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 دهیچك

GIL یهستند كه قادر به انتقال توانها یاز خطوط انتقال انرژ یدی، نسل جدیق گازیا خطوط انتقال با عای 

نان باال هستد. یب اطمی( و با ضریدرصد قدرت انتقال 0011/0ن تلفات )یمگاولت آمپر با كمتر 2500ش از یب

بهره  یده است تا شركتهایباعث گرد یابید بازاریجد یمهابرق و مكانیز یجاد تغییر ساختار در شبكه هایا

به  یندیچهره ناخوشا یین انتقال گردند. از آنجا كه احداث خطوط هواش توایل به افزایشبكه متما یبردار

را عرضه  GIL یستم انتقال انرژیده سیها، اید نظر در طراحیدهد، لزوم تجدمی یشهرها و مناطق مسكون

 نموده است.

در نحوه  یراتییگردد و با گذشت زمان تغمیش بر یسال پ 30به  GILن خط ینكه تجربه اولیبه ا با توجه

 گردد.می یاز آن معرف ین نوع خط به وجود آمده است، در ابتدا خالصه ایا یساخت و اجرا

GIL : Gas Insulated Transmission Lines . 

قرار گرفته و بدنه  یا متداول و مورد بهره برداریمرسوم سالهاست در دن یهایبا هاد یاحداث خطوط فشار قو

فشار  یروگاهها به پست هاین یارتباط یز شده اند و نقش اصلیها تجهین هادیبا ا یفشار قو یشبكه ها یاصل

 باشند.مین كشورها و قاره ها را عهده دار یز ارتباطات بیو انتقال به مراكز مصرف و ن یقو

ها و خطوط مدرن یرامون ابداع هادیقات پیهمواره تحق یسنت یهاین خطوط با هادیهمزمان با استفاده از ا

 یطیست محیشتر، تلفات كمتر و اثرات سوء زیبه لحاظ انتقال ب یدر انتقال انرژ یداتیته و تمهادامه داش

 ده اند تا ضمنید ابداع گردیجد یفن آور ها و خطوط باین اقدام ، هادیكمتر بوجود آمده است و به موازات ا

داشته  یكمتر یطیست محیر زینكه تاثیبرخوردار بوده و مهم ا یم كمتریداشتن قدرت انتقال مناسب از حر

 اند.را عرضه نموده GIL یستم انتقال انرژیده سین اساس ایباشند و بر ا

ر و ین طرح فراگیا یلی، به دال یبه عنوان خطوط انتقال انرژ GILپس از ظهور و احداث نسل اول خطوط 

بود.  ییو هوا ینیزمسه با كابل ین خط در مقایلومتر اینه تمام شده هر كین مسئله ، هزینشد. اول یجهان

درصد با توجه به سه عامل  50زان ینه ساخت و احداق آن به میكاهش هز یقات براین از دهه نود تحقیبنابرا

 ر صورت گرفت :یز
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 خط : یاستاندارد نمودن اجزا 

 .GILستم یساده كردن س یزات و قطعات شامل اعضاء متفاوت برایتجه ارائه طرح مدوالر برای

 یاجرا یجوش برا ینهایك نمودن ماشین و كاهش زمان اجرا و اتوماتیروش خواباندن در زم ینه سازیبه 

 اتصاالت در محوطه : یات جوشكاریعمل

انعطاف  یخمها یریحمل و نقل قطعات بلندتر به منظور كاهش اتصاالت در كارگاه، به كارگ یبرا یداتیتمه

 .یزات خمشیكاهش تجه یر برایپذ

 تروژن :یاستفاده از گاز ن 

 80كه حدود  یشود . به طورمیق استفاده یتروژن به عنوان عاینه ها ، عمدتا از گاز نیبه منظور كاهش هز

 شود.مین یتام 6SFدرصد توسط  20تروژن و یق با نیدرصد عا

ن طرحها به یشوند. امیشوند احداث مین دفن یكه در زم Gilد یل جداست كه خطوط انتقا 30حدود 

ن كار را یدا نشده است كه ایپ یمناسب یهنوز راه حل اقتصاد یرود چون از لحاظ اقتصادمیش یپ یكند

 نه كند.یبه

از به خطوط انتقال است اما یش نین امر باعث افزایداشته است و ا ینده ایت رشد فزایر جمعیاخ یدر سالها

م كابلها یر دكل و حرین زی)زمن ی، هدر رفتن زمید عمومیل زشت شدن دیاز قب ین امر باعث بروز مشكالتیا

 است.(

 ارائه شده است كه عبارتند از : یداتین در آغاز دهه نود تمهیبنابرا

 دكلها. یبهبود شكل ظاهر -

 باشد. كه از لحاظ منظره مناسب یها به گونه ادكل یبهبود نرم افزار طراح -

 .ینیر زمیانتقال ز یكابلها یشرفت تكنولوژیپ -

ولتاژ انتقال  یباال یتوان در رده هامیتوان را  یر باالین خاطر كه مقادیاسب است به اار منین روش بسیكه ا

 داد.


