارتاا 

 هاي نوعي تجهیزات حوزه انتاال در داخل يشورايجاد امكان انجام تمام آزمون 

 جلوگیري از خروج ارز از يشور 

   پذيري خممات در موطاه ارتااء جايگاه رقا 

  آيومه در جميم هايتكوولوژي ايجاد و ورود  راي ابابي فراه  نمودن زيرباخ 

 زيس  محیط از حفاظ  و عمومي رفاه افزاي  و  رق شبكه پايماري ارتااء 

 حماي  از تولیميوومگان تجهیزات حوزه انتاال 

 انجام پروژهمراحل 

 هاي حوزه انتاال يشور و تهیه  انک اطالعاتي رربي امكانات آزمايشگاه 
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 ها و مرايز شوابايي مرايز آزمايشگاهي حوزه انتاال يشور موجود در صوايع، دانشگاه

 تحایااتي

 هاي حوزه انتاال يشور رربي بوا ق آزمايشگاه 

 اال يشورهاي حوزه انتهاي قا ل انجام آزمايشگاه رربي آزمون 

 هاي حوزه انتاال يشور رربي امكانات آزمايشگاه 

 ها در  ستر مريز آ انیرو تهیه اطالعات  زم جه   روزرباني  انک اطالعاتي آزمايشگاه

(http://labsnet.abaniroo.ir/ شامل نام آزمايشگاه، امكانات و تجهیزات آزمايشگاه ) و

 هاي قا ل انجام آزمون

هاي هاي جميم مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز جه  توبوه آزمايشگاهنیازبوجي آزمايشگاه 

 موجود

   تویین فهرب ، قیم  حمودي، بازنمگان و تامین يوومگان تجهیزات مورد نیاز جه

 هاي حوزه انتاال يشورتوبوه آزمايشگاه

   هاي جميم مورد نیاز  ا توجه  ه عواوين آزمايشگاهآيومه پژوهي  ه موظور تویین فهرب

 هاي جميمفواوري

http://labsnet.abaniroo.ir/
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 انمازي تویین فهرب  تجهیزات اصلي، قیم  حمودي و پیمانكاران جه  راه

 هاي جميم مورد نیازآزمايشگاه

 هاي مورد نیاز حوزه انتاالانمازي آزمايشگاهاولوي   ومي توبوه و راه 

 وميهاي اولوي تویین مویارها و شاخص  

 هاي موجوداولوي   ومي تجهیزات مورد نیاز جه  توبوه  آزمايشگاه 

 هاي جميم مورد نیازاولوي   ومي شمه آزمايشگاه 

 تموين و  روزرباني  رنامه و اقمامات مورد نیاز جه  توبوه شبكه آزمايشگاهي حوزه انتاال 

 هاي شبكه آزمايشگاهي در خارج يشور رربي نمونه 

 ي در داخل يشور و انجام مطالوه تطبیاي رربي با اه موضوع 

 تموين و  روزرباني  رنامه و باز و يار شبكه آزمايشگاهي 

 اي و الزامات جذب و انگیزش شبكه تموين و  روزرباني مویارهاي ارزيا ي دوره

 آزمايشگاهي
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 هاي فشار قويمورفي محورهاي پژوهشي گروه و حوزه مطالوات شبكه   

 خطوط انتاال و توزيع نیرو 

 بازي خطوط فشار قوي فشرده 

 هاي خطوط هادي 

  مطالوات خطوطEHVAC  وUHVAC 

  طراحي خطوط انتاال و توزيعDC 

 هاي میرا يردن  ها و روش نوبانات هادي

آنها، يخ زدايي و روشهاي رفع مشكالت  رف 

 گرفتگي خطوط انتاال

  خطوط گازيGIL 

  مطالوات حري  خطوط انتاال و توزيع 

   پاي  و  ازربي مكانیزه خطوط  فشار قوي 

 هاي توزيع طراحي شبكه 

 

 پژوهش 

 



 

 

 

 هاي فشار قويمورفي محورهاي پژوهشي گروه و حوزه مطالوات شبكه   

 

    ظرفی  و مانیتوريوگ خطوط انتاال نیروافزاي 

 هاي نوين مانیتوريوگ آنالين خطوط انتاال و پستهاي فشار قوي روش 

 هاي پروازي ) الگرد، پهباد، ر ات و ...( گیري از پرنمه پاي  مكانیزه خطوط  ا  هره 

  هاي چوم فازه بیست 

  غیرهابتفاده از تجهیزات يمكي مانوم فازشیفتر، اتو وبتر، خازن بري و 

 هاي ا تكاري نظیر  انملهاي غیر موتظ ، هاديهاي غیر دايروي و ... روش 

 ( ارتااء بطح ولتاژUPRATING & UPGRADING) 

 هاي پرظرفی  مطالوه هادي 
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  هاي انتاال و توزيع نیرو پس 

  هاي هايبريم،  طراحي پسGIS  وAIS 

 هاي فشارقوي بازي پس  هاي فشرده روش 

 هاي خازني  طراحي تا لوهاي الكتريكي و  انک 

  هاي انتاال  پسEHVAC  وUHVAC 

  هاي فشار قوي طرح اترال مولمهاي تولیم پرايومه  ه پس 

  هاي گازي پاي  و مانیتوريوگ پس 

 

 



 

 

 

 هاي فشار قويمورفي محورهاي پژوهشي گروه و حوزه مطالوات شبكه   

 

 گیري ترانسفورماتورهاي قمرت و انمازه 

  ،خشک،آمورف، و...(طراحي ترانسفورماتورهاي متماول و نوين )نظیر نوع روغوي 

  ت مین و يا مميري  عمر ، پاي  وضوی  ) مش رات عاياي چون ت لیه جزئي و پابخ

 دي الكتريک و ...( و تومیر و نگهماري

 هاي طراحي محمودباز جريان خطا روش 

 هاي نیروگاه  هاي قوس، ترانس هاي يوره طراحي ترانسفورماتورهاي خاص نظیر ترانس

 و فازشیفتر ادي ، رايتور، اتو وبتر 

 گیري آزمايشگاهي طراحي و باخ  تجهیزات انمازه 

  طراحي و باخ  ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ  الكترونیكي 

 هاي جميم طراحي و باخ  ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ متوارف و نوين  ا عايق 

 طراحي و باخ  ادوات پاي  و مانیتوريوگ ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ 
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     مطالوات شرايط محیطي  ر تجهیزات فشارقوي 

 ت مین عمر ، پاي  وضوی ، عیب يا ي و ارزيا ي میماني و آزمايشگاهي ماره ها 

  تاثیرات آلودگي  ر ابتاام  عاياي و روشهاي مااوم بازي خطوط انتاال و توزيع نیرو

AC  وDC 

 اي انتاال و توزيع نیرو تاثیرات آلودگي  ر ابتاام  عاياي و روشهاي مااوم بازي پسته

AC  وDC 

 هاي آلوده، حفاظ  در  را ر جانوران و پرنمگان زدگي در ماره شرايط يخ 

 هاي بیلیكوني،  هاي م تلف شستشو ، پوش  انواع راهكارهاي  هره  رداري : مكانیزم

 ياورهاي عاياي ، چترك افزاها و  وبتر شمها و ...  

 هاي جميم ماره، عاياهاي جميم :  نسل

هاي نوين ، باخ  و  باختارهاي و طراحي

 بازي نمونه

 هاي شبكه  ماره و  وشیوگHVDC      

 



 

 

 

 هاي فشار قويمورفي محورهاي پژوهشي گروه و حوزه مطالوات شبكه   

 

 مطالوات حال  گذرا 

 هاي قمرت بازي حال  گذراي بیست  ممل 

  هاي قمرت تحلیل پايماري گذرا در بیست 

 اضافه ولتاژهاي موق  و هماهوگي عاياي 

 هاي گذرا گیري حال  ارزيا ي و انمازه 

  هاي گذرا حال ماا له  ا 

  هاي انتاال و توزيع هاي قمرت در خطوط و پس  انواع حا ت گذراي ولتاژي بیست 

  هاي رده انتاال و توزيع انواع  رقگیرها و جايا ي تجهیزات حفاظتي خطوط و پس 

  هاي حفاظ  در  را ر صاعاه طراحي بیست 

 هماهوگي عاياي در شبكه قمرت 

 ايا ي تجهیزات حفاظتيانت اب روش، تویین مش رات فوي و ج 
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 يلیمهاي قمرت و ادوات يلیمزني 

 تجهیزات يلیمزني نوين : انواع يلیمها، بكسیونرها، جمابازها و غیره 

 بازي قوس، عايق هاي نوين هاي نوين خاموش مكانیزم 

 هاي خازني يا شبكه يا لي شرايط م تلف يلیمزني نظیر يلیمزني رايتورها و  انک 

  مميري  عمر 

   وضوی ، مانیتوريوگ و تومیر و نگهماريپاي 

 



 

 

 

 هاي فشار قويمورفي محورهاي پژوهشي گروه و حوزه مطالوات شبكه   

 

 هاي يا لي                     شبكه 

 ت مین/مميري  عمر انواع يا لهاي فشار قوي 

  پاي  وضوی  ) مش رات عاياي چون ت لیه جزئي و پابخ دي الكتريک و ...( و تومیر

 و نگهماري

 هاي نوين باختارهاي و طراحي 

 هاي جميم عايق 

   هاي يا لي شبكهمانیتوريوگ ظرفی 

 هاي زير دريايي يا ل 

 ها و غیره ها، مفرل تجهیزات و ملحاات شبكه يا لي: انواع بريا ل 
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 20شبكه فشار متوسط خوزستان به سنجی فنی و اقتصادی تغيير سطوح ولتاژی  امكان

های انتقال و فوق توزیع با هدف بهبود آماد و  کيلوولت با درنظرگيری تغييرات پست

 فاز اول: شهر اهواز -پشتيبانی شبكه در شرایط وقوع حوادث طبيعی سخت

 هادی نوروزی: مدير پروژه

ه وجود آممه اب ، تغییرات اقلیمي ها و موضالتي يه در شبكه  رق ايران در بالیان اخیر   يكي از چال 

 اشم. پميمه گرد و غبار موبوم  ه ريزگردهوا از جملوه    هاي قمرت مي و محیطي و اثرات آن  ر روي بیست 

 اشوم يوه    ها در چومين ابتان يشور  ه خروص ابتان خوزبتان موي  مهمترين عوامل  روز حوادث و قطوي

هاي شبكه  رق ابوتان   یست  شمه اب . اما يكي از تفاوتهاي متومد  ه ب ها و خسارت  اعث ايجاد خاموشي

در رده فشوار  شبكه  اشم  طوريكه  خوزبتان نسب   ه ايثر شبكه يشور تفاوت در بطوح ولتاژي بیست  مي

خوزبتان داراي ولتاژ متفاوتي  وده ابتان اما م  اش يیلوول  مي 20در ايران مومو  داراي بطح ولتاژ  متوبط 

شود.  ا توجه  ه ايوكه در هوگام وقووع انوواع حووادث و      رداري مي  هرهيیلوول   33و  11 بطح ولتاژدر و 

صممات ايجاد شمه در شبكه نیاز  ه جايگزيوي و تغییرات در بیست  وجوود دارد در نتیجوه توووع زدايوي از     

 اشم. عالوه  يتوانم يكي از راهكارهاي مطلوب  راي ياه  اثرات ناشي از انواع حوادث طبیوي م بیست  مي

ولتاژ نامي شوبكه يواه    يیلوول   ا توجه  ه ايوكه  20 ه   يیلوول 33 ر اين موضوع  ا ياه  بطح ولتاژ 

  اتمام پروژه 



 

 

 

 خبر و گزارش

پیما يرده اب ، در نتیجه توماد خطاهاي ناشي از  روز شكس  الكتريكي ناشي از ريزگرد  ه علو  افوزاي    

 رود.   اطمیوان بیست   ا  ياه  يافته و قا لیتوانم  ميتحمل الكتريكي در حال  نامي، 

 ه  رربي مشكالت ناشي از وقوع گرد و غبار پرداخته شومه و راهكارهواي   در ا تما اين پروژه مراحل در 

پذيري تغییر بطوح ولتواژي   ، همچوین توجیهموجود  راي ماا له  ا انواع حوادث طبیوي  یان شمه اب   يلي

مورد  رربي قرار گرف . مش رات و وضوی  موجود شبكه فشار متوبط شهر اهواز از قبیل نوع و تووماد  

هاي فووق توزيوع و انتاوال     ها، تلفات شبكه، ماادير اف  ولتاژ، مش رات پس  ترانسفورماتورها، نوع هادي

 شم.موارد  یان تغذيه يوومه شبكه فشار متوبط وباير 
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هاي فشار متوبط در دنیا انجام شومه ابو     انواع تجر یات م تلفي يه در زمیوه تغییرات و اصالح شبكه

. تمريز اصلي در مطالوات انجام شمه  ر روي تغییورات بوطوح ولتواژي فشوار متوبوط  ووده و       گرديم یان 

مواردي نظیر ياه  بطوح ولتاژي از دو بطح ولتاژ  ه يک بوطح ولتواژ، افوزاي  بوطح ولتواژ، تغییورات       

زان توبوه شبكه  راي  رقرباني  ا توجه  ه افزاي  میو باختاري شبكه توزيع  ا همف تاوي  شبكه موجود، 

. يشورهايي يه در گرف افزاي  قا لی  اطمیوان شبكه و باير مواردي از اين قبیل، مورد  رربي قرار  تااضا،

انم داراي تووع از لحاظ ناحیه جغرافیوايي  ووده و هو  شوامل يشوورهاي       مورد مطالوه قرار گرفته پروژهاين 

مل يشورهاي آفرياايي و آبویايي نظیور چوین،    اروپايي از قبیل انگلستان، فوالنم و يا ابكاتلوم  وده و ه  شا

 اشم. همچوین  ه صورت موردي چوم نمونه از مطالواتي يوه در زمیووه انت واب بوطح ولتواژ       نپال و غوا مي

. از جمله مهمترين تجر یوات موورد  رربوي    شمموابب  راي شبكه فشار متوبط صورت گرفته اب  آورده 

غر وي   تاژ توزيوع شوبكه جوووب   تجر ه تغییر بطح ول، كه ياونتريمطالوات جايگزيوي شبتوان  قرار گرفته مي

، گسترش و تاوي  شبكه توزيع ولتاژ متوبط در يشور يوزوو، تاوي  شبكه توزيع شمالي در  ريتانیافوالنم، 

مطالووه و  رربوي   ، مطالوه و  رربي تغییر بطوح ولتواژ در چوین  ، پروژه تاوي  و گسترش شبكه توزيع غوا

 و تريیه، اشاره يرد.نپال -دره ياتمانمو اژ تغییر بطوح ولت



 

 

 

 خبر و گزارش

 

هاي فشار متوبط شهر اهواز و  وه تفكیوک فیومرها، تغییور       راي هر يمام از پس  مراحل پروژه در ادامه

بوجي فوي اين مطالوه از لحاظ ا وواد م تلوف موورد     يیلوول   رربي شمه و امكان 20بطح ولتاژ شبكه  ه 

از دو      غرب و شرق تشكیل شومه  يه اهواز فشار متوبط شهر شبكه توزيع تحلیل قرار خواهم گرف .

 132هاي فوق توزيع داراي ترانسوفورماتورهاي    اشم. پس  يیلوولتي مي 11و  33داراي بطوح ولتاژ ، اب 

 شود. البته داخل شبكه توزيع يیلوولتي از آنها خارج مي 11و  33 اشم يه فیمرهاي  يیلوول  مي 33و  11 ه 

يیلوول   ا ابتفاده از آنهوا ايجواد    11يیلوولتي وجود دارد يه  رخي فیمرهاي  11 ه  33ترانسفورماتورهاي 

انم در واقوع ايون فیومرها  وا      شونم. همچوین  رخي از فیمرهاي توزيع از     انتاال انشواب گرفته شمه مي

پسو  فووق توزيوع و     28تووماد  م. شوون  يیلوول  ايجاد موي  11و  33 ه  230ابتفاده از ترانسفورماتورهاي 

فیومر فشوار    166هوا در مجمووع    انتاال، تغذيه شبكه فشار متوبط     شرق را  ر عهمه دارد. از اين پس 
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همچووین    اشوم.  موي يیلوولو    33فیمر  137يیلوول  و  11فیمر بطح ولتاژ  29شود يه  متوبط خارج مي

هوا   متوبط     غرب را  ر عهمه دارد. از اين پس  پس  فوق توزيع و انتاال، تغذيه شبكه فشار 18توماد 

 33فیومر   92يیلوولو  و   11فیومر بوطح ولتواژ     39شود يوه   فیمر فشار متوبط خارج مي 131در مجموع 

  اشم. يیلوول  مي

 



 

 

 

 خبر و گزارش

 از: م راي اين شبكه در مورد تغییر بطوح ولتاژي وجود داش  عبارت  ودنهايي يه  از مهمترين چال 

 ت  ا توجه  ه مش رات جميمجايگزيوي تجهیزا 

 ا تغییر بطح ولتاژ شبكه نیاز اب  يه  رخي از تجهیزات بیست ،  راي آنكه  وا شورايط جميوم بوازگار     

 اشوم تغییر يرده و تجهیزي  ا مش رات جميم جايگزين آن شود.  ه عووان نمونه ترانسفورماتورها چوه در  

ر بطح ولتاژي يه دارنم نیاز اب  يه توويض شومه  بم  فوق توزيع و چه در بم  توزيع  ا توجه  ه تغیی

يیلوول  ارتااء داده شود  ا توجه  ه  20 ه  11و يا تغییر داده شونم.  راي مثال در صورتي يه بطح ولتاژ از 

امكان افزاي  توان انتاالي در نتیجه  ايم از ترانس  ا بطح توان و ولتاژ اولیه  ا تر ابتفاده يرد. همچوین در 

 اشم يه در نتیجه  ايم تجهیزاتي  يیلوول   ا تر مي 11يیلوول  بطح اترال يوتاه نسب   ه شبكه  20شبكه 

گیري نیز  ا رنج  ا تري قرار داده شونم. اما  وضي از  يوومه و يا ترانسفورماتورهاي انمازه مانوم يلیمهاي قطع

يیلوول   ا توجه  وه ايوكوه داراي    33هاي خطوط  تجهیزات نیاز  ه توويض ن واهوم داش   راي مثال ماره

يیلوولو    20 اشوم در نتیجه در صورت تغییر بطح ولتاژ  ه  يیلوول  مي 20بطح عاياي  ا تري نسب   ه 

 ديگر نیازي  ه توويض ن واهوم داش . 

 مامار توان انتاالي و نحوه تامین  ار موجود 

تغییرات در میزان انتاوال تووان در     رربي شم مطالوه ويكي از موارد ديگري يه در رونم اين پروژه نیاز 

يیلوولو  در   20يیلوول   ه  33 اشم.  ا توجه  ه ايوكه هوگام تغییر بطح ولتاژ شبكه  شبكه اصالح شمه مي

ها حمايثر تووان انتاوال در    هاي خط توويض نشونم در آنرورت  ه عل  حم حرارتي هادي صورتیكه هادي

يا م يه اين ياه  توان انتاالي  ايم از طريق ديگر جبوران گوردد.    مي خط جميم نسب   ه حال  قبل ياه 

يه مالحظات مكانیكي و تحمل نیروي ناشوي از   ود يكي از راهكارها توويض هادي  ا هادي  ا ظرفی   ا  

 گرف .هاي جميم توبط تیرهاي شبكه مورد  رربي قرار  هادي
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 تلفات شبكه 

توان  وا    اشم يه طراحي صحیح شبكه را مي هاي مهمي مي خصتلفات در بیست  قمرت از مویارها و شا

اين شاخص مورد ارزيا ي قرار داد.  ا ارتااء خط  ه صورت افزاي  ولتاژ نسب   ه حالتي يه خوط  وا ولتواژ    

شم، تلفات يمتري در خط ايجاد خواهم شم چرا يه اگر قرار  اشم در دو حال  يک   رداري مي تر  هره پايین

ال داد در آن صورت در شبكه  ا ولتاژ  ا تر، جريان عبوري از خط يمتر  وده و درنتیجوه تلفوات   توان را انتا

تر خواهم  ود. اما در صورتیكه بطح ولتاژ شبكه ياه  يا م در آنرورت  راي انتاوال تووان  وه     اهمي پايین

ي  جريان  اعث افزاي  صورت  یشیوه نیاز اب  يه جريان عبوري از خط تا حم امكان  ا  رود يه اين افزا

 شود.  رداري بیست  مي تلفات اهمي و درنتیجه افزاي  هزيوه  هره

 قا لی  اطمیوان 

افزاي  ابتحكام باختارهاي اصلي اجزاي شبكه موجر  وه افوزاي  عملكورد الكتريكوي خوط و قا لیو        

يواه  نورخ خطوا،    اطمیوان بیست  خواهم شم. هرچوم ارتااء تجهیزات شبكه  اعث  ا تر رفتن عملكورد و  

شود.  ه طور يلي در حالتي يه بوطح   شود، اما هزيوه زيادي را نیز شامل مي خرا ي و از دب  رفتن خط مي

يوم  ه عل  ايوكه مشكالت عاياي ناشوي از ريزگردهوا    يیلوول  تغییر مي 20يیلوول   ه  33ولتاژ شبكه از 

 يا م. بب  ا آن قا لی  اطمیوان بیست  افزاي  ميها ياه  يافته و متوا يا م در نتیجه میزان قطوي ياه  مي

 طول فیمر و مباحث اف  ولتاژي 

 ه طوور يلوي در     ود.طول فیمر  ،در تویین بطح ولتاژ شبكه موثري ها يكي ديگر از مش رات و ويژگي

ته يكي  اشوم مشكل ناشي از اف  ولتاژ در انتهاي خط  یشتر نمايان خواهم شم. الب تر مي فیمرهايي يه طو ني

از پارامترهايي يه در اف  ولتاژ تاثیرگذار خواهوم  وود میوزان تووان انتاوالي از خوط خواهوم  وود. در واقوع          

 درصورتیكه يه طول فیمر و توان انتاالي از آن  ا   اشم در نتیجه میزان اف  ولتاژ نیز  یشتر خواهم شم. 
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 ها حم حراراتي هادي 

هواي خطووط    انتاالي از خط تاثیرگذار اب  حم حرارتي هادي هاي مه  يه در میزان توان يكي از چال 

يیلوول  ارتااء يا م  ا توجه  ه ايوكه  راي انتاال توان يكسان  20 ه  11 اشم. در حالتي يه ولتاژ شبكه از  مي

يا م در اين حال  حم حرارتي تویین يوومه عبور تووان   نسب   ه حال  قبل جريان عبوري از خط ياه  مي

توان توان  یشتري را نسب   ه حال  قبل از خط انتاال داد. اما در حالتي يوه بوطح ولتواژ      ود و مين واهم 

يیلوول  ياه  يا م در آنرورت نیاز اب  يه  راي انتاال توان جريوان  یشوتري از خوط     20 ه  33خط از 

 .عبور داد و حم حرارتي هادي  ايم درنظر گرفته شود

 تحمل مكانیكي 

 اشوم يوه    ها از ديگر موضاعاتي موي  یكي و تحمل مجاز وزن تجهیزات توبط نگهمارنمههاي مكان  رربي

. در واقع  ا توجه  ه تغییراتي يوه در وزن و ا وواد تجهیوزات نسوب   وه      شم ايم در اين پروژه درنظر گرفته 

ن قا ل تحمل يه اين تغییرات لحاظ شود.  راي نمونه وز  ودنیاز  ،حال  قبل از تغییر بطح ولتاژ وجود دارد

و درصوورت لوزوم  وا توجوه  وه       گرف   مي هاي موجود در شبكه  ايم مورد  رربي قرار توبط تیرها و ديل

 شم. ميهاي فوي و اقترادي تیرهاي جميمي در مسیر خط نرب  تحلیل

 هاي حفاظتي چال  

ییورات جريوان   توانم  ه وجود  یايم عممتا  ه عل  تغ موضالت حفاظتي يه در تغییر بطح ولتاژ شبكه مي

هواي اضوافه جريوان، ريلوزرهوا و      خطا و در نتیجه تاثیر آن  ر روي عملكرد تجهیزات حفاظتي از قبیل رلوه 

گیري و البته يالس آنها نیز دچار تغییر خواهم شم يه اين   اشم. همچوین تجهیزات انمازه يلیمهاي قمرت مي

 مورد  رربي قرار گرف .تغییرات 
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. در شوم افزار  انک اطالعاتي يه جه   رربي تغییرات بطح ولتاژ شهر اهوواز تهیوه    نرم ،ادامه پروژهدر 

 هواي  راه يكوي از شبكه شرق و غرب اهواز از توماد تجهیزات  ا يي  رخوردار ابو   واقع  ا توجه  ه ايوكه 

سوي نورم افوزار    نوي هاي م تلف ابتفاده از ز ان  رناموه  عملي  راي دبتیا ي  ه اطالعات مورد نیاز در  رربي

 انک اطالعاتي شبكه توزيع شرق و غرب اهواز  ا ابتفاده از را وط   افزار ايوتريتیو و همچوین نرم ديگسايلو 

  اشم. ميهاي م تلف اين نرم افزار  يار ري نرم افزار متلب و    

 

اهواز مورد  رربي قورار  و غرب اثرات تغییر بطح ولتاژ  ر روي شبكه شرق  ه ترتیب  مرحله چهارمدر 

ها  ه تفكیک   ه تفكیک نوع هادي و پروفیل ولتاژ  اسو گرفته اب . اطالعات  ارگیري خطوط در هر فیمر 
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هاي شبكه  ووم    ه صورت دقیق شرايط حاي  در همه     در نتیجهيه  شممطالوه و  رربي  ،پس  و فیمر

و  وا تغییورات    رشم  وار آيوومه  بكه  ا درنظرگیري وضوی  ش. همچوین قا ل مشاهمه  وداز تغییر بطح ولتاژ 

شبكه  ا روش  هبود عالوه  ر اين  .  ه صورت يامل مورد  رربي قرار گرف پروژهبطوح ولتاژي نیز در اين 

نیز  وه صوورت مجوزا  وراي فیومرهاي      توويض هادي  ا بطح ماطع  ا تر  ه جاي هادي موجود ابتفاده از 

ولتواژ   وم از تغییر بطح ولتاژ،  پس  وضوی  فیمرهاي خروجي از هر پس   راي هر شم. حراني نیز آورده 

هوا، طوول خطووط نیازمووم      اولیه هر فیمر، طول فیمر، توماد ترانسفورماتورهاي توزيع و مجموع ظرفیو  آن 

و نتوايج   هاي موجود در فیومر  % ، حماقل ولتاژ  اس80% و  ارگیري 100اصالح  ر اباس دو مویار  ارگیري 

 .شمنم، آورده از اجراي تغییر هادي در فیمرهايي از پس  يه اين قا لی  را دارحاصل 

 وا توجوه  وه    مورد تحلیل و  رربي قرار گرف .  95روزهاي حوادث  همن گزارش شرايط آب و هوايي 

 ا وزش  اد شميم همراه  وا گورد و   در شرايطي اتفاق افتاد يه  95ايوكه حوادث ناشي از ريزگردها در  همن 

و همچوین  ارنمگي  ه میزان ي  همراه  ود و همچوین حوادث روزهاي  وم  وه علو  افوزاي  میوزان     ك خا

رطو   نسبي هوا اتفاق افتاده اب ، در نتیجوه  وراي دريافو  اطالعوات و تحلیول موابوب شورايط،  وراي         

اد و بورع   هاي آب و هوايي از جمله میزان  ارش، جه    انم، داده شهرهايي يه دچار حوادث قطوي شمه

ترين ايستگاه آب و هواشوابي، اخذ شومه و موورد تحلیول قورار       اد و البته باير پارامترها  ا توجه  ه نزديک
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ام اغلوب حووادث   8ام اين  وده اب  يه در روز 9 همن و روز  8ها  ین حوادث روز  يكي از تفاوت گرف .

حووادث در غورب و شومالغرب اهوواز      همون   9در مريز و شرق اهواز رخ داده اب  در صورتیكه در روز 

اي يوه   توان درياف  يه دو عامل عممه  همن مي 9و  8 یشتر  وده اب .  ا توجه  ه تحلیل آب و هوايي روز 

ها و حوادث در شبكه شمه،  ارش ي   واران در روز   در حین وقوع ريزگردها و پس از آن  اعث ايجاد قطوي

يه ه  ناشي از شرايط آب و هوايي  اهواز آمار يلي حوادث شبكه ام  وده اب .9ام و رطو    ا  در روز 8

اشكال در ، اشكال در ترانسفورماتور، اشكال در پايه، اترالي يا ل فشار متوبطو ه   ه عل  خطاهايي نظیر 

 رخوورد درختوان   ، پرنومگان  رخوورد  ،  رخورد اشیاء خارجي، اشكال در يراق آ ت، اشكال در ماره، جمپر

 روز عیب در قطع يوومه ها )ريكلووزر، بكسویونر هووايي،    ، رد هاديهاي شبكه  ه ه  يا  ه پايه رخو، مزاح 

پوروژه  . همچووین در ايون   گرف  اشم، مورد تحلیل و  رربي يلي قرار  و باير عوامل مي خطاي انساني، ...(

پووج در موواطق   هاي رخ داده در  همن مواه نوود و   ها، میزان خاموشي و ممت زمان خاموشيتوماد خاموشي

اي يوه   هاي گسوترده  فهرب  حوادث و خاموشي گش .، مطالوه و  رربي تح  پوش  شري  توزيع اهواز

و  9، 8ها و خطوط فوق توزيع و انتاال تغذيه يوومه شبكه فشار  ه وجود آممه در روزهاي مه  يوه   در پس 

 اشم يه يكي  راي دو عامل عممه ميانم، مورد  رربي قرار گرفته اب . ريشه حوادث  همن دا  همن  وده 23

 اشم و عامل   همن و مانمگاري آن  ر روي خطوط و تجهیزات پس  مي 8وقوع پميمه ريزگرد در ظهر روز 
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 اشم يوه   دوم ايجاد شرايط آب و هوايي يه مهمترين آن  ارش انمك  اران ممتي پس از وقوع اين پميمه مي

پس  و خط شمه و در نتیجه خطاهواي متوومدي در شوبكه     اعث ايجاد رطو   در بطوح عاياي تجهیزات 

 روي داده اب . 

 

 راي شبكه فشار متوبط  ه صورت پس   ه پس  ه   وراي شورق و    95هاي  همن  ها و قطوي خاموشي

مومت و   ه   راي غرب اهواز و  راي تمام فیمرهاي تغذيه شمه از آن پس  مورد  رربي قرار گرفته ابو . 

 راي روزهاي م تلف آورده شومه ابو  و  وا ماايسوه آموار حووادث در       پس  فوق هر میزان خاموشي در 

 گردد. ها مش ص مي پذير  ودن فیمر و در نتجه پس  فیمرهاي زير مجموعه يک پس ، میزان آبیب

هاي اقترادي تغییرات بطوح ولتاژي  راي شبكه فشار متوبوط اهوواز موورد  رربوي و      در نهاي  هزيوه

مواردي از قبیل تغییر ترانسفورماتورها،  رقگیرهوا، تغییور و ارتاواء هوادي خطووط،       ب .مطالوه قرار گرفته ا
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تغییرات پس  فوق توزيع و باير تغییرات  راي شبكه شرق و غرب اهوواز محابوبه شومه ابو . همچووین      

ها و فیمرهاي زير مجموعه پس   ه صورت تفكیک شمه در ايون   تغییرات بطوح ولتاژي  راي تمامي پس 

     آورده شمه اب . هپروژ
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