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فصل اول :

ساختار خطوط جدید با هادی های خاص و کاربرد
آن درشبکه انتقال کشور

5

چکیده
احداث خطوط فشار قوو بوا هوای هوا  ACSR , ACAR , AAAC , AACو نیو اابوه هوا
فشارقو زمینی از نوع روغنی و خشک (اراس لینک ) سال هاست یرینیا متداول و موری بهور بوریار
قرار گرفته و بطور الی بدنه اصلی شبکه ها فشار قو با این های ها تجهی شد اند .علیرغم عدم نیاز
بعضی اشور ها پیشرفته از شبکه ها هوائی ،توا انوون ایون هوای هوا امااوان یر احوداث خطووط
فشارقو نقش اصلی ارتباطی نیروگا ها به پست ها فشارقو و انتقال به مراا مصرف و نی ارتباطات
بین اشورها و قار ها را عهد یار می باشند.
بعنوان مثال ب رگترین شبکه بین قار ا  ،شبکه انتقال خطوط  044ایلو ولت ،اشور مصر را یر آفریقا به
ارین ،سوریه ،لبنان و ترایه و از آنجا به اروپا با های ها  ACSRو قسمتی از منطقه یریوائی اانوال
سوئ با اابه اراس لینک یر عمق  854متر یریا احداث و قسمت اعظم این خطوط اه قار آفریقا را به
آسیا و اروپا متصه می نماید ،به بهر بریار رسید است .هم مان با استفای از این خطووط ،بوا هوای
ها سنتی هموار تحقیقات پیرامون ابداع های ها و خطوط مدرن ایامه یاشته و تمهیداتی را یر انتقال
انرژ به لحاظ انتقال بیشتر ،تلفات امتر ،اثرات زیست محیطی امتر بوجوی آوری اوه یر نظراسوت یر
این فصه بررسی اوتاهی از روند تحقیقات و استفای از این خطوط بعمه آید.
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 : 5-5شرح هادی های مرسوم
همانطور اه گفته شد ،های  ACSRاه بیشترین ااربری را یر خطوط هوائی یاری ،از های ها رشته
ا آلومینیوم یر الیه ها بیرونی با هسته ا از الیه ها فوالی تشکیه گریید بطوریکه هسته مرا
یعنی رشته ها فوالی نقش مکانیکی را یاشته و الیه ها آلومینیومی نقش عبور جریان را یارنود و از
نرمی و مقاومت ام و خاصیت االستیک خوب برخوریار است  .ساختار سایر هوای هوا مرسووم ماننود
ACARاختالف ج ئی با ACSRیاشته و هسته مراو

بجوا رشوته هوا فووالی از جون

آلیواژ

آلومینیوم و های  AACیک های رشته ا از آلومینیوم می باشد .البته اابه هوا زمینوی رواشودار
حتی برا ولتاژها باال از نوع روغنی به اابه خشک اراس لینک تبدیه شد اند.

 : 5-2شرح فصل
تاانون آنچه گفته شد های هایی بویند اه با ااربر باال یر شبکه ها مرسوم و سنتی استفای شد و
ایامه یاری ،لیکن از یهه  04ضمن طراحی ساختارها جدید برا خطوط و افو ایش بانودل هوا موجوب
انتقال انرژ با ولتاژ ها باال  0444ایلو ولت و توان ها بویش از  3444مگواوات شود انود اموا بوه
موازات این اقدام های ها و خطوط جدید با فن آور تاز ابداع گریید اند توا ضومن یاشوتن قودرت
انتقال مناسب از حریم امتر برخوریار بوی و مهم اینکه تاثیر زیست محیطی آنها امتر است اوه ایون
های ها و بعضاً خطوط نسه جدید بشرح زیر می باشند.

 : 5-2-5هادی با فلش کم
این های ها هنگامی مدنظر قرار گرفتند اه باال برین انرژ انتقالی خطوط موجوی مطرح گرییود ،زیورا
این های ها می توانند با شرایط مساو با های ها قودیمی تعووی

و ضومن اواهش ه ینوه و یور

ساخت موجب ااهش حریم و اف ایش قدرت انتقالی گریند .یر شکه  0مقدار فلش انواع های ها نسبت
به یرجه حرارت آنها آوری شد است .از جمله این های ها می توان های ها زیر را نام بری :
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شکل  : 5-5مقدار فلش انواع هادی ها نسبت به درجه حرارت آنها

 : 5-2-5-5هادی G(Z)TACSR
ساختار آن یر شکه  2آمد و به این صورت است اه رشته هوا فووالی ماننود  ACSRمعموولی یر
وسط لیکن رشته ها

آلومینیومی بجا گری بوین بصورت ذوزنقه و از جن

باال اه با فاصله هوائی از هسته قرار گرفته اند ،می باشد.

شکل  : 5-2ساختار و ساختمان هادی نوع G(Z)TACSR
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آلیاژ آلومینیوم با حرارت

 : 5-2-5-2هادی ZTACIR
تفاوت ساختار این های با های معمولی این است اه هسته فوالی آن از جن

آلیاژ آلومینیوم اینووار

ساخته شد است و یر رشته ها آلومینیومی از آلیاژ آلومینیوم حرارت باال می باشد  .از عمود م ایوا
این های ها یر شرایط مساو با های ها معمول می توانند تا یو برابر انرژ انتقالی را اف ایش یهند.

 : 5-2-2خطوط

GIL

خطوط  GILسابقه ا حدوی چهه سال یارند و یر زیر نام تعدای از خطوط  GILآوری شد است:
 خط  GILبا ولتاژ  044ایلو ولت بطول  0ایلومتر یر وهر آلمان. خط  GILیر بومانویه اانایا بطول  2/5ایلومتر اه یک نیروگا هسته ا را به شوبکه 554ایلوولوتاانایا جهت انتقال انرژ به آمریکا متصه می سازی.
البته بدالیلی از جمله ه ینه زیای اتصاالت و مشکالت نصب  GILیر مسوافت هوا طووالنی اسوتفای از
خطوط  GILفراگیر نشد است.بمنظور اسب اطالعات بیشتر مشخصات یکی از خطوط  GILاجراء شد ،
یر ژاپن ارائه می گریی  .خط انتقال  Shinmeika –Tokaiبا ولتواژ  205ایلوو ولوت و تووان عبوور
 2854مگاوات بطول  3/3ایلو متر احداث گریید اه یر شکه  3نشان یای شد است .

شکل  : 5-9خط انتقال Shinmeika –Tokai
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 : 1-7نتیجه گیری
استفای از اابه ها

هوایی یا تکنیک جدید های ها

لخت هوایی متداول یر شبکه ها

هوایی رواش یار بجا

توزیع هوایی یکی از مهمترین را اارها

اف ایش ایمنی

یر صنعت برق می باشد .بررسی نرخ آمار برق گرفتگی مربوط به سیم ها
حاای از این واقعیت است اه رواش یار ارین های ها

سیم ها

هوایی لخت

هوایی می تواند گامی موثر

جهت اف ایش ایمنی یر صنعت برق باشد .یر این فصه ابتدا به بررسی ویژگی ها
ها

رواش یار یر مقایسه با سیم ها

لخت هوایی پریاخته شد و م ایا

های

این نوع

های ها را خصوصًا از ییدگا اف ایش ایمنی یر صنعت برق موری تحلیه و بررسی قرار
گرفته است .آنگا با مطالعه آمار

از نرخ برق گرفتگی ها ناشی از سیم ها

هوایی و بررسی می ان خسارت شرات ها

برق از پریاخت ییه ،استفای از

را اار

سیم ها

لخت یر

رواش یار ارین سیم ها هوایی یا های ها
شبکه ها

لخت

رواش یار را بجا

هوایی فشار متوسط و فشار ضعیف پیشنهای گریید .با توجه به اهمیت باال

این موضوع ،بررسی این طرح و انجام تحقیقات مکان یابی بهینه جهت نصب و یا
تعوی

این نوع از های ها بجا

انواع لخت یر شبکه ها

باشد.
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