
  معرفي كتاب

  
  

  



پست هاي فشار قوي/به كوشش كارشناسان شركت مهندسين مشاور راحي جامع ط
  ۱۳۹۵تهران.نوربخش، -موننكو ايران .

  Electric –substations-Design and construction.۲طرح و ساختمان -پست ها-برق.۱

  .فشار قوي برق ۴انتقال .-.برق نيرو۳

هاي فشارقوي كامالً  در سلسله كتابهاي تاليف شده توسط شركت موننكو ايران، جاي خالي كتاب طراحي پست
نمود كه خوشبختانه با همت همكاران، كارشناسان و مديريت معاونت انتقال و توزيع نيرو شرکت،  خودنمايي مي

افزارهاي مهندسي افزارها و سختفزون نرمآوري، رشد روز ا با پيشرفت علم و فن. رسيد.اين مهم نيز به سرانجام 
ها اهميتي بيش از پيش داشتن و افزايش ذخيره دانشي سازمانروز نگهبه  و نيز توسعه و تعريف مفاهيم نوين،

گردند که نقش چشمگيري در ارتقاي سطح كيفي  ها محسوب ميهاي سازمانترين سرمايه يافته و يکي از اساسي
از اينرو، كتاب حاضر که حاصل تالش و تجربيات  برداري در صنعت برق کشور دارند. هاي توسعه و بهره طرح

المللي و تراز اول  هاي بين هاي داخل و خارج از کشور و در عرصه رقابت با شرکت ارزنده اين مهندسين در پروژه
باشد در  المللي مي هاي بين دنيا در زمينه خدمات مشاوره، مطالعات مهندسي و طراحي تفصيلي و جزئيات پروژه

  نه فصل تدوين گرديد.
هاي فشارقوي در سيستم قدرت،  در فصل اول از كتاب، به كليات و معرفي مفاهيم اساسي از جمله نقش پست

هاي فشارقوي، مفاهيم طراحي پايه، مفهومي و تفصيلي و در انتها به  ريزي توسعه شبکه و احداث پست برنامه
  پرداخته شده است. هاي فشارقوي  روند احداث پست

هاي فشارقوي، مطالعات الكتريكي و سيستم و همچنين مطالعات سازه،  فصل دوم، الزامات طراحي پست
كننده الگوها و ساختارها در  ساختمان و معماري به عنوان مالحظات عمومي و همچنين نخستين الزامات تعيين

  گرديده است.هاي فشارقوي بررسي  طراحي و ساخت پست
  است.  هاي فشارقوي ارائه شده  وم، معرفي كامل و دقيقي از كليه تجهيزات اصلي مورد استفاده در پستفصل س

هاي فشارقوي ارائه فصول چهارم و پنجم، راهکارها و قواعد تشريحي در طراحي پايه، تفصيلي و جزئيات پست
منظور انتخاب تجهيزات،  تفصيلي، عالوه بر ارائه جزئيات طراحي و محاسبات به  شده است. در طراحي

  اندازي تجهيزات نيز درج شده است.هاي تفصيلي جهت خريد، نصب و راه ها، روش تدوين نقشه اينترفيس
هاي فشارقوي شركت موننكو  در فصل ششم به تجربيات اختصاصي معاونت انتقال و توزيع نيرو و گروه پست

ريزي بهسازي و نوسازي تجهيزات، كاهش تلفات  امهايران از جمله مباحث مديريت سرمايه در صنعت برق، برن
ترانسفورمرهاي قدرت، تخمين عمر باقيمانده تجهيزات شبكه و كاربرد ارزيابي هزينه دوره عمر در توسعه و 

  هاي فشارقوي، تشريح شده است.  برداري پست برداري شبكه تحت عنوان مالحظات بهره بهره



هاي فشارقوي نظير  رو در پست انداز پيش برداري به عنوان چشم فصل هفتم مباحث نوين در طراحي و بهره
هاي نوين  هاي چند طبقه شهري، طرح هاي فشارقوي، نحوه طراحي پست بعدي پست مهندسي و طراحي سه

هاي فشارقوي، ترانسفورمرهاي جريان و ولتاژ نوري، طراحي ارگونوميك  سازي در احداث و توسعه پست كمپكت
هاي مانيتورينگ پيوسته در ترانسفورمرهاي قدرت، واحد  اي فشارقوي، بكارگيري سيستمه اتاق كنترل پست

هاي  تهيه نقشه در زميني اسکن تکنولوژي هاي فشارقوي، کاربرد گير فازور، سيستم جامع امنيتي در پست اندازه
ي تجهيزات صنعت برق ها كوتاه و ارزيابي ريسك سيالب در ساختگاه هاي جريان اتصال برابر ساخت، محدودكننده

  اند. كشور طرح شده
هاي فشارقوي در  طراحي و تدوين مشخصات فني پست  فهرست موضوعي از استانداردهاي مورد نياز در زمينه

هشتم و فهرستي از اختصارات كه در روند طراحي و ساخت مورد نياز است، در فصل نهم در اختيار   فصل
  مندان قرار گرفته است.  عالقه


