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 مقدمه

وsf6ترانسفورماتورهاي عايق شده با گاز آن دسته از ترانسفورماتورها هستند كه در آنها از گاز به عنوان عايق

.خنك كننده استفاده مي شود

طرح هايي. در سال هاي اخير شاهد رشد سريع ترانس هاي عايق شده با گاز در كشورهاي آسياي شرقي هستيم

اين مسئله به خاطر. براي ساخت نيروگاه هاي زير زميني يا نيروگاه هاي سرپوشيده اين روند را سرعت مي بخشد

و فضاي اشغال شده در شهر هاي بزرگي است كه  نياز روز افزون به انرژي الكتريكي مشكالت مربوط به زمين

و چين با سرعت. دارند ، هنگ كنگ درخواست براي ترانسفورماتورهاي عايق شده با گاز به ويژه در ژاپن

. بااليي رو به رشد است

و ترانسفورماتورهاي عايق شده با گاز استفاده ميشود نياز. در پست هاي گازي از سوئيچگرهاي عايق شده با گاز

، فاكتورهاي كليدي براي استفاده از به  و كاهش قيمت كلي ، غلظت گازها تضمين ايمني در برابر آتش سوزي

. اين ترانس ها در پست ها مي باشند

و تا حد كالس 10000بيش از از ترانس هاي عايق شده با گاز در اين عرصه در حال 275kv-300MVAواحد

. كاركرد مي باشند

اين ترانسفورماتورها. در ژاپن آغاز به كار كرده است 1967عايق شده با گاز در سال اولين ترانسفورماتور

اين واقعيت حاكي از آن است كه كاركرد. به اوج رساندند 1990كاركرد رضايت بخش خود را در سال 

]1[. ترانسفورماتورهاي عايق شده با گاز رور به روز در حال پيشرفت است

يsf6سفورماتور عايق شده با گاز از زماني كه اولين تران ، شركت توشيباي ژاپن آينده در ژاپن ساخته شد

و تعديل  ي غير قابل اشتعال بودن بزرگي را براي اين دسته از ترانسفورماتورها كه داراي ويژگي هاي عمده

.كنندگي با مسائل زيست محيطي است را پيش بيني كرد

و فع پس از آن شروع به تحقيقات پيوسته. اليت هاي توسعه يافته كرده استپس از آن شروع به تحقيقات پيوسته

و تحقيقات گسترده اي را در زمين هساخت.و فعاليت هاي توسعه يافته كرد توشيبا فعاليت هاي فراوان

. ترانسفورماتور هاي عايق شده با گاز با ظرفيت باال انجام داده است
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]sf6]2شده با گاز اولين ترانسفورماتور عايق.1شكل

و ايمني باالي آنها از ، تاثيرات عايقي ترانسفورماتورهاي عايق شده با گاز با ويژگي هاي غير قابل اشتعال بودن

بسياري از تكنيك هايsf6از طرف ديگر سوئيچگرهاي عايق شده با گاز. ترانس هاي ديگر متمايز شده اند

ي گاز  را GISپست هاي گازي. را با هم تركيب ميكنندsf6پيشرفته و سوئيچگرها اين ترانسفورماتورها

و بازرسي  ، پيش گيري از حوادثو سهولت معاينه همزمان به كار ميگيرد كه موجب افزايش سطح ايمني

]2[. تجهيزات ميشود

ز ، مقاومت باال در متعاقبا نيروگاه هايي از اين نوع براي كاربردهايي مثل پيش گيري از آلودگي يست محيطي

و( برابر عوامل محيطي  اين نيرو گاه ها در آينده بيشتر مورد.و اشغال فضاي كم ايده آل هستند...) باد، تابش

و استفاده قرار مي گيرند .توجه
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و مزاياي استفاده از ترانسفورماتور هاي عايق شده با گاز SF6ويژگي ها

و پايداري حرارتي بسيار/ ويژگي هاي عايق بنديSF6 با گاز نسفورماتورهاي عايق شدهترا سرمايشي بسيار برتر

ي آغشته شدن تانك. خوبي دارند به عالوه اين ترانسفورماتورها داراي ويژگي هاي زير نيز هستند كه در نتيجه

و بي بوي  ، بي ضرر :ميباشندSF6به گاز غير قابل اشتعال

: قابليت اطمينان بااليي دارند.1

، و فعال در پوشش هاي فلزي زمين شده هستند از آنجايي كه در اين ترانسفورماتورها تمام بخش هاي داير

و سالم تر با قابليت اطمينان باالتري خواهد بود و نگهداري ان ها سريعتر و تعمير و معينه .بازرسي

:ممانعت از وقوع حوادث غير مترقبه.2

و ساختار غير قابل اشتعال در اين ترانسفورماتورها موجب كاهش عدم استفاده از عايق بندي با روغن

، تجهيزات اطفاي حريقيا تانك روغن مي  و عدم نياز به امكاناتي مثل جداره هاي نسوز احتمال آتش سوزي

.شود

ها.3 :فشرده شدن ابعاد پست

رهاي عايق شده با گاز فضاي مورد استفاده براي پست با اتصال مستقيم اين ترانسفورماتورها به سوئيچگ

و در نتيجه به امكانات كمتري نياز مي باشد .بسيار كوچكتر شده

تر.4 و عمر طوالني :نگهداري ساده تر

به دليل اينكه اين ترانسفورماتورها به طور كامل در پوشش هايي جا دارند كه هيچ تماسي با هواي اتمسفر

و غبار مي شودندارند، اين مسئله من و گرد و آلودگي با رطوبت پوشش. جر به رفع مشكالتي مثل عمركم

و غير فعال  و عمرSF6پايدار اجزا با گاز بدون رطوبت موجب كم شدن احتمال زوال مواد عايقي شده

و نگه داري دارد .ترانس را طوالني تر مي كندو نياز كمتري به تعمير
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5فصل

و مراجع  نتيجه گيري
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:نتيجه گيري

و خنك كننده استفاده مي كنند كه گازsf6از گازsf6ترانسفورماتورهاي عايق شده با گاز sf6به عنوان عايق

ي عايقي در سطوح ولتاژ باال كاربرد دارد و غير سمي است. به عنوان ماده با خواصي چون. گازي گلخانه اي

، عدم وقوع تجزيه در دماهاي زير  ، افزايش فشار بسيار ناچيز به هنگام 500خاصيت بازيابي درجه سلسيوس

و .در نتيجه ايمني باال در برابر انفجار تانك از عايق هاي ديگر متمايز شده است وقوع قوس

و به دليل ويژگي هاي برجسته اي چون اشغال فضاي كم، ايمني باال در برابر آتش سوزي اين ترانسفورماتورها

و عمر طوالني تر از ترانسفورماتورهاي با عايق روغني متمايز شده اند روزه مشكالتي چونام. نگهداري ساده تر

و نيز آلودگي هاي زيست محيطي ما را در مورد استفاده از ترانسفورماتورهايي  محدوديت هاي استفاده از زمين

و تركيب آن با سوئيچگرهاي گازي. با عايق گازي تشويق ميكند استفاده از اين ترانسفورماتورها در پست

و به خاطر ايمني  باالي اين ترانسفورماتورها ما مي توانيم پست ها را به موجب فشردگي ابعاد پست شده است

گرچه تكنولوژي استفاده از ترانسفورماتورهاي گازي هنوز رواج زيادي پيدا نكرده. صورت زير زميني بسازيم

و ژاپن كشوري است كه در استفاده از اين ترنسفورماتورها پيشتاز است ولي پيش بيني مي شود كه در سال  است

و خطري هاي آيند و با گسترش مشكالت زيست محيطي اين ترانسفورماتورها با استقبال بااليي رو به رو شوند ه

. جدي براي ترانسفورماتور هاي روغني محسوب شوند
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