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چکیده
باتوجهب�هافزايشنیازبهانرژیالکتريک�یدرمناطقمركزی
شهرها،انتقالبرقباسطحولتاژباالبهدرونشهراجتنابناپذير
اس�ت؛امابهدلیلبافتشهریمتراكماينمناطق،تامینزمین
باابعادمناسببرایاحداثپستهایفوقتوزيعوانتقالجديد
بهسختیمیسربودهومستلزمصرفهزينههایهنگفتیاست.
درچنینش�رايطیانتقالاينپس�تهابهزيرس�طحزمین،با
توجهبهامکاناس�تفادهازفضایرویآنبرایسايركاربردها،
ازهزين�هكلیاحداثپس�تبهش�کلقابلتوجهیكاس�تهو
محدودي�تدرجايابیآنرانیزكاهشمیدهد.اماپس�تهای
فوقتوزي�عوانتقالزيرزمینیدرمقايس�هباان�واعمتداول،با
چالشهایتکنیک�یجديدومتفاوتیروبهروهس�تند.دراين
مقالهجنبههایمختلفاينچالشهابررسیشدهوضمنتوجه
بهتجربیاتجهانی،بادرنظرگرفتنشرايطكشورراهکارهايی
برایرفعآنهاپیش�نهادگرديدهاست.اينراهکارهابهمنظور
استفادهدرطراحیبخشهایساختمانی،الکتريکیومکانیکی
پس�تزيرزمینی132/20kVمیدانش�هدامش�هدتطبیقداده

شدهاند.

ولتاژی باالتر بوده كه مستلزم احداث خطوط و پست های فوق توزیع و 
انتقال است. اما به علت تراكم بافت شهری، تامین زمین برای احداث 
پست های جدید در مراكز شهرها به سختی میسر است، چرا كه زمین 
 ) GIS مورد نیاز برای پس��ت های فوق توزی��ع و انتقال )حتی به صورت
مس��احت قابل توجهی دارد، ضمن اینكه بای��د مجموعه ای از الزامات 
فنی را برآورده س��ازد. یافتن چنین زمینی در كالن شهرها به سادگی 
میس��ر نیس��ت، عالوه بر آن با توجه به قیمت باالی زمین، تملك آن 
هزین��ه زیادی در بر دارد كه بخ��ش قابل توجهی از كل هزینه احداث 
پست را تش��كیل می دهد. با توجه به موارد فوق چنانچه بتوان پست 
فوق توزیع یا انتقال را به زیر سطح زمین منتقل كرد امكان استفاده از 
فضای باالی سطح برای سایر كاربری های شهری )فضای سبز، تقاطع 
ترافیكی و ...( یا ادغام پست با مجتمع های مسكونی، اداری و تجاری، 
پاركینگ های طبقاتی، ورزشگاه ها و ... فراهم می گردد. این روش ضمن 
حذف یا كاهش هزینه تملك زمین، از محدودیت های جایابی پس��ت 
نیز می كاهد، در نتیجه می توان پست فوق توزیع را نزدیك تر به مراكز 
بار احداث كرد كه منجر به كاهش طول شبكه فشار متوسط و تلفات 
برق رسانی می ش��ود. عالوه بر موارد فوق با احداث پست در زیرزمین 
از تبع��ات  محیطی آن )تاثیر نامطلوب بصری، س��روصدا، میدان های 
الكترومغناطیسی، تاثیرات انفجار یا آتش سوزی احتمالی و ...( به شكل 
قابل توجهی كاس��ته ش��ده و س��طح حفاظت امنیتی آن، چه از نظر 

پدافند غیرعامل و چه از نظر ورود افراد غیرمجاز، افزایش می یابد.
با وجود مزایای پیش گفته، احداث پس��ت های فوق توزیع و انتقال در 
زیر س��طح زمین با چالش های تكنیكی متعددی روبروست. در این 
مقاله چالش های مذكور و را هكارهای غلبه بر آن ها مورد بررسی قرار 
 گرفته و برای استفاده در پس��ت زیرزمینی 132/20kv میدان شهدا 
مش��هد، كه در حال احداث می باش��د، تطبیق داده می شوند. جهت 
آش��نایی با س��اختار این پست، نقش��ه های پالن طبقه 2- و مقاطع 
عرض��ی و طولی آن به ترتیب در ش��كل های )1(، )2(  و  )3( نش��ان 

داده شده اند.

ارايه راه کارهايی جهت احداث پست های انتقال و فوق  توزيع به صورت زيرزمينی 
در ايران )مطالعه مداری پست ميدان شهدا مشهد(

رضا سبزواری/ شرکت برق منطقه ا ی خراسان
هومن سبزواری / شرکت منیران

مهدی ستوده/ شرکت منیران
حسین اسفرقی/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائنات

1- مقدمه
با افزایش روزافزون تراكم جمعیت در ش��هرها و اس��تفاده بیش��تر از 
تجهی��زات و سیس��تم های برقی، نیاز به ان��رژی الكتریكی در مناطق 
ش��هری پیوس��ته افزایش می یابد؛ بهترین راه برای تامین این نیاز، به 
صورت مطمئن و با هزینه قابل قبول، برق رسانی با استفاده از سطوح 
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شکل 1: پالن طبقه 2- پست 132/20kV میدان شهدا مشهد )2 ترانس قدرت و 2 ترانس زمین به صورت توسعه در نظر گرفته شده اند(

شکل 2: مقطع عرضی )A-A( پست 132/20kV میدان شهدا مشهد

شکل 3: مقطع طولی )B-B( پست 132/20kV میدان شهدا مشهد
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2- چالش های فنی پس�ت های زیرزمینی و راه کارهای غلبه 
بر آن ها 

با توجه به تفاوت س��اختار پس��ت های فوق توزی��ع و انتقال زیرزمینی 
با انواع متداول، مس��ایل و مش��كالت جدید و متفاوت��ی در احداث و 
بهره برداری آن ها مطرح می ش��وند كه باید در مرحله طراحی و اجرای 
بخش های س��اختمانی، الكتریكی و مكانیكی پس��ت، تمهیداتی برای 

رفع این مشكالت اندیشیده شوند.

2-1-حفاظتغیرفعالوايمنیدربرابرحريق
نخس��تین گام ب��رای حفاظ��ت در براب��ر آتش س��وزی، اس��تفاده از 
تجهیزات با س��طح ایمنی باالتر اس��ت. در بی��ن تجهیزات متداول در 
پس��ت های فوق توزیع و انتقال بیش��ترین خطر آتش س��وزی ناشی از 
ترانس��فورماتورهای قدرت، كمكی، زمین روغنی و س��پس كابل های 

مورد استفاده در پست است.
برای كاهش خطر آتش س��وزی و انفجار ناش��ی از ترانس ها در برخی 
پس��ت های زیرزمینی مانند پس��ت  Haymarket 330kV در س��یدنی 
اس��ترالیا از ترانس��فورماتور های گازی استفاده ش��ده، كه با توجه به 
تراكم پذی��ری و غیرقابل اش��تعال بودن گاز SF6 عم��ال امكان انفجار 
و اش��تعال آن ها وجود ندارد ]1[، در بعضی از پس��ت های زیرزمینی 
ترانس��فورماتور  ب��ا روغن كمتر اش��تعال پذیر )با نقطه آت��ش باالتر از 
 Cathedral Square 300( به كار رفته  و در برخی دیگر مانند پست°C
در ونكوور كانادا نیز كل ترانس قدرت درون محفظه CO2 تحت فشار 

قرار گرفته است ]3[.
با توجه به خاص بودن تكنولوژی س��اخت ترانس��فورماتور های قدرت 
گازی، تولید آن ها در س��طح جهان در انحصار چند ش��ركت محدود 
اس��ت، ضم��ن اینكه بس��یار گران ت��ر از ترانس های روغنی هس��تند. 
ترانس های با روغن كمتر اشتعال پذیر در مقایسه با ترانس های گازی 
قیمت مناس��ب تری دارن��د، هرچند كه با توجه ب��ه قیمت روغن های 
كمتر اش��تعال پذیر كه چند برابر روغن معدنی معمولی است كماكان 
از ترانس های روغنی معمولی گران ترند. علی رغم تفاوت های فیزیكی، 
ش��یمیایی و الكتریكی روغن های كمتر اش��تعال پذیر با روغن معدنی 
معمول��ی، تكنولوژی س��اخت ترانس های حاوی آن ها ت��ا حد زیادی 
مش��ابه ترانس ه��ای روغنی معمولی اس��ت از این رو امكان س��اخت 
آن ها در داخل كش��ور در آینده نزدی��ك وجود دارد. روغن های كمتر 
اش��تعال پذیر خود ش��امل چند گروه: اس��ترهای مصنوعی، استرهای 
طبیع��ی، روغن س��یلیكون، هیدروكربن های ب��ا وزن مولكولی باالی 

طبیعی و مصنوعی هستند.
ب��ا توجه به اینكه در حال حاضر ترانس��فورماتور های قدرت گازی و با 
روغن كمتر اش��تعال پذیر در كشور تولید نمی شوند، با در نظر گرفتن 
زمان بندی پروژه پس��ت میدان شهدا مش��هد، دو ترانس قدرت فعلی 
)و ترانس ه��ای كمكی و زمین آن ها( از نوع روغنی معمولی، به همراه 
حفاظت های تكمیلی )سیستم های پایش برخط گاز و رطوبت محلول 
در روغ��ن و ...(، در نظر گرفته ش��ده اند ول��ی دو ترانس قدرت بعدی 
)و ترانس ه��ای زمی��ن آن ها( كه در آینده تامین خواهند ش��د از نوع 
كمتر اش��تعال پذیر با اس��تر مصنوعی پیش بینی شده اند كه برای این 
كاربرد مشخصات فنی آن )گران روی، مقاومت در برابر اكسیداسیون، 
تجزیه پذیری زیس��تی و ...( در مقایس��ه با سایر انواع روغن های كمتر 

اشتعال پذیر مناسب تر است.
برای كابل های پس��ت می توان از انواع متداول یا LSZH استفاده كرد 
كه نوع اخیر فاقد تركیبات هالوژنه بوده و در هنگام آتش س��وزی دود 

و گازه��ای س��می كمتری تولی��د می كنند. با توجه ب��ه اینكه قیمت 
كابل های LSZH چند برابر كابل های متداول اس��ت، استفاده از آن ها 
منحصر به فضاهای عمومی بس��ته، با تهویه ضعیف و مس��یرهای فرار 
محدود می باش��د. با در نظر گرفتن اینكه در فضاهای زیرزمینی پست 
میدان ش��هدا در شرایط عادی كس��ی حضور ندارد و حضور افراد در 
هنگام تعمیر و نگهداری نیز محدود و كنترل ش��ده اس��ت، اس��تفاده 
از كابل ه��ای LSZH در این پس��ت از نظر فنی- اقتصادی توجیه پذیر 

نبوده و كلیه كابل ها از نوع متداول در نظر گرفته شده اند.
ب��ه منظور مح��دود كردن آتش س��وزی و تاثیرات آن ب��ر كاركنان و 
تجهیزات پس��ت زیرزمینی، فضاهای داخلی آن باید به مناطق حریق 
جداگانه تفكیك گردند. در پست میدان شهدا این مناطق شامل اتاق 
هر یك از ترانس��فورماتور های قدرت، اتاق مشترک ترانسفورماتورهای 
كمك��ی و زمی��ن، ات��اق بانك های خازن��ی، اتاق GIS، گال��ری كابل، 
ات��اق كنت��رل و اتاق مخابرات، ات��اق س��ویچ گیر 20kV، باتری خانه و 
راه پله هاس��ت. در این پس��ت عالوه بر در نظر گرفتن حوضچه روغن 
با پوش��ش س��نگ ریزه برای كلیه ترانس��فورماتور های قدرت، كمكی 
و زمین، یك لبه چند س��انتی متری در كف پیرامون فضای اس��تقرار 
بانك ه��ای خازن��ی به منظور محدود كردن روغنی كه احتمال نش��ت 
آن از واحدهای خازنی وجود دارد، در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ضمناً 
با توجه به فاصله اندک ترانس��فورماتور های قدرت، كمكی و زمین )و 
همچنین بانك های خازنی و كابل ها( از س��ازه و دیوارهای ساختمان 
پس��ت، اعضای باربر بنا با اس��تفاده از پوش��ش ضدحریق با ضخامت 

مناسب در برابر آتش سوزی محافظت می شوند.
پس��ت های فوق توزیع و انتقال زیرزمین��ی در تمام طبقات باید دارای 
مس��یرهای فرار مضاعف باشند ]5[، برای این منظور در پست میدان 
ش��هدا مشهد دو راه پله مجزا )با حداكثر فاصله ممكن بر مبنای طرح 
جانمایی( در نظر گرفته شده است كه از كلیه سطوح زیرزمین امكان 
دسترس��ی به هر دوی آن ها وجود دارد؛ عالوه بر آن به منظور حذف 
بن بس��ت های به وج��ود آمده از دریچه ها و نردبان های فرار اس��تفاده 
ش��ده؛ ضمناً كلیه فضاهای زیر س��طح زمین دارای دو در خروجی با 

حداكثر فاصله از هم هستند.
در پست های فوق توزیع و انتقال زیرزمینی باید برای خارج كردن موج 
اضافه فش��ار ناش��ی از وقوع انفجار یا قوس داخلی، دریچه های تخلیه 
فش��ار تعبیه شوند كه در حالت عادی بس��ته بوده )برای جلوگیری از 
رسیدن اكسیژن به حریق احتمالی در داخل پست، نفوذ برف و باران 
و سیل، وارد شدن حیوانات كوچك و ...(، به ازای اضافه فشار حداكثر 
mbar 10 باز ش��ده و موج اضافه فش��ار را به صورت ایمن به محلی از 
فضای بیرون پس��ت كه معم��وال افراد حضور ندارن��د تخلیه نموده و 
مجددا بسته شوند ]5[. در پست میدان شهدا دریچه های تخلیه فشار 
اتاق های ترانس های قدرت بر روی در اصلی آن ها  و نیز دریچه انتقال 
راهروی مش��ترک در نظر گرفته می ش��وند و برای تعبیه دریچه های 
تخلیه فش��ار اتاق مشترک ترانس های كمكی و زمین و اتاق بانك های 
خازنی، از بازش��وهای در نظر گرفته شده برای باالبر صنعتی در سقف 

طبقات استفاده می گردد.

2-2-حفاظتفعالدربرابرحريق
پست های فوق توزیع و انتقال زیرزمینی، با توجه به مخاطرات موجود 
در آن ها، عالوه بر كپس��ول های آتش نش��انی دس��تی باید به سیستم 
 Cathedral اع��الم و اطفا حریق خودكار نیز مجهز باش��ند. در پس��ت
Square ونكوور از آشكارس��ازهای حریق یونیزاس��یون، استنش��اقی و 
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فروس��رخ استفاده شده اس��ت ]4[ و اطفا حریق هم توسط تركیبی از 
سیستم های خودكار آب فشان، CO2 و گاز هالون 1301 انجام می گیرد 
]2[، در حالی كه در پس��ت Hiawatha West 115kV در میناپولیس 
ایاالت متحده ]6[ صرفا سیس��تم های اطفا حریق آب فشان و CO2 در 

نظر گرفته شده اند.
از بین انواع سیستم های اعالم حریق )متعارف، آدرس پذیر و هوشمند( 
برای پس��ت میدان ش��هدا مشهد با توجه به حساس��یت آن، سیستم 
هوشمند در نظر گرفته شده است. در این پست با توجه به نوع حریق 
احتمالی، ارتفاع س��قف، فضای تحت پوشش، سطح آلودگی محیطی 
و ... ، برای اتاق های ترانس های قدرت، راهروی مش��ترک آن ها و اتاق 
GIS آشكارس��از پرتوافكن و برای اتاق مش��ترک ترانس های كمكی و 
زمین، ات��اق بانك های خازنی و گالری كابل آشكارس��از دودی نوری 
)نقطه ای( پیش بینی ش��ده و برای س��ایر فضاها كه مشابه پست های 
متداول هس��تند، ب��ه تناس��ب آشكارس��ازهای دودی، حرارتی و گاز 
)نقط��ه ای( در نظر گرفته ش��ده اند. عالوه بر آن توصیه می ش��ود كه 
برای كلیه مسیرهای كابل  در داخل پست از آشكارساز حرارتی خطی 

استفاده گردد.
سیس��تم اطفا حریق این پست با توجه به نوع حریق احتمالی و با در 
نظر گرفتن ش��رایط خاص آن مانند بس��ته بودن فضا، قرار گرفتن در 
زیر س��طح زمین، احتمال حضور افراد، مشكل تخلیه آب و با مقایسه 
سیستم های اطفا حریق مختلف از نظر قدرت خاموش كنندگی، سمی 
بودن، تاثیرات زیس��ت محیطی، نیاز به لوله كشی و كپسول های تحت 
فش��ار و ... از نوع سیلندرهای نصب ثابت ایروسل در نظر گرفته شده 

است.

2-3-خنكسازیوتهويه
منشاء اصلی تولید حرارت در پست های فوق توزیع و انتقال زیرزمینی 
ترانس��فورماتورهای قدرت هس��تند، انتقال این حرارت به فضای آزاد 
می تواند به دو صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم )به وسیله مبدل های 
حرارتی و از طریق مایع واسط( انجام پذیرد. در بسیاری از پست های 
 Cathedral Square س��یدنی ]1[ و Haymarket :زیرزمین��ی مانن��د
ونكوور ]2[ سیس��تم خنك كنن��ده ترانس��فورماتورهای قدرت از نوع 
 Hiawatha غیرمستقیم اس��ت هرچند كه در برخی دیگر مانند پست

West میناپولیس ]6[ از روش انتقال مستقیم استفاده شده است.
با توجه به پیچیدگی، هزینه باالتر و عدم وجود س��ابقه بهره برداری از 
سیس��تم خنك كننده غیرمستقیم در برق منطقه ای خراسان، از روش 
انتقال مس��تقیم برای ترانس��فورماتورهای ق��درت )و كمكی و زمین( 
پست میدان ش��هدا مشهد استفاده ش��ده كه حرارت تولیدی توسط 
تران��س را به هوای اط��راف آن  منتقل می كند. در این پس��ت خارج 
كردن حرارت ناش��ی از ترانس��فورماتور ها، كابل ها و س��ایر تجهیزات 
مستقر در زیرزمین با استفاده از تهویه این فضاها انجام می شود، برای 
این منظور كانال ها و فن هایی در نظر گرفته ش��ده كه هوای خنك تر 
را از بیرون پست به پایین ترین سطح فضای مورد نظر دمیده و هوای 
گرم شده را از باالترین سطح می مكند و از پست خارج می كنند. برای 
جلوگیری از گسترش حریق و اطفا موثرتر آن و همچنین كاهش تاثیر 
بروز آتش س��وزی در یك منطقه بر روی مناطق مجاور، سیستم تهویه 
مناطق حریق مختلف پس��ت به طور مستقل و مجزا از هم پیش بینی 
شده اند. سیستم تهویه در هر منطقه مجهز به دمپرهای آتش بوده كه 

در صورت بروز آتش سوزی تهویه آن منطقه را قطع می كند.
با توجه به سنگین تر بودن گاز SF6 موجود در محفظه های GIS نسبت 

به هوا و قرارگیری پس��ت در زیر سطح زمین، برای اجتناب از خفگی 
اف��راد حاضر در آن، برای اتاق GIS و گالری كابل زیر آن حس گرهای 
SF6 و سیستم تهویه اضطراری در نظر گرفته شده تا در صورت نشت 

گاز SF6 ضمن اعالم هش��دار، از پایین ترین سطح اقدام به تهویه فضا 
نماید. با توجه به اهمیت این تهویه، تغذیه الكتریكی آن باید از منبع 

قابل اطمینانی كه در همه شرایط در دسترس است، انجام پذیرد.

2-4-حملونقلتجهیزات
ب��ا توج��ه به پایین تر بودن س��طح نص��ب تجهیزات نس��بت به جاده 
دسترس��ی بیرونی، حم��ل و نقل تجهیزات در پس��ت های فوق توزیع 
و انتق��ال زیرزمینی مس��تلزم چندین متر جابجایی در ارتفاع اس��ت. 
این مس��اله به ویژه برای ترانس��فورماتورهای قدرت كه بیشترین وزن 
جابجای��ی را در بی��ن تجهیزات پس��ت دارند اهمی��ت مضاعفی پیدا 
می كند، برای این منظور در بعضی پس��ت های زیرزمینی مانند پست 
Cathedral Square ونكوور، كه در آن امكان استفاده ایمن از جرثقیل 
متح��رک بیرون��ی وجود نداش��ته، از باالبر هیدرولیك فوق س��نگین 
 Hiawatha West استفاده ش��ده ]2[ ولی در برخی دیگر مانند پست
میناپولیس ]6[ و پس��ت Expo 500kV در ش��انگهای چین ]7[ این 
امر با اس��تفاده از جرثقیل متحرک بیرون��ی و از طریق دریچه انتقال 
تعبیه ش��ده در س��قف انجام می گردد. برای انتقال سایر تجهیزات در 
اكثر پست های زیرزمینی آسانسور باری و دریچه انتقال در نظر گرفته 
ش��ده است. با توجه به اینكه تعبیه سطح شیب دار نیاز به فضای قابل 
توجهی دارد در هیچ یك از پس��ت های زیرزمینی بررسی شده از این 

روش برای انتقال تجهیزات استفاده نشده است.
با توجه به طرح پست میدان شهدا مشهد كه در آن طول مسیر انتقال 
ترانس��فورماتورهای ق��درت حدود 11 متر بوده ك��ه در 3 طرف فاقد 
دیواره اس��ت و همین طور به دلیل عدم ساخت باالبر هیدرولیك فوق 
س��نگین در ایران و هزینه باالی تامی��ن آن و با در نظر گرفتن تعداد 
دفعات اندک انتقال ترانس��فورماتور های قدرت در طول عمر پس��ت، 
استفاده از جرثقیل متحرک بیرونی با ظرفیت 300 تن و دریچه انتقال 
با ابعاد 7/5×8/5 مترمربع )مش��ترک برای ه��ر 4 ترانس( پیش بینی 
ش��ده و برای انتقال بی های GIS، ترانسفورماتورهای كمكی و زمین و 
تجهیزات بانك های خازنی نیز یك باالبر كشش��ی - هیدرولیك 5 تن 
با طول مسیر حركت 11 متر و 3 توقف در نظر گرفته شده است. در 
این پس��ت به منظور تس��هیل در جابه جایی ترانسفورماتورهای قدرت 
در زیرزمین، در طول اتاق های ترانس های قدرت و راهروی مش��ترک 

آن ها به صورت متقاطع ریل گذاری می شود.

2-5-مونتاژتجهیزات
تجهیزات��ی كه مونت��اژ آن ها در محل پس��ت انجام می گیرد ش��امل 
ترانس��فورماتورهای قدرت، بی های GIS و بانك های خازنی هس��تند. 
 Cathedral برای این منظور در برخی پست های زیرزمینی مانند پست
Square ونكوور عالوه بر اتاق GIS برای هر یك از ترانس��فورماتورهای 
ق��درت نیز جرثقیل س��قفی دروازه ای مس��تقل در نظر گرفته ش��ده 
]1[ ولی در برخ��ی دیگر مانند پس��ت Hiawatha West میناپولیس 
از جرثقیل س��قفی صرفا در اتاق GIS اس��تفاده ش��ده و برای مونتاژ 
 I ترانسفورماتورهای قدرت در زیر سقف اتاق هر یك از آن ها یك تیر

شكل پیش بینی شده است ]4[.
در پست میدان شهدا مشهد، با توجه به نحوه چیدمان ترانسفورماتورهای 
قدرت، برای هر دو ترانسی كه روبروی هم قرار می گیرند یك جرثقیل 
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س��قفی دروازه ای در نظر گرفته ش��ده )با احتساب اتاق GIS مجموعاً 
3 جرثقی��ل( و برای تس��هیل مونتاژ بانك های خازن��ی، كه تجهیزات 
سبك تری داشته و سقف اتاق آن ها نیز كوتاه تر است، صرفا قالب هایی 

در زیر سقف تعبیه می شود.

2-6-جلوگیریازنفوذآبوتخلیهآن
با توجه به پایین تر بودن كد ارتفاعی پس��ت های زیرزمینی نس��بت به 
محیط اطراف و احاطه ش��دن آن ها توسط خاک طبیعی، این پست ها 

به شدت در معرض هجوم و نفوذ آب قرار دارند.
در پس��ت Cathedral Square ونكوور برای جلوگیری از نفوذ آب  كلیه 
دیوارهای خارجی پس��ت با بتن ضد آب اجرا ش��ده اند ولی با توجه به 
ضخامت این دیوارها و الیه شاتكریت سازه نگهبان پشت آن ها، تركیب 
خاص بتن مورد استفاده و تعبیه یك سیستم زهكشی دائمی در اطراف 
پست كه آب های زیرزمینی را از پشت دیوارها جمع آوری می كند و به 
منظور صرفه جویی اقتصادی و زمانی، از اجرای الیه ضدآب صرف نظر 
شده است. عالوه بر آن در این پست تعدادی مخزن تعبیه شده اند كه 
آب وارد شده از طرق مختلف و همچنین آب ناشی از عملكرد سیستم 
اطفا حریق آب فشان را جمع آوری كرده و به سیستم فاضالب تركیبی 

شهر ونكوور منتقل می كنند ]1[.
در پست میدان شهدا مش��هد، با توجه به محدودیت های تكنولوژیك 
موجود و همچنین عدم امكان اجرای سیس��تم زهكش دائمی بیرونی، 
عالوه بر اجرای كف و دیوارهای خارجی با بتن ضدآب، یك الیه عایق 
رطوبتی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است. با توجه به باال بودن 
سطح آب های زیرزمینی و نوع خاک محل پست، هیچ نوع چاه جذبی 
ی��ا منفذی در كف آن تعبیه نش��ده و بجای آن در پایین ترین س��طح 
پس��ت یك مخزن در نظر گرفته می ش��ود كه ّآب  وارد ش��ده از تمام 
طبقات زیرزمین به درون آن هدایت ش��ده و س��پس به نزدیك ترین 
كانال جمع آوری آب های س��طحی میدان شهدا پمپاژ می گردد. عالوه 
ب��ر م��وارد فوق ب��ه منظور كاهش حج��م آب ورودی به پس��ت كلیه 
بازش��وهای خارجی تعبیه ش��ده در آن و همه مس��یرهای منتهی به 
زیرزمین مجهز به دریچه ها، درپوش ها و درهای ضدآب می گردند كه 
در حالت عادی بس��ته هستند، ضمن اینكه كد ارتفاعی همكف حدود 
15cm باالتر از س��طح پی��اده روی مجاور در نظر گرفته ش��ده تا یك 
حاش��یه اطمینان در برابر سیل گرفتگی ایجاد نماید، بدون اینكه برای 
تردد افراد یا انتقال تجهیزات به پس��ت مش��كلی به وجود آورد. ضمناً 
ب��ا توجه به باالتر بودن كد ارتفاعی بخ��ش اصلی تونل خطوط كابلی 
132kV نس��بت به پایین ترین سطح پست، قبل از شروع شیب منفی 
تونل به س��مت پس��ت، برای آن دیواره جداكننده مجهز به در ضدآب 

پیش بینی شده است.

2-7-كنترلنويزوارتعاشات
منابع اصلی ایجاد س��ر و صدا و ارتعاش��ات در پس��ت میدان ش��هدا 
مش��هد ترانس��فورماتورهای قدرت و فن های تهویه هستند. به منظور 
محدود كردن انتشار ارتعاشات ناشی از ترانس های قدرت، بین مخزن 
و فونداس��یون آن ها پدهای الس��تیكی لرزه گیر پیش بینی شده است. 
ب��رای كاهش س��ر و صدای فن های تهویه، كه بر روی بام س��اختمان 
نصب می شوند، این فن ها از نوع كم صدا تامین می شوند؛ ضمن اینكه 
می توان آن ه��ا را درون محفظه های جاذب ص��دا و مجهز به صداگیر 
نص��ب كرد. عالوه بر آن با نص��ب دیواره های جاذب صوت بر روی بام 

امكان محصور كردن فضای قرارگیری فن های تهویه نیز وجود دارد.

3- نتیجه گیری
احداث پس��ت های انتق��ال و فوق توزیع به ص��ورت زیرزمینی راه حل 
مناس��بی برای كاهش هزینه  كلی و محدودیت جایابی این پست ها در 
مناطق مركزی كالن شهرهاست، با این وجود پست های زیرزمینی در 
مقایس��ه با انواع متداول با چالش های تكنیكی جدید و متفاوتی مانند 
حفاظت و ایمنی در برابر حریق، خنك س��ازی و تهویه، حمل و نقل و 
مونتاژ تجهیزات، جلوگیری از آب گرفتگی و كنترل نویز و ارتعاش��ات 
روبه رو هس��تند. در این مقاله جنبه های مختلف این چالش ها بررسی 
ش��ده و ضم��ن توجه به تجربی��ات جهانی، با در نظر گرفتن ش��رایط 
كش��ور راهكارهایی برای رفع آن ها پیشنهاد گردیده كه در طراحی و 
اجرای بخش های س��اختمانی، الكتریكی و مكانیكی پس��ت زیرزمینی 

132/20kV میدان شهدا مشهد اعمال شده اند.

***
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