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روشهاي محدودسازي رجيان اتصال کواته رد شبكه اهي قدرت
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چكيده
لزوم محدودسازي جريانهاي خطا مستلزم شناخت جريان اتصال كوتاه ،علل و اثرات افزايش آن و همچنين آثار مخرب اين جريانهاي
خطا در شبكه مي باشد .زيرا با وجود آثار مخرب اتصال كوتاه ،محدودسازي آن ميتواند از بسياري از تلفات مانند تخريب تجهيزات،
ناپايداري شبكه و غيره جلوگيري نمايد .ابزاري كه امروزه به منظور محدودسازي جريان اتصال كوتاه بكار ميرود محدود كننده جريان
خطا )  ( FCL : Fault Current Limiterميباشد ،كه در انواع مختلفي وجود دارد.
يك محدودكننده جريان خطا بايد داراي قابليتهاي خاصي باشد تا بتواند در مدت زمان مناسب ،جريان خطا را به ميزان معيني محدود
سازد.
در اين مقاله به بررسي روشهاي مختلف محدودسازي جريان خطا پرداخته و در اين راستا انواع محدود كننده هاي جريان خطا و
مكانيسم عملكرد آنها مورد بررسي قرار مي گيرد .همچنين با معرفي محدودكننده هاي جريان خطاي ابررسانايي به عنوان يكي از انواع
محدودكننده هاي جريان خطا به مقايسه اين محدودكننده با ساير محدود كننده ها پرداخته شده كه نتيجه اين مقايسه برتري اين نوع
محدودكننده نسبت به انواع ديگر در بسياري از زمينه ها ميباشد.
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 -1مقدمه
گسترش روز افزون تكنولوژي باعث رشد سريع شبكه هاي برق گرديده كه اين نيز خود معلول رشد بار مصرفي و بالطبع آن توليد بيشتر
انرژي الكتريكي ميباشد و برآيند مسائل فوق باعث ازدياد قدرت سطح اتصال كوتاه شبكه هاي قدرت ميگردد .در واقع مورد اخير باعث
ميگردد كه تجهيزات حفاظتي قبلي ،ديگر پاسخگو نباشند و نياز به تعويض آنها ميباشد .در ضمن طراحي كليدهاي قدرت با قدرت قطع
بسيار باال خيلي گران تمام مي شود .لذا استفاده از محدود كننده هاي جريان خطا راه حل مناسبي براي رفع اين مشكل ميباشد تا بتوان
بدون توجه به افزايش قدرت اتصال كوتاه شبكه و نگراني از توليد كليدهاي با قدرت قطع باال ،از همان كليدهاي قبلي استفاده شود و
قدرت قطع كليدهاي جديد را همانند گذشته انتخاب نمو د .محدود كننده هاي جريان خطا در گذشته به كمك سلفهاي محدود كننده
ساخته مي شد و به اين ترتيب عمل مي نمود كه با تشخيص خطا بوسيله سنسور جريان ،و با فرمان الزم به كليد هاي قدرت و با وارد
كردن يك سلف در سر راه اتصال كوتاه جلوي جريان خطا را مي گرفتند .امروزه با پيشرفت دانش در زمينه ابررساناها و پيدايش مواد
ابررسانايي با دماي باال ،امكان ساخت محد ود كننده هاي جريان مختلف و با عملكردهاي متفاوت كه قابليت نصب در نقاط مختلف شبكه
را دارند فراهم گشته است  .درضمن ،اطمينان و سرعت بسيار باالي اين محدود كننده ها نسبت به محدود كننده هاي قبلي بسيار بيشتر
بوده و با وجود آن ،قيمت و تكنولوژي ساخت آنها بسيار به صرفه تر مي باشند.

 - 2علل واثرات افزايش جريان اتصال کوتاه
هر گونه عملكرد غير عادي در سيستم قدرت كه در واقع ناشي از وقوع حادثه اي در شبكه باشد اصطالحاٌ خطا ناميده مي شود .مهمترين
و خطرناكترين خطا در سيستمهاي قدرت ،وقوع اتصال كوتاه مي باشد .جريان ناشي از وقوع اتصال كوتاه يكي از عوامل بسيار موثر در
آرايش  ،ظرفيت الكتريكي و مشخصات مكانيكي تجهيزات به كار گرفته شده در شبكه هاي الكتريكي مي باشد .
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جريان اتصال كوتاه از دير باز تا كنون يكي از معضالت عمده سيستمهاي قدرت بوده و همواره شبكه هاي الكتريكي و تجهيزات موجود
سيستم قدرت را با مشكالت عديده اي مواجه ساخته است .با ازدياد سطح جريان اتصال كوتاه بنا به عللي كه اشاره خواهد شد اثرات
مخرب و مشكالت ناشي از اين افزايش ،كار گزاران سيستمهاي قدرت را امروزه با مشكل بزرگ مقابله و مهار چنين جرياني در مدت زمان
مناسب مواجه ساخته است.
از عوامل موثر در افزايش جريان اتصال كوتاه سيستمهاي قدرت مي توان به موارد عمده زير اشاره نمود:






گس
س
ازفايش توليد و ترش شبكه اهي انتقال و توزيع هب جهت اپ خگويي هب رشد رسيع تقاضا.
اتصال داخلي شبكه اه هب يکديگر.

احداث خطوط موازي رباي ازفايش انتقال قدرت .

نصب خازنهاي رسي رباي جبران سازي خطوط ،جهت ازفايش تواانيي رد انتقال توان.

موارد فوق كه در جهت پاسخگويي به نيازهاي سيستم قدرت از قبيل پايداري ،قابليت اطمينان رشد تقاضا و ...اجرا مي شوند  ،باعث
ازدياد سطح اتصال كوتاه گرديده و مشكالت ناشي از آن ،اثرات مخرب و هزينه هاي هنگفتي را به سيستم تحميل مي كند .با ايجاد
شبكه هاي سراسري و تاسيس نيروگاههاي پر قدرت به هم پيوسته امكان بوجود آمدن اتصالي ها در شبكه بيشتر و صرف هزينه متعارف
غير قابل اجتناب گرديده است.

از اثرات مخرب و مسائلي که افزايش جريان اتصال کوتاه به دنبال دارد ،موارد ذيل قابل ذکر مي باشد:
 -1ازدياد نيروهاي ديناميكي حاصل از افزايش جريان اتصال كوتاه ،فشار زيادي بر تجهيزات شبكه از قبيل ترانسفورماتورها ،مدارشكن ها،
ژنراتورها و ...وارد مي سازد .با ازدياد جريان اتصال كوتاه تجهيزات قبلي توانائي تحمل چنين جرياني را نداشته و از اين رو هزينه
تعويض و تبديل تجهيزات بر سيستم تحميل مي شود.
 -2افزايش ولتاژهاي بازيافت و گذرا ناشي از ازدياد جريان اتصال كوتاه ،عايقبندي تجهيزات سيستم را تهديد مي كند و همانگونه كه
مي دانيم يكي از هزينه هاي عمده تجهيزات شبكه مسئله عايقبندي مي باشد.
 -3به دليل افزايش جريان اتصال كوتاه  ،ت جهيزات شبكه به خصوص ترانسفورماتورها و ژنراتورها با مسئله ازدياد انرژي حرارتي ناشي از
آن مواجه مي شوند.
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 -4يكي از عوامل موثر در ناپايداري سيستمهاي قدرت وقوع اتصال كوتاه بوده كه افزايش اين جريان باعث ناپايداري بيشتر سيستم مي
شود .هر چه ميزان و مدت زمان بر قراري اين جريان بيشتر باشد ،پايداري سيستم با مشكل جدي تري مواجه خواهد بود.
 -5براي جلوگيري از افزايش جريان اتصال كوتاه از موازي نمودن ترانسفورماتورها ممانعت به عمل آمده كه منجر به كاهش قابليت
اطمينان پست مي گردد.
 -6ازدياد جريان اتصال كوتاه ،مسئله تعويض مدار شكن ها با قدرت قطع باالتر وهزينه هاي ناشي از آن را به دنبال دارد.
 -7افزايش جريان اتصال كوتاه باعث قطع برق وبالطبع كم شدن قابليت اطمينان سيستم مي گردد.
 -8با ازدياد جريان اتصال كوتاه خطاي نسبت تبديل ترانسفورماتورهاي جريان ناشي از اشباع اين عناصر بيشتر مي گردد.
با توجه به اين اثرات مي توان لزوم محدود سازي جريان اتصال كوتاه  FCLرا مطرح نمود.

 - 3لزوم محدود سازي
پيش بينيهاي الزم براي بهره برداري عادي از سيستم  ،قسمت عمده هزينه هاي سرمايه اي و عملياتي را در بر مي گيرد ،اما سيستمي
كه تنها از اين ديدگاه طراحي شده باشد چه بسا پاسخگوي نيازهاي امروزي نبوده و بروز عيب در تجهيزات شبكه هاي انتقال و توزيع
سبب خاموشيهاي تحمل ناپذير مي شود و از اين رو بايد پيش بينيها و تدابير ديگري انجام داد تا خسارتهاي وارد بر دستگاهها و قطع
جريان برق در هنگام بروز عيب به حداقل كاهش يابد .توجه به اين امر ضروري است كه در صورت بروز خطا خيلي از پااليشگاهها در
زمينه توليدات صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي در اين زمينه مستثني نبوده و بايستي از اتفاق چنين مواردي به شدت جلوگيري شود .لذا
در اين راستا در خصوص موارد مشروحه دو راه حل به نظر مي رسد:

ح
راه ل اول :رد نظر رگفتن خصيصه اهيي با هدف جلوگيري از ربوز عيب رد رطاحي.

ح
راه ل دوم :اتخاذ تدابير و روشهايي هک رد هن گام ربوز خطا خسارتها را کاهش دهد.
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در طراحي سيستمهاي جديد از هر دو راه حل به درجات مختلف با توجه به جنبه هاي اقتصادي در شرايط خاص استفاده مي شود و هر
روز پيشرفتهايي محسوس تر در جهت افزايش قابليت اطمينان تجهيزات صورت مي پذيرد .اما از سوي ديگر وابستگي به انرژي الكتريكي
هر روز بيشتر شده و در نتيجه اگر چه احتمال بروز عيب كاهش مي يابد ،اما قطع برق نيز تحمل ناپذيرتر مي شود.

م
تالش رباي جلوگيري کامل از پيدايش خطا ارگ غير مکن نباشد ،دست کم از لحاظ اقتصادي غيرموهج است  .باالرخه دري يا زود

اقنون کاهش رب گشت رسماهي ،آاثر خود را نشان مي دهد.

زمان رسيدن به اين حد در سيستمهاي مختلف و در بين اجزاي گوناگون سيستم فرق مي كند ،اما وقتي به اين حد رسيديم هزينه
بيشتري براي جلوگيري از بروز خطا ها مواجه مي شود .از اين مرحله به بعد سودمندتر آن است كه وقوع عيب را مجاز بشماريم و در
عوض ،چاره اي براي كم كردن دامنه خسارات آنها بينديشيم .
اتصال كوتاه بيشترين اهميت را در ميان خطاهاي سيستم قدرت به خود اختصاص مي دهد .حفاظت شبكه و جدا سازي دستگاه يا
قسمت اتصالي ،قطع جريان اتصال كوتاه و جلوگيري از اثرات آن در شبكه به عهده مدار شكن ها مي باشد .اما با توجه به موارد ذكر شده
و هم چنين رشد سريع جريان اتصال كوتاه ،طراحي و ساخت مدار شكن هايي كه جريان هاي فوق را در مدت زمان مناسب قطع نمايند
بسيار سخت و مستلزم هزينه هاي هنگفت مي باشد .حتي با وجود ساخت چنين مدار شكن هايي نمي توان از عبور جريان اتصال كوتاه
در چند پريود اول جلو گيري نمود و لذا سهم عمده اي از مشكالت ،همچنان باقي مي ماند ضمن اينكه مسئله ازدياد ولتاژهاي بازيافت و
گذرا نه تنها رفع نميگردد ،بلكه تشديد شده و عايقبندي شبكه را با مشكل مواجه ميسازد.
بنابراين براي مقابله با جريان اتصال كوتاه و محدود سازي آن ،وجود وسيله اي كه جريان را قبل از رسيدن به اولين شرايط ماكزيمم مهار
سازد ،ضروري مي نمايد .در صورت اجراي چنين عملي مي توان ادعا نمود كه كليه اثرات جريان اتصال كوتاه تا حد بسيار مطلوب مرتفع
گرديده است.
بنابراين با توجه به موارد مشروحه و صرفه جوئي انرژي در صنعت برق ،و صنعت نفت  ،گاز و پتروشيمي و رعايت شرايط ايمن تر در اين
خصوص ،در ادامه و مراحل بعدي به توضيحات بيشتري در اين زمينه خواهيم پرداخت.....

ادامه دارد....
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