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 : چکیده 
 

شرفت های روز افزون علم و فناوری و همچنین افزایش تراکم شهری در مجاورت نقاط امروزه با پی

و از آنجایی که یافته است افزایش به همان نسبت  نتقال انرژی برق به این نواحیبرای ا زنیا ،  صنعتی

ود با مشکالتی از قبیل کمب در چنین مکان های متراکمهای فشار قوی معمولی با عایق هوا  پستاحداث 

پست  ما باید رو به تاسیس پست های فشرده ای همچون ، زمین و نیز گرانی سرسام آور آن همراه است

فضای بسیار کمتری را در مقایسه با پست های معمولی اشغال می  ،  های گازی بیاوریم که به نسبت

ی از حجم آلودگی های محیط ، که در مناطق صنعتی و شهرهای پر جمعیت و شلوغ معلوم است کنند.

داخل مخازن سر بسته و غیر  در زیادی برخوردار است و از آن جهت که تجهیزات پست های گازی

قرار می گیرند این آلودگی ها بر تجهیزات تاثیری نداشته و هزینه نگهداری و تعمیرات را نیز قابل نفوذ 

مصون بودن  ، ادهاین نوع پست ها شامل مزایای دیگری چون نصب و راه اندازی س کاهش می دهد.

 تداخل درعدم  ، مصون بودن کارکنان پست در مقابل برق گرفتگی ، نسبی تجهیزات در مقابل صاعقه

امواج رادیویی و مزایای بسیار دیگری که در متن پروژه اشاره شده است ما را به استفاده از این نوع 

قایسه با پست های معمولی هر چند که تجهیزات این نوع پست ها در م ، پست ها رهنمون می کند

 تکنولوژی ذکر شد و همچنین پیشرفت سریع اما با دالیلی که در باال هزینه بیشتری را برای ما در بر دارد

  هزینه ها را کاهش داده و بهانه ای را برای عدم استفاده از آن ها باقی نمی گذارد. این گونه پست ها
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 ]6SF ]8مقدمه ای بر گاز  -1

 مقدمه -1-1

یک دی الکتریک عالی با خواص بی نظیر در قطع کنندگی ) خاموش  گاز هگزا فلوئورید گوگرد

 ایت هکردن ( قوس می باشد و این ویژگی منجر به کاربرد وسیع و موفقیت آمیز در کلیدهای قدرت پس

شناخته شده  0691تا سال  6SFبوده و تجهیزات گازی  0691. شناخت آن در سال است دهگازی ش

( نشان داده شده است. 0-0ل )کن گاز در شیا دما -نمودار فشار برای مشاهده رفتارهای این گاز  .است

 شکل ل شود.یع تبدیبه ما 22barگراد و فشار  یدرجه سانت 01 یدر دما 6SFگاز  نمودارن یبر طبق ا

 شان می دهد.را ن  6SF( ساختمان شیمیایی مولکول 0-0)

 

 

 6SF دما –فشار  نمودار –( 1-1ل )کش

 

ر درجه حرارت ییر فشار با تغییند و لذا تغک یم یرویگازها پ ین عمومیاز قوان یدر حالت گاز 6SFگاز  

 52ش یجه افزایدر نتفشار  %02ش یمثال افزا ، ردیگ یاز آن صورت م یو آن هم در محدوده نسبتاً بزرگ

 ( 5-0ل )کرد. شیگ یگراد صورت م یدرجه سانت 01 یال
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 6SFول کمول ییایمیساختمان ش -(2-1ل )کش

 

 

 

 6SFدرجه حرارت گاز  –نمودار فشار  –( 3-1ل )کش

 

 به تصویر کشیده شده است. 6SFولتاژ شکست نسبت به فشار گاز ( نمودار 0-0شکل )در 
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 6SFفشار( در  –ست ولتاژ کابطه شمشخصات )ر -(4-1ل )کش

 ویژگی ها -1-2

 6SFگاز  یکیزیمشخصات ف -1-2-1

6SF بو است که دارای مشخصات فیزیکی زیر می باشد : یرنگ و ب یب یگاز 

 gr 146.07: یولکوزن مول

 C °  45.5:  یبحران یدما

 bar 40: یفشار بحران

 gr/cmᶟ 0.730: یبحران یچگال

 ر است: یمختلف بشرح ز یگراد و در فشارها یتدرجه سان 01آن در  یچگال

 gr/cmᶟ 6.4 ، مطلق bar 1در فشار 

 gr/cmᶟ 12.5 ، مطلق  bar 2در فشار 

  سرعت صوت در هوا 6SF3: .1سرعت صوت در گاز 

 شود. یل نمیع تبدیبه ما یچ فشاریبا ه 6SFه در آن دما و باالتر گاز کباشد  یم ییدما یبحران یدما

 باشد. یم یبخار متناظر با فشار بحران –ع یما یدر منحن یرانبح ین دمایهمچن
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 6SFگاز  ییایمیمشخصات ش -1-2-2

 :6SFر فعال بودن گاز یو غ یو حرارت ییایمی: ثبات ش0-0-0-0

 ویترونگاتکت الیبه علت داشتن خاص ، عموماً و فلور خصوصاً لر و یدک ، برم ، فلور یب هالوژنکیتر

ن گروه یاز ا ییآن اتم ها یولکه در ساختمان مولک. هر گاز  است یبزرگ یکیرتکام الکاستح یک یدارا

 یم یریه زودرس آن جلوگیخود در واقع از تخل یولکآزاد در ساختمان مول یترونهاکباشد با جذب ال

 یم یون منفی یکل کن عناصر و گرفتن شیترون توسط اکت جذب الیار داشتن خاصکن یند. علت اک

ه ک ین معنیند. بدک یگر را مشخص مید یبا گازها 6SFگاز  یکیترکه الیق تخلرهمان ف ن امریه اکباشد 

ن ینند و چون اک یم یمنف یونهاید یرده و تولکآزاد را در خود جذب  یترونهاکال 6SFگاز  یولهاکمول

ت رده و سبب ممانعکت کحر یبه آسان یلیموجود خ یکیترکدان الیهستند لذا در م یجرم بزرگ یها دارا

همان  6SFول کترون در مولکجذب ال یعنین عمل یا .شوند یم یکیترکذرات حامل بار ال ییابه جاز جا

متر ک یکیترکدان الیآزاد در م یترونهاکن عمل تعداد الیبا ا .باشد یم 6SFگاز  1یویترونگاتکت الیخاص

 شود. یل مکمش ، در فاصله موجود یکیترکه الیشده و لذا تخل

 رد:یگ یر صورت میزم زیانکن عمل بر اساس دو میا ییایمیه شیاز نظر تجز

 

 ول: کترون و استقرار آن در مولکجذب ال -0

ه ک یضربه ا یبه خود گرفته و با برخوردها یجنبش یانرژ یکیترکدان الیر میترونها تحت تاثکال

 گردند. یمستقر م 6SFول کدر مول ، باشدمی  0/05evحدود  اش یمقدار انرژ

 ول:که مولیتجز -0

 رد.یگ یانجام م یکیترکدان الیم یش بار رویورت افزابه صول که مولیتجز

 .ه انجام می شودیبا شرط عدم وجود فعل و انفعال ثانو هیثان 10-7ب مجدد در عرض کیتر

 شود. یجاد میاد( دو نوع عنصر ایار زیبس یه )انرژیدر صورت وجود فعل و انفعال ثانو

 (یفلز یدهایورت جامد )فلورابه صالف: 

                                                 
1 - EDEC TRONEOFFINITY 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری :   

بم پست های فشار قوی گازی  ما با زیر و ، با توجه به مطالبی که در این چهار فصل مطرح گردید   

(GISآشنا شدیم وتا حدودی می توانیم بین پست های گازی و معمولی به اقت )تفاوت  ، ای شرایطض

گرفتن همه  به مباحث مطروحه و در نظر هر چند که باتوجه ، قایل شده و بهترین گزینه را انتخاب کنیم

اگر ما بخواهیم به سوی پیشرفت هر چه بیشتر صنعتمان حرکت کنیم باید از این گونه پست  ، ی جوانب

مدیریت هزینه و فضا محسوب می شود و  ها استفاده حداکثری را داشته باشیم که این خود به گونه ای

 بازگشت سرمایه را به دنبال دارد.

 ر می باشد :نتیجه گیری در هر فصل به صورت زی  

پرداختیم. با این   6SFدر این فصل ما به بررسی خواص فیزیکی وشیمیایی و الکتریکی گاز   فصل اول :

دارای ویژگی های منحصر به فرد و فوق العاده ایست که از بهترین  6SFبررسی ها مشخص شد گاز 

این گاز می باشد که  استقامت الکتریکی و خاصیت خاموش کنندگی بسیار باالی 6SFویژگی های گاز 

زمینه مناسبی را جهت استفاده از این گاز در تجهیزات فشار قوی و به ویژه پست های فشار قوی فراهم 

  می آورد.

( داخل محفظه های سر GISدر فصل دوم مشاهده نمودیم که تجهیزات پست های گازی ) : فصل دوم

 ،ونه پست ها از هر گونه آلودگی محیطی بسته ای قرار می گیرند. همین ساختار سبب می شود این گ

باران و غیره مصون باشند . همچنین چون در این پست ها از عایق به مراتب قوی تری در   ،برف 

فواصل بین سطوح دارای پتانسیل به حداقل  ،پست های معمولی استفاده شده است مقایسه با عایق 

بی ها منجر می شود. در طراحی شینه بندی شمگیر عرض چممکن کاهش یا فته که این خود به کاهش 

و این نوع پست ها چون قطعات به صورت مونتاژ شده در کارخانه هستند دست طراحان کامال باز بوده 

جریان نامی و غیره( ترکیب مناسب را انتخاب نمایند.  ،می توانند با توجه به شرایط شبکه )ولتاژ نامی 

خارجی ) بیرونی( که همین  -0داخلی  -0ساختمان به کار برد :  برای این نوع پست ها می توان دو نوع
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امر باعث افزایش قدرت انتخاب توسط مجری طرح پست می گردد. هر کدام از این ساختمان ها مزایای 

  خاص خود را دارند. 

( آشنا شدیم. با عنایت GISپست های گازی ) در فصل سوم با عملیات های بهره برداریفصل سوم : 

ینکه از مدت حضور پست های گازی در ایران زمان زیادی نمی گذرد ، صنعت برق ما از تجربه و به ا

شناخت تکنیکی ، عملیاتی ، نگهداری و تعمیراتی خوبی بهره مند نیست ، هر چند که شرکت برق منطقه 

را در ای تهران در این زمینه کارهایی را صورت داده است ولی صنعت برق کشور باید تالش بیشتری 

این راستا صورت دهد تا به استاندارهای الزم دست پیدا کند و ضریب اطمینان کاری را حد مطلوب 

 برساند.

بحث شد و  AISو  GISدر این فصل به طور مفصل راجع به مقایسه ی پست های فصل چهارم : 

ستم قیمت تمام شده این سی GISمشخص گردید هرچند به دلیل تکنولوژی سطح باالی پست های 

بیشتر می باشد اما اگر هزینه های طول عمر پست و هزینه ی زمین پست مد نظر  AISنسبت به سیستم 

هستند و با توجه به مزایای فوق  AISمقرون به صرفه تر از پست های  GISقرار گیرد ، پست های 

بیشتر این  شور پویایی و کارآمدی هرچهکالعاده این گونه پست ها به کار گیری آنها در صنعت برق 

   صنعت را در پی دارد.
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