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 Gas Insulated Transmission كه مخفف عبارت (GIL) خطوط انتقال انرژى الكتريكى با عايق گازي
Line  مي باشــد براي اولين بار در ســال 1972 اجرا شد، اين خطوط براي انتقال توان الكتريكي با ولتاژهاي 
فوق العــاده باال بين kv 245 تا  kv 550 كاربرد دارند. ســاختارGIL  معموالً شــامل هادي هاي آلومينيومي 
SF6 پر شده اند قرار گرفته اند. اين 

لوله اي شكل است كه درون لوله  هاي فلزي كه از مخلوط نيتروژن و گاز 
مخلوط گاز، عمل ايزوله كردن هادي، از محيط اطراف را بر عهده دارد.

مهم ترين انگيزه در توسعه ي هر چه بيشتر هادي هاي لوله اي براي مسيرهاي طوالني و ولتاژهاي باال، كاهش 
چشم گير هزينه ها بود. بنابراين از اين سامانه مي توان براي فواصل باالتر از چند ده كيلومتر نيز استفاده كرد.

اين كاهش هزينه به داليل زير مي باشد:
• سازگاري مشخصات فني تأسيسات GIL با تأسيسات الكتريكي مورد استفاده در خطوط انتقال مرسوم

• سادگي و تحت استاندارد بودن قطعات و تجهيزات مورد استفاده شده در اين فناوري
SF6 يا نيتروژن (N2) و يا تركيبي از اين دو گاز براي ايجاد ايزوالسيون بهتر

• استفاده از گازهاي 

 خطوط انتقال انرژي
الكتريكي با عايق گازي

G I L مهندس سيد اسماعيل امام جمعه
esmailemamjomeh@gmail.com

 ،GIL : واژه هاى كليدى
خطوط انتقال، 

روش هاى نصب، 
سازگارى الكترومغناطيسى
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طرح و ساختار پايه 
در خطوط انتقال بــا عايق گازي، هادي ها به صورت 
لولــه اي و  يكپارچــه، از آلياژ آلومينيــوم كه داراي 
مقاومت پاييني اســت درســت مي شــوند تــا تلفات 
انتقــال تا حد امكان كم گردد. ايــن لوله ي يكپارچه 
همچنين براي حمل جريان القايي برگشتي نيز استفاده 
مي گردد و باعث مي شــود ميدان مغناطيســي كاهش 
يابد؛ تا حدي كه مي توان از آن چشم پوشي كرد. اين 
هادي درون لوله ي فلزي كه آن را احاطه كرده است 
توســط بوشــينگ هايي1 كه نقش ايزوالتور از جنس 
رزين اپكســي يا عايق هاي ديگر را دارند و در مقابل 
تنش هاي مكانيكي داراي مقاومت هســتند، در مركز 
فضاي لوله ي فلزي به طور مستقيم  نگه داشته مي شود 
و توسط اين بوشينگ ها پشتيباني مي گردد. طرز قرار 
گرفتــن هادي در لوله ي اصلي به دو شــكل اســت؛ 
يكي به صورت تك هادي و ديگري به صورت ســه 

هادي.
  SF6

براي عايق كردن اين ســامانه از تركيب  دو گاز 
  SF6

و N2   اســتفاده مي كنند. اگر به تنهايــي از گاز 
استفاده شود اين عمل باعث افزايش هزينه ها مي گردد. 
  GILتحقيقات مؤسســه ها و سازندگان ســامانه هاي
SF6  و 

نشان مي دهد كه در صورت استفاده از تركيب

1-spacer

نيتروژن هزينه هاي توليد با توجه به سطح ولتاژ حداقل 
تا 20٪   كاهش پيدا مي كند.

بــراي دادن زوايا به مســير خطــوط GIL مي توان از 
زانويي هايــي كــه براي ايــن منظور طراحي شــده اند 
استفاده كرد. زاويه اي كه مي توان به اين زانويي ها داد 
از 4  تا 90 درجه قابل تغيير اســت و به صورت اتصال 
لبه به لبه به ساير قسمت ها متصل مي گردد. براي اتصال 
اجزا و گســترش طول اين خطوط از  ابزار جوشكاري 
پوســته اي اســتفاده مي شــود، كه اين اعمــال به طور 

خودكار و منظم و توسط رايانه كنترل مي شوند.

سازگاري الكترومغناظيسي
طبق نتايج به دســت آمده از بررســي ســامانه هاي     
ايــن گونه خطوط داراي ميدان مغناطيســي   GIL
كمتري نســبت به خطوط انتقال متداول هســتند و 
در جاهايي كــه بايد ميدان مغناطيســي كمتري در 
محيط وجود داشــته باشــد همچون بيمارســتان ها، 
مكان هاي بســته اي كــه در آن تجهيــزات ارتباط 
از راه دور قــرار دارنــد و اتاق هــاي كنترل پرواز 
بيش تــر از اين خطوط اســتفاده مي شــود. به همين 
خاطر هســت كه خطوط GIL بايد انعطاف پذيري 
زيــادي در تعييــن مســيرهاي احــداث، نصــب و 

بهره برداري داشــته باشــند. 
علت ســازگاري الكترومغناطيســي خطوط GIL اين 
اســت كه پتانسيل زمين بر روي هادي داخل لوله  تأثير 
مي گذارد، در واقع شار جريان ها در لوله ي فلزي و هادي 
لوله اي نسبت به هم يك اختالف فاز 180 درجه دارند. 
اين اختالف فاز باعث مي شــود دو ميدان مغناطيســي 
روي هم قــرار بگيرند و يكديگر را خنثي كنند. زماني 
كه يك خــط انتقال با عايق گازي در عمق يك متري 
زمين دفن مي شــود اندازه ي ميدان در ســطح باال و در 
فاصلــه ي 0/5 متري آن كمتر از μT 5 اســت، اين در 
صورتي اســت كه اين مقدار در كابل هاي XLPE و 
خطوط هوايي از مقدار بسيار بيشتري برخوردار است. 
در شكل 3 نمودار جهت مقايســه ي ميدان مغناطيسى  

GIL   با ديگر خطوط انرژي صورت گرفته است.

 GILشكل 2. قابليت ايجاد زاويه در مسير 

 شكل1. مسير هادي درون لوله ي فلزي
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 GIL روش هاي نصب خطوط
1. نصـب بـه صـورت مدفون شـده در زير 

خاك 
در ايــن حالت خطوط در برابر خوردگي ســطحي 
محافظت مي شوند و اين امكان به وجود مي آيد كه 
اين سامانه را بتوان از مسيرهايي با خاك هاي آلوده 

نيز عبور داد.
با توجه به اين خصيصه كه ميدان مغناطيسي در اين 
خطوط انتقال در سطح زمين در حداقل مقدار خود 
قرار دارد، مي تــوان از زمين بدون هيچ محدوديتي 
براي كارهاي مختلف اســتفاده كــرد. زيرا كاهش 
ميدان باعث كاهش چشــم گير حــرارت مربوط به 
خاك مى شود و اثرات مخرب بر محيط زيست در 

اين روش بسيار كم است.

2. نصب درون تونل
در اين روش تونلي از ســازه هاي پيش ســاخته تهيه 
  GIL  مي كنند كه مراحل نصب را براي سامانه هاي
ســاده و سريع مي ســازد. ســازه هاي پيش ساخته را 
درون يك كانال قرار مي دهند، ســپس روي آن را 

پر مي كنند.
اين تونل  باالي  از زميــن  اين روش مي توان  با 
بــه طور كامل بــراي اهداف مختلف اســتفاده 
كــرد. تنها يــك مقدار ناچيــز گرما از اطراف 
به ســطح خــاك منتقل مي گردد   GIL خطوط 

كه قابل چشم پوشــي اســت.

3. نصب بر روي سطح زمين
احداث تأسيســات بــر روي زمين روش ديگري 
اســت كه مي توان از آن استفاده كرد، بايد توجه 
داشــت كه GIL در برابر آلودگي هاي محيطي، 
گرما و تشعشــعات خورشيد تا حد زيادي مصون 
اســت، و اين از امتيازات بارز اين نوع از خطوط 

انتفال انررژي اســت.

 GIL مزاياي خطوط
به طور كلي مي توان مزاياي خطوط GIL را به قرار 

زير برشمرد:
• سرعت و سهولت نصب 

• تلفات مقاومتي كم
• تلفــات خازني كم به دليل كاهش كاپاســيتانس 

خط
• امــكان انتقال توان هاي باالتر نســبت به خطوط 

انتقال انرژي مرسوم
• عدم نياز به ســامانه هاي خنك كننده (استفاده از 

جريان طبيعي هوا)
• غير قابل اشتعال

• قابليت تعمير و نگهداري در مدت زمان كم
• مصون از فرسودگي

• سازگار با محيط زيست
• داراي هزينه ي كلي كمتر نســبت به ســامانه هاي 

مرسوم

نمونه  اي از استانداردهاي موجود براي بهره  
GIL  برداري از خطوط

تمامي طراحي ها و تســت هاي صــورت گرفته براي 
اين گونــه خطوط طبق اســتاندارد  IEC 61640 با 
 HV gas-insulated transmission عنــوان 
 lines for rated voltages of 72.7 kV
”and above  انجام مي شــود. در اين اســتاندارد 

پارامترهاي تست به قرار زير تعيين شده اند:
٥٥٠ KV ولتاژ نامي؛ باالتر از

 ١٥٥٠ KV ولتاز نامي استقامت در برابر صاعقه؛ باالتر از
 ١٧٥٠ KV ولتاژ نامي سويچينگ؛ باالتر از

٤٠٠٠ A جريان نامي؛ باالتر از
جريان اتصال كوتاه نامي؛ باالتر از 63 در 3 ثانيه

 63  KA جريان خطا ناشي از قوس الكتريكي؛ باالتر از
در 0/5 ثانيه

توان نامي انتقالي در ســامانه ي ســه فــاز؛ باالتـــر از 
  ٣٠٠٠ MVA

تركيــب عايــق گازي؛ مخلــوط  SF6  و نيتــروژن 
(N2)

در حالتــي كــه كابل دفــن شــده اي، در زير زمين 
داشــته باشيم به دليل محدوديت حرارتي و گرمايي 
مقدار جريان نامي كمتر از  A ٢٠٠٠ مي باشد. در 
خطــوط هوايي اين مقدار را مي تــوان بيش تر كرد 
ولي بــه همان نســبت تلفات خط نيــز افزايش پيدا    

مي كنــد.

نتيجه
خطوط انتقال با عايق گازي يكي از فناوري هاي قابل 
توجه در عرصه ي انتقال توان الكتريكي در ولتاژها و 
توان هاي خيلي باال است كه عملكرد موفقيت آميزي 
در 30 ســال گذشــته داشته اســت. اين گونه خطوط 
بدون داشــتن نياز به پركردن دوباره ي عايق گازي و 
يا  به وجود آمدن خطاي جدي در آن به روند كاري 

خود ادامه مي دهند.
ايجاد ميدان هاي مغناطيسي خيلي ضعيف در اطراف 
ســامانه ي  GIL و غير قابل اشتعال بودن اين سامانه 
در صــورت بــروز خطاهاي داخلي بيــش از پيش بر 

موفقيت اين سامانه ها افزوده است.

 

 

 ٤٠٠ kv ١٠٠٠ و MVA شــكل 3. مقايســه ي ميدان مغناطيســي در ســامانه هاي مختلف انتقال انرژي براي يك ســامانه ى دو مداره
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