
 

 

 

 

 

 

 شبکه های انتقال و توزیع  وبالگ مهندسی برق قدرت و

 

 الکتریکی   ارنژی   توزعی    سیستم اهی  ربرسی 



٣

ولتاژ استاندارد در ايران

هارگانه زير      مطابق استاندارد های بين المللی فشار الکتريکی دارای تقسيم بندی  چ                              

:  است 

 ولت است      ۱۰۰۰ که ولتاژ خط شبکه کمتر يا مساوی            )LV(  فشار ضعيف     -۱

V)۱۰۰۰VL ≤  (  .

  ولت  و  کمتر   از               ۱۰۰۰که ولتاژ خط شبکه بيشتر از         ) MV( فشار متوسط    -۲

   ولت        است          ۶۳۰۰۰

      V)۶۳۰۰۰VL <  <   V ۱۰۰۰.(

 ولت و کمتر  ۶۳۰۰۰که ولتاژ خط شبکه مساوی و بزرگتر از       ) HV( فشار قوی      -۳

.)   V)۲۳۰۰۰۰VL <  ≤ V    ۶۳۰۰۰ ولت است     ۲۳۰۰۰۰از   

 ولت  ۲۳۰۰۰۰که ولتاژ خط شبکه مساوی و بيشتر از         ) E HV(فوق فشار قوی      -۴

. )  ≤V)۲۳۰۰۰۰VLاست   



۴



۵

انواع پستهای فشارقوی از نظر توليد و تبديل انرژی الکتريکی

است و انرژیپستهای نيروگاهی که شامل ژنراتور ، ترانسفورماتور و تجهيزات کليدی١.
.الکتريکی  در آنها توليد می شود

بيشتر پستهای انتقال ،.پستهای تبديلی که شامل ترانسفورماتور و تجهيزات کليدی است٢.
. فوق توزيع و توزيع انرژی الکتريکی از اين نوع هستند

تعدادی از پستهای فوق توزيع و. پستهای کليدی که فقط دارای تجهيزات کليدی است٣.
. توزيع انرژی الکتريکی از اين نوع هستند

انواع پستهای فشارقوی از نظر نوع محل پست

بيشتر پستهای نيروگاهی ، انتقال و: پستهای روباز با کليدهای هوايي ، کم روغن و گازی•
. فوق توزيع از اين نوع هستند

بيشتر پستهای فوق: پستهای سر پوشيده با کليدهای هوايي ، کم روغن ، گازی و خالء•
.توزيع و توزيع از اين نوع هستند

روباز مشخصات پستهای

فضای زياد١.

هزينه باالی سرويس و نگهداری و تعميرات تجهيزات پست٢.

هزينه سنگين  تجهيزات پست٣.

 کليدهای کم روغن و هوايي باسرپوشيده مشخصات پستهای

. هزينه تجهيزات پست نسبتاً ارزان است١.

هزينه کم سرويس و نگهداری و تعميرات٢.

.زمان سرويس و نگهداری و تعميرات اجزای پست خيلی زياد نيست٣.

http://electrician.orq.ir



۶

  SF۶و   کليدهای خالء   باسرپوشيده مشخصات پستهای 
.نياز به حداقل مساحت دارد١.
. هزينه تجهيزات پست بسيار گران است٢.
     حداقل زمان برای سرويس و نگهداری و تعميرات آن   ٣.

تجهيزات پست های انتقال و فوق  توزيع  

برقگير •

 ( CVT )ترانسفورماتور ولتاژ خازنی ١.

 ( CT )ترانسفورماتور جريان ٢.

باسبار يا شين٣.

سکسيونرهای خط ۴.

سکسيونر زمين۵.

ديژنکتورها۶.

) اتو ترانسفورماتور ، ترانسفورماتورهای دو و يا سه سيم پيچه( ترانسفورماتور قدرت   ٧.

ترانسفورماتور زمين٨.

ترانسفورماتور مصرف داخلی پست٩.

سيم گارد پست١٠.

.١١PLC (Power Line Carrier ) 

سيستم حفاظتی١٢.

سيستم ارتينگ١٣.

سيستم يا وسايل اعالم و اطفای حريق١۴.

وسايل سنکرون يا پارالل کردن باسبارها ١۵.

 SCADAسيستم ١۶.

باطريها و سيستم باطری شارژر١٧.

.١٨UPS

تابلوها١٩.

سيستم روشنايي ٢٠.



٧

اجزای پستهای توزيع انرژی الکتريکی  

برقگير١.

سکسيونرها٢.

سکسيونر زمين٣.

ديژنکتورها۴.

باسبارها۵.

ترانسفورماتور قدرت از نوع کاهنده    ۶.

سيستم حفاظتی٧.

سيستم ارتينگ٨.

( CT )ترانسفورماتورهای جريان ٩.
 ( PT )ترانسفورماتور های ولتاژ  ١٠.

سيستم تهويه ١١.

سيستم روشنايي١٢.

تابلوها١٣.

سيستم يا وسايل اعالم و اطفای حريق١۴.

بانکهای خازنی١۵.

باطريها و سيستم باطری شارژر١۶.

.١٧UPS

(SVC )فيلتر های سلفی و خازنی ١٨.

سيستم های مديريت انرژی و کنترل بار ١٩.

SCADAسيستم ٢٠.



٨



٩

• Shunt capacitors for cost efficient 
reactive power compensation ١-۵٠٠ kV 
system voltage up to ٣٠٠ MVAr



١٠



١١

اهميت کليد های فشارقوی     

توزيع و توزيع انرژی کليد های فشارقوی  به منظور قطع و وصل خطوط فشارقوی  انتقال ، فوق      

ارقوی به کار می   الکتريکی ، ترانسفورماتور های قدرت ، ژنراتور ها و ساير تجهيزات فش 

.  رود

 بوسيله کليد ًوراهنگام بروز عيب در تجهيزات فشارقوی الزم است که قسمت معيوب شبکه  ف   

.  جلوگيری شود فشارقوی بطور اتوماتيک از شبکه جدا و از ادامه برقراری و توسعه عيب  

: قطع و وصل کليدهای  فشارقوی در شبکه به دو صورت انجام می شود       

شبکه ، به منظور بازرسی ، سرويس              قطع کليد توسط اپراتور با برنامه قبلی و با اطالع مسئوالن   

.و تعميرات  تجهيزات و غيره   

بروز عيب  بطور اتوماتيک و               قطع کليد توسط رله های حفاظتی و سيستم های کنترلی ، هنگام            

.بدون برنامه قبلی 

 ًل مجدد ، مجددا  در خطوط فشارقوی ممکن است کليد بطور اتوماتيک  سيستم ريکلوزر يا وص  
. وصل شود 

انواع کليدهای فشارقوی     

جداکننده يا سکسيونر۱.

کليد بار يا سکسيونر قابل قطع زير بار۲.

کليد قدرت يا ديژنکتور ۳.



١٢

  جداکننده يا سکسيونر 

هيزات تحت ولتاژ از پس از قطع  بار يا جريان اتصالی توسط کليد قدرت ، برای جدا کردن تج     

. سکسيونر استفاده می شود 

.  بطور دستی  انجام می شود ًقطع سکسيونر عمدا

خصوصيات کار سکسيونر 

ا نداشته وتنها سکسيونر بر خالف کليد قدرت توانايی قطع جريان بار و يا جريان عيب ر    ۱.

. پس از قطع جريان عبوری از آن باز و بسته می شود 

و دستگاه های  سکسيونر بطور دستی عمل کرده و دارای فرمان قطع اتوماتيک از رله ها  ۲.

.حفاظتی نمی باشد

 در مقابل  سکسيونر برای قطع جريان عيب ساخته نشده ، لذا به منظور محافظت شبکه    ۳.

. اتصالی ها به کار نمی رود 

ت فشار قوی  سکسيونر هنگام انجام بازرسی ، سرويس ، تعميرات و کار بر روی تجهيزا    ۴.

. بنابراين موقع کار عادی شبکه همواره بسته است  . باز و بسته می شوند 

ترتيب قرار گرفتن سکسيونر در مدار 

 به   باال   که    از                      KV ۱طبق استاندارد جلوی هر کليد قدرت خط در شبکه               

يک    طرف    انرژی                 

 شين  ،      می گيرد، يک سکسيونر و يا در هر خط ورودی به پست برق ويا اتصال دو                  

خط   ) ديژنکتور   (  دو سکسيونر در دو طرف کليد قدرت           ۱مطابق شکل       

.  نصب   می شود     

۱شکل 



١٣

انواع کليدهای فشار قوی وعملکرد آنها  

انواع مختلف سکسيونر  

سکسيونر را می توان از نظر ساختمانی به انواع  
: مختلف زير تقسيم کرد   

تيغه ای  ١.

کشويی٢.

دورانی٣.

قيچی ای۴.

سکسيونر تيغه ای  

 و ۲ مانند شکل KV ۳۰اين سکسيونر ها تا ولتاژ   
.   است ۳

تيغه ها در جريان کم به صورت تسمه و در جريان  
. زياد  به صورت  پروفيل است 

به منظور جلوگيری از ارتعاشات کليد هنگام عبور    
جريان اتصال کوتاه ، تيغه های سکسيونر  

دوتايی و به صورت موازی نصب         
.می شوند

 آمده ۴پالک يک نوع سکسيونر تيغه ای در شکل  
. است  

۲شکل 

۳شکل 

۴شکل 



١۴

انواع سکسيونر وعملکرد آنها

 يک نوع سکسيونر تيغه ای را همراه با فيوز  ۵شکل  
.فشار قوی نشان می دهد

 را نشان KV ۲۲۰ يک نوع سکسيونر تيغه ای  ۶شکل  
. می دهد

 تيغه های سکسيونر را که مملو از   ۹ و ۸ ، ۷شکل  
. يخ است نشان می دهد 

  مکانيزم موتوری  و  دستی را  برای  قطع  و   ۱۱  و  ۱۰شکل  

. نشان می دهد۶وصل  سکسيونرتيغه ای شکل  

 

۵شکل 

۶شکل 

۷شکل 
۹شکل ۸شکل 

۱۰شکل 

۱۱شکل 



١۵

انواع سکسيونر وعملکرد آنها

سکسيونر کشويی   

سکسيونر کشويی برای کيوسک يا قفسه هايی که دارای عمق کم  
. هستند بسيار مناسب است

مهمترين مزيت اين نوع سکسيونر امکان ساخت تيغه ها به 
.  صورت لوله ای است

 سه نوع سکسيونر کشويی را نشان ۱۵ و ۱۴ ،۱۳ ، ۱۲شکل های 
. می دهد

۱۳شکل 

۱۴شکل 

۱۲شکل

۱۵شکل 



١۶

انواع سکسيونر وعملکرد آنها

سکسيونر دورانی

سکسيونر دورانی برای ولتاژ های زياد بخصوص 
.  به کار می رودKV  ۱۱۰ و  ۶۰ولتاژهای 

مهمترين مزيت اين سکسيونر دارا بودن دو تيغه 
.  متحرک و دورانی است 

نيروی وزش باد و نيروی وزن سکسيونر به هيچ 

. وجه سبب وصل  بی موقع آن  نمی شود

 چند نوع ۲۱ و ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۶شکل های 
سکسيونر دورانی را نشان 

 .      می دهد
۱۷شکل ۱۶شکل 

۱۸شکل 

۲۱شکل 
۲۰شکل 

۱۹شکل 



١٧

انواع سکسيونر وعملکرد آنها

سکسيونرقيچی ای   

سکسيونر قيچی ای برای ولتاژ فشارقوی وفوق    
فشارقوی مناسب بوده وکنتاکت ثابت اين  

. سکسيونر شين يا خط هوايی است

  اين نوع سکسيونر را در دو حالت     ۲۳ و ۲۲شکل های 
. قطع و وصل نشان می دهد

سکسيونر قابل قطع زير بار   

اين کليد می تواند جريان های کم و جريان 
های بار را که چند برابر جريان نامی آن  

.است ، بدون هيچ مشکلی قطع کند  

مورد استفاده آن درکليد های فيدر موتوری    

اين کليد   . وانشعاب های کوچک است

هميشه  با فيوز فشار قوی بطور سری در 

 ۲۵ ، ۲۴شکل های  .  مدار قرار می گيرد

 سه نمونه از اين نوع کليد را نشان       ۲۶و 

. می دهد

۲۴شکل 

۲۳شکل ۲۲شکل 

۲۶شکل 

۲۵شکل 



١٨

مشخصات سکسيونر   

سکسيونر بايد در مقابل حرارت ناشی از عبور جريان های نامی، اتصال           
. کوتاه و جريان های ضربه ای استقامت کافی داشته باشد        

يغه  سکسيونر در حالت باز بايد عايق خوب و مطمئن برای پتانسيل های بين ت   
. و کنتاکت ثابت هر فاز و با زمين باشد

: مشخصات سکسيونر عبارتند از

ولتاژ نامی١.

جريان نامی٢.

جريان اتصال کوتاه  )  ثانيه ۳تا ۱(جريان اتصال کوتاه ، کوتاه مدت ٣.
ضربه ای 

.  جدول زير مشخصات سکسيونر های مختلف را نشان می دهد    



١٩



٢٠



٢١



٢٢

http://electrician.orq.ir



٢٣



٢۴

انواع کليدهای ُپر روغن



٢۵

انواع کليدهای کم روغن



٢۶



٢٧



٢٨



٢٩

نمايش جرقه در کليدهای کم روغن



٣٠
نمايش جرقه و ولتاژ و جريان در کليدهای کم روغن            



٣١

نمايش جرقه در کليدهای هوايي



٣٢



٣٣



٣۴



٣۵

SF۶کليد  



٣۶



٣٧



٣٨



٣٩



۴٠



۴١



۴٢



۴٣



۴۴



۴۵

۴۶شکل۴۵شکل 

۴۸شکل ۴۷شکل 



۴۶

مشخصات و نمودار قطع و وصل کليدهای فشار متوسط                 



۴٧

Withdrawable
S-Bus

Withdrawable
D-Bus

Withdrawable
R/DX-Bus

Disconnecting
S-Bus

Disconnecting
D-Bus

Disconnecting
R/DX-Bus

Conventional
Single Bus

Conventional
Double bus with
by pass

Conventional
Ring, ١١/٢ or 
Double Breaker

Conventional
Double Bus

Conventional
Main & Transfer

Different bus arrangements
AIS design



۴٨

Based on old type of breakers with air blast, oil or older SF۶ design
with many components = relatively high failure rate and maintenance rate

“Old fashioned solution” = Use many conventional disconnectors to isolate and by-pass
equipment which may fail and need maintenance. But what will isolate and by-pass
the many disconnectors?

Conventional Single Bus    Conventional Main & Transfer Bus  Conventional Double Bus

The ”old fashioned” solutionAIS design

http://electrician.orq.ir
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۴٩

The ”right” solution for a ”small” station

Disconnecting switchgear (DCB) 

S                            H                                  S                               D

Withdrawable switchgear (WCB)

S                            H                                  S                               R

AIS design



۵٠

Compact T- Triple bus

Combined T- Triple bus

Compact R- Ring bus
Compact D- Double bus with
DX- Duplex in/out feed

AIS design The ”right” solution for a ”large” station



۵١

Traditional single + aux bus

Traditional double breaker

Withdrawable single
or ”double”bus

Disconnecting double breaker

Disconnecting single
or ”double” bus

DCB/WCB ١١/٢

The ”right” solution for ”any” stationAIS design



۵٢

WCBt
S-Bus

WCBt
D-Bus

WCBt
R/DX-Bus

DCB
S-Bus

DCB
D-Bus

DCB
R/DX-Bus

Conventional
Single Bus

Conventional
Double bus with
by pass

Conventional
Ring, ١١/٢ or 
Double Breaker

Conventional
Double Bus

Conventional
Main & Transfer

The ”right” solution for any 
application

Freedom of
choice



۵٣

With DCB

With WCB

Freedom of
choice The ”right” solution for any 

application



۵۴

Traditional single + aux bus 
or double bus (with by pass)

Traditional double breaker
or Breaker -and-a-half DCB DX bus

DCB D bus
( with Compact bus interconnection)

The ”right” solution for any 
application

WCB D bus

Freedom of
choice



۵۵



۵۶



۵٧



۵٨

) فيدر(حفاظت خط



۵٩

)فيدرها( حفاظت خطوط 



۶٠

)فيدرها( حفاظت خطوط 



۶١

)فيدرها( حفاظت خطوط 



۶٢

)فيدرها( حفاظت خطوط 



۶٣

) فيدرها(حفاظت خطوط



۶۴

) فيدر(حفاظت خط



۶۵

)فيدر(حفاظت خط 



۶۶

)فيدر(حفاظت خط 



۶٧

) فيدر(حفاظت خط



۶٨

) فيدر(حفاظت خط



۶٩

) فيدر(حفاظت خط



٧٠

) فيدر(حفاظت خط



٧١

) فيدر(حفاظت خط



٧٢

حفاظت فيدر



٧٣

حفاظت فيدر



٧۴

حفاظت باسبارها



٧۵

) شين( حفاظت باسبار



٧۶

) شين( حفاظت باسبار



٧٧

) شين( حفاظت باسبار



٧٨

) شين( حفاظت باسبار



٧٩

حفاظت ترانسفورماتورقدرت



٨٠

حفاظت ترانسفورماتورقدرت



٨١

حفاظت ترانسفورماتورقدرت

http://electrician.orq.ir

http://www.iceni.com/unlock.htm


٨٢

حفاظت ترانسفورماتورقدرت



٨٣

حفاظت ترانسفورماتورقدرت 



٨۴

حفاظت ترانسفورماتورقدرت 



٨۵

حفاظت الکتروموتورها 



٨۶



٨٧



٨٨



٨٩



٩٠



٩١



٩٢



٩٣



٩۴



 

 

 شبکه های انتقال و توزیع  وبالگ مهندسی برق قدرت و

http://electrician.orq.ir

 

د خوزانی: تهیه و میظنت مهندس اهدی حدا


