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ریزی و ریزی توسعه شبکه انتقال، معاونت برنامهدفتر برنامه

 شرکت توانیر امور اقتصادی

 

 

 

کیلوولت زیرزمینی در  230احداث پست  

 سنگاپور

 

کیلومتر  730با مساحتی حدود در کشور سنگاپور        
نفر بر کیلومتر مربع  8200مربع و تراکم جمعیتی معادل 

با توجه به این  .ای جدی استمحدودیت فضا مسئله
 230یک پست  قصد دارد SP Groupموضوع شرکت 

کیلوولت را که قرار است با یک پست قدیمی در 
Labrador  جایگزین شود، به صورت زیرزمینی احداث

ین پروژه پس از احداث به صورت آزمایشی، کند. ا
شرق آسیا خواهد اولین مورد پست زیرزمینی در جنوب

با دو مسئله در هنگام شروع این پروژه  SP Groupبود. 

رو بود. موضوع اول مواجهه با تأسیسات اساسی روبه
موجود زیرزمین همچون تأسیسات آب و فاضالب و 

مترو بود. عالوه بر های مربوط به سیستم همچنین تونل
های روی سطح زمین باید مدنظر ها و سازهاین ساختمان

در گرفتند. مسئله دوم اطمینان از استحکام بود. قرار می

احداث پست، دو تونل  به سایت فاصله بسیار نزدیک
تر بزرگراه، واحدهای مسکونی و از همه مهم قطار،

رگ اقیانوس وجود دارد. هرگونه حفاری در مقیاس بز

تواند مشکالتی را در هنگام نشست زمین و ایجاد می
ها به وجود آورد. حفاری به شکل آسیب به ساختمان

ای، فضای مستطیل نسبت به طراحی به شکل دایره
کند اما استحکام کمتری نیز دارد. کمتری را اشغال می

تصمیم بگیرد پست  SP Groupاین مسئله باعث شد تا 
زمینی بسازد. این و یا بادام 8 بیهزیرزمینی را به شکلی ش

ای شکل که با هم اندکی طراحی از دو قسمت دایره

اند، همپوشانی داشته و با یک دیوار میانی جداسازی شده
که قادر است نیروهای شدید زمین را  تشکیل شده است

 تحمل کند.
https://www.tdworld.com/intelligent-

undergrounding/installation-

techniques/article/21180089/singapore-goes 

underground-with-230kv-substation 

(81/12/2021)  

تست پشتیبانی اضطراری بر روی اتصال بین 

 لیتوانی و لهستان

 

 PSEو   Litgridچهارم دسامبر امسال،  در روز       
تست پشتیبانی  ،برداران شبکه انتقال لیتوانی و لهستانبهره

        اضطراری را برروی اتصال بین این دوکشور 
(LitPol Link انجام دادند. این تست با هدف اطمینان )

پس از بازگردانی و شروع مجدد سیستم قدرت لیتوانی 
از خاموشی، با استفاده از اتصال بین دو کشور و 
اتوترانسفورماتورهای جدید نصب شده در پست 

Alytus .شرایطی  به این منظور لیتوانی انجام شد
های لیتوانی بزرگترین نیروگاه در آن که سازی شدشبیه

اندازی مجدد و بلک اند و باید قابلیت راهخارج شده

 شبکه انتقال برقنامهماه 
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استارت را از طریق سنکرون شدن با لهستان داشته باشند. 
دچار خاموشی نشدند. در  این حالتمشترکین لیتوانی در 

هنگام انجام این تست سه پست انتقال لیتوانی و خطوط 
ین کشور جدا شدند. ها از شبکه قدرت امابین آن

ای و سیکل همچنین دو نیروگاه بزرگ تلمبه ذخیره
 هایاتوترانسفورماتور یکی از ترکیبی در لیتوانی به همراه

، LitPol Link مربوط به نصب شده در پست مبدلتازه 

در این تست مشارکت کردند و به صورت سنکرون با 
 شبکه LitPolبرداری شدند. اتصال سیستم لهستان بهره

قدرت بالتیک را به شبکه سنکرون قاره اروپا متصل 
مگاوات است و قابلیت  500 این اتصال ظرفیت کند.می

مگاوات را دارد. در حال حاضر شبکه  1000افزایش تا 
لیتوانی، لتونی و استونی به همراه روسیه و بالروس با 

با تنظیم فرکانس به صورت مرکزی  IPS/UPSسیستم 

برداری است. تکمیل اتصال این بهرهدر روسیه در حال 
ای اروپا و عملکرد سنکرون با لهستان، شبکه به شبکه قاره

 2025آلمان و دیگر کشورهای اروپا حداکثر تا سال 
 انجام خواهد شد.

https://www.tdworld.com/overhead-

transmission/article/21183683/lithuania-and-poland-

tests-emergency-support-on-electricity-interconnection 

 (14/21/2021)  

برای محاسبه ظرفیت  FERCقانون جدید 

 خطوط

 

، (FERC)کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال        

تر از شبکه انتقال قانونی را در جهت استفاده بهینه
تصویب کرد. این قانون سیاست جدیدی را در جهت 

اعالم  انتقال ظرفیت خطوطحداکثر تعیین و استفاده از 

دهنده خدمات ارائههای کرده است. از این پس شرکت
ظرفیت تنظیم شده با شرایط "شوند انتقال ملزم می

را جهت تعیین حداکثر ظرفیت خطوط در  "محیطی
به این  FERCبه کارگیرند.  انتقال مدتخدمات کوتاه

های استاتیک استفاده از ظرفیتنتیجه رسیده است که 
های خاموشی ها وباعث ایجاد محدودیتتواند می

های تراکم انتقال به و تحمیل هزینه غیرضروری

مشترکین شود. همچنین تعیین ظرفیت استاتیک باال برای 
پذیر نیست. خطوط از دیدگاه قابلیت اطمینان امکان

دهندگان خدمات انتقال، چه مطابق این قانون همه ارائه
بازارهای سازمان یافته، موظف در داخل و یا خارج 

های استفاده از خدمات هستند جهت ارزیابی درخواست
های تنظیم شده روز آینده، ظرفیت 10انتقال برای قبل از 

روز  10 بعد از هایبا شرایط محیطی و برای درخواست

های انتقال فصلی را اعمال کنند. همچنین ظرفیت ،آینده
برداران ای و بهرهمنطقه برق های انتقالسازمان ،این قانون

هایی ملزم کرده مستقل سیستم را به ایجاد سیستم و رویه
ظرفیت است که به مالکین شبکه انتقال امکان دهد 

روزرسانی خطوط خود را به صورت ساعت به ساعت به

های دینامیکی از ظرفیتکرده و حتی در صورت تمایل 
 خطوط استفاده کنند.

 

https://www.wrightlaw.com/ferc-orders-transmission-

providers-to-implement-ambient-adjusted-transmission-

line-ratings 

 

https://www.tdworld.com/overhead-

transmission/article/21212155/ferc-rule-to-improve-

transmission-line-ratings-will-help-lower-transmission-

costs 
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