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 چكيده

GIL1به انتقال قادر يا خطوط انتقال با عايق گازي، نسل جديدي از خطوط انتقال انرژي هستند كه

و با ضريب) انتقالي درصد قدرت0011/0(مگا ولت آمپر با كمترين تلفات 2500توانهاي بيش از 

و مكانيزم. اطمينان باال هستند جديد بازاريابي باعث هاي ايجاد تغيير ساختار در شبكه هاي برق

از آنجا كه احداث. گرديده است تا شركتهاي بهره برداري شبكه متمايل به افزايش توان انتقال گردند

و مناطق مسكوني مي دهد، لزوم تجديد نظر در طراحيها،  خطوط هواي چهره ناخوشايندي به شهرها

.را عرضه نموده است GIL ايده سيستم انتقال انرژي

ا به GILينكه تجربه اولين خط با توجه به و با گذشت زمان تغييراتي30را سال پيش بر مي گردد

و اجراي اين نوع خط به وجود آمده است، در ابتدا خالصه اي از آن معرفي مي  در نحوه ساخت

.گردد

١GIL: Gas Insulated Transmission Lines 
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:مقدمه

ب و مورد بهره رداري قرار احداث خطوط فشار قوي با هادي هاي مرسوم سالهاست در دنيا متداول

و بدنه و نقش اصلي ارتباطي اصلي شبكه هاي فشار قوي با اين هادي گرفته ها تجهيز شده اند

و قاره ها را  و نيز ارتباطات بين كشورها و انتقال به مراكز مصرف نيروگاهها به پست هاي فشار قوي

.عهده دار مي باشند

و خطوط همزمان با استفاده از اين خطوط با هاديهاي سنتي هموا ره تحقيقات پيرامون ابداع هاديها

و اثرات سوء زيست  و تمهيداتي در انتقال انرژي به لحاظ انتقال بيشتر، تلفات كمتر مدرن ادامه داشته

و خطوط با فن آوري جديد ابداع  و به موازات اين اقدام، هاديها محيطي كمتر بوجود آمده است

و مهم اينكه تاثير گرديده اند تا ضمن داشتن قدرت انتقال من اسب از حريم كمتري برخوردار بوده

و بر اين اساس ايده سيستم انتقال انرژي  را عرضه نموده GILزيست محيطي كمتري داشته باشند

.اند

GIL يا خطوط انتقال باعايق گازي، نسل جديدي از خطوط انتقال انرژي هستند كه قادرند توانهاي

را 2500بيش از  و با ضريب اطمينان باال بدون هيچ گونه مشكلي مگا ولت آمپر با كمترين تلفات

.انتقال دهند

و احداث نسل اول خطوط به عنوان خطوط انتقال انرژي، به داليلي اين طرح GILپس از ظهور

و جهاني نشد و. فراگير اولين مسئله، هزينه تمام شده هر كيلومتراين خط در مقايسه با كابل زميني

و احداق آن به ميزان. هوايي بود با50بنابراين از دهه نود تحقيقات براي كاهش هزينه ساخت درصد

:فتتوجه به سه عامل زير صورت گر
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خط• :استاندارد نمودن اجزاي

و قطعات شامل اعضاء متفاوت براي ساده كردن سيستم .GIL ارائه طرح مدوالر براي تجهيزات

و اتوماتيك نمودن ماشينهاي جوش براي• و كاهش زمان اجرا بهينه سازي روش خواباندن در زمين

:اجراي عمليات جوشكاري اتصاالت در محوطه

و نقل قطعات بلندتر به منظور كاهش اتصاالت در كارگاه، به كارگيري خمهاي تمهيداتي براي حمل

.انعطاف پذير براي كاهش تجهيزات خمشي

:استفاده از گاز نيتروژن•

.به منظور كاهش هزينه ها، عمدتاً از گاز نيتروژن به عنوان عايق استفاده مي شود

و80به طوري كه حدود تو20درصد عايق با نيتروژن .تامين مي شود���سط در صد

اين. كه در زمين دفن مي شوند احداث مي شوند GILسال است كه خطوط انتقال جديد30حدود

طرحها به كندي پيش مي روند چون از لحاظ اقتصادي هنوز راه حل اقتصادي مناسبي پيدا نشده است 

.كه اين كار را بهينه كند

و اين امر باعث افزايش نياز به خطوط انتقال در سالهاي اخير جمعيت رشد فزاينده اي داشته است

زمين زير(است اما اين امر باعث بروز مشكالتي از قبيل زشت شدن ديد عمومي، هدر رفتن زمين 

و حريم كابلها است .)دكل

.بهبودشكل ظاهري دكلها-

.بهبود نرم افزار طراحي دكلها به گونه اي كه از لحاظ منظره مناسب باشد-

.پيشرفت تكنولوژي كابلهاي انتقال زير زميني-
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كه اين روش بسيار مناسب است به اين خاطر كه مقادير باالي توان را مي توان دررده هاي باالي

.ولتاژ انتقال داد
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 فصل اول

و معايب  GIL مزايا

و معايبGILموارد مهم خط ، مزايا

چو GILدر خطوط N2و SF6عايق درون خط از نوعندرجه حرارت ديگر معني نخواهد داشت

در. مي باشد كه خود داراي درجه حرارت پايين مي باشد و هادي درون اين عايق به صورت استاتيك

حال انتقال انرژي مي باشد بدين صورت ديگر مشكل تلفات حرارتي درطول سال به علت متغير

و هوا و گرما نخواهيم داشت طبق رابطهدر بودن آب كه تلفات خط مي باشد مي توان P=RIسرما

و يك مقاومت ثابت تلفات باال  نتيجه گرفت كه با ازدياد جريان در يك هادي با سطح مقطع ثابت

رفته چون در اين حالت ازدياد دما را خواهيم داشت ولي به علت اينكه در اين حالت ما از دو گاز 

و از حد مجاز باالتر نمي)N2و SF6(سرد  بهره مي بريم دما را كنترل كرده پس تلفات كاهش يافته

و هزينه هاي توليد را در طول GIL رود كه اين يك مسئله بسيار مهم در امر خطوط انتقال مي باشد

و سال از اين لحاظ به حداقل مي رساند با پايين آمدن هزينه، بهره از نيروگاه به حداكثر خود مي رس د

نسبت GILپس از اين لحاظ خط مي تواند در پايين بودن هزينه هاي توليد نقش خوبي را ايفا كند

در ضمن نيز اثر پوسته اي به علت پايين بودن دما مقداري از اثر. به خط انتقال هوايي برتري دارد

ن مايل است به پوسته هاي خطوط انتقال هوايي كمتر مي باشد به علت اينكه در فركانس باال جريا

و با افزايش دما در هادي خط انتقال همراه است كه با پايين سمت بيرون از مركز سطح مقطع برود

نگه داشتن دما در اين حالت نيز توسط گازهاي مورد استفاده كه از خاصيت عايق خوبي نيز 

خطهامي يابد كه اين نيز ديگر از مزيتبرخوردار هستند مقداري اثر پوسته اي كاهش  نسبت GILي

.به خط هوايي مي باشد
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و با افزايش طول سيم همراه ديگر تلفات در خطوط هوايي مارپيچ بودن آن است كه قبال گفته شد

و مقاومت سيم را افزايش مي دهد اما درخط  خط انتقال از نوع هادي آلياژ آلومينيوم بوده GILبوده

و نيز اين خط به صورت يك تكه مي  و به صورت تو خالي مي باشد پس داراي سطح مقطع كمتر

و داراي مقاومت و به صورت مارپيچ نمي باشد پس آلياژ كمتري در اين خط بكار برده شده باشد

و اين نيز يكي ديگراز مزاياي  نسبت به خط انتقال هوايي GIL خطوط انتقالخيلي كمتري مي باشد

و در اين قسمت نيز به نوبه خود تلفات خط را پايين مي آورد از ديگر مزاياي خطوط   مي باشد

GIL و برق و هزينه را كاهش داده است اين است كه ديگر با مشكل رعد كه مورد بحث است

و نياز به گاردينگ  و ديگر حفاظ–مواجه نيستيم ت در اين مورد نمي باشد كه اين امر نيز برق گير

بحث. حذف مي شودGIL قابل توجه مي باشد پس در اينجا هزينه خطوط گاردينگ از خطوط

و GILايمني خطوط  و از صدمات بر خود اشيا مي باشد كه اين خط در زير زمين قرار داشته

ه و براي فرودگاهها كه در خطوط انتقال وايي محدوديت داشت نيز دراين طوفان ها به دور مي باشد

و ديگر كرونا در خطوط هوايي وجود نخواهد داشت تا روي امواج راديويي  حالت حذف مي شود

و آنها را دچار اختالل كند .تاثير بگذارد

و اسپين شين كه به ارتفاع دكل ها مربوط مي شد در اين حالت به علت اينكه حذف محاسبه فلش

و صاف به  صورت يكنواخت هستند ديگر وجود نخواهد داشت كه محاسبه آن در خطوط زير زمين

مكان هاي متفاوت با يكديگر فرق داشتند نكته ديگر بحث فونداسيون در خطوط انتقال مي باشد در 

و داراي هزينه هاي زياد كه در موارد قبل نام  خط انتقال هوايي در مكانهاي مختلف متفاوت مي باشد

بحث ديگر كه مورد بحث قرار مي گيرد. اين موضوع حذف مي شود GILبرده شد ولي در خط 

و در  بحث مقره ها در خطوط هوايي مي باشد كه ديگر اين نيز در خطوط انتقال حذف مي شود
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براي نگه داشتن هادي GILخطوط انتقال هوايي تعداد مقره ها متفاوت مي باشد ولي ما در خط

عايق پر قدرت استفاده مي كنيم كه باز نيز اين امر باعث كاهش انتقال در وسط حفاظ گالوانيزه از سه

خط GILهزينه ها در بحث عايق خط انتقال  خط GILمي باشد كه از مزيت هاي ديگر نسبت به

و  انتقال هوايي مي باشد ديگر اينكه به علت عايق قوي ديگر جريان نشتي به مقدار ناچيزي مي رسد

و به مزيت خط  و تلفات نيز در اين حالت كاهش يافته در اين حالت قابل صرفه نظر كردن مي باشد

ر شرايط نامساعد جوي افزوده مي شود نكته ديگر در رابطه با كرونا اين است كه كرونا تحت تاثي

و تلفات را افزايش مي دهد كه در خط مي GILافزايش مي يابد به علت اينكه در زير سطح زمين

و خود به خود از بين مي رود كالً زمين در تاسيسات برق  باشد اين امر ديگر وجود نخواهد داشت

تحm رساني به دو قسمت تبديل مي شود يك قسمت سطحي كه تا عمق  و ت تاثير شرايط بوده

و خط و ديگر تحت تاثير GILجوي قرار نمي گيرد نيز در اين عمق از سطح زمين قرار مي گيرد

و ديگر اينكه حفاظ آن فوالد گالوانيزه بوده كه تحت مكان هاي آلوده مانند  PHشرايط جوي نبوده

و انPHاسيدي و صدمه اي به خط وارد نمي تقالبازي كه خاصيت خوردگي دارد مقاوم مي باشد

و نكته ديگر در مورد زمين اينكه دما در اين عمق از زمين تقريباپايين بوده و دمابه خط انتقال كند

خط وارد نمي كندو نكته ديگر در مورد زمين اينكه دما دراين عمق از زمين تقريباً پايين بوده و دما به

م در خطوط انتقال هوايي براي.ي باشدانتقال داده نمي شود كه از طرفي اين نيز يك مزيت مهم

و تخليه جزئي از باندل كردن استفاده مي شود كه در خطوط انتقال   GILكاهش ميدان الكتريكي

و نيز اينكه در خطوط و روي سيم هاي مخابراتي تاثيري نمي گذارد  GILديگر اين امر وجود ندارد

سيم كشي در خطوط هوايي با موازي كردن كاهش هزينه وجود دارد به دليل خطي بودن زيرا هزينه

و باندل ها افزايش دو تا سه برابر را در سيم سيم ها با يكديگر هزينه و نيز تعداد مقره ها مي كند
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و زمان ساخت افزايش مي يابد بحث تشعشعات الكترومغناطيسي كه در خطوط هوايي به عنوان يافته

و اين مشكل GILيك مشكل با آن مواجه هستيم در خطوط  داراي هادي هاي كامالً تو خالي بوده

و ديگر روي امواج  و نيز تلفات كاهش %4-8را تا حدود زيادي كاهش مي دهد مگاهرتز تاثير ندارد

و طبق روابط مغناطيسي كه در الكترومغناطيسي به اثبات رسيده است به دليل هم پتانسيل  مي يابد

ه و به دليل اينكه گراديان ميدان الكتريكي بودن هادي تو خالي برايند ميدان ا درون آن صفر مي باشد

.كوچك مي باشد
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چون اين دو ميدان بر روي GILمغناطيسي ديگر در طول سال متغير نبوده در خطوطروميدان الكت

و نبودن اين  و با تغيير دما اين دو پارامتر نيز تغيير مي كند و اندوكتانس تاثير زيادي دارد كاپاسيتانس

و نگران افزايش يا كاهش هر يك از پارامترها نمي GILمسئله درخطوط  هزينه ها را كاهش مي دهد

و اين امر همواره ثابت مي باشد له روي خطوط انتقال كه بر روي ميدان هاي ديگر مسئ. باشيم

دما را SF6وN2به دليل وجود گاز GILمغناطيسي تاثير دارد بحث دما مي باشد كه در خطوط 

كم كنترل كرده و تلفات ندارد در ضمن آلومينيوم جزء مواد و اين امر ديگر تاثيري روي ميدان

به مغناطيسي مي باشد كه در خطوط مغناطيسي مي باشد كه در خطوط هوايي مغزي آهني هادي
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هوايي مغزي آهني هادي به مغناطيسي شدن خط كمك زيادي مي كند كه باعث تلفات سلفي مي

شود البته با افزايش طول انتقال اين امر افزايش يافته كه بايد شارژ مغناطيسي را تضعيف كرده تا به 

ي. اين مسئله غلبه كرد خط كديگر انجاماين امر با نزديك كردن هادي به مي شود كه كاپاسيتانس

اين مشكل برطرف SF6به دليل بودن عايق قوي مانند گاز GILرا افزايش مي دهد البته در خطوط 

مي شود چون جود اندوكتانس در خط هوايي به دليل كم بودن ضريب عايق هوا مي باشد كه 

و بر روي خط مجاور تاثير مي گذا از GIL رد كه خط اندوكتانس نشت كرده تا حدود زيادي

و خاصيت خازني بوده  و جريان نشتي نيز كه در رابطه با كاپاسيتانس اندوكتانس نشتي جلوگيري كند

و ديگر تاثير روي خط ما ندارد GILدر خط  .كم مي شود

و گاز نيتروژن در اين خطوط بر خيلي از تلفات غلبه كردهSF6 وجود گاز و درخط انتقال زير زمين

بر تلفات خط را و غير مستقيم با تاثير گذاري و به صورت مستقيم روي پارامتر كاهش مي دهد

هاي زيادي را كه در احداث اين خط نسبت به خط انتقال هوايي وجود دارد را كاهش مي دهد هزينه 

و نگهداري اين  و نقص مي تواند به كار خود ادامه دهد هزينه تعمير خطو سال ها بدون عيب

و استقامت SF6نسبت به خط انتقال هوايي كمتر مي باشد گاز به دليل خاصيت عايق بسيار باال

اين گاز سمي نمي. الكتريكي باال باعث مي شود كه فاصله هادي هاي مجاور با يكديگر بسياركم شود

و سنگين تر از  و بي بو را در خود هوا مي باشد اين گاز قادر است الكترون هاي بوجود آمده باشد

و بدين ترتيب الكترونها را از بين ببرد در گازهايي مانند گاز SF6گاز%25تا20وجود. جاي دهد

و مخلوط اين گازها با گاز  و يا نيتروژن استقامت عايق اين گازها را تا حد زياد باال مي برد ازت

SF6 نيز نقطه تقطير گازSF6 به فشار جزئي گاز مربوط را پايين مي آورد كه درجه حرارت گاز

و مي توانند بر روي مولكول ها سوار شوند SF6 گاز. شودمي از نوع گاز هاي الكترونگاتيو مي باشد
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 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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