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  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

  مقدمه

 ترکیبیترانـسفورماتور بـا اسـتفاده از      هـوائی ولتـاژ اولیـه     دستورالعمل حاضـر در برگیرنـده نحـوه واگـذاري انـشعاب             

 کلیـد و  میـشود   القطـ آن ا بـه نیز   C.C.V.T)(3یا و)C.I.T (2  در بعضی موارد   یا و   )M.O.F (1ه نام آن   ک  انرژي گیري  اندازه

 است کـه بـا عنایـت بـه        ) کیلوولت 33و  11،20(با ولتاژ اولیه  ) Pole-mounted(صورت هوائی    دیماندي ب   خاص مشترکین

 بـا ولتـاژ   مشترکین مـصارف سـنگین  به عنوان یک روش واگذاري سریع انشعابات  میتواندمزایا و محاسن فنی و اقتصادي       

  .اولیه بصورت هوایی بکار گرفته شود 

ازه گیري انـرژي و فـروش انـشعاب در ولتـاژ اولیـه بـصورت زمینـی          بدیهی است روش هاي متداول دیگري براي اند       

 مقـره هـاي   و قابل نصب در هـواي آزاد PT    یا سه و دوCTبا استفاده از سه (و یا هوائی ....) پستهاي پاساژ ، کمپکت و(

گرفته انـد در  ه قرار میوجود دارد که فراخور شرایط از سالها قبل در شبکه توزیع مورد استفاد) اندازه گیري ولتاژ و جریان   

  .تهیه و ارائه گردیده است ) CIT. یا MOF.(مبناي طرح بر اساس ترانس اندازه گیري ترکیبیاین دستورالعمل 

  

  تاریخچه

ایده فروش انشعابات هوایی از خط هوایی فشار متوسط سالهاست که بعنـوان یـک نیـاز در صـنعت توزیـع بـرق        

ع فراخور توان و روش هاي متداول این تقاضا را پاسخ داده و به نحوي آنرا به    گردید و هر شرکت توزی    کشور احساس می  

از آن صرفنظر نموده و این مهـم  ) out door(انجام و یا با توجه به مشکالت نصب ترانس هاي جریان ولتاژ در فضاي باز 

  . رساند را با ساخت و تجهیز پستهاي زمینی و کمپکت به انجام می

 نیاز واگذاري سریع انشعابات و نیز گاهاً برقراري نقاط انشعاب موقت جهت فروش دوران ساخت و یـا     امروزه با توجه به   

گیري براي مقاصد کنترل و مونیتورینگ و یا کنترل توان در نقاط مختلف شبکه نیـاز بـه بکـارگیري                  نقاط برداشت و اندازه   

  شرکت توزیـع اعزامی  که متعاقب انجام بازدید گروه. احساس گردیدPT و CTگیري بصورت ترکیبی از       هاي اندازه   ترانس

توجـه آن گـروه را    MOF (C.I.T)هـاي   جنوبی، کاربرد وسیع ترانس  کره کشور از برق1383شرقی در بهار  برق آذربایجان

                                                
1 Metering Out Fit  
2 Combined Instrument Transformer 
3 Combined Current and Voltage Transformer 



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 ولیهواگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ ا

 مقدمه

 24از٤ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

 20/12/88: تاریخ بازنگري

 

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

 سـاخت  جلب نموده تا بعنوان یک اقدام جهت انتقال این تکنیک به ایران نیز عمل نمایند که خوشبختانه امروزه با تولید و          

 بـا تـشکیل دو   تهیـه و  1385نـویس ایـن دسـتورالعمل در بهـار      پیش.  این دستورالعمل تدوین گردید MOFداخل ترانس  

  و 27/1/86 و 5/9/85هـاي   اي کـشور در تـاریخ   متشکل از نمایندگان شرکت هاي توزیع و بـرق منطقـه        (نشست عمومی   

، ها و اصالح پیش نویس آن  اعمال نقطه نظرات شرکتضمن ) تجهیزات شبکه توزیع همچنین ده نشست کمیته تخصصی      

 مدیرعامل محترم شرکت تـوانیر      30/5/86مورخ3132/1727/11 طی نامه شماره    و  نهائی ))01(ویرایش(دستورالعمل اجرایی 

دي  تعـدا  ،کیلـووات  2000ازکمتر گردید در این دستورالعمل براي دیماندهاي      ابالغاي  به کلیه شرکتهاي توزیع و برق منطقه      

و *A.S.S در آنهـا   ه با قابلیت بعضی از امکانات سکـشنالیزر کننداتوماتیک جداهوائی کلیدنصب از انواع کلیدها از جمله 

 تاکید گردیـد  الذکر فوق در نامه ابالغیه .د  گردیپیشنهاد   PTبه صورت سه     مزبور   دستگاههاي ترانس اندازه گیري   همچنین  

صوص دستورالعمل و همچنین عملکرد دسـتگاههاي مـذکور بـه معاونـت همـاهنگی      نظرات خود را در خکه شرکتها نقطه  

 وهاي فوق برایـشان بوجـود آمـد     در این رابطه بعضی از شرکتها مشکالتی در بهره برداري دستگاه          که توزیع ارسال نمایند  

آن نشـست کمیتـه تخصـصی     این نقطه نظرات جمعبندي و متعاقب . منعکس نمودند  به دفتر پشتیبانی فنی توزیع      را موارد

   .واقع و موارد زیر تصویب گردید تشکیل ومسائل مورد بررسی 23/9/88تجهیزات شبکه توزیع در تاریخ 

در موارد مورد  (MOF) یا CIT استفاده از اتفاق نظر داشتند کهکلیه اعضاء حاضر در کمیته تخصصی تجهیزات  -1

 با هزینه کمتر و  کیلووات2000 تا  خواستار انشعاب برقبسیار مناسب براي مشترکین دیماندي که کارراهنیاز 

  .باشد میزمان سریعتر هستند،

 .  گرددPT جایگزین سیستم سه PTمقرر گردید سیستم دو  -2

در شبکه که ارتباط مستقیم با عملکرد ریکلوزرهاي باالدست   SSA  مقرر گردید که از بکارگیري کلیدهاي - 3     

 14 صفحه 2جدول (  مناسبتري براساس میزان دیماند متقاضی مورد استفاده قرار گیردخودداري و کلید هاي دارد

.) کیلووات نشان میدهد2000 تا 500 کیلووات و از500 تا هايهاي متفاوتی را براي دیماندکنندهقطع  

 ادامه  مطالب آن درو مطرح هاي اندازه گیري فوقدستگاه مواردي جهت حفاظت و نگهداري از سیستم -4    

.باشداز تاریخ ابالغ الزامی می) 1ویرایش(این دستورالعمل  رعایت .شد دستورالعمل گنجانده   

(Auto Counting Sectionalizing Switch)  *  
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  :فصل اول

  

  هدف-1

بدون نیاز به احداث    ( بصورت هوایی  ولتاژ اولیه  ي براي مشترکین   دیماند اتواگذاري سریع انشعاب    هدف تعیین راهکار  

  .باشد می) تجهیز پست زمینیو 

عالوه بر ایجاد رضایت مشترکین، مزایا و محاسن اقتـصادي دیگـري از جملـه قیمـت تمـام شـده کمتـر در          یندآاین فر 

 و بـرداري  بهـره مقایسه با احداث پست زمینی، صرفه جوئی در زمان اجراء ، فضا و زمـین مـورد نیـاز کمتـر، سـهولت در             

 و در این تکنیـک امکـان برقـراري    باشد می دارا  راا  ه نقطه تحویل برق از مرکز ثقل بار       لهکاهش فاص تعمیرات و نیز امکان     

  .گردد می میسر  در مدت زمان کوتاه و برقهاي منطقه ايي توزیعها شرکت برق مورد نظر براي  هواییسریع انشعاب

  

  :شرایط واگذاري -1-1

رائه طرح توسط واحدهاي مهندسی و بـا لحـاظ          تصمیم گیري در مورد نحوه واگذاري انشعاب ولتاژ اولیه بعداز ا          

  . باشد میکردن شرایط فنی و جغرافیایی مشترك بر عهده شرکت توزیع مربوطه 

  

  : نحوه واگذاري -1-2

تجهیزات پست اندازه گیري هوائی در محل ملک متقاضی که داراي راه دسترسی براي قرائت لـوازم انـدازه گیـري بـه                      

و کلیـد هـوائی آن   ) MOF(لذا در صورتیکه نصب ترانس اندازه گیري : ب میگـردد  معابر عمومی داشته باشد ، نص 

 "  اضافه کردن یک بند در قرار داد فروش واگـذاري انـشعاب در مـورد               ، در خارج از ملک متقاضی نصب شود      

   . ، درج گردد"مسئولیت حراست و جلوگیري از سرقت تجهیزات منصوبه بعهده متقاضی خواهد بود
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  : اجرامحدوده-2

از شبکه هاي هوایی فشار متوسط  مشترکین مصارف سنگین که  این دستورالعمل براي فروش انشعابات دیماندي

گیري   و یا نقاط اندازه نقاط تبادل انرژي یاو ( تغذیه خواهند شدي توزیع برقها شرکتموجود و یا احداثی  توسط 

  . تهیه شده است،)کیفیت توان

  

  :لیت اجرائومس-3

  .ي توزیع کشورها شرکتي عالی فروش انشعابات برق در ها ه کمیت-

  رهاي قراردادها و خدمات مشترکینودفاتر ام -

  ي مهندسی و برنامه ریزيها  معاونت-

  يبردار بهرهي ها  معاونت-
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  :فصل دوم

  

  : روش و ضوابط اجرایی -4

  تعاریف -4-1

ي بـرق و یـا تغییـر در    هـا  انـشعاب ب یا عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که برقراري انشعا  :متقاضی -1

رخواست کرده ولی هنوز درخواسـت وي انجـام        دي موجود را    ها  انشعابقدرت و یا در مشخصات انشعاب و یا         

 .نگرفته باشد

طبـق   بـر  ي مـورد تقاضـاي وي،  ها انشعابیا حقوقی که انشعاب یا    عبارت است از شخص حقیقی    : مشترك -2

  .مقررات برقرار شده باشد

نقطه تحویل عبارت است از نقطه اي که تاسیسات شرکت به تاسیـسات مـشترك اتـصال داده             :لینقطه تحو  -3

، ترمینـال خروجـی     در این دسـتورالعمل نقطـه تحویـل        .گردد  می نصب   گیري  اندازه و در آن محل وسایل       شود  می

C.I.T  )دارد است که در طرف مشترك قرار ) الکتریکی ترکیبی انرژيگیري اندازه ترانسفورماتور. 

 از طریق انشعاب بـرق فـشار قـوي    که قدرت قراردادي آنها     گردد  می اطالق   به مشترکی  :ولتاژ اولیه مشترك   -4

 .ار گردیده باشدذواگ) مطابق تعریف آیین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق(

4 انرژيترکیبی گیري اندازهترانسفورماتور  -5
  (C.I.T):     ترکیبـی از تـرانس ولتـاژ)PT(   و تـرانس جریـان

)CT(          گیـري   انـدازه  در داخل محفظه واحد و قابل نصب بر روي پایه هاي هوایی  را به اختـصار ترانـسفورماتور 

 .باشد) PTدو (در این دستورالعمل این ترانسفورماتور باید از نوع اتصال فاز به فاز .نامند می انرژي

                                                
گیري  روش اندازه  دیگر نام تجاري آن وشود مینیز گفته  »C.C.V.T« در دیگر استانداردها گاهی به این تجهیز ترانسفورماتور ترکیبی ولتاژ و جریان  -4

 .است» M.O.F«هوائی
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یـستی داراي تجهیـزات     هر سیستم واگذاري انشعاب هوایی با      :سیستم حفاظتی واگذاري انشعاب هوایی     -6

در طرح واگذاري هوایی انشعاب دیماندي ولتاژ اولیـه نیـز بـا اسـتفاده از     .مناسب به منظور حفاظت و کنترل باشد     

 مورد نظـر و منطقه شبکه در  اتصال کوتاه   سطح    ،  که متناسب با دیماند متقاضی     بار  زیرکلیدهاي مناسب قابل قطع     

 بایستی به یکی از طرق تـدوین شـده در ایـن دسـتورالعمل نـصب و        است،  جهت انجام مانور   بردار  بهرهانتظارات  

 .باشد  و شامل تجهیزات زیر می قرار گیردبرداري بهرهمورد 

این کلید که در متن دسـتورالعمل و دیـاگرام تـک خطـی  بـا      :(Pole mounted)سکسیونر گازي هوایی)الف-6

  .باشد رت دستی می شناخته شده است به منظور قطع بار مشترك بصوLBSعنوان 

5دژنکتور فشار متوسط هوایی   )ب-6 
P.C.B)(:             و .این کلید باید داراي قابلیت قطع بار و قطع جریان خطـا باشـد

اتـصال   ،(Over Current)داراي رله هاي ثانویه جهت تشخیص و قطع جریانهـاي خطـا شـامل اضـافه جریـان     

و کلید تعبیـه شـده در   دستی   اهرم قطع و وصل      قطع بار در آن توسط    نحوه  ارت فالت باشدو     و قطع فاز  کوتاه،

هـاي مربوطـه بایـد داخلـی و        تغذیه این کلید و شارژ بـاطري      .است پذیر  امکان ،جعبه کنترل و بصورت موتوري    

  . خارجی باشدPTبدون نیاز به ترانسفورماتور یا 

باشـد کـه    مـی ... یرات و قطع مدار در زمان بی برقی جهت انجام تعم        این کلید براي    :تیغه جداکننده هوایی  )ج-6

  .بایستی مناسب براي نصب در باالي پایه و نیز تیغه هاي آن از روي زمین قابل رویت باشد

 .باشد  میبقیه تعاریف منطبق بر آیین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق  -7

 

  : دیاگرام تک خطی -4-2

نصب ) 2( و جدول شماره  3-4 بند   اجراییروش واگذاري انشعاب در ولتاژ اولیه بصورت هوایی براساس دستورالعمل              

کلید حفاظتی به دو طریق زیر خواهد بود که دیاگرام تک خطی هر کدام از روشـها و نحـوه انتخـاب آنهـا در ادامـه آورده         

  :شده است 

   (P.C.B)هوایی  با استفاده از دژنکتور –   الف 

                                                
5 - Pole mounted Circuit Breaker 



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 روش و ضوابط اجرائی

 ٢٤ از٩ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

   20/12/88: تاریخ بازنگري

  

 

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

   و کات اوت فیوزL.B.S با استفاده از سکسیونر هوایی –   ب 

زم به توضیح است لیست تجهیزات هر یک از این سیستم ها بصورت نمونه پیشنهادي نیز ارایه گردیده کـه متناسـب بـا            ال

 بـدیهی اسـت ایـن    ،تکمیـل گـردد  توزیع مربوطـه   شرکت  طراحی  شرایط و موقعیت هر متقاضی بایستی توسط واحدهاي         

ارایه شده اسـت کـه در صـورت    ) سفورماتورينصب تیر کمکی و سکوي تران(لیست براي نصب بصورت پایه هاي دوبل  

کابـل فـشار   و یـا  )  متر 250بیش از (پایه و یا خروجی طرف مشترك بصورت هوایی      تک  اجراي آرایش عمودي بر روي      

 لیبدیهی است در هر صورت متقاضی جهت جلوگیري از برگـشت احتمـا   . دواصالح ش بایستی  این جداول   متوسط زمینی   

  .ی و یا عملیات داخلی خود موظف به نصب کلیدهاي جداکننده داخلی خواهد بود تجهیزات داخل خطايجریان

  



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 روش و ضوابط اجرائی

 ٢٤ از١٠ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

   20/12/88: تاریخ بازنگري

  

 

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

  گین سن واگذاري انشعاب هوایی ولتاژ اولیه مصارف و لیست تجهیزاتدیاگرام تک خطی -الف -4-2

  با استفاده از دژنکتور هوایی

  
  



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 روش و ضوابط اجرائی

 ٢٤ از١١ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

   20/12/88: تاریخ بازنگري

  

 

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

  

  ولیه مصارف سنگین دیاگرام تک خطی و لیست تجهیزات واگذاري انشعاب هوایی ولتاژ ا-ب -4-2

  با استفاده از سکسیونر 

  



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 روش و ضوابط اجرائی

 ٢٤ از١٢ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

   20/12/88: تاریخ بازنگري

  

 

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

 C.I.T 6  اندازه گیري کیلو ولت هوایی با استفاده از ترانس20لیست تجهیزات سیستم اندازه گیري )1(جدول 

  تعداد  واحد تجهیزات موردنیاز  ردیف

  یک  دستگاه  ./.../..5 به ظرفیت)PTدو ( از نوع اتصال فاز به فاز(C.I.T )ترانس اندازه گیري هوایی  1

  یک  دستگاه  به همراه سکوي مربوطه) (Pole mountedدژنکتور گازي هوایی   2

  یک  دستگاه  به همراه سکوي مربوطه) (Pole mountedسکسیونر گازي هوایی  3

  یک  ست  )مطابق پیوست شماره یک(آمپر.......کات اوت فیوز با لینک  4

  یک  ست   کیلو امپر10 کیلو ولت ، 24برقگیر   5

  یک  دستگاه  گیري  جهت نصب لوازم اندازه50*50 بارانی پاي ترانس با ابعاد -تابلوي سنجش  6

  20  متر   جهت جمپرها و اتصاالتmm2 120داربه مقطع  هادي روکش  7

  12  متر  میلیمترمربع بصورت دورشته زره دار)5*2.5(یا)10*2.5(کابل کنترل  8

  یک  دستگاه تیغه جدا کننده   9

  2  مجموعه  چاه ارتسیستم کامل   10

  1  عدد   متري سکوي کات اوت و برقگیر44/2کراس آرم آهنی   11

  6  عدد  کلمپ دو پیچه آلومینیومی  12

  12  متر  لوله گالوانیزه یک اینچی  13

  4  عدد  )دو عدد تسمه و دو عدد پیچ(بست لوله   14

  2  عدد  سکوي اهنی جهت نصب تابلو ها به تیر  15

  یک  اصله   با توجه به وزن تجهیزات و طرح پیشنهادي .../....تیر بتونی  16

  2  عدد  تسمه حایل  17

  2  عدد  پیچ و مهره کادمیوم  18

  یک  دستگاه تیغه جدا کننده   19

                                                
  .گردد  حذف می2گردد و در واگذاري با سکسیونر ردیف   حذف می4 و 3هاي  در واگذاري با دژنکتور ردیف- 6
 متر باشد ست دوم بایستی در سمت مشترك نصب گردد250 در صورتیکه شبکه هوایی فشار متوسط طرف مشترك بیش از .  



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 روش و ضوابط اجرائی

 ٢٤ از١٣ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

   20/12/88: تاریخ بازنگري

  

 

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

  :دستورالعمل اجرایی  -4-3

 مطابق دیاگرام شماتیک زیر بطور کلی جهت واگذاري انشعابات مصارف سـنگین از خطـوط هـوایی موجـود در نزدیکـی               

نحـوه  ) 2(جدول .استفاده خواهد شدبطرف تاسیسات مشترك و یا با احداث انشعاب خط هوایی اختصاصی    ل بار   مرکز ثق 

ایـن جـدول چگـونگی تعیـین نـوع کلیـدهاي مـورد        .  هوایی را نشان میدهدگیري اندازهانتخاب کلیدهاي حفاظتی سیستم   

 و  داخلـی فاصله نقطه تحویـل تـا تاسیـسات    ،شترك دیماند م ،استفاده را بسته به فاصله نقطه تحویل از پست فوق توزیع         

  . مشترك بیان میکنداختصاصی ترانسفورماتور

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 بصورت سري با کلید  (C.O.F) 7 کات اوت فیوز   ،شود  می دیاگرام تک خطی مربوطه مشاهده        و )2(همانطوریکه از جدول    

 قـدرت بـیش از    و در بقیـه مـوارد  .گـردد  مـی لـووات اسـتفاده    کی500 براي کلیـه بارهـاي تـا     (LBS)جداکننده بار   هوایی  

 داراي عملکردهـاي حفاظـت ارت فالـت     داراي رلـه حفـاظتی    (P.C.B)) خالء یـا گـازي    (دژنکتور هوایی   ، کیلووات500

  در باال سري آنهـا (Disconnector) یک تیغه جداکننده  و تعمیراتجداسازي ایمن در انجام مانور  استفاده نمود که جهت     ،

  .نیز در نظر گرفته خواهد شد

 

                                                
  . انتخاب نمودتوان می یکجریان نامی مندرج در جدول پیوست شماره  آمپراژ فیوز لینک مربوط به کات اوت فیوز متناسب با دیماند مشترك و با -10

C.I.T 

:C.I.T 

:COF 

C.O.F 

  LBS OR 
   PCB 

 

TR 
LBS كليد هوايي 



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 روش و ضوابط اجرائی

 ٢٤ از١٤ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

   20/12/88: تاریخ بازنگري

  

 

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

   هواییگیري اندازه نحوة انتخاب ونصب کلیدهاي حفاظتی سیستم -)2(جدول 
 

 

  

  

  

  

  

  

  ماند متقاضیید
  خروجی بطرف مشترك  نوع قطع کننده

 ی باشدیمی تواند هوا KW 500  COF & LBSتا 

  KW  2000  تا 500از 
P.C.B 

   و جدا کننده هوایی

بصورت کابل زمینی باشد 

تهاي دیگر آن کلید در ان

 جدا کننده داشته باشد



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 روش و ضوابط اجرائی

 ٢٤ از١٥ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

   20/12/88: تاریخ بازنگري

  

 

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

  : سیستم ارت-4-4

 به شرح ذیـل در   الکتریکی جهت حفاظت حلقه چاه ارتدو ،گیري اندازهبه اهمیت حفاظت و در این سیستم با توجه    

  . که دقت در اجرا و اتصال آنها از اهمیت فوق العاده اي برخوردار استنظر گرفته شده است

 

که باشد  میمخصوص ارت الکتریکی سیستم برقگیر و ارت حفاظتی بدنه هاي فشار متوسط  :ت شماره یکچاه ار -1

  .بصورت مستقل و با کمترین فاصله در پاي تیر اجرا خواهد شد

فاصله این چاه ارت از چاه شماره یک بیشتر از .باشد  می گیري اندازهمخصوص ارت حفاظتی تابلو :چاه ارت شماره دو -2

  .ر توصیه شده است مت20

تعداد )  PTدو( اتصال فاز به فاز CIT(MOF)بایستی توجه کرد که در این دستورالعمل با توجه به الزام استفاده از ترانس 

  .چاه ارت به دو حلقه کاهش یافته است

بطور دوره اي و  برداري بهره ارت مطابق با دستورالعملهاي گیري اندازه ،باید  طرح این  ارتسیستم با توجه به اهمیت

مقدار مقاومت چاه باید با این تفاوت که سیستم ارت همانند سیستم ارت پستهاي هوایی است  اجراي .مرتب انجام گیرد

  . کمتر از دو اهم باشد



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  نیرووزارت 

 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 

 ٢٤ از١٦ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

 20/12/88: تاریخ بازنگري

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

  

  

  

  

  

  

  ها پیوست
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 

 ٢٤ از١٧ صفحه

 

  1:  شماره بازنگري

 

 20/12/88: تاریخ بازنگري

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

  :پیوست شماره یک 

  جریان نامی لینک فیوز براي حفاظت ترانس توزیع و  جدول

  بر اساس بار ترانسفورماتور توزیع) C.T(ترانسفورماتور جریان 

توان نامی   کیلوولت11   کیلوولت20  کیلوولت33

  ترانسفورماتور

  )کیلوولت آمپر ( 

جریان 

  نامی
TK  

T یا 

K 

  اولیه

CT 

جریان 

  نامی
TK  

T یا 

K 

  اولیه

CT 

جریان 

  نامی
TK  

T یا 

K 

  اولیه

CT  

25  44/0  6/0  2  10  72/0  1  3  10  31/1  1/2  6  10  

50  87/0  1  2  10 44/1  4/1  3  10 62/2  1/3  6  10 

75  31/1  4/1  2  10  17/2  1/2  6  10  94/3  5/3  6  10  

100  75/1  6/1  3  10 89/2  1/3  6  10 25/5  2/5  6  10 

160  80/2  1/3  6  10  62/4  2/4  8  10  40/8  8/7  12  15 

200  50/3  5/3  6  10 77/5  2/5  10  10  50/10  4/10  15  20  

250  37/4  2/4  6  10  22/7  7  10  15  12/13  4/10  20  25  

315  51/5  2/5  8  10 09/9  8/7  12  15 53/16  14  25  25  

400  00/7  7  10  10  55/11  4/10  15  20  99/20  14  30  40  

500  75/8  8/7  12  15  43/14  14  20  25  24/26  21  40  40  

630  02/11  4/10  15  20 19/18  14  25  30  07/33  32  50  50  

800  00/14  4/10  20  25  09/23  21  30  40  99/41  46  65  60 

1000  50/17  14 25  30  87/28  21  40  50  49/52  46  80  75 

  جریان نامی ترانسفورماتور به آمپر=                            ترانس 

                          T        = به آمپرتندکارجریان نامی لینک فیوز نوع   

                         K      =   به آمپرکندکارینک فیوز نوع لامی جریان ن   

                        TK       = به آمپرکندکار / تندکار جریان نامی لینک فیوز نوع  

. شروع شده است10    جریان اولیه انتخاب ترانس جریان   که از حد اقل مقدار  CT -    اولیه  



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 

 ٢٤ از١٨ صفحه

 

  1:  بازنگريشماره 

 

 20/12/88: تاریخ بازنگري

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

   :دوپیوست شماره 

   :  C.I.T(.M.O.F)شبکه هوائیانرژي در  گیري اندازه ترانسفورماتور

تجهیزي  )C.I.T( هوایی گیري اندازه ترانسفورماتور

 هاي جریان وترانسفورماتور  ترکیباست دربرگیرنده

  مناسب انرژيگیري اندازهکه به منظور امکان  ولتاژ 

 براي نصب  و یا پارامترهاي الکتریکیدر شبکه هوائی

جاري  تحت عنوان ت)Pole mounted(برروي پایه 

(M.O.F)در این رود  بکار می ، گردیده استحطلص م

پیوست جهت آشنایی بیشتر به مشخصات یک نوع 

M.O.F شود می پرداخته .  

  : بازرسی قبل از نصب  -الف

نول از لحاظ  بدنه تانک وبوشینگهاي فاز و )1-الف

  .هرگونه خوردگی وترك موردبازرسی قرارگیرد 

  .بازرسی شود  ترانسفورماتور سطح روغن )2-الف

  . جعبه اتصاالت بازدید شود  )3-الف

  .محفظه آن کنترل شود  یکاژل ویل س)4-الف

  

ترمینال ورودي از طرف 

 سرشبکه باال

خروجی بطرف ترمینال 

 مشترك

ترانس ) ترمینال( کنکتور اولیه-)1(شکل 

C.I.T  



  

  

  

 جمھوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو
 شرکت توانیر

 واگذاري هوائی انشعاب در ولتاژ اولیه

 

 ٢٤ از١٩ صفحه

 

  1:  بازنگريشماره 

 

 20/12/88: تاریخ بازنگري

 
  

  

  کمیته تخصصی تجهیزات- توزیعپشتیبانی فنیدفتر -معاونت هماهنگی توزیع

 

  :)2بر اساس شکل شماره ( ترانسفورماتور جانمایی اجزاي -ب

هاي ورود وخروج جریان  ترمینال:  هاي اولیه  ترمینال) 1-ب

وري نکتمطابق با شکل برروي یک بوشینگ  وبصورت ک

مطابق با خروج جریان هر فاز را  ال ورود ونترمی. باشد می

توجه کنید که ترتیب فاز . ي روي بوشینگ وصل کنید ها نوشته

 و جهت آنها مطابق با نحوه ثانویه رعایت گردد دراولیه و

  کنترل و رعایت گردد) کنتور دیجیتالی(بندي طرف ثانویه  سیم

  :نکته مهم*

ه شدن دو سر به منظور جلوگیري از دستکاري و اتصال کوتا

،استفاده از ...  در اثر برف و یخ وگیري اندازه ترانسفورماتوراولیه 

 ترانسفورماتورکاور عایقی پلمپ دار بر روي کنکتورهاي اولیه 

  .الزامی است

به منظور اطمینان از عدم دستکاري  :  بدنهدرپوش پلمپ) 2-ب

داخل تانک امکان نصب پلمپ از طریق درپوش فوق قرارداده 

   . استشده

  از  بعد،  محفظه سلیکاژل مطابق با شکل:لیکاژل  یمحفظه س) 3-ب

توجه کنید که درپوش الستیکی باالي محفظه سلیکاژل و واشر  . گردد میهاي مربوطه نصب  بازرسی درمحل توسط سیم

  .اي محل قرارگیري محفظه قبل از نصب برداشته شودچوب پنبه

تور مربوطه وجهت زمین کترمینال ارت به همراه کن) اتصال ستاره ( اي ایجاد نقطه نول  بر: اولیه  ولتاژت ارترمینال) 4-ب

  . به سیستم چاه ارتی که براي این منظور ایجاد خواهد شد وصل و هدایت می شود.کردن قرارداده شده است 

مابین  ریکیجعبه ترمینال براي برقراري اتصاالت وسیم بندي وایجاد ارتباط الکت :ترمینال  جعبه )5-ب

 دیگر قرارداده شده وبه منظور عدم امکان دسترسی وایجاد تغییرات گیري اندازه و دستگاههاي گیري اندازهترانسفورماتور

 C.I.Tجا نمائی اجزاء ترانسفوماتور ) 2(شکل شماره  
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 کلیه توجه کنید .امکان نصب پلمپ از طریق سینی  شیشه اي درآن دیده شده است گیري اندازهدرسیم بندي مدار

   . آمپر ثانویه هستند 5یل جریانی به  داراي دو نسبت تبدC.I.Tترانسهاي جریان 

 ناچیز است ترانسفورماتور باتوجه به اینکه اختالف پتانسیل مابین اولیه وثانویه :بوشینگ ورودي وخروجی فاز )6-ب

   .گیرد میمطابق شکل انجام ) سه عدد ( ورود وخروج جریان از طریق یک سري بوشینگ 

 سطح روغن از طریق بایداي   دورهبازدیدهايطول  در مناسب عایقی، قبل از نصب و رد به منظور کارک:نما   روغن)7-ب

  .دقرارگیر دریچه روغن نما بازرسی شود سطح روغن باید دروسط روغن نما

  . باید در دوره هاي معین نمونه برداري شده و مورد تست قرار گیردترانسفورماتورروغن 

   شیر تخلیه روغن) 8-ب

  

 از نوع CITترانسفورماتور اندازه گیري ) سه فاز سه سیمه(به ماهیت و توپولوژي شبکه فشار متوسط ایران با توجه :توجه

.بکار گرفته خواهد شد) PTدو (اتصال فاز به فاز 

Lu 
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   :سهپیوست شماره 

  :).M.Pتابلوي سنجش  (گیري اندازهسیم بندي و نحوه اتصال لوازم 

از آنجا . بسیار مهم است) C.I.T (ترکیبی انرژيگیري  نتور به ترانسفورماتور اندازهگیري ک سربندي صحیح تجهیزات اندازه

شوند، اشتباه سربندي ممکن است  که هم ترانسفورماتور جریان و هم ترانسفورماتور ولتاژ به صورت سه فاز وصل می

وان مثال اگر ثانویه ترانسفورماتور به عن. گیري شود گیري و سوختن تجهیزات اندازه باعث ترکیدن ترانسفورماتور اندازه

شود که بدلیل جریان اتصال کوتاه،  پیچ جریان کنتور بسته شود، ترانسفورماتور ولتاژ اتصال کوتاه می ولتاژ به اشتباه به سیم

برعکس درصورتی که . گیري جریان کنتور نیز خواهد سوخت پیچ آن خواهد سوخت، عالوه بر این بخش اندازه سیم

انسفورماتور جریان به اتصاالت ولتاژ کنتور بسته شود، ترانسفورماتور جریان  حالت مدار باز خواهد شد، در ثانویه تر

 بدیهی است . وصل نیست)کنتور(گیري   اندازهولی به دستگاه برقدار و به شبکه متصل بودهصورتی که ترانسفورماتور 

 خواهد M.O.F  ترمینال اولیه- کنکتور کابل در بوشینگ ها مطابق با جهت ورود و خروجی CTکنترل جهت جریانها در 

  .بود

 از بکـارگیري  ترانـسفورماتور مدار مسیر جریان و بروز اشکال در کارکرد        باز شدن   دقت شود که به منظور جلوگیري از           

 مـصرفی  و عـدم ثبـت انـرژي   گیـري   از مـدار انـدازه    هر نوع فیوز در مسیر جریان و براي جلوگیري از خارج شدن کنتور              

 C.I.T  همچنین در مدت زمانی مابین برقداري تجهیزات و نصب کنتور باید ثانویه .مشترك  در مسیر ولتاژ خودداري شود

از سوي دیگر با توجه به آرایش انتخاب شده براي پست اندازه گیري هوایی باید دقـت  . اتصال کوتاه شود   ،در مسیر جریان  

نسفورماتور اندازه گیري رعایت شود و در صورتی که به ضرورت نوع آرایـش  شود که جهت ورود و خروج جریان در ترا  

  نیز متناسب با آن جهت معکوس گردد) اتصاالت کنتور(در اولیه جهت معکوس باشد در ثانویه
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  )چند نمونه انجام شده  ( :چهارپیوست شماره 

رت پایه کمکی و سه پایه جهت واگذاري        ، دو پایه اي به صو     ) تک ترانس (اگذاري انشعاب به صورت تک پایه اي        و

  M.O.F (C.I.T) و A.S.Sاز به صورت هوائی با اسـتفاده  ) چند ترانس(انشعاب در طرف اولیه براي ظرفیت هاي باال 

  : ها  کشور سایردر
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نقاط تبادل انرژي مابین فیدرهاي در   M.O.F (C.I.T) استفاده از

   عجبشیر–اصل پست هاي فوق توزیع بناب  حدف–همجوار 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 پارامترهـاي الکتریکـی بـا    گیـري  اندازهجهت   M.O.F (C.I.T)نصب

دسـتگاه   کیفیت برق با استفاده از       گیري  اندازهاستفاده از دیتا الگر و یا       

 )PQ-Analaizer(آنالیز کیفیت توان 
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  ز سکسیونر بر روي تک پایهواگذاري انشعاب هوایی با استفاده ا




