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 گروه تخصصي خطوط انتقال نيرو

  
  : هاي پرظرفیت مزایا و معایب هادي از اي خالصه

زیر بـه خالصـه اي از   داراي مزایا و معایبی است که در در خطوط انتقال نیرو هاي پرظرفیت  استفاده از هادي
  .آنها اشاره می گردد 

  
  :الف ـ مزایاي استفاده از هادي پرظرفیت

 طع برابر، در یک سطح مق ACSRهاي  حمل جریان بیشتر نسبت به هادي -1

 ACSRهاي  دماي کاري پیوسته باالتر نسبت به هادي -2

هاي پرظرفیت به جاي خطوط انتقال موجود، هزینه و زمان اجراي خطـوط جدیـد و    با جایگزینی هادي -3
 .کند هاي ناشی از تملک و خرید اراضی، کاهش چشمگیري پیدا می همچنین محدودیت

  
 :هاي پرظرفیت ب ـ معایب استفاده از هادي

 هاي پرظرفیت ت هاديقیم -1

باشـد ، از ایـن رو    مـی  ACSRهـاي متـداول    قیمت هادي بیش ازهاي پرظرفیت  از آنجا که قیمت هادي
ها به منظور احداث این نـوع خطـوط بیشـتر از هزینـه تهیـه       گذاري جهت تهیه این هادي هزینه سرمایه

 .باشد می ACSRهاي متداول  هادي

 ور جریان زیادمصرف باالي توان راکتیو به دلیل عب -2

ها قادرند جریان باالیی را از خود عبور دهند، ایـن امـر باعـث مصـرف بـاالي تـوان        از آنجا که این هادي
از این رو باید ایـن  . شودمی  هاي خط راکتیو شبکه و در نتیجه پدیده فروپاشی ولتاژ در بسیاري از بخش

هـاي   تیـو مصـرفی خـط، اسـتفاده از خـازن     پدیده به دقت مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به توان راک
 .هاي آن نیز در نظر گرفته شود ساز لحاظ گردیده و هزینه جبران

 ها آالت و ادوات پست تعویض یراق -3

آالت خطـوط انتقـال و ادواتـی از     ها قادرند در دماهاي باال کار کنند، از این رو یراق از آنجا که این هادي
هستند باید بتوانند حرارت تولیدي ناشی از عبـور جریـان را تحمـل    ها در تماس  ها که با این هادي پست
  .باشند هاي متداول، بزرگتر و گرانتر می آالت هادي ها نسبت به یراق آالت این هادي بنابراین یراق. کنند
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 گروه تخصصي خطوط انتقال نيرو

 هاي پرظرفیت پایداري شبکه بعد از خروج خطوط با هادي -4

هاي بسیار باالیی را از خود عبور دهنـد، از ایـن رو خـارج     هاي پرظرفیت قادرند که توان از آنجا که هادي
از ایـن رو بررسـی   . تواند مشکالتی را بـراي پایـداري شـبکه بوجـود آورد     شدن هریک از این خطوط می

  .پایداري شبکه بعد از خروج این خطوط از اهمیت فراوانی برخوردار است
 لفات توانافزایش ت -5

هـاي پرظرفیـت، در صـورت نیـاز بـه       هاي متـداول و هـادي   با فرض مقاومت الکتریکی یکسان در هادي
افزایش جریان تا حد دو برابر، با توجه به اینکه تلفات با تـوان دوم جریـان رابطـه دارد، بنـابراین مقـدار      

  .گردد تلفات توان، با دو برابر شدن جریان، چهار برابر می
  

 معایـب فـوق     هاي پرظرفیت بـه دلیـل    توان بیان کرد که استفاده از هادي به طور خالصه میو در نهایت 
نیاز بـه افـزایش    امکان احداث خط جدید موجود نبوده و ،بدلیل محدودیت زمینفقط در مواردي که 

ـ قرار گیرو استفاده ، باید مورد بررسی  باشدمی موجود با طول کوتاه ظرفیت خطوط  از  د و اسـتفاده ن
و باال رفتن  زیاد بدلیل افت ولتاژبلند یا و متوسط  هايو با طولها در خطوط جدیداالحداث  این هادي

  .صرفه اقتصادي نداردشبکه تلفات 
  


