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1- مقدمه
با افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی و نبود ظرفیت الزم در 
شبکه های فشار متوسط توزیع، نیاز به احداث پست های فوق توزیع 
بیش از پیش احساس می شود. از سوی دیگر، احداث این پست ها به 
روش قدیمی، با توجه به نیاز به فضای بسیار زیاد و هزینه باالی زمین 
در شهرهای بزرگ، به لحاظ اقتصادی با محدودیت هایی مواجه است. 
بر این اساس، ایده کاهش حجم و ابعاد پست بدون تحت تاثیر قرار 
گرفتن مشخصات فنی آن مطرح شده است. با توجه به تجربه مفید 
طراحی و ساخت پست های پدمانتد در سطح ولتاژ 20 کیلوولت و 
مزایای بسیار مفید استفاده از آن ها در شبکه و نیز تقاضای روز افزون 
انرژی برق به خصوص در مناطق پر تراکم شهری، ایده طراحی و ساخت 
پست های کمپکت فوق توزیع برای حل مشکالت فوق مطرح گردید. 

پست کمپكت، راهكاری نوين برای تامين برق و کاهش تلفات انرژی الكتريكی 
در کالن شهرها

محمد باقر سوزنچی / شرکت صنایع کیان ترانسفو خراسان

بابک عابدینی / شرکت صنایع کیان ترانسفو خراسان

حسن دهقان / شرکت صنایع کیان ترانسفو خراسان

مصطفی رجبی مشهدی / شرکت برق منطقه ای خراسان

مهدی علومی بایگی / شرکت برق منطقه ای خراسان

محمد مهدی عربشاهی / شرکت برق منطقه ای خراسان

نیاز به باتوجه احداثپستهایفوقتوزیعبهروشقدیمی،
بزرگ، درشهرهای زمین باالی هزینه و زیاد بسیار بهفضای
بهلحاظاقتصادیبامحدودیتهاییمواجهاست.دراینمقاله
ایدهاستفادهازپستكمپكتبهعنوانراهكارینویندرجهت
احداثپستهایفوقتوزیعمطرحشدهوجوانبفنیآنارایه
مورد فضای كاهش بر عالوه پستها نوع این است. گردیده
در بهخصوص كه متداول، پستهای درصد 15 الی 10 به نیاز
در نصب با است، اهمیت بسیارحایز تراكمشهری پر مناطق
نزدیكتریننقطهبهمصرفكنندهودرنتیجهباافزایشولتاژ
تلفات كاهش موجب توزیع، فوق به متوسط فشار از انتقال

تغذیهبارخواهدشد.

این نوع پست ها عالوه بر کاهش فضای مورد نیاز به 10 الی 15 درصد 
پست های متداول، که به خصوص در مناطق پر تراکم شهری بسیار 
حایز اهمیت است، با نصب در نزدیک ترین نقطه به مصرف کننده و 
در نتیجه با افزایش ولتاژ انتقال از فشار متوسط به فوق توزیع، موجب 
کاهش تلفات تغذیه بار خواهد شد. این صرفه جویی اقتصادی ناشی از 
کاهش تلفات موجب می شود که هزینه الزم برای خرید و نصب این 
نوع پست ها توسط بهره بردار، طی چند سال از محل کاهش تلفات 
شبکه بازگشت داشته و پس از آن سود حاصل از کاهش تلفات نصیب 

شرکت های بهره بردار شبکه خواهد شد.
از  نیز  مناطق شهری  در  بار  نشده  پیش بینی  و  رشد سریع  مساله 
با  توزیع  فوق  پست های  از  استفاده  لزوم  که  است  مواردی  جمله 
قابلیت هایی از جمله اشغال فضای کم و نصب و راه اندازی سریع را 
تشدید می کند که در این حالت پست های کمپکت فوق توزیع به 

دلیل دارا بودن مزایای مورد اشاره، بهترین گزینه می باشند.

2- مزايای به كارگيری پست های فوق توزيع كمپكت
2-1-رشدسریعتامینبارمشتركیندركالنشهرها

در  اساسی  نقش  ناحیه،  بار یک  رفتار  بررسی  و  بار  تخمین  مساله 
سیاست گذاری برای توسعه شبکه دارد. در کشور ما، روند افزایش 
بار به دلیل توسعه های شهری بیش از حد انتظار بوده و شبکه فشار 
متوسط موجود، ظرفیت تامین بار برخی مناطق را نخواهد داشت. با 
توجه به لزوم تامین بار متقاضیان و به منظور جلوگیری از پیامدهای 
منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروز خاموشی در شبکه، ایده 
استفاده از پست های کمپکت فوق توزیع، به دلیل سرعت و سهولت 
نصب و راه اندازی، نسبت به پست های موجود و نیز امکان نصب در 
مناطق شهری و در نزدیک ترین نقطه به مصرف کننده و در نتیجه 
کاهش حریم های مورد نیاز ) نسبت به پست های متداول(، می تواند 
در سریع ترین زمان ممکن مساله افزایش ناخواسته بار یک ناحیه را 
مرتفع سازد. این در حالی است که تامین بار )پیش بینی نشده( در 
از  شبکه توسط پست های متداول، عالوه بر زمان بر بودن می تواند 

لحاظ اقتصادی نیز فاقد توجیه باشد.



فصلنامه

علمی، آموزشی، پژوهشی 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

19سال سوم/شماره 3/زمستان1394

2-2-كاهشتلفاتانرژیدرشبكهتوزیع
به  نقطه  نزدیک ترین  در  کمپکت  پست های  نصب  به  توجه  با 
مصرف کننده و افزایش ولتاژ انتقال از 20 به 63 یا 132 کیلوولت، 
آن،  از  ناشی  اقتصادی  صرفه جویی  و  یافته  کاهش  شبکه  تلفات 
هزینه  می تواند   93 سال  بودجه  قانون   11 تبصره  بند ه  بر اساس 
را در طی چند سال جبران  برای نصب پست  اولیه  سرمایه گذاری 
نماید. عالوه بر این، سود حاصل از کاهش تلفات، بر اساس  آیین نامه 
اجرایی بند از ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، قابل پرداخت 

خواهد بود.
2-3-حجموابعادكوچكدرعینسادگی

با توجه به کمپکت بودن تجهیزات، حداکثر فضای مورد نیاز برای 
نصب پست در حدود 15% پست های متداول می باشد. عالوه بر آن، 
تجهیزات، حجم  بین  فواصل  و کاهش  المان ها  ترکیب  به  توجه  با 
به  مربوط  اقتصادی  مزایای  و  یافته  کاهش  وایرینگ  و  کابل کشی 
خود را به دنبال دارد. ذکر این نکته الزم است که اگرچه استفاده از 
پست های GIS موجب صرفه جویی در فضا  می شود، ولی محدودیت 
این  بومی سازی  و  کشور  به  آن  فنی  دانش  انتقال  از  مانع  تحریم، 

تکنولوژی شده است.
بر آلودگیهایمحیطیوعواملجوی از تاثیرپذیری 2-4-عدم

خالفپستهایمتداول
کلیه  قرارگیری  و  پست ها  از  نوع  این  ماژوالر  طراحی  به  توجه  با 
کمترین  محیطی  آلودگی های  فلزی،  محفظه های  در  تجهیزات 
تاثیر را بر عمل کرد پست داشته و از این لحاظ نسبت به پست های 

متداول دارای مزیت مهمی هستند. 
پستهای خالف بر راهاندازی و نصب سرعت و سهولت -5-2

متداول
از تعداد محدودی ماژول  این که در پست های کمپکت  به  با توجه 
به  نسبت  کمتری  ساختمانی  عملیات  به  نیاز  می شود،  استفاده 
افزایش  راه اندازی  و  بود و سرعت نصب  پست های معمولی خواهد 

محسوسی خواهد داشت.  
2-6-ایمنیباالجهتكاربروسایرافراد

قرارگیری کلیه تجهیزات در محفظه های فلزی باعث افزایش ایمنی 
کار در پست های کمپکت خواهد شد. 

2-7-حفظ مبلمان شهری

3- معرفی بخش های مختلف پست كمپكت فوق توزيع 
به 5 ماژول در  نیاز   H به یک پست کمپکت طرح  برای دستیابی 
شده  داده  نشان   )1( شکل  در  که  به صورتی  مختلف  ولتاژ  سطوح 
است، می باشد. این طرح برای پست های کمپکت 63/20 شامل یک 
نیز دو مجموعه  و  ترانس  ماژول  سویچ خانه 63 کیلوولت، دو عدد 

سویچ خانه 20 کیلوولت )RMU1( می باشد.
قابلیت ارت  با  بریکر  ماژول سویچ خانه 63 کیلوولت شامل 5 عدد 
می باشد.  متداول(   H طرح  سکسیونرهای  حذف  )به  منظور  شدن 
ترانسفورماتور قدرت  ترانس شامل یک عدد  ماژول های  از  هر یک 
و  نشانگرها  به همراه کلیه  آمپر  یا 30 مگاولت  با ظرفیت های 15 
 PT  ،های سمت 63 و 20 کیلوولتCT حفاظت های گارد آن، کلیه
طرح   Incoming( کیلوولت   20 بریکر  نیز  و  کیلوولت   20 سمت 
نیز  خروجی  RMUهای  از  یک  هر  می باشد.  متداول(  پست های 
شامل سه عدد بریکر و یک سکسیونر 20 کیلوولت به عنوان ورودی 
می باشند که از طریق باس کوپلر امکان اتصال به یکدیگر برای انجام 

مانور را خواهند داشت.

1     Ring Main Unit

H شكل )1(: نمای كلی از ماژول های پست كمپكت فوق توزيع پيشنهادی با طرح

GIS و AIS 4- مقايسه اقتصادی پست های كمپكت و پست های
پست  یک  احداث  هزینه  بین  تقریبی  مقایسه ای  قسمت  این  در 
کمپکت فوق توزیع 63 کیلوولت با پست های AIS و GIS انجام شده 
به صورت  کیلوولت   63 کمپکت  پست  یک  تجهیزات  هزینه  است. 

تقریبی در جدول )1( ارایه شده است.

جدول )1(: هزينه تجهيزات پست كمپكت 63/20 كيلوولت

هزینه )میلیارد تعدادنوع تجهیز
ریال(

سویچ خانه 63 کیلوولت طرح H به همراه 
کلیه حفاظت ها و تابلوهای توزیع DC ،AC و 

SCADA

 1
41مجموعه

ماژول ترانس به همراه کلیه تجهیزات حفاظتی 
و کنترلی و نیز تابلوهای AC و DC مربوطه

 2
40دستگاه

سویچ گیر 20 کیلوولت به همراه کلیه تجهیزات 
مربوطه ) هر یک شامل سه فیدر خروجی (

 2
4مجموعه

85هزینه کل

به  مربوط  هزینه های  گرفتن  نظر  در  و  فوق  جدول  به  توجه  با 
عملیات ساختمانی، هزینه احداث پست کمپکت 63/20 در حدود 
90 میلیارد ریال خواهد بود. این هزینه در پست های AIS بین 80 تا 
90 میلیارد ریال و در پست های GIS بین 110 تا 130 میلیارد ریال 
تخمین زده می شود. ضرورت اصلی استفاده از پست های کمپکت در 
مکان هایی است که نیاز به احداث پست در مراکز بار شهرهای بزرگ 
باشد. از آنجایی که فضای مورد نیاز پست های کمپکت 10 الی 15 
درصد پست های متداول است و با در نظر گرفتن قیمت های زمین 
در شهرهای بزرگ که معموال زیاد است، می توان تا چندین میلیارد 

ریال در هزینه خرید زمین صرفه جویی نمود.

5- ساير وجوه تمايز نسبت به طرح پست های متداول
امکان  نخستین بار،  برای  طرح  این  ایده  شدن  مطرح  به  توجه  با 
مقایسه جنبه های مختلف پروژه پست کمپکت با پست های متداول 
نوآوری  این اساس، مهم ترین جنبه های  بر  موجود فراهم می باشد. 

این طرح نسبت به نوع سنتی آن عبارتند از: 
پروژه، طراحی  این  در  مطرح  تحقیقاتی  مباحث  مهم ترین  از  یکی 
کمپکت  موضوع  نخستین بار  برای  که  می باشد   63 kV سویچ خانه 
نمودن بریکرها در این سطح ولتاژ، در این ایده مطرح گردیده است. 
با توجه به آن که در طراحی تک خطی )G.S.L.D( پیشنهاد شده، 
سویچ خانه kV 63 دارای طرح H می باشد، بررسی امکان قرار گرفتن 
استفاده  امکان سنجی  و  ماژول  یک  داخل  در   SF6 بریکر  عدد   5
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بریکرها و سایر  بین  پرکننده فضای  عایقی  ماده  به عنوان  از روغن 
تجهیزات موجود در داخل سویچ خانه kV 63 و تعیین دقیق فاصله 
به  دستیابی  به منظور  سویچ خانه  در  موجود  بریکرهای  بین  بهینه 
حداقل ابعاد سویچ خانه  kV 63 و بررسی میزان کاهش فواصل عایقی 
در این حالت نسبت به استفاده از عایق هوا، به عنوان یک موضوع 
تحقیقاتی- کاربردی مناسب مورد بررسی قرار گرفته و امکان اجرای 

آن به طور کامل تایید گردیده است. 
نکته قابل ذکر دیگر آنکه، در طرح پست های فوق توزیع متداول، 
به  نیاز  و  بوده  اصلی  ترانس  از  جدا  زمین  و  کمکی  ترانس های 
ایده های استفاده  از  را دارند. یکی  فوندانسیون و سازه خاص خود 
و  و زمین  اصلی، کمکی  ترانس های  دادن  قرار  این طرح،  شده در 
کلیه تجهیزات مربوطه در داخل یک ماژول و پیش بینی تمهیدات 
الزم به منظور مینیمم کردن فاصله آن ها از یکدیگر می باشد. این 
امر ضمن حذف فوندانسیون مجزای مورد نیاز )برای ترانس کمکی و 
زمین(، با کاهش قابل توجه فواصل بین ترانس های اصلی و کمکی، 
موجب حذف کلیه کلمپ ها، اتصاالت و مقره های اتکایی نسبت به 
پست های فوق توزیع متداول شده و نیز طول لوله باس بارهای مورد 
نیاز را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده است. شکل )2( نمایی از 

داخل ماژول را نشان می دهد.

شکل )2(: نمای داخلی ماژول ترانس

بر  به خصوص  می تواند  که  جدید  طرح  نوآوری های  از  دیگر  یکی 
روی جنبه های اقتصادی آن نسبت به پست های فوق توزیع متداول 
خطوط  ابتدای  در  موجود  سکسیونرهای  حذف  باشد،  تاثیرگذار 
kV 63 ورودی به پست ) نسبت به طرح پست های سنتی( و استفاده 
بر  عالوه  که  می باشد  شدن  ارت  قابلیت  با  کشویی  بریکرهای  از 
تعمیر  به منظور  شبکه  از  بریکرها  شدن  ایزوله  امکان  شدن  فراهم 
و نگهداری، صرفه جویی اقتصادی ناشی از حذف سکسیونر ها را در 

پی خواهد داشت.
در ماژول طراحی شده برای ترانس )برخالف ترانس های متداول(، 
تعبیه  ماژول  خود  داخل  در  کمپکت  به صورت  ترانس   MV کلید 
گشته و از این لحاظ یک عدد فیدر ورودی ترانس )Incoming( که 
می گردد،  لحاظ  فیدرخانه  در  مجزا  به صورت  متداول  در طرح های 
کاهش یافته است. عالوه بر این، در طرح پست های متداول، وقوع 
به  ترانس  از  ورودی  فیدر  به  مربوط   20 kV کابل  مسیر  در  خطا 
فیدرخانه )Incoming(، به دلیل قرار داشتن در ناحیه حفاظتی رله 
دیفرانسیل ترانس، موجب قطع ترانس از شبکه و بی برق شدن آن 
می شود. این در حالی است که ایده تعبیه کلید MV در داخل ماژول 
ترانس، از بی برق شدن ترانس در هنگام وقوع خطا در فاصله بین 
)به دلیل خارج  kV 20 ، جلوگیری می کند  MV و سو یچ خانه  بریکر 
شدن خطا از ناحیه حفاظتی رله دیفرانسیل ترانس و قرار گرفتن آن 
در دید رله اضافه جریان سمت MV با تنظیم مناسب رله مربوطه(.

با توجه به اینکه طراحی های فیدرهای خروجی به صورت RMU و کامال 
ماژوالر می باشد، فیدرخانه مورد استفاده در پست های متداول حذف 

شده و نیز هزینه کابل کشی فیدرهای kV 20 تا شبکه کاهش می یابد. 
تعبیه تابلوهای کنترل، حفاظت و نیز تابلوهای توزیع AC ،DC بر 
روی بدنه ماژول ترانس قدرت که ضمن کاهش قابل توجه فواصل 
کابل کشی و وایرینگ و حذف سینی کابل های مربوطه، فضای مورد 
به طور کامل  به پست های متداول  را نسبت  اتاق کنترل  برای  نیاز 
متعلقات  و  تابلوها  قرارگیری  محل   )3( شکل  است.  نموده  حذف 

ترانس را بر روی بدنه نشان می دهد.

شکل )3(: محل قرارگيری تابلوها بر روی ماژول ترانس

طراحی تابلو اسکادا با ابعادی در حدود یک سوم ابعاد تابلو اسکادای 
پست های متداول ) بدون تحت الشعاع قرار دادن مسایل فنی ( و قرار 
دادن آن بر روی بدنه ماژول ترانس یکی دیگر از مهم ترین مزایای 

طرح جدید می باشد.
قرار گرفتن مجموعه تابلو شارژر 100 آمپر ساعت و باطری خانه 110 
ولت بر روی بدنه ماژول ترانس و انجام مطالعات حرارتی مربوط به 

عدم تاثیر پذیری از دمای بسیار زیاد ماژول در حین برق دار بودن

افتتاح نخستين پست كمپكت فوق توزيع در سال 94
نخستین پست کمپکت فوق توزیع به صورت تک ترانسه و با ظرفیت 
15 مگاولت آمپر و سطح ولتاژ 63/20 کیلوولت در مورخ 94/01/10 
با حضور وزارت محترم نیرو، استاندار محترم خراسان رضوی، اساتید 
دانشگاه و فعاالن صنعت برق خراسان افتتاح گردید. در این مراسم 
وزیر محترم نیرو بر نقش مهم احداث پست کمپکت فوق توزیع در 
کاهش هزینه ها و ارتقای سطح بهروه وری اشاره کرد. وی با اشاره به 
کاهش چشمگیر فضای مورد نیاز برای احداث پست های کمپکت، 
اجرای این پروژه را گام مهمی در جهت اقتصاد مقاومتی بیان داشت.

نتيجه گيری
از  استفاده  نتیجه گرفت که  به موارد گفته شده، می توان  با توجه 
فنی،  مزیت های  داشتن  بر  عالوه  توزیع  فوق  کمپکت  پست های 
به دنبال خواهد  را در هزینه خرید زمین  قابل توجهی  صرفه جویی 
پرتراکم  مناطق  در  پست ها  گونه  این  از  استفاده  بنابراین  داشت. 
مزایای  مهم ترین  از  گردد.  تلقی  موثری  راهکار  می تواند  شهری 
ابعاد،  از پست های کمپکت فوق توزیع می توان به کاهش  استفاده 
افزایش ایمنی، حفظ مبلمان شهری، کاهش تلفات با امکان احداث 

پست در مرکز بار و افزایش سرعت نصب اشاره نمود.
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