فهرست مطالب


تعاریف



گروه بندی پست های فشارقوی



انواع شینه بندی



عملیات مانور بر روی تجهیزات



نرم افزارهای شبیه سازی

تعاریف
سطوح ولتاژ نامي


فشار ضعيف  :ولتاژ ۲۳۰و ۴۰۰ولت



فشار متوسط  :ولتاژ ۱۱،۲۰و ۳۳کيلوولت

فشارقوی :


فوق توزيع  :ولتاژهاي  66، 6۳و۱۳۲کيلوولت



انتقال  :ولتاژهاي ۴۰۰ ،۲۳۰کيلوولت و باالتر

تعاریف
400 KV
230 KV

انتقال

132 KV
66 KV
63 KV

فوق توزيع

33
20
11
0.4
0.23

توزيع

سطوح ولتاژی

تعاریف


شبکه انتقال  :به مجموعهاي متشكل از تجهيزات و تاسيسات شامل ،خطوط هوائي ،کابلهاي زميني و
پستهاي انتقال در سطوح ولتاژ انتقال که در محدوده مرز فيزيكي معين شده با شبكه هاي توزيع  ,فوق
توزيع يا توليد ميباشد اطالق ميگردد



شبکه فوق توزیع  :به مجموعه اي متشكل از تجهيزات و تاسيسات شامل  ،خطوط هوائي ،کابلهاي زميني
و پستهاي فوق توزيع در سطوح ولتاژ 6۳ ،و 66 ۱۳۲کيلوولت و يا توليدات پراکنده با ولتاژ فشار متوسط
که در محدوده مرز يها فيزيكي معين شده با شبكه هاي توزيع ،انتقال يا توليد ميباشد اطالق ميگردد



شبکه توزیع  :به مجموعهاي متشكل از تجهيزات و تاسيسات شامل ،خطوط هوائي و زميني و پستهاي

توزيع برق در سطوح ولتاژ فشار متوسط وضعيف در محدوده مرز فيزيكي(خروجيهاي فشار متوسط
وضعيف) در پستهاي توزيع ،فوق توزيع يا انتقال و يا واحدهاي توليدي (اعم از توليد پراکنده و غيره ) و
کليد هاي اصلي ( فشار ضعيفي )پستهاي توزيع و لوازم اندازه ي مشترکين ولتاژ اوليه اطالق ميگردد.

تعاریف


پست های انتقال  :به مجموعه تجهيزات و تاسيساتي که در محل خاصي براي کليدزني يا
تبديل ولتاژهاي  ۴۰۰و ۲۳۰کيلوولت به يكديگر و يا ولتاژهاي ۱۳۲، ،66 ،6۳ ،۳۳ ۱۱و
۲۰کيلوولت استقرار يافته است ،اطالق مي گردد



پست های فوق توزیع  :به مجموعه تجهيزات و تاسيسات که در محل خاصي براي کليدزني يا
تبديل ولتاژهاي  66 ، ۱۳۲و 6۳کيلولت به ولتاژهاي  ۲۰ ، ۱۱و  ۳۳کيلوولت و يا تبديل
ولتاژهاي سطوح فوق توزيع به يكديگر(پستهاي  )interconnectionاستقرار يافته اند،
اطالق ميگردد

تعاریف


مرز فیزیکي انتقال با توزیع
محل اتصال سرکابل يا شينه به قسمت خروجي کليدهاي فشار متوسط(فيدرهاي خروجي)پستهاي
انتقال با خروجي فشار متوسط را مرز فيزيكي توزيع با انتقال ميگويند



مرز فیزیکي فوق توزیع با توزیع
محل اتصال سرکابل يا شينه به قسمت خروجي کليدهاي فشار متوسط( فيدرهاي خروجي) پستهاي
فوق توزيع مرز فيزيكي توزيع با فوق توزيع مي گويند



مرز فیزیکي تولید با توزیع (تولید پراکنده و غیره)
محل اتصال در نقطه تحويل انرژي را مرز فيزيكي توزيع با توليد(توليد پراکنده و غيره)
مي گويند

تعاریف


مرز کنترلي :
به مرزي گفته مي شود که در آن وظيفه کنترل شبكه بين ديسپاچينگ هاي انتقال  ،فوق توزيع
و توزيع تفكيك مي شود



مرکز کنترل دیسپاچینگ انتقال )(AREA OPERATING CENTER – AOC
مرکزي است که در آن شبكه انتقال به همراه کليه تجهيزات منصوبه ،در محدوده مرزهاي
کنترلي معين شده با شبكه فوق توزيع ،توزيع و نيروگاه ها در حوزه جغرافيايي تعيين شده و
همچنين قطع و وصل کليه خطوط انتقال ،ترانسفورماتورها  ،کليد ها  ،ورود و خروج خازن،
راکتور و نيروگاه هاي که با ظرفيت کمتر از  ۱۰۰مگاوات که متصل به شينه هاي پستهاي
انتقال است  ،تحت هدايت ،نظارت وکنترل قرار مي گيرند

تعاریف


مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع )(REGIONAL DISPATCHING CENTER – RDC
مرکزي است که در آن شبكه فوق توزيع به همراه کليه تجهيزات منصوبه ،در محدوده مرزهاي
کنترلي معين شده با شبكه توزيع ،انتقال و توليد در حوزه جغرافيايي تعيين شده و همچنين قطع و
وصل کليد فيدرخروجي ترانسفورماتور ،کليد کوپلينگ و ورود و خروج خازن و توليد پراکنده )که
اتصال به شينه هاي پستهاي فوق توزيع و انتقال است )تحت هدايت ،نظارت وکنترل قرار ميگيرند



مرکز کنترل دیسپاچینگ توزیع

)DCC

(DISTRIBUTION CONTROL CENTER -

مرکزي است که در آن کليه تجهيزات فشار متوسط شبكه توزيع به همراه کليه تجهيزات

منصوبه در محدوده مرزهاي کنترلي معين شده با شبكه فوق توزيع ،انتقال ،توليد پراکنده(که اتصال
به شينه ها ي پستهاي توزيع و شبكه توزيع دارند) در حوزه جغرافيايي تعيين شده در سطح فشار
متوسط تحت هدايت ،نظارت و کنترل مستمر قرار مي گيرد

تعاریف


ساختار دیسپاچینگ ها

SCC
AOC

RDC

DCC

تعاریف


مانور  :هر گونه عمليات قطع و وصل تجهيزات شبكه براي برقدار يا بي برق کردن و جابجايي
بار و افزايش يا کاهش مقدار توليد نيروگاه ها را مانورمي گويند .



خطای گذار :خطايي است که به داليل متفاوت باعث بي برقي تجهيزات برقدار گرديده است

و بعد از مدت زمان کوتاهي خودبخود برطرف مي گردد


خطای ماندگار :خطايي است که به داليل متفاوت باعث بر برقي تجيزات گرديده است و تا
زماني که عيب برطرف نگردد امكان برقدار نمودن تجيز يا شبكه وجود ندارد

طبقه بندی پست ها
شينه ها بطورکلي از لحاظ مشخصات فيزيكي به صورت زير تقسيم ميگردند
شینه های سخت  :معموالً به شكل پروفيلهاي لولهاي توخالي و صلب جنس لو له ها معموالً از آلياژ
آلومينيوم بوده که داراي درصدي از منيزيم و سيلسيم نيز هستند

شینه های نرم  :معموال از نوع هاديهاي رشته اي

طبقه بندی پست ها


پستها به سه گروه اساسي تقسیم مي شوند :



پست هاي بسيار مهم



پست هاي مهم



پست هاي با اهميت کم

طبقه بندی پست ها
پست های بسیار مهم (حساس)


پست هايي هستند که درآنها بي برقي کامل پست حتي براي مدت کوتاه براي مصرف کننده ها و يا
شبكه قابل تحمل نباشد و اثراتي چون از بين بردن پايداري شبكه و در نتيجه ايجاد خاموش
سراسري و يا خاموشي منطقه اي در پي داشته باشد ويا در مورد صنايع باعث توقف فرآيند توليد و
خراب شدن مواد و تجهيزات آنها گردد .اين سري پستها شامل موارد زير مي باشد :



پست هاي متصل به نيروگاههاي بزرگ با ظرفيت باال (بيش از ۱۰۰۰مگاوات)



پست هايي که در صورت بي برقي کامل آنها پايداري شبكه تحت الشعاع قرار گيرد (تشخيص و
تعيين چنين پستي بايد با توجه به مطالعات سيستم صورت گيرد)



صنايع بسيار بزرگ و کليدي که اهميت ويژهاي از لحاظ تداوم تغذيه دارند.



از جمله اين پستها ميتوان به پستهاي با اولويت يك همچون زياران ،فيروز بهرام ،جالل و گلپايگان

و پستهاي با اولويت دوم همچون ري شمالي ،کن ،اميديه ۲،يزد ۲و چهلستون اشاره کرد

طبقه بندی پست ها
پستهای مهم


پست هاي مهم پست هايي هستندکه قطع برق به صورت موقت براي آنها قابل تحمل باشد
ولي خاموشي دائمي )چند دقيقه( اثرات سوئي بجا گذارد .اين پستها شامل موارد زير ميباشند :



پست هاي صنايع بزرگ که قطع برق در آنها براي مدت بيش از چند دقيقه باعث کم شدن
توليد و احياناً کمبود در بازار مصرف گردد.



پست هاي تبديل پربار شهري و يا منطقهاي که قطع آنها باعث ايجاد خاموشي موضعي مي
شود ولي پايداري سيستم را مختل نمي سازد.



پست هاي تغذيه کننده مناطق صنعتي و کشاورزي مهم



پست هاي نيروگاه هاي با ظرفيت متوسط (زير ۱۰۰۰مگاوات)

طبقه بندی پست ها
پست های با اهمیت کم :


پست هايي هستندکه قطع برق در مواقع اضطراري (چند ساعت) براي آنها قابل تحمل باشد.
معموالً اين گونه پست ها داراي مصرف کمي مي باشند



پست هايي که بار آنها عمدتاً مصارف خانگي ،روشنايي و يا کارگاههاي صنعتي کم اهميت
باشد.



پست هاي انتقال مربوط به مناطق کم بار



پست هايي که از طريق خطوط تك مداره به صورت شعاعي تغذيه مي شوند

شینه بندی در پستهای فشار قوی
معیارهای اساسي انتخاب شینه بندی پست های فشارقوی:
الف  :وضعیت اتصالي ها و خرابي


عملكرد در صورت اتصالي روي فيدر و اثرات آن بر روي بقيه فيدرها



خرابي هر يك از تجهيزات و اثرات آن در کل پست



اتصالي روي شينه



تداوم اتصالي روي فيدر (اتصالي روي فيدر و عدم عملكرد کليد مربوط به آن فيدر)



سطح اتصال کوتاه محل احداث پست

ه  :هزینه احداث پست
انتخاب نوع شينه بندي در واقع حاصل تعادل بين هزينه اجرا و قابليت اطمينان مورد نظر است

شینه بندی در پستهای فشار قوی
ب  :وضعیت تعمیرات


تعميرات فيدر و اثر آن روي فيدرهاي ديگر



تعميرات بر روي تجهيز و اثرات آن در پست



تعميرات شينه

ج  :فضای مورد نیاز احداث پست


بررسي فضاي در دسترس و فضاي مورد نياز جهت اجراي هر يك از انواع شينهبندي

د:آرایش و چیدمان تجهیزات


جهت سهولت در انجام اتصاالت فيدرهاي ورودي و خروجي و محدود نمودن تقاطع خطوط
متصل شده به پست در سطوح ولتاژ مختلف

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شاخص های انتخاب شینه بندی پست

شینه بندی در پستهای فشار قوی
تداوم سرویس دهي :


وضعيت  :۱هيچگونه خاموشي يا وقفه در شرايط بهره برداري پست پيش نيايد و از پست با ظرفيت کامل بهره
برداري شود.



وضعيت  : ۲وقفه و خاموشي کوتاه مدتي (به منظور انتقال فيدرها) پيش مي آيد و سپس از پست با ظرفيت
کامل بهره برداري گردد.



وضعيت  : ۳فيدر براي مدتي بي برق شود و سپس تنها از کسري از ظرفيت پست بهره برداري شود.



وضعيت  : ۴قسمتي از پست براي مدتي بي برق شود و سپس تنها از کسري از ظرفيت پست بهره برداري

گردد.


وضعيت  : 5وقفه و خاموشي کوتاه مدتي در کل پست پيش آيد و سپس امكان بهره برداري کسري از ظرفيت
پست فراهم گردد.



وضعيت  : 6پست بطور کامل بي برق شود

شینه بندی در پستهای فشار قوی
چگونگي تداوم سرویس دهي ،در صورت بروز عیب یا انجام تعمیرات و سرویس

شینه بندی در پستهای فشار قوی
عمده آرایش های مختلف شینه بندی در پست های فشار قوی


بدون شینه بندی



شینه بندی ساده



شینه بندی اصلي و فرعي



شینه بندی دوبل



شینه بندی چند کلیدی



شینه بندی حلقوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


بدون شینه بندی

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه بندی ساده :
اين نوع شينه بندي از يك شينۀ ساده تشكيل يافته است و به انواع زير تقسيم مي گردد :


شینه ساده تقسیم نشده



شینه ساده تقسیم شده با کلید



شینه ساده تقسیم شده با سکسیونر



شینه ساده با آرایش به شکل( Uتقسیم شده با کلید یا سکسیونر)

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه ساده تقسیم نشده:


آرايش تك خطي اين نوع شينه بندي که شش فيدر ورودي و خروجي به آن متصل شده در
شكل نمايش داده شده است.



هر فيدر از طريق يك کليد و دو سكسيونر به شينه مشترك اتصال يافته است.



در اين نوع شينه بندي ارتباط فيدرها به شينه ساده بوده و منطق حفاظتي ساده اي بر پست
حكم فرما است



قابليت اطمينان اين نوع شينه بندي پائين است

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه ساده تقسیم نشده:

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه ساده تقسیم نشده:
الف  :در وضعيت وقوع اتصالي يا خرابي


در صورت بروز اتصال کوتاه در ناحيه شينه )شينه و سكسيونرهاي سمت شينه( و همچنين

تداوم اتصالي در هر کدام از فيدرها،کل پست بايد بي برق گردد.


در صورت وقوع اتصال کوتاه روي فيدرها و با قطع کليد ،تنها همان فيدر از مدار خارج شده و
بقيه پست به کار خود ادامه خواهدداد.



ب  :در وضعيت تعميرات



هنگام تعميرات روي شينه يا سكسيونر طرف شينه ،کل پست بايد بيبرق گردد .تعميرات
روي فيدر با قطع کليد و سپس بازکردن سكسيونرهاي دو طرف آن به راحتي انجام مي گيرد

(مانور روي هر فيدر آسان خواهد بود).

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه ساده تقسیم نشده:
ج  :فضاي مورد نياز احداث پست


اين شينه بندي حداقل سطح مورد نياز را نسبت به ساير آرايش ها اشغال خواهد نمود .در اين

نوع شينه بندي ،توسعه پست بدون بي برق نمودن شينه و قطع بارهاي پست مقدور نخواهد
بود.
د :موارد کاربرد


اين نوع شينه بندي معموالً در سطوح ولتاژ 6۳و يا کمتر کاربرد دارد.

ه :هزينه احداث پست


هزينه احداث اين نوع شينه بندي پايين مي باشد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه ساده تقسیم نشده :

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه ساده تقسیم نشده :

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه ساده تقسیم شده با کلید:


در اين آرايش تعداد کليدها و سكسيونرهاي هر فيدر و نحوة اتصال آنها مشابه حالت شينه
ساده است



شينه توسط يك کليد وسكسيونرهاي دو طرف آن به دو قسمت تقسيم شده است .



چنين آرايشي مستلزم اضافه نمودن تجهيزات اضافي در روي شينه و همچنين تجهيزات
حفاظتي مربوطه است



هزينۀ احداث پست را نسبت به شينه بندي تقسيم نشده به اندازه هزينه يك کليد و دو
سكسيونر و حفاظت مربوطه افزايش مي دهد ولي در عوض معايب شينه بندي قبلي را تا حدي
مرتفع مي سازد.

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه ساده تقسیم شده با کلید:

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه ساده تقسیم شده با کلید:



در اين نوع شينه بندي سعي مي شود ترتيب مدارها به نحوي باشد که هر دو مداري که پست واحد
يا بار واحدي را تغذيه مي نمايند به دو قسمت مختلف شينه متصل باشند تا در اثر قطع يك قسمت

از شينه ،تغذيه تمام بار مورد نظر مختل نگردد.


در اين آرايش کليد تقسيم کننده شين در شرايط عادي بسته است



در صورت بروز اتصال کوتاه روي شينه ،کليد تقسيم کننده مي تواند قسمت معيوب را از شبكه جدا
کرده و مابقي فيدرها در سرويس باقي بمانند.



در صورت تداوم اتصالي بعلت وقوع خطا يا اشكال در هر کدام از فيدرها ،تنها نيمي از پست بي برق
خواهد شد.



در اين آرايش ،بروز عيب يا سرويس و تعميرات شينه ها نيز منجر به قطع کليه فيدرها و بي برقي
کامل پست نشده و در چنين شرايطي ميتوان از نيمي از ظرفيت پست بهره برداري نمود

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه ساده تقسیم شده با کلید:

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه ساده تقسیم شده با کلید:

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه ساده با آرایش به شکل Uتقسیم شده با کلید


در شرايطي که محوطه پست از لحاظ ابعاد داراي محدوديت است و همچنين در مواردي که
خطوط انتقال دو مداره به پست متصل مي باشند ميتوان از اين استفاده نمود.



در اين نوع شينه بندي  ،فرم شينه به شكل Uبوده و فضاي مورد نياز در صورت استفاده از
اين نوع شينه بندي کاهش مي يابد.



از لحاظ قابليت اطمينان ومانور و تعميرات و ساير موارد به ماننده شينه تقسيم شده با کليد

است.

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه ساده با آرایش به شکل Uتقسیم شده با کلید

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینۀ ساده تقسیم شده با سکسیونر


در اين نوع شينه بندي به منظور تقسيم شينه ،به جاي مجموعه کليد و سكسيونر ،فقط از سكسيونر
استفاده مي شود



در حالت عادي بهره برداري سكسيونر کوپالژ معموالز باز مي باشد



استفاده از سكسيونر با توجه به قيمت باالي کليدهاي قدرت (نسبت به سكسيونر) منجر به کاهش
هزينه هاي پست نسبت به آرايش شينه ساده تقسيم شده با کليدخواهدشد.



در هنگام بروز عيب در شينه يا تداوم اتصالي در روي فيدر ،کل پست بي برق مي شود

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینۀ ساده تقسیم شده با سکسیونر


تا زماني که اپراتور به صورت دستي با باز کردن سكسيونر  ،قسمت معيوب را از شبكه جدا
نكند امكان بهره برداري از نيمي از ظرفيت پست ميسر نخواهدبود که اين مسأله حداقل

موجب دقايقي بي برقي کامل پست مي گردد.


از نظر تعميرات روي شينه و تجهيزات فيدرها ،اين آرايش با آرايش شينه ساده تقسيم شده با
کليد تفاوت چنداني نخواهد داشت

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینۀ ساده تقسیم شده با سکسیونر

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه بندی اصلي و فرعي


در اين نوع شينه بندي از دو شينه (يكي اصلي و ديگري فرعي) استفاده شده و هر يك از فيدرها
توسط يك سكسيونر اضافي به شينه فرعي متصل مي گردند.



شينۀ فرعي در موارد الزم توسط کليد کوپالژ به شينۀ اصلي که همواره برقدار است متصل مي گردد



بریکر باس کوپلر در هرزمان تنها می تواند جانشین یکی از بریکرهای خطوط یا ترانس ها شود



کليد کوپالژ در شرايط عادي باز است و چنانچه بواسطۀ بروز عيب يا هنگام سرويس و تعمير
کليديا بخشي از تجهيزات هريك از فيدرها نياز به باز شدن کليد مربوطه باشد ،ميتوان ابتدا
سكسيونر هاي باس کوپلر را وصل نموده و با بستن کليد کوپالژ شينۀ فرعي را برقدار نمود و سپس
بابستن سكسيونرانتقالي فيدرو بازکردن کليد مزبور تعميرات را روي آن انجام داد.

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی اصلي و فرعي



در واقع مزيت اين شينه بندي تنها در زمان تعمير کليد و يا بخشي از تجهيزات فيدرها ،خود
را نمايان ساخته و با اين نوع آرايش ميتوان امكان در مدار نگاه داشتن يك فيدر که تجهيزات

آن معيوب شده را فراهم نمود


اگر چه انجام مراحل مذکور يك روند بر ريزي شده است که به صورت دستي توسط اپراتور
انجام ميگيرد ولي با اين همه امكانپذير بودن بهره برداري از فيدر در چنين شرايطي ،عمده

ترين مزيت اين نوع شينه بندي نسبت به شينه بندي ساده به شمارمي رود

شینه بندی در پستهای فشار قوی
انواع شینه بندی اصلي و فرعي


شینۀ اصلي تقسیم نشده و شینۀ فرعي



شینۀ اصلي تقسیم شده با کلید و شینۀ فرعي



شینۀ اصلي تقسیم شده با سکسیونر و شینۀ فرعي

براساس ميزان اهميت فيدرهاي متصل به شينه هر يك از آرايشهاي فوق استفاده مي شود .به
عنوان مثال در پستهايي که فيدرهاي آنها از اهميت باالتري برخوردار است شينه اصلي تقسيم

شده با کليد (به دليل قابليت قطع زير بار) را بكار مي رود

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینۀ اصلي تقسیم نشده و شینۀ فرعي
با اضافه شدن شينۀ فرعي به قابليت اطمينان سيستم افزوده مي شود .عملكرد اين نوع شينه
بندي را مي توان در وضعيت هاي متفاوت به صورت زير تشريح نمود
الف  :در وضعیت وقوع اتصالي یا خرابي


در صورت بروز اتصال کوتاه در شينه اصلي يا سكسيونرهاي طرف شينه اصلي ،پست به طور کامل
بي برق مي گردد.



در هنگام تداوم اتصالي بعلت اشكال کليد ،کليه فيدرهاي پست به طور کامل بي برق خواهند شد.



در صورت بروز اتصالي روي فيدرها ،با قطع کليد فيدر ،تنها همان فيدر از مدار خارج شده که با
استفاده از کليد کوپالژ مي توان فيدر معيوب را برقدار نمود و بقيه پست به کار خود ادامه خواهد
داد

شینه بندی در پستهای فشار قوی
ب  :در وضعیت تعمیرات


در اين نوع آرايش امكان بهره برداري از فيدرها حتي در شرايط تعمير و سرويس کليد هر
يك از آنها ميسر خواهد بود.



به هر حال در موقع تعميرات روي شينه اصلي  ،کل پست بايد بي برق گردد



هنگام قطع کليد يك فيدر و بهره برداري از آن توسط کليد کوپالژ و سكسيونر انتقالي،
حفاظت فيدر بعهدة کليد کوپالژ خواهد بود.



معموالً حفاظتهاي موجود بر روي فيدر کوپالژ ،براي فيدرهاي خط و ترانسفورماتورکافي نيست



در نظر گرفتن حفاظت هاي فيدرهاي خط و ترانسفورماتور نيز بر روي کليد کوپالژ صحيح و
عملي نمي باشد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


راه حل نصب ترانسفورماتورهاي جريان در خروجي فيدرها(بيرون از بي) و انتقال فرمان قطع
حفاظتهاي متعلق به هر کدام از فيدرها به صورت جداگانه و بعد از اينترالك سكسيونر آن
فيدر به کليد کوپالژ اين عيب قابل رفع خواهد بود.



با تمهيداتي در مدار حفاظت ،کليد کوپالژ ميتواند در موقع اشكال فيدر را قطع کند

ج :فضای مورد نیاز احداث پست


نسبت به شينه بندي نوع ساده سطح مورد نياز براي احداث پست افزايش خواهد يافت

د :هزینه احداث پست


بعلت عدم افزايش تعداد کليدها در هر فيدر و با توجه به افزايش تعداد سكسيونرها و هاديها
و اتصاالت آن ،هزينۀ اين نوع شينه بندي کمي نسبت به شينه بندي ساده باالتر خواهد بود

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینۀ اصلي تقسیم نشده و شینۀ فرعي

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینۀ اصلي تقسیم شده با کلید و شینه فرعي


در اين آرايش شينۀ اصلي توسط يك کليد به دو قسمت مجزا تقسيم شده و فيدر کوپالژ
توسط دو سكسيونر به هر يك از قسمتهاي شينۀ اصلي اتصال مي يابد.



اين آرايش عالوه بر دارا بودن مزاياي شينه بندي تقسيم نشده اين امكان را فراهم مي سازد
تا در صورت بروز عيب بر روي شينۀ اصلي ،کليد تقسيم کننده شينه با عملكرد خود قسمت
معيوب شينه را جدا نموده و شرايط بهره برداري براي نيمي از فيدرها ممكن گردد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینۀ اصلي تقسیم شده با کلید و شینه فرعي

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینۀ اصلي تقسیم شده با سکسیونر و شینۀ فرعي


در اين شينه بندي شينۀ اصلي به جاي کليد با سكسيونر به دو قسمت تقسيم گرديده است



استفاده از سكسيونر به منظور تقسيم شينۀ اصلي موجب کاهش هزينه هاي پست نسبت به

طرح شينه اصلي تقسيم شده با کليد و شينه فرعي مي شود


ازآنجا که عملكرد سكسيونر توسط اپراتور انجام مي گيرد ،در صورت بروز عيب در شينۀ
اصلي ،تا زمان باز شدن سكسيونر شينه و جدا شدن قسمت معيوب ،فيدرهاي متصل به قسمت

سالم شينۀ اصلي تا مدتي دچار بي برقي خواهند شد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینۀ اصلي تقسیم شده با سکسیونر و شینۀ فرعي

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه بندی دوبل


در اين نوع شينه بندي از دو شينه به عنوان شينه هاي اصلي استفاده مي شود.



هر يك از اين شينه ها داراي اين ظرفيت و قابليت هستند که به منظور اتصال به تمامي فيدرها

مورد استفاده قرار گيرند .


در شرايط بروز عيب براي هر يك از شينه ها و يا عمليات تعميرات و سرويس هر يك آنها
بتوان امكان بهره برداري کامل از پست را توسط شينۀ ديگر فراهم نمود.



در اين طرح معموالً تعدادي از فيدرها به يك شينه و بقيه به شينه ديگر وصل مي گردند.

شینه بندی در پستهای فشار قوی
انواع شینه بندی دوبل


شینه دوبل ساده با کلید کوپالژ



شینه دوبل با سکسیونر By Pass



شینه دوبل با شینه فرعي

در اين نوع شينه بندي امكان تقسيم شينه ها به وسيله کليد نيز وجود دارد که البته باعث پيچيدگي
طراحي وبهره برداري مي گردد

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه دوبل ساده با کلید کوپالژ


هر يك از فيدرها از طريق يك کليد و دو سكسيونر به دو شينه مرتبط گشته اند



دو شينه توسط کليد کوپالژ به يكديگر متصل مي باشند.



دو منطق يا دو روش در بهره برداري از چنين آرايشي مورد استفاده قرار مي گيرد

روش اول بهره برداری


کليه فيدرها از طريق يكي از دو سكسيونر به يكي از شينه ها متصل بوده و شينۀ ديگر بدون

ولتاژ و آماده جهت انجام سرويس و تعميرات ميباشد .در اين شرايط کليد کوپالژ بين دو
شينه در موقعيت باز قرار دارد


در صورت بروز هر گونه عيبي در شينۀ اول و يا لزوم انجام تعميرات روي آن مي توان بدون
قطع برق ،کليه فيدرها را به شينه دوم متصل نمود.

شینه بندی در پستهای فشار قوی
نحوه مانوردر تعمیرات


ابتدا با بستن کليد کوپالژ و برقدار کردن شينۀ دوم ،دو شينه را همزمان برقدار مي نمائيد



به دليل هم پتانسيل بودن شينه ها سكسيونر دوم از سكسيونرهاي فيدرها را بدون قطع کليد

فيدر و ايجاد وقفه در سيستم وصل نمائيد


در نهايت با باز کردن سكسيونر اول فيدرها و سپس قطع کليد کوپالژ ،شينۀ اول بي برق مي
شود و امكان سرويس و تعمير روي آن ايجاد خواهد شد

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه دوبل ساده با کلید کوپالژ
روش دوم بهره برداری

نسبت به روش اول بهره برداري ارجحيت دارد

هر دو شينه برقدار بوده و کليد کوپالژ بين دو شينه در وضعيت بسته قرار دارد
تعدادي از فيدرها به شينه اول و بقيه به شينه دوم اتصال دارند .
نحوه مانوردر تعمیرات
در اين حالت ،در صورت بروز اشكال و يا لزوم سرويس و تعميرات در هر شينه ميتوان با قطع کليد کوپالژ و
با تعويض حالت سكسيونرها و اتصال فيدرها به شينۀ مورد نظر يكي از شينه ها را جهت انجام تعميرات و
سرويس بي برق نمود

شینه بندی در پستهای فشار قوی
عملکرد شینه بندی دوبل ساده با کلید کوپالژ
الف :در وضعیت وقوع اتصالي یا خرابي


در صورت بروز اتصالي روي هر فيدر ،با قطع کليد فيدر مربوطه تنها همان فيدر از مدار خارج

شده و بقيه پست به کار خود ادامه خواهد داد.


هنگام وقوع اتصالي در شينه ،فيدرهاي متصل به آن بي برق شده ،اما ميتوان با وارد کردن
شينه دوم و تعويض سكسيونرها مجدداً آنها را برقدار نمود.



در صورت بروز اشكال در کليد هر يك از فيدرها نيز فيدر مربوطه بايد بي برق گردد.



در هنگام بروز اتصالي روي فيدرها و عدم قطع کليد فيدر مربوطه ،در روش اول بهره برداري
کليه فيدرها از مدار خارج مي شوند ولي در روش دوم بهره برداري ،تنها فيدرهاي متصل به
شينه فيدر داراي اتصالي ،دچار بي برقي خواهند شد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


در صورت بروز خطا در روي کليد کوپالژ و يا سكسيونرهاي طرفين آن امكان اتصال دو شينه
به يكديگر وجود ندارد

ب :در وضعیت تعمیرات


در اين نوع شينه بندي در صورت تعمير روي شينه مي توان به ترتيب از پست و فيدر مربوطه
بهره برداري نمود .اما در هنگام تعمير و سرويس کليد فيدر ،فيدر مربوطه بايد بي برق گردد.



در صورت تعميرات روي کليد کوپالژ و يا سكسيونرهاي طرفين آن امكان اتصال دو شينه به
يكديگر وجود ندارد.



شینه بندی در پستهای فشار قوی
ج :فضای مورد نیاز برای احداث پست


نسبت به شينه بندي نوع ساده فضاي مورد نياز براي احداث پست افزايش مي يابد .در
صورت امكان با توجه به ورود و خروج فيدرها با استفاده از آرايش Back-to-Backميتوان
فضاي مورد نياز پست را کاهش داد.

د -هزینه احداث پست


هزينه اين نوع شينه بندي با شينه بندي اصلي فرعي تنها در تعداد سكسيونر و هاديها و
اتصاالت مربوطه تفاوت داشته ولي مزاياي بيشتري نسبت به آن نوع شينه بندي دارد.



شينه بندي دوبل به دليل مزاياي فوق الذکر و همچنين انعطاف پذيري در مانورها براي
پستهايي با ظرفيت باال که الزم است قابليت اطمينان خوبي داشته باشند مورد استفاده قرار مي
گيرد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه دوبل ساده با کلید کوپالژ

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینۀ دوبل با سکسیونرBYPASS



همان آرايش شينه بندي دوبل ساده است که يك سكسيونر By Passبراي هر يك از
فيدرها در نظر گرفته شده است



در صورت بروز عيب در کليد هر يك از فيدرها يا در زمان تعميرات آنها ،امكان بهره برداري
از فيدر مذکور را فراهم نموده و از بي برقي آن جلوگيري مي نمايد



در اين آرايش ،بايد مطابق روش اول بهره برداري از شينه بندي دوبل عمل نمود

شینه بندی در پستهای فشار قوی
نحوه مانوردر تعمیرات


در صورتي که کليد مربوط به يكي از فيدرها به دليلي دچار اشكال شود ابتدا شينه اي را که در
سرويس نمي باشد(شينه شماره  )IIتوسط کليد کوپالژ برقدار نمائيد



فيدري که کليد آن معيوب دارد را بوسيلۀ سكسيونر Bypassبه شينۀ مذکور وصل نمائيد



تحت اين شرايط حفاظت فيدر به عهدة کليد کوپالژ خواهد بود



در هر زمان تنها يك فيدر مي تواند از شينه انتقالي تغذيه گردد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینۀ دوبل با سکسیونرBYPASS

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه دوبل با شینۀ فرعي


در اين آرايش هر کدام از فيدرها توسط سكسيونرBYPASSبه شينۀ سوم وصل مي شوند .



شينۀ سوم توسط يك کليد به هر دو شينۀ اصلي وصل مي گردد.



امكان انجام همزمان تعميرات هر يك از شينه ها (و انتقال کليه فيدرها به شينه ديگر) و کليد هر يك
از فيدرها بدون قطع و خاموشي پست و فيدرها ميسر مي گردد.



در اين نوع شينه بندي به دليل افزايش تعداد شينه ها هزينه و سطح مورد نياز پست افزايش مي يابد.



در اين حالت نسبت به نوع شينه دوبل ساده با کليد کوپالژ ،يك شينه جديد و به ازاي هر فيدر يك
سكسيونر اضافه مورد نياز است.



به علت هزينه باالي اين نوع شينه بندي ،پيچيدگي سيستم حفاظت و طرح جانمايي آن و عمليات مانور
مشكل ،استفاده از اين نوع شينه بندي بسيار محدود است

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه دوبل با شینۀ فرعي

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شينه بندي چند کليدي



در انواع شينه بندي که تاکنون مطرح شد ،هر فيدر تنها داراي يك کليد قدرت بود.



با افزايش تعداد کليدهاي تخصيص يافته به هر فيدر مي توان امكان مانور بيشتري را در پست

فراهم نمود و به تبع آن قابليت اطمينان پست افزايش مي يابد.


در شينه بندي چند کليدي ،براي هر فيدر بيش از يك کليد تخصيص مي يابد

شینه بندی در پستهای فشار قوی
انواع شینه بندی چندکلیدی:


شینه بندی دو کلیدی



شینه بندی 1/5کلیدی



شینه بندی

کلیدی



الزم به ذکر است که شينه بندي ۱/5کليدي را مي توان در حالتي که تعداد فيدرها کم باشد
بصورت ناقص اجرا و با افزايش فيدرها به شينه ۱/5کامل تبديل کرد

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه بندی دو کلیدی (باس بار دوبل دو بریکری)


در اين نوع شينه بندي هر يك از فيدرها از طريق دو کليد جداگانه به دو شينۀ پست متصل مي
گردند



به لحاظ استفاده از دوکليد قدرت براي هر يك از فيدرها ،امكان مانور و به تبع آن قابليت
اطمينان پست افزايش مي يابد



هزينۀ احداث پست نيز باالتر خواهد بود.



اين نوع شينه بندي در پستهاي بسيار مهم (حساس) که احتياج به قابليت اطمينان بسيار بااليي
دارند مي توانند بكار برده شوند

شینه بندی در پستهای فشار قوی
عملکرد این نوع شینه بندی در وضعیت های متفاوت:
الف -در وضعیت وقوع اتصالي یا خرابي:


در صورت بروز اتصالي در يك از شينه ها يا وقوع خرابي در هر يك از کليدها و سكسيونرهاي هر

فيدر ،فيدر ميتواند بدون بي برق شدن به کار خود ادامه دهد.


در صورت وقوع اتصالي در فيدر و عدم قطع کليد آن فيدر به هر دليل (تداوم اتصالي و يا)CBF
تنها فيدر مربوطه از مدار خارج شده و از بقيه فيدرهاي پست ميتوان بهره برداري نمود

ب -در وضعیت تعمیرات :


در اين نوع شينه بندي هر يك از تجهيزات و شينه ها مي توانند بدون هيچگونه قطعي در
فيدرها جهت تعميرات از مدار خارج شوند

شینه بندی در پستهای فشار قوی
ج -فضای مورد نیاز برای احداث پست :


اين نوع شينه بندي احتياج به فضاي بيشتري نسبت به شينه بندي ساده و شينه بندي دوبل
دارد.

د -هزینۀ احداث پست :


به دليل نصب دو کليد براي هر فيدر هزينه احداث اين پست بسيار باال مي باشد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی دو کلیدی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی دو کلیدی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی دو کلیدی

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه بندی یک و نیم کلیدی


در اين آرايش دو شينۀ اصلي وجود دارد.



در شرايط عادي هر دو شينه همواره برقدار هستند.



شينه ها توسط بي ها به يكديگرمتصل مي گردند.



هر بي شامل  ۳کليد مي باشد.



درهر بي دو فيدر وجود دارد.



براي هر دو فيدر سه کليد و يا به عبارت ديگر براي هر فيدر يك ونيم کليد اختصاص مي يابد.



اين آرايش حالت بهينه سيستم شينه بندي ۲کليدي و شينه بندي دوبل است.

شینه بندی در پستهای فشار قوی


در اين آرايش در حالت عادي تمامي کليدها در وضعيت بسته قرار دارند



در صورت بروز عيب در يكي از شينه ها و يا در کليد يكي از فيدرها ،امكان تداوم سرويس
دهي از طريق شينه و کليدهاي ديگر امكانپذير خواهد بود



انجام هر گونه عمليات تعمير و نگهداري در تجهيزات و شينه ها بدون نياز به بي برقي و
قطعي فيدرها امكانپذير مي باشد



در زمان پيدايش عيب در کليدهاي مجاور شينه و بروز اتصالي در شينه ،فيدر مي تواند
همچنان مورد بهره برداري قرار گيرد



در صورت وقوع اتصالي در فيدر و اشكال در کليد (تداوم اتصالي) چنانچه کليد مياني عمل
نكند ،بي مربوطه از مدار خارج مي گردد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


در صورت عمل نكردن کليدهاي جانبي تنها همان فيدر از مدار خارج شده و شينه مربوطه نيز
بي برق خواهد شد



در هنگام بروز عيب در کليد مياني ،قطع موقت دو فيدر الزم خواهد بود



هزينه اين نوع شينه بندي از شينه بندي دوبل بيشتر بوده ولي نسبت به شينه بندي دو کليدي
کمتر است.



شينه بندي يك ونيم کليد که در آن جريان نامي تجهيزات باالتر از جريان نامي فيدرها مي
باشد براي پستهاي نيروگاهي کاربرد بيشتري دارد.



الزم به ذکر است که آرايش ۱/5کليدي را با آرايش معكوس( باس بار نزديك) نيز
وجوددارد .اين آرايش در پستهاي نيروگاهي باعث ساده تر شدن طرح جانمايي مي گردد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی یک و نیم کلیدی

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی یک و نیم کلیدی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی یک و نیم کلیدی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی یک و نیم کلیدی (پیکربندی ) D

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه بندی

کلیدی



اين مشابه شينه بندي يك و نيم کليدي داراي دو شينۀ اصلي است.



شينه بندي شينه ها توسط بي هايي به هم اتصال مي يابند



در هر بي چهار کليد قدرت و سه فيدر وجود دارد



براي هر فيدر،



امكان انجام تعميرات در کليدها و شينه ها بدون بروز قطعي فراهم است



از نظر فضا و مسائل مربوط به استقرار تجهيزات بايستي مطالعات و برر سي هاي الزم انجام شود



در اين نوع شينه بندي چنانچه به هردليل حذف يك کليد از هر بي انجام شود و آرايش تبديل به

کليد تخصيص مي يابد

رينگ 6کليدي خواهد گرديد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی

کلیدی

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه بندی حلقوی


در اين نوع شينه بندي ،نصب کليدها در طول شينه ها و در فاصلۀ بين نقاط اتصال فيدرها مي
باشد



اتصال کليدها به يكديگر شينۀ بسته اي را تشكيل داده است



بخشهاي مختلف شينه به وسيله کليد از هم جدا شده است



معموالً نيازي به حفاظت شينه نيست چرا که حفاظت فيدرها ،براي حفاظت شينه نيز کفايت مي

کند.


سيستم حفاظتي وصل مجدد اتوماتيك نسبت به سيستم آرايش شينه بندي دوبل و تك شينه
اي پيچيده تر است

شینه بندی در پستهای فشار قوی


در صورتي که تعداد فيدرها کم باشد مي توان طرح را بصورت رينگ قابل تبديل به
۱/5کليدي اجرا نمود و در توسعه آنرا تبديل به ۱/5کليد نمود



در اين نوع شينه بندي تغذيه هر يك از فيدرها از طريق دو مسير و دو کليد جداگانه صورت

مي گيرد،


در صورت بروز عيب يا نياز به تعميرات در هر يك از کليدها ميتوان بدون قطع فيدرها به
تعمير کليد مربوطه پرداخت.



در صورت بروز اتصالي در هر قسمت از شينه ها نيز کليدهاي مجاور آن قطع شده و تنها يك
فيدر بي برق مي گردد.



عالوه بر اين در صورت پيش بيني قبلي ،توسعه پست به شينه بندي يك و نيم کليدي به
راحتي صورت مي گيرد

شینه بندی در پستهای فشار قوی
معایب این شینه بندی حلقوی :


جريان نامي کليه تجهيزات به ميزان قابل مالحظه اي افزايش مي يابد.



در صورت بروز اشكال در کليدها ،حلقه از حالت بسته به صورت باز درمي آيد.



در صورت انجام تعميرات بر روي هر يك از کليدها و وقوع اتصال کوتاه در پست ،امكان
توزيع مطلوب خروجي ها بين دو قسمت جدا از هم وجود نخواهد داشت



در اين شينه بندي بايستي اتصال فيدرها به خطوط و ترانسفورماتورها به دقت انجام گيرد و به

گونه اي باشد که در صورت عدم قطع يك کليد هر دو فيدر خط و يا هر دو فيدر
ترانسفورماتور قطع نگردند

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی حلقوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی حلقوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی حلقوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی
شینه بندی نوع π ،πمعکوس و ( Hحلقوی باز)
اين نوع شينه بندي براي چهار فيدر انجام گرفته و معموالً جهت اتصال دو فيدر خط به دو فيدر
ترا نسفورماتور مورد استفاده قرار مي گيرد

طرح شينه بندي نوع πدر مواردي که يك سوئيچگير داراي دو مدار ترانسفورماتور و دو مدار
تغذيه کننده است و هيچگونه توسعه اي نيز در آينده براي آن پيش بيني نمي شود بسيار
اقتصادي بوده و از قابليت اطمينان خوبي نيز برخوردار است.

در آرايش نوع πروي فيدرهاي خروجي يا ورودي (براساس نياز) مي تواند کليد وجود نداشته
باشد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


در صورت بروز عيب در هر کدام از فيدرها ،يكي از منابع تغذيه از مدار خارج مي شود ولي فيدر
ديگر مي تواند همچنان از طريق منبع ديگر تغذيه گردد



در شينه بندي نوع  π ،در صورت بروز خطا بر روي خط ،يكي از ترانسفورماتورها نيز ناچاراً بي
برق خواهد شد حال آنكه در نوع  πمعكوس ميتوان هر دو ترانسفورماتور را از طريق يك خط
تغذيه کرد



در آرايش نوع  Hبر خالف نوع  π ،براي هر فيدر يك کليد داريم



در آرايش نوع  Hدر صورت بروز عيب در هر کدام از فيدرها ،کليد مربوطه قطع خواهد شد



در آرايش نوع Hدر صورت تداوم اتصالي و عدم عملكرد کليد فيدر نيز پست به طور کامل بي
برق نخواهد شد



درخصوص مسائل تعميرات ،شينه بندي نوع  Hمزاياي بيشتري نسبت به نوع  πدارد

شینه بندی در پستهای فشار قوی


شینه بندی نوع π ،πمعکوس و H

π inverse type

π type

H type

شینه بندی در پستهای فشار قوی

شینه بندی در پستهای فشار قوی


بهره برداري و مانور روي فيدرهاي هر پست برحسب نوع شينه بندي متفاوت بوده و ميزان
آگاهي و تخصص اپراتورهاي هر پست در بهره برداري صحيح آنها موثر است



از آثار خطاي مانور شبكه و کليد زني مي توان به فروپاشي کلي  ،جزئي از دست رفتن

سنكرونايزم  ،از دست رفتن بار  ،تريپ واحد هاي نيروگاهي و ....نام برد

شینه بندی در پستهای فشار قوی
خالصه مقایسه انواع شینه بندی های

شینه بندی در پستهای فشار قوی


کاربرد انواع شینه بندی در شبکه

مانور در عملیات شبکه

عملیات مانور تجهیزات

عملیات مانور تجهیزات
مانور تجهیزات عمده شبکه در حالت عادی شبکه :
همانطور که قبال اشاره شد ،مانور به معناي هر گونه عمليات قطع و وصل تجهيزات شبكه براي
برقدار يا بي برق کردن يا جابجايي،قطع بار يا افزايش يا کاهش مقدار توليد نيروگاه ها را

مانورمي گويند .


نیروگاه ها



خطوط



ترانسفورماتورها



ادوات جبرانساز توان راکتیو (خازن ها ،راکتورهاو)...

عملیات مانور تجهیزات
مانور خطوط :
شامل بي برق نمودن خط جهت تعميرات و سرويس نگهداري تجهيزات خط يا به دليل خرابي و
اشكاالت تجهيزات خط(خروج اضطراري) ،کاهش بارگذاري خطوط ،در مدار قرار دادن خط

بعد از پايان تعميرات ،ورود و خروج خط جهت افزايش پايداري سيستم قدرت مي باشد.
برخي از عوامل اثرگذار در مانور خطوط:


طول خط



وجود راکتوردرابتدا يا انتهاي خطوط



آرايش خطوط (باندل ،تك مداره يا دو مداره و)...



مقدار توان عبوري از خط

عملیات مانور تحهیزات


بررسي اثر خروج خط بر ديگر تجهيزات شبكه



تعيين نقطه شروع مانور



وجود يا عدم وجود  T-OFFبرروي خط تحت مانور



تعيين وضعيت بارمصرف کنندگان تغذيه شده از خط شعاعي



وجود آرايش خط-ترانسفورماتور



عدم پارالل در سطوح پايينتر ولتاژي



تعيين وضعيت نيروگاه هاي توليد پراکنده

عملیات مانور تحهیزات


تعيين وضعيت نيروگاه ها در صورت خروج خط شعاعي (مصرف داخلي و)..



تعيين وضعيت حفاطت خطوط



تعيين و ضعيت سيستم هاي کمكي و جانبي



وضعيت شرايط جوي محيط

عملیات مانور تجهیزات
مانور ترانسفورماتورها :
شامل بي برق نمودن ترانسفورماتورجهت تعميرات و سرويس نگهداري تجهيزات آن يا به دليل
خرابي و اشكاالت تجهيزات آن(خروج اضطراري) ،کاهش بارگذاري ،در مدار قرار دادن

ترانسفورماتور بعد از پايان تعميرات مي باشد
برخي از عوامل اثرگذار در مانور ترانسفورماتورها:


مقدار ظرفيت ترانسفورماتورهاي موازي(يكسان يا عدم يكسان بودن ظرفيت)



تعيين وضعيت مقدار تپ ترانسفورماتورها و اصالح آن



عدم سري شدن ترانسفورماتورها در پست هاي تبديل ولتاژ



تعيين وضعيت شبكه بعد از خروج ترانسفورماتور،بارگذاري بقيه تجهيزات ،ولتاژ شينه و مصرف
کنندگان و....

عملیات مانور تجهیزات


وجود آرايش خط -ترانسفورماتور



عدم پارالل شدن دو شبكه در سطوح ولتاژ پايينتر



تعيين وضعيت نيروگاه هاي توليد پراکنده



تعيين نقطه شروع مانور



تعيين وضعيت بار مصرف کنندگان



وجود يا عدم وجود ادوات جبرانساز توان راکتيو بروي سيم هاي ترانس



تعيين وضعيت حفاظت ترانسفورماتورها



وجود يا عدم وجود مصرف داخلي پست ها يا نيروگاه ها برروي ترانسفورماتور



تعيين وضعيت سيستم هاي جانبي وکمكي

عملیات مانور تجهیزات
مانور ادوات جبرانساز توان راکتیو (خازن ها ،راکتورهاو)...
شامل بي برق نمودن ادوات جبرانساز توان راکتيو جهت تعميرات و سرويس نگهداري تجهيزات
آن يا به دليل خرابي و اشكاالت تجهيزات آن(خروج اضطراري) ،کنترل ولتاژ،در مدار قرار

دادن ادوات بعد از پايان تعميرات مي باشد
برخي از عوامل اثرگذار در مانورادوات جبرانساز توان راکتیو:


مقدار ظرفيت هريك از ادوات جبرانساز توان راکتيو



ولتاژ باس بارها



بررسي افزايش يا کاهش بارپذيري خطوط و ترانسفورماتورها در مجاورت اداوات جبرانسازها



تعيين وضعيت شبكه بعد از خروج يا ورود اداوت جبرانساز از لحاظ پايداري

عملیات مانور تجهیزات


وضعيت ولتاژي مصرف کنندگان



تعيين و ضعيت سيستم هاي کمكي و جانبي



عدم ورود و خروج همزمان ادوات جبرانساز توان راکتيو

عملیات مانور تجهیزات


قطع و وصل خطوط انتقال و وفوق توزیع



قطع و وصل خطوط بايد با هماهنگي مرکزانجام مي شود



بعد از کسب مجوز از مرکز کنترل قطع بريكر خط از اتاق فرمان مي نمايد



اين امكان وجود دارد که نياز به بار نمودن سكسيونر و زمين کرئن خط وجود نداشته باشد



براي جدا نمودن سكسيونر و بستن زمين خط در صورت ايجاد اشكال در فرمان تجهيزات يا
مكانيزه نبودن تجهيزات بايد از محل محوطه اقدام نمايد



هماهنگي با مرکزکنترل و پست مقابل جهت اطمينان از اينكه خط از پست مقابل بي برق
گرديده است

عملیات مانور تجهیزات


الزم به توضيح اينكه بهره بردار ملزم به پوشيدن کفش ايمني،استفاده از دستكش،فازمترو
سايرلوازم مورد نيازجهت تفكيك قسمت بي برق از برقدار و زمين کردن خط مي باشد



بهره بردار قبل از هرگونه اقدام در محل محوطه بايد از قطع بودن بريكر به کمك نشان دهنده

که بر روي کليد وضعيت بريكر را نشان مي دهد چك نمايد


استفاده از فاز متر جهت حصول اطمينان از اينكه خط مورد نظر بي برق گرديده است



بازنمودن اينترالك مكانيكي سكسيونر و باز نمودن آن



بستن سكسيونر ارت



درصورت اشكال درسكسيونر ارت امكان بستن ارت دستي وجود داشته باشد

عملیات مانور تجهیزات


قطع و وصل خطوط توزیع 20KV



هماهنگي با مرکز ديسپاچينگ توزيع



باز نمودن بريكر خط



در صورت نياز به ارت خط با هماهنگي ديسپاچينگ با رعايت کليه موارد ايمني بريكر را از
داخل سلول خارج مي نمايد



براي خارج نمودن بريكر از داخل سلول ابتدا سوکتي که براي تغذيه مدارات الكتريكي داخلي

بريكر بكار مي رود جدا نمايد


به کمك فازمتراز بي برقي سرکابل مطمئن گردد



با ابزار مخصوص در پست (اتصال زمين پرتابل) عمل زمين کردن انجام شود

عملیات مانور تجهیزات
انجام مانور در وضعیت غیر عادی ولتاژ:


در صورت افت ولتاژ با استفاده از تپ چنجر ترانسفورماتور اققدام به اصالح ولتاژ سمت ثانويه
نمايد(در صورت عدم وجود  AVRيا اشكال در آن)



چنانچه با تغيير تپ اصالح ولتاژ سمت فشارضعيف انجام نگرديد با مرکز کنترل تماس و در
خواست استفاده از منابع و روش هاي ديگر نمايد



چناچه تمامي اقدامات اوليه جهت اصالح ولتاژ صورت گرفت اما کماکان ولتاژ فشار ضعيف
کمتر ازحد مجاز بهره برداري باشد اپراتور بعد از  ۳دقيقه با هماهنگي ديسپاچينگ و طبق
دستور العمل داخلي اقدام به قطع بار مي نمايد

عملیات مانور تجهیزات
انجام مانور در وضعیت نامتعادلي فازها:


چنانچه نشان دهنده هاي ولتاژ و جريان سمت فشارضعيف ترانسفورماتورکه تامين کننده بار
مصرف کننده مي باشد نامتعادلي بين  ۱۰الي  ۲۰درصدمابين فازها را نمايش دهند



بهره بردار موظف به بررسي اختالف فاز بين ولتاژها مي باشد



در صورت وجود اختالف فاز بالفاصله به ديسپاچينگ مربوطه اطالع دهد



در صورت وجود نامتعادلي بيش از  ۲5درصد اپراتور کليدهاي خروج پست يا فيدر نامتعادل

را قطع نمايد ( با هماهنگي ديسپاچينگ مربوطه)


به هيچ عنوان تا زمان برطرف شدن کامل اشكال اقدام به برقدار و وصل فيدر يا خروجي
ننمايد.

عملیات مانور تجهیزات
قطع فیدر20کیلوولت (خط )401


ضمانت نامه را تنظيم کنيد.



با ديسپاچينگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نماييد.



بار خط ۴۰۱و زمان را يادداشت کنيد.



بريكر ۲۰کيلوولت ۴۰۱۲را قطع کنيد.



توجه کنيد که چراغ سيگنالهاي نشاندهنده
ولتاژ خروجي سه فاز بريكر  ،خاموش
و آمپرهر سه فاز صفر باشد.



بريكر ۲۰کيلوولت ۴۰۱۲را درحالت تست قرار داده

و به چراغ نشان دهنده وضعيت استقرار بريكر در سلول توجه نماييد

عملیات مانور تجهیزات


سكسيونر ارت ۴۰۱9را در صورت درخواست اکيپهاي عملياتي ببنديد و به اينديكيشن نشان دهنده
وضعيت سكـسيونر ارت که حالت بسته را نشان دهد توجه نماييد.



کارت متناسب با نوع ضمانت نامه را روي کليد سلكتوري بريكر ۴۰۱۲نصب کنيد.



ضمانت نامه را صادر نمائيد.



با ديسپاچينگ تماس گرفته  ،زمان قطع خط و پارامترهاي الكتريكي قبل از قطع را اعالم نماييد

عملیات مانور تجهیزات

عملیات مانور تجهیزات


وصل فیدر20کیلوولت (خط )401



ضمانت نامه را باطل کنيد.



با ديسپاچينگ و اکيپهاي عملياتي توزيع هماهنگي الزم

را بعمل آوريد.


کارت نصب شده را از روي کليد سلكتوري بريكر ۴۰۱۲برداريد.



سكسيونرارت خط ۴۰۱به شماره ۴۰۱9رابازکنيد
و به اينديكيشن وضعيت قطع آن توجه کنيد.



بريكر ۴۰۱۲را تست کنيد که قطع باشد
سپس آنرا را در سلول مربوطه قرار دهيد و وضعيت استقرار
آنرا از طريق اينديكيشن مربوطه بررسي کنيد.

عملیات مانور تجهیزات

عملیات مانور تجهیزات


بريكر ۲۰کيلوولت ۴۰۱۲را وصل کنيد.



تعادل بار هر سه فاز را بررسي نماييد.



زمان وصل و بار خط را بعد از وصل ،در دفتر گزارش روزانه يادداشت نماييد.



با ديسپاچينگ تماس گرفته  ،زمان وصل و بار خط و بار خط ۴۰۱را بعد از وصل اعالم نماييد

عملیات مانور تجهیزات
قطع ترانس قدرت 63/20کیلوولت در پست تک ترانس


ضمانت نامه راتنظيم کنيد.



با ديسپاچينگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نماييد.



به اداره عمليات و اتفاقات برق در حوزه پست خود
جهت قطع خطوط ۲۰کيلوولت اطالع دهيد.



کنترل تپ چنجر ترانس قدرت را روي حالت دستي قرار داده
و تپ را نرمال کنيد.



کليد فيوز روشنائي چراغهاي اضطراري DCرا قطع کنيد

عملیات مانور تجهیزات


خطوط خروجي ۲۰کيلوولت را به ترتيب  ،قطع و زمان قطع و بار هر خط را قبل از قطع يادداشت نماييد.



بعد از يادداشت زمان و بار ترانس قـدرت  ،بريكـر ۲۰کيلوولـت اينكامينـگ بـه شـماره ۴۴۱۲را قطـع
کنيـد و نـشان دهنـده وضعيت قطع آنرا بررسي کنيد.



بريكر 6۳کيلوولت ترانس قدرت به شماره 6۴۱۲را قطع کنيد و نشان دهنده وضعيت قطع آنرا بررسي
کنيد.



بريكر ۲۰کيلوولت ۴۴۱۲را در حالت تست قراردهيد و نشان دهنده وضعيت آنرا بررسي کنيد.



سكسيونر طرف 6۳کيلوولت ترانس قدرت به شماره 6۴۱۱را باز کنيد و بررسي کنيد که هر سه بازوي

سكسيونر باز باشد.


سپس کارت اخطار نصب و محور آن را قفل نماييد .



سكسيونر ارت طرف ۲۰کيلوولت ترانس قدرت به شماره ۴۴۱9را ببنديد و به نشان دهنده بسته بودن
آن توجه کنيد.

عملیات مانور تجهیزات


سكسيونر نقطه صفر ترانس به شماره ۰۴۱9را باز کنيد.



محدوده انجام کار را حصارکشي و به گروه تعميرات تحويل دهيد .



ضمانت نامه را صادر کنيد.



شرح عمليات را در دفتر گزارش روزانه يادداشت و به ديسپاچينگ گزارش دهيد

عملیات مانور تجهیزات
وصل ترانس قدرت 63/20کیلوولت در پست تک ترانس


ضمانت نامه را باطل کنيد.



با ديسپاچينگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نماييد.



کارت هاي اخطار نصب شده را برداريد.



عالئم هشداردهنده و لوازم محصور کننده را از محيط
کار جمع آوري کنيد.



ارت موقت طرف 6۳کيلوولت ترانس قدرت را برداريد



ارت طرف ۲۰کيلوولت ترانس قدرت به شماره ۴۴۱9
را باز کنيد و به اينديكيشن آن توجه کنيد

عملیات مانور تجهیزات


سكسيونر نقطه صفر ترانسفورماتور به شماره ۰۴۱9را ببنديد.



سكسيونر طرف 6۳کيلوولت ترانس قدرت به شماره 6۴۱۱را ببنديد و بررسي کنيد که هر سه بازوي
سكسيونر بسته باشد.



بريكر ۲۰کيلوولت اينكامينگ ترانس قدرت به شماره ۴۴۱۲را پس از اطمينان از قطع بـودن آن و
شـارژ بريكـر)درصـورت شارژ نبودن بطور دستي شارژ گردد( در سلول مربوطه قرارداده و به نشان
دهنده وضعيت استقرار بريكر در سلول توجه نماييد.



تپ ترانسفورماتور را نرمال کنيد.



بريكر طرف 6۳کيلوولت ترانس قدرت به شماره 6۴۱۲را وصل کنيد و به نشان دهنـده وضـعيت وصـل
بريكـر در محـل توجه کنيد .



بريكر ۲۰کيلوولت اينكامينگ ترانس قدرت به شماره ۴۴۱۲را وصل و چراغ سيگنال نشان دهنده ولتاژ
هر سه فاز آنرا بررسي کنيد .

عملیات مانور تجهیزات


ولتاژ ۲۰کيلوولت خروجي ترانس قدرت را به وسيله تغيير تپ تنظيم کنيد.



زمان وصل ترانس قدرت را در دفتر گزارش روزانه ثبت کنيد.



با اکيپهاي عملياتي توزيع هماهنگي الزم را جهت وصل خطوط خروجي ۲۰کيلوولت بعمل آوريد.



ضمن کنترل ولتاژ  ،خطوط خروجي ۲۰کيلوولت را به ترتيب اولويت و بار خط وصل کنيد.



کنترل تپ چنجر ترانس را روي حالت اتوماتيك قرار دهيد.



کليد فيوز چراغهاي روشنايي DCرا وصل کنيد .



زمان وصل و بار فيدرها را بعد از وصل در دفتر گزارش روزانه يادداشت کنيد و به ديسپاچينگ گزارش
نماييد

عملیات مانور تجهیزات


قطع ترانس قدرت 63/20کیلوولت در پست با دو ترانس پارالل



دستورالعمل مانور را بنويسيد.



با ديسپاچينگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نماييد.



ضمانت نامه را تنظيم نماييد.



بار ترانسها را کنترل نماييد ،



چنانچه بار پست بيشتر از ظرفيت ترانس T2است
به ديسپاچينگ گزارش دهيد.



در صورت اضافه بارشدن ترانس T2 ،با
مجوزديسپاچينگ تعدادي از فيدرهاي ۲۰کيلوولت
را قطع کرده تا بار پست با ظرفيت بار دهي T2متناسب گردد.

عملیات مانور تجهیزات


تغذيه داخلي پست را روي ترانس T2قرار دهيد.



کنترل تپ چنجر ترانسها را روي حالت دستي قرار دهيد و ولتاژ را کنترل کنيد.



بررسي کنيد که بريكر کوپلينگ ۲۰کيلوولت وصل باشد



بار ترانس T1را قبل از قطع يادداشت نماييد.



بريكر اينكامينگ به شماره ۴۴۱۲را قطع کنيد و به نشان دهنده وضعيت قطع آن توجه کنيد.



با استفاده از تغيير تپ  ،ولتاژ خروجي ترانس قدرت T2را تنظيم کنيد.



بريكر 6۳کيلوولت ترانس قدرت T1به شماره 6۴۱۲را قطع کنيد و نشان دهنده وضعيت قطع آنرا
بررسي کنيد.



بريكر ۲۰کيلوولت ترانس قدرت T1به شماره ۴۴۱۲را در حالت تست قرار دهيد.



سكسيونر طرف 6۳کيلوولت ترانس قدرت T1به شماره 6۴۱۱را باز کنيد و بررسي کنيد که هر سه

بازوي آن باز باشد.

عملیات مانور تجهیزات


ارت طرف ۲۰کيلوولت ترانس قدرت T1به شماره ۴۴۱9را ببنديد.



طرف 6۳کيلوولت ترانس قدرت T1را ارت موقت ببنديد.



سكسيونر نوترال ترانس T1به شماره ۰۴۱9را باز کنيد.



فيوزهاي ۴۰۰ولتي مربوط به ترانس مصرف داخلي  T1را خارج کنيد



ضمانت نامه را صادر کنيد.



عالئم هشداردهنده را نصب و محوطه کار را براي گروه تعميرات حصار کشي نمائيد.



ساعت قطع ترانس قدرت را در دفتر گزارش روزانه يادداشت کنيد و به ديسپاچينگ انجام مانور را
اطالع دهيد

عملیات مانور تجهیزات


وصل ترانس قدرت 63/20کیلوولت در پست با دو ترانس پارالل



ضمانت نامه را باطل کنيد.



عالئم هشداردهنده و لوازم محصورکننده را از محيط

کار جمع آوري نمائيد.


با ديسپاچينگ جهت انجام عمليات وصل ترانس
T1هماهنگي کنيد.



ارت موقت طرف 6۳کيلوولت ترانس قدرت T1را برداريد .



ارت طرف ۲۰کيلوولت ترانس قدرت T1
به شماره ۴۴۱9را باز کنيد.



سكسيونر نوترال ترانس T1به شماره ۰۴۱9را ببنديد .

عملیات مانور تجهیزات


سكسيونر طرف 6۳کيلوولت ترانس T1به شماره 6۴۱۱را ببنديد  ،و بررسي کنيد که هر سه بـازوي آن
بـسته باشـد سـپس محور آن را قفل کنيد.



بريكر ۲۰کيلوولت اينكامينگ ترانس T1به شماره ۴۴۱۲را پس از اطمينان از قطع بودن آن در سلول
مربوطـه قـرار دهيـد وبه نشان دهنده وضعيت استقرار آن توجه نمائيد.



بررسي کنيد که تپ ترانس T1نرمال باشد.



فيوزهاي ۴۰۰ولت مصرف داخلي T1را در جاي خود قرار دهيد



بريكر 6۳کيلوولت ترانس T1به شماره 6۴۱۲را وصل کنيد و نشان دهنده وضعيت وصل آنرا بررسي

نماييد.


با استفاده از فرمان دستي  ،تپ ترانس T1را با تپ ترانس T2هماهنگ نمائيد.



بريكر ۲۰کيلوولت ترانس T1به شماره ۴۴۱۲را وصل کنيد و به نشان دهنده وضعيت وصل آن توجه
کنيد.

عملیات مانور تجهیزات


با توجه به سطح ولتاژ ۲۰کيلوولت تپ هر دو ترانس را تنظيم کنيد  ،سپس کنتـرل تـپ چنجرهـا را روي
حالـت اتوماتيـك قرار دهيد



زمان وصل ترانس قدرت T1را در دفتر گزارش روزانه يادداشت نماييد.



در صورتيكه از قبل براي کنترل بار T2تعدادي از فيدرهاي ۲۰کيلو ولت را قطـع کـرده ايـد بـا
همـاهنگي ديـسپاچينگ و عمليات برق شهرستان  ،نسبت به وصل آنها اقدام نمائيد

عملیات مانور تجهیزات
قطع سکسیونر باس سکشن 20کیلوولت درصورت وجود بریکرکوپلینگ


ضمانت نامه را تنظيم کنيد.



با ديسپاچينگ تماس گرفته و مجوز الزم را کسب نماييد.



بار فيدرهاي ۲۰کيلوولت هرطرف بريكرکوپلينگ را با هم
جمع نموده و با ظرفيت ترانس متناظر با آن مقايسه کنيد.



اگر ظرفيت هر ترانس براي تامين بارهاي طرف مربوط به
خود دريك سمت بريكرکوپلينگ متناسب است



با هماهنگي ديـسپاچينگ  ،بريكرکوپلينـگ بـه
شـماره ۴8۱۲را قطـع کنيـد ونشان دهنده وضعيت
قطع آنرا بررسي کنيد

عملیات مانور تجهیزات


اگر ظرفيت هر ترانس براي تامين بارهاي طرف مربوط به خود در يك سمت بريكرکوپلينگ متناسب
نمي باشد با هماهنگي ديسپاچينگ و عمليات برق شهرستان  ،نسبت به قطع فيدرهاي انتخاب شده براي
کاهش بار اقدام نمائيد.



کنترل تپ چنجر ترانسها را روي حالت دستي قرار دهيد.



بريكر کوپلينگ به شماره ۴8۱۲را قطع کنيد و نشان دهنده وضعيت قطع آنرا بررسي کنيد



ولتاژ خروجي ۲۰کيلوولت هر ترانس را با استفاده از تغيير تپ تنظيم کنيد .



سكسيونر کوپلينگ به شماره ۴8۱۰را باز کنيد و بررسي کنيد که اينديكشن آن وضعيت باز را نشان

دهد.


انجام عمليات فوق را در دفتر گزارش روزانه يادداشت کنيد و به ديسپاچينگ اطالع دهيد

عملیات مانور تجهیزات
وصل سکسیونر باس سکشن 20کیلوولت درصورت وجود بریکرکوپلینگ


ضمانت نامه را باطل کنيد.



با ديسپاچينگ هماهنگي الزم را بعمل آوريد.



سكسيونر کوپلينگ به شماره ۴8۱۰را ببنديد و بررسي کنيد
که اينديكشن آن وضعيت بسته را نشان دهد.



تپ ترانس هاي قدرت را هماهنگ کنيد.



بريكر کوپلينگ به شماره ۴8۱۲را وصل کنيد و به
نشان دهنده وضعيت وصل آن توجه کنيد.



کنترل تپ چنجر ترانسها را روي حالت اتوماتيك قرار دهيد



موارد فوق را در دفتر گزارش روزانه يادداشت کنيد و به ديسپاچينگ اطالع دهيد

عملیات مانور تجهیزات
قطع بریکرباس سکشن 63کیلوولت


ضمانت نامه را صرفاً براي کار بر روي بريكر 68۱۲
تنظيم نمائيد.



به ديسپاچينگ اطالع دهيد.



بريكر باس سكشن 6۳کيلوولت به شماره
68۱۲را قطع کنيد و از نزديك نشان دهنده وضعيت قطع
آنرا براي اطمينان از قطع بريكر بررسي کنيد.



سكسيونرهاي باس سكشن 68۱۱و 68۱۴را باز کنيد
و ضمن اطمينان از باز شدن هر سه بازوي آنها  ،کارت اخطار

را روي دسته عملگر آنها نصب و مكانيزم مربوطه را قفل نمائيد.

عملیات مانور تجهیزات


دو طرف بريكر 68۱۲را ارت موقت ببنديد



عالئم هشداردهنده را نصب و محيط محدود به بريكر 68۱۲را براي گروه تعميرات حصار کشي نمائيد.



ضمانت نامه را صادر کنيد.



موارد فوق را در دفتر گزارش روزانه يادداشت کنيد و به ديسپاچينگ اطالع دهيد

عملیات مانور تجهیزات
وصل بریکرباس سکشن 63کیلوولت


ضمانت نامه را باطل کنيد.



با ديسپاچينگ هماهنگي الزم را بعمل آوريد.



ارتهاي موقت را از طرفين بريكر 68۱۲برداريد.



عالئم هشدار دهنده و لوازم محصور کننده را
از محيط کار جمع آوري کنيد



سكسيونرهاي طرفين بريكر باس سكشن به شماره هاي 68۱۱
و 68۱۴را ببنديد و بررسي کنيد که هر سه بـازوي آنهـا بـسته
باشد سپس محور آنها را قفل کنيد.

عملیات مانور تجهیزات


بريكر باس سكشن به شماره 68۱۲را وصل کنيد و نشان دهنده وضعيت وصل آنرا در محل بررسي
کنيد.



موارد فوق را در دفتر گزارش روزانه ثبت نماييد و به ديسپاچينگ اطالع دهيد

عملیات مانور تجهیزات
قطع باس به شماره 62


ضمانت نامه را تنظيم نمائيد.



با ديسپاچينگ هماهنگي الزم را بعمل آوريد .



کل بار پست را با ظرفيت بار دهي ترانس T1بسنجيد.



در صورتي که ظرفيت ترانس T1براي تامين بار تمام
فيدرهاي ۲۰کيلوولت خروجي کافي نباشد با هماهنگي
ديسپاچينگ و عمليات برق شهرستان  ،فيدرهاي ۲۰

کيلوولت مشخص شده را قطع کنيد تا بار پست در حد
ظرفيت باردهي اين ترانس محدود گردد  .زمان قطع
و بار فيدرها را قبل از قطع يادداشت کنيد

عملیات مانور تجهیزات

عملیات مانور تجهیزات


تغذيه داخلي پست را روي ترانس T1قراردهيد



بررسي نماييد بريكرکوپلينگ ۲۰کيلولت۴۴۱۲بسته باشد



کنترل تپ چنجرترانسها را روي حالت دستي قراردهيد.



چون براي بازکردن سكسيونر باس سكشن شماره68۱۰حتماً بايد يك طرف باس بي بارباشد با
هماهنگي ديسپاچينگ نسبت به قطع بريكر ۲۰کيلوولت T2به شماره ۴۴۲۲و بريكر 6۳کيلوولت T2به
شماره 6۴۲۲و بريكر 6۳کيلوولت خط 6۰5به شماره 6۰5۲اقدام نماييد



ولتاژ خروجي ۲۰کيلو ولت T1را با استفاده از تغيير تپ تنظيم کنيد.



زمان قطع و بار خط 6۰5 ،و ترانس قدرت T2را در دفتر گزارش روزانه يادداشت کنيد.



از وضعيت قطع بريكر هاي 6۰5۲و 6۴۲۲در محل اطمينان حاصل کنيد.

عملیات مانور تجهیزات


سكسيونر 6۰5۳را باز کنيد .پس از اطمينان از باز شدن هر سه تيغه آن نسبت به قفل دسـته عملگـر آن
و نـصب کـارت اخطـار اقـدام نموده و اين سكسيونر را بعنوان يكي از نقاط تضمين در ضمانت نامه
مشخص کنيد



سكسيونر باس سكشن 68۱۰را باز کنيد .پس از اطمينان از باز شدن هر سه تيغه آن نسبت به قفل
دسـته عملگـر آن و نـصب کـارت اخطار اقدام نموده و اين سكسيونر را بعنوان يكي از نقاط تضمين در
ضمانت نامه مشخص کنيد.



بريكر ۴۴۲۲را از سلول خارج کنيد و درب سلول را قفل کنيد.



نقاط M ،Nو Pکه در شكل شماره 9مشخص شده اند را ارت موقت ببنديد.



محدوده انجام کار را حصارکشي کنيد و عالئم هشدار دهنده را نصب نمائيد.



ضمانت نامه را صادر کنيد.

عملیات مانور تجهیزات
وصل باس به شماره 62


با ديسپاچينگ هماهنگي الزم را بعمل آوريد.



ضمانت نامه را باطل کنيد.



ارتهاي موقت نصب شده در نقاط M ،Nو Pرا برداريد.



عالئم هشدار دهنده و لوازم محصور کننده را از
محيط کار جمع آوري کنيد



سكسيونر خط به شماره 6۰5۳ ،سكسيونر باس سكشن
به شماره 68۱۰و سكسيونرهاي متصل به باسبار 6۲

BUSبـه شـماره هاي 6۰5۱و 6۴۲۱را ببنديد و بررسي کنيد
که هر سه بازوي آنها بسته باشد سپس محور آنها را قفل کنيد

عملیات مانور تجهیزات

عملیات مانور تجهیزات


بريكر ۴۴۲۲مربوط به ترانس T2را در سلول مربوطه قرار دهيد و اينديكيشن استقرار آن را بررسي
کنيد.



بريكر 6۰5۲مربوط به خط 6۰5را وصل کنيد و نشان دهنده وضعيت وصل بريكر را در محل بررسي
کنيد.



تپ ترانس T2را نرمال کنيد.



بريكر 6۴۲۲مربوط به ترانس T2را وصل کنيد و نشان دهنده وضعيت وصل بريكر را در محل بررسي
کنيد.



تپ ترانسها را با هم هماهنگ کنيد.



بريكر ۲۰کيلو ولت T2به شماره ۴۴۲۲را وصل کنيد.



ولتاژ خروجي ۲۰کيلو ولت را تنظيم کنيد سپس کنترل تپ چنجر ترانسها را روي حالت اتوماتيك قرار
دهيد.

عملیات مانور تجهیزات


چنانچه از قبل فيدر يا فيدر هايي را جهت کنترل بار پست قطع کرده ايد با همـاهنگي
ديـسپاچينگ و عمليـات بـرق توزيـع نسبت به وصل آنها اقدام نمائيد.



موارد فوق را در دفتر گزارش روزانه يادداشت کنيد و به ديسپاچينگ اطالع دهيد

عملیات مانور تجهیزات
برقدارکردن پست 63/20کیلوولت ازطریق خط 20کیلوولت


هماهنگي الزم را با ديسپاچينگ و اداره عمليات توزيع
بعمل آوريد.



همه فيدرهاي ۲۰کيلوولت خروجي را قطع کرده و بررسي
کنيدکه همه فيدرها فاقد ولتاژ باشند.



بريكر اينكامينگ ترانس قدرت به شماره ۴۴۱۲را قطع
کنيد.



بريكر 6۳کيلوولت ترانس قدرت به شماره 6۴۱۲را قطع
کنيد و وضعيت قطع آنرا در محل بررسي کنيد.



سكسيونرمتصل به باسبار 6۳کيلوولت ترانس قدرت به
شماره 6۴۱۱را باز کنيد و بررسي کنيد که هر سه بازوي اين
سكسيونر باز باشد

عملیات مانور تجهیزات


با پست مقابل و عمليات شرکت توزيع براي بستن جمپر يا سكسيونر هايي که در طول خط
۲۰کيلوولت۴۰۱قرار دارند  ،جهت ارتباط دو پست هماهنگي کنيد.



بريكر خط ۲۰کيلوولت ۴۰۱به شماره ۴۰۱۲را وصل کنيد و بررسي کنيد که هر سه فاز آن داراي ولتاژ
باشد .توجه کنيـدکه با وصل اين بريكر باسبار ۲۰کيلوولت برقدار مي شود.



کنترل تپ چنجر ترانس را روي حالت دستي قرار دهيد و تپ را نرمال کنيد.



در صورت وجود رله Under Voltageروي باسبار ۲۰کيلوولت  ،آنرا از مدار خارج کنيد



بريكر ۲۰کيلوولت اينكامينگ به شماره ۴۴۱۲راجهت تامين تغذيه داخلي پست وصل کنيدوترانس

قدرت را برقدار نمائيد.


باتوجه به ظرفيت خط تغذيه کننده ۴۰۱ديگر فيدرهاي ۲۰کيلوولت را با هماهنگي ديسپاچينگ به
ترتيب برقدار کنيد.



عملیات مانور تجهیزات


همه مانورها و بار فيدرهاي ۲۰کيلوولت را بعد از وصل در دفتر گزارش روزانه يادداشت کنيد.



موارد فوق را به ديسپاچينگ اطالع دهيد

عملیات مانور تجهیزات
ویژگي های یک سیستم تغذیه مدارات کنترلي و حفاطتي پست


قابلیت تعمیر و نگهداری ()Maintained



قابلیت مانیتورنیگ ()Monitored



قابلیت افزونگي()Redundant

عملیات مانور تجهیزات


بلوک دیاگرام سیستم تغذیه معمول در پست های فشارقوی

عملیات مانور تجهیزات


بلوک دیاگرام سیستم تغذیه معمول در پست های فشارقوی

عملیات مانور تجهیزات
یک نمونه ازسیستم تغذیه  DCپست
400 VAC

110 VDC

48 VDC

عملیات مانور تجهیزات


بلوک دیاگرام سیستم تغذیه  DCبا مانیتورنیگ و بدون قابلیت افزونگي

عملیات مانور تجهیزات


بلوک دیاگرام سیستم تغذیه  DCبا مانیتورنیگ ،شارژر ACبا افزونگي و باس  DCبدون
افزونگي

عملیات مانور تجهیزات


بلوک دیاگرام سیستم تغذیه  DCبا مانیتورنیگ ،شارژر ACبا افزونگي و باس  DCبا
افزونگي

