
دار هاديهاي آلومينيومي روکشکاربرد

در

خطوط هوايي فشار متوسط
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امروزه اهميت صنعت برق به عنوان يك صنعت مادر و نقش حياتي آن در راه اندازي و  

بهره برداري از صنايع ديگر بر كسي پوشيده نيست و درصد قابل توجهي از منابع اوليه انرژي 

صرف توليد انرژي الكتريكي شده و ...( انرژيهاي فسيلي، هسته اي، آب، باد، نور خورشيد و )

برق توليد شده با صرف هزينه هاي گزاف و از طريق خطوط انتقال و توزيع هوايي و زميني 

با توجه به تعدد شركتهاي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق در جهان . گرددتحويل مشتركين مي

و وجود بازارهاي رقابتي، كاهش هزينه تمام شده و عرضه انرژي الكتريكي با قابليت اطمينان 

در ايران نيز عليرغم پرداخت يارانه به سوخت مصرفي . بيشتر از اهداف شركتها مي باشد

نيروگاهها و برق مصرفي مشتركين ، با توجه شتاب روند صنعتي شدن كشور و گسترش كاربرد 

تجهيزات حساس به كيفيت تغذيه، اهميت تأمين برق ارزان، بدون وقفه و با كيفيت، بيش از پيش 

. زمينه هاي دستيابي به اهداف مذكور ب ايجاد بازار برق فراهم گرديده است. خود نمايي مي كند

دستيابي به اهداف ياد شده مستلزم توسعه منطقي و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در كليه 

گذاري الزم براي احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، در عمل، سرمايه. بخشها مي باشد

شود، بلكه عالوه بر مسايل فني، مسايل جنبي نظير مسايل تنها به خريد تجهيزات خالصه نمي

هاي سنگين تملك زمينهاي مسير عبور خطوط پرداخت هزينه)زيست محيطي و هزينه هاي آن 

بويژه زمينهاي گرانقيمت مناطق شهري، اراضي حاصلخيز كشاورزي، باغات و خسارات وارده به 

از جمله مسايل زيست محيطي . رسدگاهي به چندين برابر قيمت تجهيزات نيز مي( محيط زيست

توسعه خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، حريم خطوط تأمين برق مي باشد كه عالوه بر تخريب 

منابع طبيعي، مقاومتهاي مردمي را در پي داشته و سبب محدود شدن گسترش خطوط انتقال و 

شود، لذا در كنار اقدامات الزم به منظور كاهش پهناي باند عبور خطوط توزيع نيروي برق مي

w .، استفاده بهينه از ظرفيت خطوط موجود نيز داراي اهميت ويژه اي مي باشد(كمپكت سازي خطوط)
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با )انرژي الكتريكي توليد شده در نيروگاهها، عمدتاَ بصورت جريان متناوب  

و از طريق خطوط انتقال و توزيع هوايي و زميني به ( هرتز 60و  50فركانس 

هاي هوايي و زميني، مزايا و معايبي هريك از شبكه. شودمشتركين تحويل مي

باشند و انتخاب نوع شبكه، بستگي به شرايطي از قبيل سطح ولتاژ، را دارا مي

طول مسير، شرايط اقليمي، ارزش اراضي، تراكم جمعيت و مسايل فني و 

.اقتصادي دارد

از مزاياي خطوط هوايي ، سهولت اجرا، قابل مشاهده بودن تمامي شبكه و        

يابي شبكه و هزينه اوليه كمتر گيري، تعمير و عيبدر نتيجه تسريع در انشعاب

قيمت پايين تر )باشد در مقايسه با شبكه زميني بويژه در سطوح ولتاژ باالتر مي

هاديها در مقايسه با كابل، عدم نياز به كانال كشي و مجوزهاي حفاري مربوطه، 

بندي گرانقيمت جهت ضد آب كردن تجهيزات عدم نياز به اتصاالت و غالفهاي آب

توان به دسترسي آسان به شبكه و هاي هوايي مياز معايب شبكه(. زير زميني

بردار، افزايش احتمال سرقت گرفتگي مشتركين و عوامل بهرهافزايش خطر برق

، خطر برخورد صاعقه، اشجار، اجسام (بويژه در شبكه فشار ضعيف)انرژي 

خارجي و پرندگان، مسائل مربوط به حريم خطوط و جلوه نازيباي شهرها اشاره 

w .نمود
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هاي زميني، كاهش ميزان دسترسي به شبكه و در نتيجه كاهش از مزاياي شبكه 

بردار، كاهش سرقت انرژي، حذف گرفتگي مشتركين و پرسنل بهرهخطر برق

خطرات محيطي از قبيل خطر برخورد صاعقه، برخورد درختان، اجسام خارجي، 

برخورد پرنده، رفع مسايل مربوط به حريم خطوط، عدم نياز به قطع اشجار و 

توان به هاي زميني، مياز معايب شبكه. باشدبرهم نزدن جلوه شهرها مي

يابي گيري، تعمير و عيبهزينه هاي اوليه باالتر، مشكل بودن و كندي انشعاب

.شبكه و نياز به تجهيزات و تخصصهاي خاص در اين زمينه اشار نمود

با هاديهاي )هاي زميني و هوايي كالسيك با توجه به مزايا و معايب شبكه       

منظور استفاده از سيستمي كه تا حد امكان كه به اختصار بيان گرديد و به( لخت

الذكر را دارا بوده و فاقد معايب آنها باشد، مزاياي هر دو نوع شبكه فوق

هاديهاي روكشدار به عنوان نسل جديد خطوط هوايي فشار متوسط معرفي 

مي گردد كه مزاياي شبكه هوايي كالسيك مانند سهولت اجرا، ارزاني، تسريع در 

يابي شبكه را دارا بوده و معايب عمده آن مخصوصاً گيري، تعمير و عيبانشعاب

سرقت انرژي، خطرات

محيطي از قبيل خطر برخورد صاعقه، برخورد اشجار و اجسام خارجي، برخورد  

.را تا حد امكان كاهش مي دهد... پرنده و  w
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مهمترين دليل استفاده از هاديهاي روكشدار هوايي، 

هاي كوتاه مدت و بلند مدت خطوط كاهش قطعي

و ( افزايش قابليت اطمينان شبكه)توزيع نيروي برق 

در نتيجه كاهش انرژي توزيع نشده مي باشد، هر چند 

استفاده از هاديهاي روكشدار، نتايج جنبي ديگري به 

:باشدشرح ذيل دارد كه حائز اهميت فراوان مي
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كاهش ابعاد كراس آرمها و در نتيجه كاهش گشتاور نيروي وارده  1

(بدليل كاهش ابعاد كراس آرم)امكان كاهش پهناي باند عبور خطوط   2

امكان كاهش مساحت زمينهاي اشغالي و كاهش حقوق ارتفاقي پرداختي جهت تملك باند عبور  3

بردار و مشتركينارتقاء سطح ايمني تجهيزات، عوامل بهره 4

افزايش دوره زماني )زني زني و درختكاهش برخي مسايل زيست محيطي با كاهش شاخه 5

همچنين جلوگيري از برخورد مستقيم پرندگان به خطوط برقدار و مرگ ( زنيشاخه زني و درخت

و مير ناشي از اين مورد

هاي مستقيم و غير زني و هزينهزني، درختهاي مربوط به شاخهجويي در هزينهصرفه 6

توقف توليد كارخانجات، آسيب به مواد و محصوالت در دست توليد، نارضايتي مشتركين )مستقيم 

زني   زني و درختمربوط به قطعيهاي با برنامه جهت شاخه...( و

در اثر نزديك شدن فازها به يكديگر، اندوكتانس خط )كاهش تلفات بدليل كاهش امپدانس خطوط  7

يابد و كاهش جريانهاي نشتي ، افت ولتاژ و تلفات را به كاهش يافته و كاپاسيتانس افزايش مي

(دنبال دارد

)افزايش قدرت طبيعي  8 SIL خطوط( 

افزايش قابليت جريان دهي خطوط 9

بهبود کيفيت توان تحويلي به مشترکين 10
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بطور عمده در بخش )كاهش تعداد انشعابات غير مجاز  11

فشار ضعيف، با توجه به گستردگي شبكه و تعداد زياد 

(مشتركين

هاي زماني تعميرات خطوط و امكان افزايش دوره 12

بدليل اينكه هاديها و )هاي مربوط به تعميرات كاهش هزينه

ساير قسمتهاي برقدار شبكه بطور مستقيم در معرض هواي 

آزاد و خطرات محيطي نبوده و در نتيجه امكان افزايش 

(.جويي در هزينه ها وجود داردهاي تعميرات و صرفهدوره
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:باشندهاديهاي روكشدار در كنار مزاياي ذكر شده داراي معايبي نيز مي 

گذاري اوليه باالتر در مقايسه با خطوط هوايي كالسيك، بدليل استفاده سرمايه 1

(بدون احتساب كاهش حقوق ارتفاقي)از هاديهاي روكشدار 

ها و فونداسيونها در فواصل يكسان و كاهش طول اسپن، افزايش تعداد پايه 2

هاي اوليهدر نتيجه افزايش هزينه

افزايش وزن واحد طول و سطح بادخور هادي و در نتيجه افزايش نيروهاي  3

الذكر افقي و عمودي و نياز به تمهيداتي جهت مقابله با تأثير عوامل فوق

ها و ها يا كاهش فواصل بين پايهها يا افزايش قدرت پايهافزايش ارتفاع پايه)

.گرددهاي اوليه احداث خطوط ميكه منجر به افزايش هزينه...( 

افزايش سطح اتصال كوتاه 4

نياز به تجهيزات خاص جهت حفاظت هاديها در مقابل اضافه ولتاژها 5

كه سيم پاره شده اما بدليل وجود روكش، سر گرفتگي در موارديخطر برق 6

ها در اين شرايط ، رله. )هادي از محل پارگي به زمين اتصال پيدا نكند

گرفتگي، كوتاه را تشخيص نداده و بدليل عدم قطع توسط كليد، خطر برقاتصال

.نمايدرهگذران را تهديد مي
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مطالعاتي مبني بر حذف يا كاهش حريم  تاكنون نتيجه: تذكر مهم

خطوط با استفاده از  هاديهاي روكشدار در ايران صورت نگرفته و در 

حال حاضر  نبايد از هاديهاي روكشدار جهت كاهش حريم استفاده 

يک سوم طول كراس )نمود، اما بدليل امكان كاهش طول كراس آرم 

(  پهناي باند عبور)، امكان كاهش كريدور آزاد (آرمهاي موجود 

ها، ميزان خطوط فراهم شده و عالوه بر تسريع در اجراي پروژه

.يابدحقوق ارتفاقي پرداختي جهت تملك كريدور خطوط كاهش مي
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:انواع هاديهاي روكشدار

جنس هاديهاي مورد استفاده، همانند هاديهاي متداول در خطوط 

هوايي، بسته به شرايط،ْآلومينيوم آلياژي يا آلومينيوم تقويت شده با 

)فوالد  ACSR با توجه به نصب هاديها بصورت هوايي و . مي باشد( 

در نتيجه قرار گرفتن در معرض نور خورشيد و تغييرات جوي، 

روكش هاديها عالوه بر سبكي بايد در برابر اشعه ماوراء بنفش 

(UV) با توجه به موارد ياد شده، هاديهاي موصوف . نيز مقاوم باشد 

:به دو صورت روكش شده و در دسترس مي باشند 
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نوع  1 CC هاي هادي بوسيله روكشي از جنس پلي در اين نوع هادي، رشته 

)اتيلن كراسلينك XLPE عايق مربوط به كابلهاي خشك مورد استفاده در )، (

پوشيده شده است، اين نوع (هاي فشار متوسط ، فوق توزيع و فشار قويشبكه

هادي قابليت تحمل تماسهاي موقت و زود گذر دو فاز به هم يا فاز به زمين را 

 .باشددارا مي
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نوع  2 CCT هاي هادي بوسيله روكشي در اين نوع هادي، رشته 

)از جنس پلي اتيلن كراسلينك XLPE عايق مربوط به كابلهاي )، (

هاي فشار متوسط ، فوق توزيع و فشار خشك مورد استفاده در شبكه

باشد، اما با ضخامتي بيشتر كه بسته به مقطع هادي متغير مي( قوي

پوشيده شده و عالوه بر آن داراي يك روكش خارجي از جنس پلي 

(   پوشش خشك، سخت و با قدرت نفوذ پذيري كم)اتيلن سنگين 

باشد كه با هدف حفاظت عايق داخلي در برابر ضربات مكانيكي و مي

اين نوع هادي با . رودبرخورد اجسام خارجي و اشياء برنده بكار مي

توجه به ضخامت عايق و روكش خارجي، قابليت تحمل تماسهاي دو 

باشد و فاز به هم يا فاز به زمين را براي مدتهاي طوالني دارا مي

طي اين مدت طوالني، گروههاي عملياتي به مناطق مورد نظر مراجعه 

مشخصات هادي روكشدار . كرده و اقدام به رفع عيب خواهند نمود

CCT نوع .به مشخصات عايقي كابل نزديكتر است 
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CCTتفاوت هاديهاي روكشدار نوع  و   CC :با كابل خودنگهدار  

تفاوت هاديهاي روكشدار نوع         CCT  وCC با كابل خودنگهدار اين است   

هم تابيده شدن سه رشته كابل مجزا و يك رشته سيم با كه كابل خودنگهدار از به

آالت و جهت اتصال مجموعه كابل به يراق)مقاومت مكانيكي باال به عنوان مهار 

تشكيل شده است و هر رشته كابل شامل هادي آلومينيومي ( تحمل وزن مجموعه

(  تزريقي)با مقطع استاندارد، اليه نيمه هادي داخلي بصورت نواري، اكسترود شده 

جهت يكنواخت نمودن ميدان الكتريكي حول هادي و جلوگيري از تخليه )يا هر دو 

، عايق (الكتريكي در فواصل احتمالي موجود بين عايق و هادي XLPE با  

، اليه نيمه هادي خارجي بصورت نواري، اكسترود  mm 5/5ضخامت استاندارد 

جهت يكنواخت نمودن ميدان )شده يا هر دو بعالوه شيلد الكترو استاتيك  هادي 

از جنس ( روكش)و غالف ( الكتريكي حول رشته هاي كابل PVC باشد در مي

CCحاليكه هادي روكشدار نوع  در )فقط شامل هادي، اليه نيمه هادي داخلي  

، عايق (برخي موارد XLPE )با ضخامت كمتر   mm 5/33 ) بوده و هادي

CCTروكشدار نوع  ، عايق (در برخي موارد)شامل هادي، اليه نيمه هادي داخلي  

XLPE با ضخامتي كمتر از ضخامت عايق كابل و روكش خارجي از جنس پلي  

w .اتيلن سنگين مي باشد
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حريم خطوط انتقال وفوق توزيع برق

ميزان حريم درجه يک خطوط انتقال و توزيع نيروي برق  -1جدول 

(متر)پس از اعمال تخفيف برحسب دريف ولتاژ خطوط نيروي برق 
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http://www.safety2006.blogfa.com/post-61.aspx


:يادآوري 

دستورالعمل اعمال تخفيف حريم درجه يک خطوط انتقال و توزيع 

نيروي برق از قسمتهاي مختلفي به شرح زير تشکيل شده است که يک 

مورخ  2930/320طي نامه شماره  61نسخه آن تحت شماره 

معاونت توسعه و امور اقتصادي شرکت توانير ارسال شده  1/5/80

.است و مي بايستي همراه مراجع الزامي آنها مورد استفاده قرارگيرند

قسمت اول ـ کليات دستورالعمل اعمال تخفيف 

قسمت دوم ـ ميدانهاي الکتريکي درخطوط هوائي نيروي برق 

قسمت سوم ـ ميدانهاي مغناطيسي در خطوط هوايي نيروي برق 

قسمت چهارم ـ نويز در خطوط هوايي نيروي برق 

قسمت پنجم ـ عوامل مکانيکي در خطوط هوايي نيروي برق 

قسمت ششم ـ فواصل خطوط هوايي انتقال نيروي برق براساس 

NESCاستاندارد 

قسمت هفتم ـ مقررات موجود درمورد حريم هاي خطوط انتقال نيروي 

wبرق 
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 1347تصويبنامه حريم خطوط هوائي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب 

(موادي از مصوبه قانوني)

:محور خط( الف 

خطي است فرضي رابط بين مراکز پايه ها در طول خطوط هوائي نيروي برق

:مسير خط( ب

.نواري است از زمين در طول خطوط هوائي انتقال و توزيع حاصل از تصوير هادي هاي جانبي خط بر روي زمين

:حريم( پ

: حريم درجه يک -1

دونوار است که در طرفين مسير خط و متصل به آن که عرض هريک از اين دو نوار در سطح افقي در اين تصويبنامه 

(حريم درجه يک مربوط به داخل محدوده قانوني خدماتي شهر مي باشد. )تعيين شده است

:حريم درجه دو                -2

دونوار است در طرفين حريم درجه يک و متصل به آن فواصل افقي حد خارجي حريم درجه دو از محور خط در هر  

(حريم درجه دو مربوط به خارج از محدوده قانوني خدماتي شهر مي باشد. )طرف که در اين تصويبنامه تعيين شده است

:رديف ولتاژ( ت

.ولتاژ اسمي خطوط نيروي برق است

تعيين مقدار حريم خطوط هوائي : 2ماده 

در هر طرف مسير خط و حريم درجه دو ( سيم بيروني)کيلو ولت سه متر از فاز کناري  20حريم درجه يک شبکه  -2-1

.کيلوولت پنج متر از محور خط براي هر طرف مسير شبکه مي باشد 20شبکه 

در هر طرف مسير خط و حريم درجه دو ( سيم بيروني)کيلوولت سيزده متر از فاز کناري 63حريم درجه يک شبکه  -2-2

.کيلوولت بيست متر از محور خط براي هر طرف مسير شبکه مي باشد63شبکه 

در هر طرف مسير خط و حريم درجه دو ( سيم بيروني)کيلوولت هفده متر از فاز کناري  230حريم درجه يک شبکه  -2-3

.کيلوولت چهل متر از محور خط براي هر طرف مسير شبکه مي باشد 230شبکه 

در هر طرف مسير خط و حريم درجه ( سيم بيروني)کيلوولت بيست متر از فاز کناري  400حريم درجه يک شبکه  -2-4

.کيلوولت پنجاه متر از محور خط براي هر طرف مسير شبکه مي باشد 400دو شبکه 

:ضمناً طبق آئين نامه استانداردها

w.متر از سيمهاي جانبي براي هر طرف شبکه مي باشد 5/1حريم شبکه فشار ضعيف برابر 
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در مسير و حريم درجه يک اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسکوني و تاسيسات : 4ماده 

دامداري يا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي 

و حفر چاه و قنوات و راهسازي و شبکه آبياري مشروط بر اينکه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط 

.اين تصويبنامه بالمانع خواهدبود 8انتقال نگردد با رعايت ماده 

: 5ماده 

در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسکوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع 

.ممنوع مي باشد

: 7ماده 

در صورتيکه اشخاصي برخالف مقررات اين آئين نامه عمليآتي يا تصرفاتي در حريم درجه يک و درجه دو 

خطوط انتقال و توزيع بنمايند مکلفند به محض اعالم ماموران وزارت نيرو موسسات و شرکتهاي تابع عمليات 

.و تصرفات اقدام نمايند

: 8ماده 

براي کليه عملياتي که به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور راهسازي کارهاي کشاورزي، حفر چاه و 

عبور حمل بار و ماشين آالت و نظائران در مسير و حريم خطوط نيروي برق انجام مي گيرد بايد .قنوات

اصول حفاظتي به منظور جلوگيري از بروز خطرات جاني و ورود خسارت مالي رعايت شده و درمورد حفر 

چاه و قنوات و راهسازي قبالً مسوولين عملياتي خطوط نيروي برق راهنمائي الزم خواسته شود و اجازه کتبي 

.کسب گردد و در هر حال نظر وزارت نيرو بايد ظرف يکماه از تاريخ وصول درخواست اعالم شود

:9ماده 

حريم کابلهاي زيرزميني که در معابر و راهها گذارده مي شود در هر طرف نيم متر از محور کابل و تا ارتفاع 

دو متر از سطح زمين خواهدبود درمواردي که کابل با ساير تاسيسات شهري از قبيل لوله کشي آب و فاضالب 

و کابل تلفن و نظائر آن تقاطع نمايد استانداردهاي متداول شبکه هاي انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت 

w.شود
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:10ماده 

رعايت حريم و استانداردهاي مصوب خطوط نيروي برق از طرف کليه 

سازمانهاي دولتي بخواهند اقدام به ايجاد تاسيسات جديدي نمايند که با خطوط 

نيروي برق از روي تاسيسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه آهن عبور مي 

نمايد حريم و استانداردهاي آن موسسات و شرکتهاي تابع بايد رعايت شود و انجام 

.طرح هاي جديد با موافقت قبلي موسسات مربوطه خواهد بود

 1359موادي از اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور مصوب 

شوراي انقالب

 9ماده 

چنانچه در مسير حريم و خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم کانالها و انهار 

آبياري احداث ساختمان يا درختکاري و هر نوع تصرف خالف مقررات شده يا 

بشود سازمانهاي آب و برق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور 

.نماينده دادستان مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوزخواهند نمود

: 10ماده 

اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و 

w.ممنوع است 9حريم موضوع ماده 
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مقدمه اي بر پست و توزيع

 :انتقال انرژي الكتريكي  -1-

انتقال الكتريسيته  -1-1-1 

انرژي الكتريكي را مي توان بطور اقتصادي به فاصله هاي دور انتقال داد برق از نيروگاه تا مراكز 

خطوط انتقال فشار قوي انتقال مي يابد يكخط انتقال را مي توان به يك لوله آب تشبيه   بار به وسيله

به . كرد كه هر چه فشار آب بيشتر ولوله بزرگتر باشد آب بيشتري در لوله جريان خواهد يافت 

همين طريق هر چه ولتاژ بيشتر باشد وقطر سيم بزرگتر باشد انرژي الكتريكي بيشتري از خط 

.انتقال عبور خواهد كرد 

p=vicosθهر چه ولتاژبيشتر باشد توليد و انتقال ارزانترتمام مي شود زيرا از رابطه  افزايش     

هر چه جريان كمتر باشد اندازه كابل . ولتاژ موجب كاهش جريان براي مقدار معين توان مي شود 

) سويچ گير هاي حفاظتي كوچكتر و تلفات توان خط ,  ها P=RI .نيز كنترل و كمتر مي شود (  

ساختمان يك خط انتقال نمونه -2-1-1 

اكثر خطوط انتقال ، هوايي مي باشند زيرا خطوط زميني براي انتقال به فواصل زياد بسيار     

يا پايه ( دكل )   خطوط هوايي به وسيله برج هاي مشبك فوالدي  هاديهاي. گران تمام مي شوند 

هاي چوبي ، جهت عايق نمودن هاديها از زمين در هر نوع شرايط جوي و جلوگيري از تماس 

استفاده از پايه هاي بلند اين امكان را مي دهد تا از اسپان هاي بلند و در نتيجه . اتفاقي مي باشد 

. تعداد پايه هاي كمتري استفاده كرد 

هرچه ولتاژ قويتر باشد بايستي طول زنجيره . اندازه يا طول مقره بستگي به ولتاژ خط دارد     

آلومينيوم هادي . هادي ها معموال از آلومينيوم رشته اي با هسته فوالدي است . مقره بلندتر باشد 

يك هادي مقاوم . خوبي براي الكتريسيته است ، و هسته فوالدي موجب مقاوم شدن هادي مي شود 

w.  كمتر در اسپان هاي بلند استفاده نمود( شكم)وسبك را مي توان با فلش 
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ولتاژ خط انتقال  -3-1-1

يك ايستگاه . ولت توليد مي شود  24000ولت تا  13800نيروي الكتريكي در نيروگاه ها     

ولتاژهاي . ترانسفورماتور افزاينده بعد از نيروگاه ولتاژ را تقويت مي كند تا با بازده باال انتقال يابد 

ولت ،  230000ولت ،  123000معمول خط انتقال يعني   توليدي در نيروگاه تا ولتاژهاي

كلي ، اگر ۀ به عنوان يك قاعد. ولت افزايش مي يابد  765000ولت و 500000ولت ،  400000

.برابر گردد انرژيي كه ميتوان انتقال داد بدون افزايش تلفات خط ، چهار برابر مي شود  2ولتاژ 

) در خطوط فشار قوي      EHV يا  3،  2كيلو ولت از هادي هاي باندل كه  500مانند مدارهاي (  

هادي به وسيله اسپيسر دمپر به يك ديگر متصل مي گردند استفاده مي شود باندل نمودن هادي ها  4

در هر صورت ظرفيت افزايش يافته هادي . باعث جلوگيري از مشكالت ولتاژ فشار قوي مي گردد 

 230مدار  8كيلو ولت تك مداره تا معادل  500عالوه بر ولتاژ فشار قوي اجازه مي دهد يك خط 

.كيلو ولت انرژي حمل نمايد 

پست هاي سيستم انتقال  -4-1-1

پست . قرار دارند ( كليدها ۀ محوط) پايانه هاي خطوط انتقال در پست ها و سوئيچ ها ياردها     

ترانسفورماتورها ميتوانند به منظور انتقال مؤثر ولتاژ . هاي برق ، ايستگاه هاي تغيير ولتاژ هستند 

فشار قوي ، ولتاژ را افزايش و يا براي توضيع نيرو در جاده ها و خيابان ها ، ولتاژ را كاهش دهند 

 .

طراحي شده كه ايستگاه بتواند در صورت خارج شدن قسمتي از مدار ، خط   تجهيزات به گونه اي 

.فوق توزيع مربوطه را تغذيه نمايد 
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(محوطه كليد ها )سوئيچ يارد  -5-1-1

يك سوئيچ يارد شامل . سوئيچ ياردها در پايانه هاي خطوط انتقال قرار دارند     

، رله ها و ( ديژنگتورها ) ، مدار شكن ها ( سكسيونر ها ) كليد هاي قطع كننده 

سوئيچ يارد اين مكان را ايجاد . سيستم هاي ارتباطي براي محافظت مدار مي باشد 

مي كند كه برق از مدارهاي مختلف عبور كند و اطمينان حاصل شود كه 

وقتي بعضي از قسمتهاي يك سيستم قدرت خراب مي شود مشتريان به طور   حتي

.مستمر سرويس دريافت دارند 

مدار هاي متعددي كه به داخل يك سوئيچ يارد وارد مي شود به وسيله يك مدار     

اصطالح باس از كلمه . مشترك به نام باس يا شينه به يكديگر ارتباط مي يابند 

اومني باس به معني مجموعه اي از اشياء متعدد يا در اين حالت يك مجموعه اي از 

باس بايستي بتواند جريان خطي زيادي را حمل نمايد بنابراين . مدار ها متعدد است 

معموال شامل هاديهاي خيلي بزرگ يا لوله مسي يا آلومينيومي بزرگ و سخت مي 

سوئيچ يارد معموال در داخل همان محوطه محصور شدة ترانسفورماتور . باشد 

.قرار دارد و قسمتي از پست را تشكيل مي دهد 
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: كليدهاي فشار قوي 

يكي از كليدهاي فشار قوي بوده كه به دو صورت قابل قطع زير : سكسيونرها  -1

كه به صورت دستي كنترل شده و عمل . بار و غير قابل قطع زير بار مي باشد 

.قطع و وصل انجام مي شود 

اين كليد براي محافظت مدار و يا شبكه هاي فشار متوسط و : اتوريكلوزرها  -2

عملكرد اين كليد به اين . قوي استفاده مي شود كه بصورت اتوماتيك عمل مي كنند 

صورت است كه چنانچه در شبكه ما اتصال كوتاهي رخ دهد اين كليد بصورت 

مرتبه عمل قطع و وصل را انجام مي دهد و چنانچه مشكل شبكه  4يا  3اتوماتيك 

برطرف شده باشد به حالت وصل مي ماند و اگر برطرف نشده باشد ( اتصال كوتاه)

.در قطع و وصل چهارمي ديگر وصل نمي شود 

اين كليد به صورت قطع و وصل خودكار مي باشد و بيشتر براي : ديژنگتورها  -3

.محافظت تجهيزات فشار قوي استفاده مي شود 

اين كليد عملكردش تقريبا همانند ريكلوزرها مي باشد كه در : سكشن آاليزرها  -4

شبكه هاي شعاعي بعضاً هم حلقوي از اين نوع كليد استفاده مي شود ، كه وظيفه آن 

.كنترل يك قسمت مخصوص است 
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ارتباط بين پستها -6-1-1

كه شرايط ( هشداردهنده ها )اپراتور بايد وسايل اندازه گيري و آالرمها     

ايستگاهها و خطوط منطقه تحت كنترل را نشان مي دهد در اتاق كنترل بازبيني كند 

اپراتور مي تواند خارج از نيروگاه و ايستگاه ، كليد ها را به طريق كنترل از راه . 

بين   اين كنترل عاليه سيستم بستگي به سيستمهاي ارتباطي. دور باز و بسته نمايد 

. دارد ( مركز ديسپاچينگ )ايستگاهها 

براي انتقال اطالعات و عالئم از ايستگاهي به ايستگاه ديگر از خطوط تلفن ،     

PLCكابل نوري ،سيستمهاي  ، سيستمهاي ماكروويو يا ماهواره اي استفاده مي  

چون وجود ارتباط مداوم بسيار حياتي مي باشد ، معموال بيش از يك سيستم . شود 

ارتباطي در محل وجود دارد تا در صورت خرابي يك سيستم ، بتوان از سيستم 

. ديگري استفاده نمود 

استفاده از كابل نوري در . خطوط تلفن يك ارتباط عادي بين ايستگاه ها است     

. شيلدوايرا بر روي خطوط انتقال ، يك حالت ارتباطي معمول مي باشد 
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سيستم      plc . براي انتقال اطالعات استفاده مي نماييم   از هاديهاي خط قدرت 

عالئم ارتباطي به وسيله دستگاهي كه شبيه به ترانسفورماتور ولتاژ است ولي در 

) اصل يك ترانسفورماتور كوپلينگ ولتاژ خازني  ccvt مي باشد ،به هاديهاي (  

به منظور نگهداري عالئم انتقالي در . قدرت ارسال يا از آن دريافت مي شود 

تله موج كه شبيه . نصب مي گردد  قسمتهاي مورد نظر خط قدرت ، تله هاي موج

به يك سيم پيچ استوانه اي بزرگ مي باشد از پيشروي عالئم در خط جلوگيري مي 

.نمايد 

همراه با آنتن در هر ( دكل)ارتباطات ماكروويو بين ايستگاه ها نياز به برج     

آنتن هاي فرستنده و گيرنده ماكروويو نياز به يك ديد مستقيم و بدون . ايستگاه دارد 

بايستي برج هاي ماكروويو در صورت امكان . وجود هيچ مانعي در بين آنها دارد 

نصب گردند تا ( مايل  60تا  35)كيلومتر  100تا  60به فاصله   بر روي تپه ها

. عالئم بين برجها مخابره شود 
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استخرهاي قدرت الكتريكي -7-1-1

نيروگاه به وسيله خطوط انتقال در استخرهاي بزرگ منطقه اي يا     

شبكه هايي كه از مرز هاي شركت هاي برق مي گذرد به يكديگر 

قدرت الكتريكي توسط اين شبكه ها به هر جايي كه . مرتبط مي شوند 

بدين ترتيب اين انرژي مي تواند مثال در . نياز باشد ارسال مي گردد 

فصل گرما براي تغذيه اوج بارهاي حرارتي به شمال كشور ارسال 

  .شود 

لوازم اندازه گيري در پايانه هاي خطوط يا پست هاي تبديل مقدار     

انرژي كه از مرزهاي سرويس دهي شركت ها عبور مي كند وهمچنين 

مبالغي كه بايستي بابت آنها پرداخت يا به حساب منظور شود را تعيين 

بعضي اوقاتيك شركت برق فقط انرژي رااز يك همسايه . مي كنند 

توليد كننده برق به همسايه ديگر انتقال مي دهد و هزينه اين انتقال 

.را دريافت مي دارد ( ترانزيت)
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خاموشي و ضعف ولت  -8-1-1

خاموشي بزرگ در شمال شرقي اياالت متحده آمريكا و كانادا در نهم نوامبر     

موجب ( شبكه)اشكال يك عنصر در استخر قدرت . ميالدي بوجود آمد  1965

.  شروع يك زنجيره واكنشي شد كه منجر به از دست رفتن بيشتر آن شبكه گرديد 

از آن زمان پيشرفت طرح هاي حفاظتي آغاز و نصب تجهيزات حفاظتي خوب 

براي جدا نمودن نقاط معيوب صورت گرفت شركتهاي برق همواره با بهبود طرح 

مشتركين ( ديماند)هاي حفاظتي ، داراي فرايندهايي هستندكه در صورتي كه تقاضا 

بيش از مقدار انرژي توليد شده سيستم باشد ، عمال ولتاژ شبكه را كاهش مي دهند 

. ويا بار را از سيستم كم مي كنند 

وقتي تقاضاي مشتريان از استخر قدرت بيشتر از مقدار توليد شده يا تامين شده     

توسط خطوط انتقال باشد ، انداختن بار آخرين مرحله تصميم گيري خواهد 

قبل از قطع بار ، بايستي ولتاژ شبكه را پايين آورد تا كل انرژي تحويل شده   .بود

. به مشتركين كاهش يابد 

مشاهده كنند كه روشنايي آنها قدري كم ( مشتريان برق)ممكن است مشتركين     

بعضي از شركت هاي برق خارج .نور شده و موتورهاي روشن ، گرمتر ميشوند 

از كشور هر دو سال يكبار به وسيله كاهش ولتاژ سيستم آزمايشاتي را انجام مي 

ضعف ولت معموال تنها توسط مشتركيني مالحظه مي شود كه تقريبا كمتر . دهند 

w.از ولتاژ نرمال در مواقع معمول دريافت مي دارند 
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اگر بعد از اينكه عمال ولتاژ سيستم كاهش يافت هنوز نتوان به اندازه كافي     

تقاضاي مشتركين را تامين كرد ، بايستي ابتدا بعضي از صنايع بزرگ را از مدار 

معموال اين صنايع قراردادي با شركت برق دارند كه اجازه ميدهد . خارج كرد 

.بارشان در مقابل نرخ بهتر يا فروش كمتر برق ، كاهش يابد 

، تامين برق مورد  1993–1994در زمستان سرد غير عادي سال ميالدي     

D.Cتقاضاي مشتركين در واشنگتن  بسيار مشكل شد و به جاي اجراي خاموشي  

، مقدار تقاضا يا مصرف مشتركين به وسيله بستن ساختمانهاي ( دوره اي)گردشي 

.دولتي در سردترين روزها كاهش داده شد 

وقتي همه روشهاي ديگر براي كاهش بار با شكست مواجه مي شود بايستي بار     

الكتريكي عموم مردم به طور گردشي بر اساس زمان بندي واعالن قبلي كاهش يابد 

باعث اعمال خاموشي در يك منطقه ( نوبتي)كاهش بار به طور گردشي . 

.دقيقه مي شود  60تا  30جغرافيايي معيني براي يك دوره زماني مشخص معموال 
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: توزيع انرژي الكتريكي  -2-1

اصول توزيع -1-2-1

سيستم انتقال ، انرژي الكتريكي را تا نزديكي مراكز بار     

انتقال مي دهد و سپس ولتاژ به ولتاژ فوق توزيع و يا مستقيما 

.به ولتاژ توزيع تبديل مي شود 

شامل خطوط فوق توزيع است كه پست هاي   سيستم توزيع

توزيع را تغذيه مي نمايد تا ولتاژ را تا سطح ولتاژ فيدر توزيع 

فيدرهاي توزيع انرژي را به يك ترانسفورماتور . كاهش دهد 

(kv 4/0/ 20 در محل مصرف عمومي و يا در مستغالت ( 

تحويل مي دهد و ولتاژ را تا ( مصرف اختصاصي)مشتري 

w.مي كند   سطح ولتاژ مصرف تبديل
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 شش قسمت اصلي يك سيستم توزيع:

:  مدارهاي فوق توزيع    -1

مدارهاي فوق توزيع ، نيرو را از پستهاي بزرگ انتقال به پستهاي توزيع منتقل     

پايه ها و عايقبندي  kv 63ولتاژهاي فوق توزيع براي مثال عبارتند از . مي كنند 

در اين ولتاژها به اندازه كافي كوچك هستند كه بتوان خطوط را در كنار جاده ها 

بعضي از شركت ها خطوط فوق توزيع را قسمتي از سيستم انتقال . احداث نمود 

.مي دانند 

:پست فوق توزيع  -2

ترانسفورماتور پست فوق توزيع ولتاژ فوق توزيع را به ولتاژ توزيع كاهش مي 

:پست شامل .دهد 

سوئيچگير مدار فوق توزيع      -

ترانسفورماتور     -

(رگالتور ولتاژ)دستگاه تنظيم كننده ولتاژ      -

باس يا شين ولتاژ توزيع      -

چندين فيدر متصل به باس      -

wسوئيچ گير براي فيدر توزيع      -
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( ديسپاچينگ توزيع)بسياري از پست هاي فوق توزيع از يك اتاق كنترل مركزي 

اتاق كنترل مركزي به داده هاي پست نظير ولتاژ . از راه دور كنترل مي شوند 

و مي تواند سوئيچ گير پست را قطع و وصل . فيدر و مقدار بار دسترسي دارد 

)نظارت عاليه و تحصيل داده ها . نمايد  scada يك فن ارتباطات است كه به (  

.منظور كنترل ازراه دور يك پست استفاده مي شود 

( : پرايمري)فيدرهاي اوليه    -2

سه فاز كه از پست خارج مي شوند مي توانند زميني ( فشارمتوسط)فيدرهاي اوليه  

يك فيدر توزيع مي تواند شعاعي باشد و به صورت شاخه اي در . يا هوايي باشند 

فيدر توزيع مي تواند به صورت شبكه رينگ . يك خيابان يا جاده كشيده شود 

در نقطه باز ( سكسيونر)نيز از دو جهت تغذيه شود و معموال از يك كليد ( حلقوي)

حلقه بين فيدرها استفاده مي شود تا آنها را از يكديگرمجزا كند و يا مي توان بوسيله 

.سوئيچ گير خودكار آنرا بسته يا رينگ نمود 

:ترانسفورماتور توزيع    -3

(  پرايمري)ترانسفورماتور توزيع كه مشتركين را تغذيه مي نمايد ولتاژ فيدر اوليه 

اين ترانسفورماتور مي تواند با توجه به نوع . را به ولتاژ مصرف كاهش مي دهد 

سيستم توزيع ، بصورت هوايي بر روي يك كرسي فلزي يا سكوي بتوني يا در يك 

w.نصب شود ( مانند اتاق يا كيوسك)قسمت سقفدار 
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: سيستمهاي ثانويه    -4

يك سيستم ثانويه مي تواند شامل يك سرويس تكفاز باشد كه به وسيله يك 

.ترانسفورماتور تغذيه مي شود تا يك شبكه باس ثانويه كه داراي چند فيدر است 

: اتصاالت مشتركين    -5

كابل سرويس مشتركين مي تواند به صورت هوايي يا زميني تكفاز يا سه فاز 

مسئوليت شركت برق يا توزيع .مستقيما از ترانسفورماتور يا باس ثانويه تغذيه شود 

.براي سرويس مشتركين معموال تا كنتور مشترك است 

منظور از سوئچ گير ، لوازم اتصال خط مانند كلمپ خط گرم و لوازم : توضيح 

حفاظتي و مجزاكننده مانند انواع كليدها ، فيوزها و سكسيونرها فشار متوسط و 

.قوي مي باشد 

:طرح هاي سيستم توضيع  -2-2-1

يك سيستم توضيع را ميتوان به گونه اي طراحي كرد كه درجات مختلفي از تداوم 

سرويس دهي را داشته باشد سيستمي كه داراي درجه بااليي از تداوم سرويس دهي 

است گرانتر تمام مي شود و معموال در شهر ها در نقاطي كه تراكم مشتريان زياد 

.است احداث مي گردد 
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( :راديال)سيستم شعاعي  -3-2-1

طرح يك سيستم شعاعي بسيار شبيه به يك درخت است شاخه هاي تك فاز يا سه فاز يا انشعابات 

اصلي بيشترين بار را حمل مي كند و   جانبي مشتركي را در طول مدار تغذيه مي نمايد هادي شا خه

هر چه شا خه هااز شاخه اصلي پيشتر ميروند كوچكتر ميگردند معموال طول يك فيدر به وسيله 

.ولتاژ و بار متصل شده محدود مي گردد

:حلقوي (پرايمري)مدار اوليه  -4-2-1

يك مدار حلقوي يا رينگ از پست توزيع شروع و در منطقه اي كه بايستي سرويس دهد يك حلقه مي 

.سازد يعني منطقه را دور ميزند و به پست بر مي گردد

مدار شعاعي است كه انتهاي انها به يكديگر بسته شده است وقتي اشكالي در خط  2اين حلقه شبيه به 

پيش مي ايد مدغار اوليه حلقوي بيشتر مشتركين را به طور خود كار يا دستي تغذيه مي كند مدار 

شكن ها در حلقه نسب ميشوند تا قسمت معيوب حلقه به طور خود كار به وسيله باز شدن هر كدام از 

.مدار شكن از حلقه مجزا شود  2

رله ها وضعيت اضا فه بار را حس مي كنند و موجب قطع مدار شكن ها در هر طرف محل خطا 

انشعابات جانبي حلقه يا رينگ معموال شعاعي هستند عموما . مي گردد و ان تكه را جدا مي نمايند 

انشعاب زميني به صورت حلقوي است ولي يك كليد سكسيونر يا جمپر باز در حلقه وجود دارد كه 

. صورت شعاعي تغذيه مي شود   طرف حلقه به 2موجب مي شود

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



5-2-1-  (پرايمري)شبكه اوليه

شبكه اوليه در مركز شهر كه داراي بار سنگيني مي باشند استفاده مي 

شكل اوليه شبيه به مدار اوليه حلقوي مي باشد به استثناي اين كه . شود 

.ان حلقه از يك پست و يا يك فيدر از هر پست تغذيه مي شود

سيستم هاي هوائي و زميني  -6-2-1

سيستم . يك سيستم توزيع ،هوائي يا زميني و يا تركيبي از هر دو است

هاي زميني بيشتر در مراكز شهري و سيستم هاي هوائي در روستا ها 

.استفاده مي گردد

:مزاياي سيستم هوائي عبارتند از 

.هادي سوئيچ گير و ترانسفورهاي مربئطه هزينه كمتري دارد -

.عيب يابي و تعميرات سيستم ساده و سريع تر است -

هزينه بسيار كمتري براي ارتقاء سيستم هوائي موجود نياز است  -

زيرانياز كمتري به حفاري خيابانها، فضاي سبز و سنگ جدول و غيره 

w.دارد
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:مزاياي سيستم زميني نيرو عبارتند از

.در معرض طوفان ،درختان ،حوادث اتو مبيل، شكست مقره هاو آلودگي مقره ها نيست -

.از نظر زيبايي بيشتر مورد قبول مردم است -

.در مناطق حساس و پر ترافيك مانند اطراف فرودگاه ها ضرورت دارد -

.از كابل هاي زيردريايي براي عبور درآب ها استفاده مي شود -

(ايمني بيشتري دارد.)مردم كمتر در معرض شوك الكتريكي قرار مي گيرند -

.معموال دوام و عمر بيشتري دارد -

     دو نوع سيستم زميني -7-2-1

و ديگري سيستم دفن (سوراخ آدم رو)معموال دو نوع سيستم زميني سيستم كانالو سوراخ تعميرات

از سيستم كانال و سوراخ يا دريچه تعميرات در شهر ها استفاده مي گرددزيرا .مستقيم وجود دارد

كندن بتون و سنگ فرش خيابان هادر مواقع حفاري به منظور تعمير يل ارتقاءسيستم زميني بسيار 

در اين سيستم كابل هاي زميني در كانال هاي بتوني و لوازم شبكه از قبيل .گران تمام مي شود

.ترانسفورماتورها و كليدهاي قطع ووصل در پايين از سطح زمين دئر پست قرار دارد

سيستم دفن مستقيم بيشتر در بخش هاي كوچك مسكوني كه كابل در زير چمن يا خاك دفن شده 

معموال از ماسه در اطراف كابل براي جلوگيري از وارد آمدن فشار بر روي آن . استفاده مي گردد

در سيستم دفن مستقيم نيز به .زيرا نقاط تحت فشار اغلب منبع خرابي كابل هستند. استفاده مي شود

هنگام عبور از عرض خيابان ها و جاده ها از كانال هاي مناسب نيز استفاده مي گرددو 

ترانسفورماتور و سوئيچ گير ها اغلب بر روي سكو هاي بتوني يا فلزي در سطح زمين نصب مي 

w.شوند
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پديده ی 
کرونا
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کی از پديده هايی که در ارتباط با تجهيزات برقدار از جمله خطوط انتقال فشار قوی مطرح می شود، کرونا 

ميدان الکتريکی در نزديکی ماده رسانا می تواند به حديمتمرکز شود که هوای مجاور خود را يونيزه . است

يکی از .اين مسئله می تواند منجر به تخليه جزئی انرژی الکتريکی شود، که به آن کرونا می گويند. نمايد

.  پديده هايی که در ارتباط با تجهيزات برقدار از جمله خطوط انتقال فشار قوی مطرح می شود، کرونا است

. ميدان الکتريکی در نزديکی ماده رسانا می تواند به حدی متمرکز شود که هوای مجاور خود را يونيزه نمايد

عوامل مختلفی . اين مسئله می تواند منجر به تخليه جزئی انرژی الکتريکی شود، که به آن کرونا می گويند

ازجمله ولتاز، شکلو قطر رسانا، ناهمواری سطح رسانا، گرد و خاک يا قطرات آب می تواند باعث 

در حالتی که فاصله بين هادی . ايجادگراديان سطحی هادی شود که در نهايت باعث تشکيل کرونا خواهد شد

بديهی استکه کرونا سبب اتالف انرژی . ها کم باشد، کرونا ممکن است باعث جرقه زدن و اتصال کوتاه گردد

پديده کرونا همچنين سبب تداخل در امواج . الکتريکی و کاهش راندمان الکتريکی خطوط انتقال می گردد

.راديويی می شود

تعريف کرونا● 

در حالی که اين تعريف . تخليه الکتريکی ايجاد شده به علت افزايش چگالی ميدان الکتريکی ،کرونا نام دارد

.بسيار کلی است و انواع پديده کرونا را شامل می شود

ولتاژ بحرانی● 

گراديان ولتاژی که سبب شکست الکتريکی در عايق شده و به ازای آن،عايق خاصيت دی الکتريک خود را 

همچنين ولتاژی را که سبب ايجاد اين گراديان . از دست می دهد، گراديان ولتاژ بحرانی ناميده می شود

.بحرانی می شود ولتاژ بحرانی مينامند

ولتاژ مرئی کرونا● 

اما در اين . هرگاه ولتاز خط به ولتاژ بحرانی برسد، يونيزاسيون در هوای مجاورسطح هادی شروع می شود

برايمشاهده کرونا، سرعت ذرات الکترون ها در هنگام برخورد با . حالت پديده کرونا قابل روئيت نمی باشد

wاتم ها و مولکول ها بايدبيشتر باشيد يعنی ولتاژ باالتری نياز است
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ماهيت کرونا●

هنگامی که ميدان الکتريکی سطح هادی از ولتاژ بحرانی بيشتر شدهباشد، بهمن الکترونی بوجود خواهد آمد 

همواره تعداد کمی الکترون آزاد در هوا به . که بوجود آورنده تخليه کرونای قابل روئيت درسطح هادی است

زمانی که هادی در هر نيمه از . علت مواد راديو اکتيو موجوددر سطح زمين و اشعه کيهانی، وجود دارد

سيکل ولتاژمتناوب برقدار می شود، الکترون های هوای اطراف سطح آن بوسيله ميدان الکترواستاتيکشتاب 

اين الکترون ها که دارای بار منفی هستند در نيمه مثبت به طرفهادی شتاب پيدا می کنند و در . پيدا می کند

اگر شدت ميدان . سرعت الکترون آزاد بستگيبه شدت ميدان الکتريکی دارد. نيمه منفی از آن دور می شوند

نرم خواهد بود به اين N۲و ياO۲الکتريکی خيلی زياد نباشد برخورد بينالکترون و مولکول هوا نظير

به عبارت ديگر اگر شدت ميدان . معنی که الکترون ازمولکول هوا دور شده و به آن انرژی نمی دهد

الکتريکياز يک مقدار بحرانی معين بيشتر باشد، هر الکترون آزاد در اين ميدان سرعت کافی بدستمی آورد 

به طوری که برخوردش با مولکول هوا غير االستيک خواهد بود و انرژی کافی بدستمی آورد که به يکی از 

.مدارهای الکترون های دو اتم موجود در هوا برخورد کند

اين پديده يونيزاسيون نام دارد و مولکولی که اين الکترون از دست می دهد تبديل به يک يون مثبت می 

الکترون نخستين که بيشتر سرعتش را در برخورد از دست داده والکترونی که مولکول هوا را رانده . شود

است هر دو در ميدان الکتريکی شتاب می گيرند و هرکدام از آنها در برخورد بعدی توانايی يونيزه کردن يک 

الکترون به جلو می آيند و به همين ترتيب تعداد  ۴بعد از برخورد دوم . مولکول هوا را خواهند داشت

در تمام اين مدت الکترون ها به سمت الکترود مثبت . الکترون ها بعداز هر برخورد دو برابر می شود

اين مسئله فرايندی است به . ميروند و پس از برخوردهای بسيار تعدادشان بطور چشم گيری افزايش می يابد

وسيله آن بهمن الکترونی ايجاد می شود، هر بهمن با يک الکترون آزادکه در ميدان الکترواستاتيک قوی 

 .شدت ميدان الکترواستاتيک اطراف هادی همگن نيست. قرار دارد آغاز می شود
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ماکزيموم شدت آن در سطح هادی و ميزان شدت با دور شدن از مرکزهادی 

بنابراين با افزايش ولتاژ هادی در ابتدا تخليه الکتريکی فقط . کاهش می يابد

در نيمه مثبت ولتاژ الکترون ها به سمت . درسطح بسيار نزديک ان رخ می دهد

هادی حرکت ميکنند و هنگاميکه بهمن الکترونی ايجاد شد بطرف سطح هادی 

در نيمه منفی، بهمن الکترونی از سطح هادی به سمت ميدان . شتاب می گيرند

ضعيف تر جاری می شود تا هنگامی که ميدان آنقدر ضعيف شود که ديگر نتواند 

يون های مثبت باقی مانده . الکترون ها را شتاب دهد تا به سرع يونيزاسيونبرسند

با اين وجود به دليل . در بهمن الکترونی به طرف الکترود مثبت حرکت ميکنند

با . برابر جرم الکترون است بسيار کندحرکت می کنند ۵۰۰۰۰جرم زيادشان که 

داشتن بار مثبت اين يون ها، الکترون جذب کرده و هرگاه يکی از آنهابتواند 

سطح انرژی . الکترون جذب نمايد دوباره تبديل به مولکول هوای خنثی می شود

يکيون خنثی کمتر از يون مثبت مربوطه است و در نتيجه با جذب الکترون 

انرژی آزاد شده درست به اندازه . مقداری انرژی ازمولکول منتشر می شود

انرژی نخستين است که الزم بودبرای جدا کردن الکترون از مولکول استفاده 

اين انرژی بصورت موج الکترومغناطيس منتشر می شود و برای مولکول . گردد

w .در طيف نور مرئی قرار داردN۲وO۲های
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بهترين زمان برای مشاهده کرونا●

کرونا در فضای آزاد بعد از يک روز بارانی تا قبل از زمانی که سطوح برق دار خشک شده باشند قابل 

نقاطدر معرض کرونا با رطوبت خود را بهتر . پس از خشک شدن کرونا مشاهده نمی شود. مشاهده است

.  کرونا می تواند در اثر قنديل هم ايجاد شود. باد می تواند فعاليتکرونا راکاهش دهد. نشان می دهند

موتورهای الکتريکی، ژنراتورهاو تابلو های داخلی می توانند کرونای شديد تری ار وسايل خارجی پست ها 

تشکيل هوای يونيزه در فضای بسته و عدم حرکت هوا پديده کرونا را تسريع می کند . ايجاد نمايند

وولتاژهايی را ايجاد می کند که در ان کرونا رخ دهد موتورها و ژنراتور ها می توانندبا توجه به وجود فن 

.های خنک کننده شان هوايی با فشار های گوناگون ايجاد کنند

آشکار شدن کرونا● 

که بصورت گرد کدر ( در صورت وجود رطوبتدر هوا )صدای هيس مانند قابل شنيدن، ازن، اسيد نيتريک 

قوی ترين تشعشع در محدوده ماوراءبنفش و ضعيف ترين ان در ناحيه نور مرئی )سفيد جمع می شود و نور 

از ( و مادون قرمز که می تواند با چشم غير مسلحنيز در تاريکی با دوربين های ماوراء بنفش ديده شود

تخليه بار ناشی از بهمن الکترونی در آزمايشگاه، به سه طريق . نشانه های کرونای الکتريکيمی باشند

بهترين راه تشخيص کرونای مرئی است که به صورت نور بنفش از نواحی با . مختلف مشاهدهمی شود

.ولتاژاضافی ساطع می شود

دومين راه شناسايی کرونای صدادار است که در حالی که شبکه موردمطالعه در ولتاژی باالتر از آستانه 

امواج صوتی توليد شده به وسيله اغتشاشات . کرونا باشد صدايی به صورت هيس هيس قابل شنيدناست

.موجود در هوای مجاور محل تخليه بار،به وسيله حرکت يون های مثبت به وجود می آيند

سومين و مهمترين راه مشاهده از نظر ظرکت برق اثرات الکتريکی استکه منجر به اختالل راديويی می 

سبب ايجادجريان الکتريکی و در نتيجه به وجود آمدن ميدان ( بهمن الکترونی)حرکت الکترون ها . شود

شکل گيری سريع و انی بودن اين ميدان ها ولتاز . مغناطيسی و الکترواستاتيکی درمجاورت ان می شود

w .فرکانس بااليی درنزديک آنتن راديويی القا می کند و منجر به اختالل راديويی می شود
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انواع کرونا●

درآزمايشگاه  EHVسه نوع مختلف از کرونا وجود دارد که در نمونه تست

.تخليه پر مانند، تخليه قلم مويی و تخليه تابشی: مشخص می شود

تخليه پرمانند، ديدنی ترين آنهاست و علت نامگذاری هم اين است که به شکل پر 

زمانيکه در تاريکی مشاهده شود دارای تنه متمرکزی حول هادی . تخليه می شود

است که قطر اين هاله نورانی بنفش رنگ از چند اينچ در ولتازهای پايين تر تا يک 

بروز آثار صوتی اين نوع به صورت . فوت و بيشتر در ولتازهايباال تغيير می کند

در . هيس هيس بوده و به راحتی توسطيک ناظر با تجربه تشخيص داده می شود

.  تخليه قلم مويی پرچمی از نور به صورت شعاعياز سطح هادی خارج می شود

اينچ در  ۲تا  ۱طول اين تخليه ها از کمتر از يک اينچ در ولتاژ های پايينتا 

صدای همراه با ان صدايی در پس زمينه مانند صدای . ولتاژهای باال تغيير می کند

تخليه تابشی نور ضعيفی دارد که به نظر می رسد سطح هاديرا در . سوختن است

همچنين ممکن است در . بر گرفته است ولی مانند نوع قلم مويی برجسته نيست

معموال صدايی . نواحی بحرانی سطح عايق ها در زمان باال بودن رطوبت رخ دهد

 .با اين نوع تخليه همراه نيست
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برقگير فشار قوی
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همانطوريكه از نام اين وسيله مشخص است كار آن حفاظت تجهيزات 

است در مقابل ولتاژ هاي اضافه كه معموالً در زمان كليد زني و يا 

يكي از مواردي كه درانتخاب و نصب . ولتاژها صاعقه پديد مي آيد 

برقگيرها بايد رعايت شود حد اقل ولتاژ تجهيزات و محل مناسب 

.نصب آن است 

ولتاژ الكتريكي برقگير متناسب با بيشينه ولتاژي است كه در فركانس 

هرتز شبكه ممكن است پيدا شود انتخاب ميشود كه اين ولتاژ  50

.برابر ولتاژ نامي شبكه كمتر باشد  25/1تا  15/1معموال نبايد از 

در زمان محاسبه برقگيرها بايد بدترين و نا مساعد ترين حالت كه در 

موقع اتصال كوتاه شدن يك فاز و يا باال رفتن ولتاژ يك فاز نسبت به 

زمين پيش مي آيد را در نظر داشت و همچنين شدت صاعقه كه در 

برقگيرها را بايد در نزديكترين . منطقه سابقه داشته را مد نظر داشت 

.نقطه به تجهيزات كه مي خواهيم حفاظت شوند نصب گردد 
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:انواع برقگيرها 

:برقگيرهاي نوع جرقه اي ( الف 

برقگيري است كه ما بين سيم انتقال انرژي و زمين بسته ميشود و تشكيل شده از دو گلوله در 

فاصله اي محاسبه شده كه به محض رسيدن موج سيار فشار قوي به نقطه اي برقگير قرار دارد ، 

بين اين دو گلوله جرقه ميزند و بار الكتريكي به زمين هدايت ميشود و بدين ترتيب تخليه ميشود 

، زمان (تخليه الكتريكي ) بزرگترين عيب اين برقگيرها تاخير بسيار زياد در ايجاد جرقه است .

.ثانيه طول مي كشد  10 8تا  10 3الزم براي آماده سازي جرقه كامل بين دو الكترود در حدود 

:برقگيرها آرماتور ( ب 

معموالً جهت حفاظت ترانسفورماتورها در مقابل اختالف سطح زياد طول مقره هاي عبوري 

از دو ميله فلزي شاخكي در دو سر ايزوالتور نصب ميشود ، ( بوشينگها )     ترانسفورماتورها

اختالف سطح را بطور مصنوعي قدري كوتاه تر مي كنند ، فاصله هوايي دو الكترود بايد بقدري 

برابر ولتاژ نرمال ترانسفورماتور برسد  2تا  5/1باشد كه اگر ولتاژ دو سر ايزوالتور به اندازه 

اين الكترود هيچگونه تخليه الكتريكي حاصل نشود اين برقگيرها عمالً جهت حفاظت بوشينگ هاي 

ترانسفورماتور استفاده ميشود ، زيرا در صورت نبودن اين شاخك ها تخليه الكتريكي ناچاراً از 

( بوشينگ ها )   شكستن و از بين رفتن لعاب مقره ها  روي مقره ها صورت ميگيرد و باعث

.مي شود 
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:برقگيرها نوع لوله اي ( ج 

در مقايسه با نوع جرقه اي زمان بسيار كمتري در تخليه الكتريكي دارد ، در واقع 

نحوه عملكرد اين نوع برقگيرها طوري است كه جريان هدايت شونده ناشي از 

تخليه الكتريكي پس از يك يا چند نيمه موج فركانس در اثر گازي كه خود برقگير 

توليد ميكند از بين ميرود و از اين جهت ميتوان آنرا برقگير نوع جرقه خاموش 

.كننده دانست 

(:مقاومت هاي غير خطي ) برقگير نوع بافنتيل ( د

برقگيري است كه در موقع كار عادي شبكه ، هيچگونه جرياني از آن عبور نمي 

كند و در موقع اضافه ولتاژ بصورت هادي در آمدهو عمل تخليه را انجام ميدهد و 

.  به محض رفع اضافه ولتاژ بصورت عادي در آمده و بكارش ادامه مي دهد 

مقاومت متغير اين نوع برقگيرها را طوري انتخاب ميكنند كه افت ولتاژ دو سر 

.برقگير از ولتاژ نامي شبكه كمتر نشود 
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كنتور هاي برقگير كه ميتواند براي هر فاز و يا براي هر سه فاز يك 

يعني . كنتور باشد ، عمل ثبت تعداد دفعات تخليه را انجام ميدهد 

نمراتوري در آن تعبيه شده كه با هر بار عملكرد آن ، يك شماره مي 

.اندازد 

:تست برقگيرها 

مهمترين تستي كه در محل پست بروي برقگيرها انجام ميشود ، تست 

عايقي آن است بدين منظور عايقي نقطه اوليه برقگير را نسبت به 

)  در مرحله بعد ميزان عايقي انتهاي برقگير . زمين بررسي ميكنند 

در زمان تست الزم است كه اتصاالت آن . را بررسي ميكنند ( پايه ها 

.باز شده باشد 

براي تست كنتور هاي برقگير نيز با شارژ خازني ميتوان ولتاژ لحظه 

براي اينكار ميتوان از . اي را ايجاد نمود تا عملكرد آنرا بررسي كرد 

خازنهاي ولتاژ متناوب يا ولتاژ مستقيم استفاده نمود و پس از شارژ 

wآنرا به دو سر كنتور زده و تست نمود
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بريکر
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: نکاتی در مورد بريکر

دژنکتور کليدی است که عالوه بر قطع و وصل خط، حفاظت شبکه را نيز بر عهده دارد و در 

دژنکتور . شرايط اتصال کوتاه شدن شبکه بوسيله عملکرد رله ها قسمت معيوب را مجزا می نمايد

ها طوری طراحی شده اند که بطور اتوماتيک از طريق رله يا بطور دستی از اتاق فرمان و 

همچنين از محل ، در شرايط تحت ولتاژ و زير بار و در زمان اتصال کوتاه که جريان عبوری از 

برابر جريان نامی در دژنکتور باشد، قادرند مدار را قطع نمايند بدون آنکه  10مدار ممکن است تا 

.  آسيبی به آن برسد

: مدار وصل دژنکتور 

بوبين وصل  (LOCAL)از اتاق فرمان و از نزديک (REMOTE)با فرمان از راه دور

.  تغذيه می شود، تحريک و دژنکنور وصل می گردد DCدژنکتور که بوسيله برق

: مدار قطع دژنکتور

به طور اتوماتيک از طريق رله و به طريق رله و به طريق دستی از راه دور و نزديک بوبين قطع 

دژنکتور انرژی دار شده و باعث قطع دژنکتور می گردد ، چنانچه عمل قطع صورت نگيرد ، 

:  اشکاالت زير ممکن است وجود داشته باشند

 TRIP CIRCUITآالرممدار قطع دژنکتور اشکال دارد که در اين صورت بايستی 

FAILURE روی تابلو آالرم ها روشن باشند  .

يا سيستم خاموش کننده جرقه اشکال دارد که در اين صورت آالرممکانيزم دژنکتور و

CIRCUIT BREAKER FAILURE دريافت می شود  .

و گروه  1اگر اپراتور موفق به رفع اشکاالت مذکور نگرديد ، بايستی گروه رلياژ برای بند 

w .در محل حاضر و رفع اشکال نمايند 2تعميرات الکترومکانيک برای بند 
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– DS Isolatorسکسيونر-2 Disconnect or Switch 

کليدی است غير قابل قطع زير بار و جريان اتصال کوتاه را از خودش عبور می 

دهد ، يا بعبارت ديگر جهت ايزوله کردن خطا بکار می رود، قابل قطع زير بار 

. نيست و جريان اتصال کوتاه را تحمل می کند

اين کليدها ساختمان بسيار ساده ای دارد که از يک مکانيزم مکانيکی که در دو سر 

قطع و وصل اين . کنتاکت ها را به هم ارتباط داده يا قطع می کند تشکيل می شود 

کليد با فرمان دستی مکانيکی از محل و يا فرمان الکتريکی از اتاق فرمان يا محل 

اين کليد فقط زمانی که مدار تحت ولتاژ و يا کالً بی برق باشد ، . صورت می گيرد

قطع و وصل می گردد چون کنتا کت های آن قابل رؤيت است ، برای حفاظت جان 

.  افراد بعنوان يکی از تقاط ضمانت استفاده می گردد

مثالً زمانی که احتياج به انجام تعميرات روی يکی از تجهيزات اصلی پست باشد، 

با باز کردن سکسيونرهای دو طرف آن می توان دستگاه مورد نظر را کامالً از 

.منابع برقدار جدا نمود

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



: يا بعبارت ديگر

وسيله قطع و وصل سيستم هايی که تقريباً بدون جريان هستند بعبارت ديگر سکسيونر قطعات و 

بدين معنی که سکسيونر يک کليد . وسايلی را که فقط زير ولتاژ هستند از شبکه جدا می سازد

نيست بلکه يک ارتباط دهنده يا قطع کننده مکانيکی بين سيستمها است بدون اينکه مداری بسته 

سيکسيونر بايد در حالت بسته يک لرتباط گالوانيکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب . شود

.  برقرار سازد و مانع افت ولتاژ گردد

:  موارد استعمال سيکسيونر

از آنجايی که سيکسيونر باعث قطع و يا وصل جريان الکتريکی نمی شود برای باز کردن دستگاه 

بستن هر مدار الکتريکی فشار قوی احتياج به يک کليد ديگر خواهيم داشت بنام کليد قدرت که 

قادر است مدار را تحت هر شرايطی باز نمی کند و سکسيونر وسيله است برای ارتباط کايد قدرت 

به شين يا هر قسمت ديگری از شبکه که دارای پتانسيل است لذا طبق قوانين متداول الکتريکی 

به باال و يا هر دو طرف در صورتيکه آن خط از دو طرف پتانسيل  1KVجلوی هر کليد قدرت از 

.  می گيرد سيکسيونر نصب می گردد

برای جلوگيری از قطع و يا وصل بی موقع و در زير بار سيکسيونر ، معموالً بين سيکسيونر و 

بنحوی برقرار می شود که با وصل بودن کليد ( مکانيکی و الکتريکی ) کليد قدرت بست اينترالک 

 .قدرت نتوان سيکسيونر را قطع يا وصل نمود
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انواع مختلف سيکسونر استفاده شده در پست فوالد 

سيکسيونر دورانی (2سيکسيونر تيغه ای (1

سکسيونر تيغه ای (1

قرار داده شده است دارای تيغه هايی  SVCاين سکسيونر بصورت يک پل و مورد استفاده در

است که در ضمن قطع کليد عمود بر سطح افق حرکت می کنند و رد باالی ايزوالتور قرار می 

.  گيرند

سکسيونر دورانی (2

سکسيونرهای مورد استفاده درپست فوالد از نوع سکسيونر دورانی است که دارای دو تيغه 

.  متحرک و دورانی می باشد که با برخورد آنها بهم ارتباط الکتريکی برقرار می شود 

در اين نوع کليد تيغه ها به موازات سطح افق و يا عمود بر سطح محور پايه ها انجام می گيرد و 

دارای اين مزيت است که با کوچک بودن طول بازوی تيغه فاصله هوايی الزم بين دو تيغه بوجود 

می آيد و چون تيغه ها با گردش پايه ها باز و بسته می شوند، عوامل خارجی مثل فشار باد و 

يا به علت يخ زدگی کنتاکت ها در زمستان . برف و غيره نمی تواند باعث وصل بی موقع آن گردد

. احتياج به نيروهای اضافی برای بازکردن آنها نيست

سکسيونر دورانی در پست فوالد بصورت تکفاز ساخته شده است و بسته به نوع شين بندی شبکه 

تمام قطب ها توسط اهرم . سه تای آن بصورت متوالی در کنار هم در شبکه سه فاز نصب می گردد

و ميله بطور مکانيکی بهم متصل و مرتبط می شوند و دارای فرمان واحد می باشند که معموالً 

w .موتوری و در حالت اضطراری دستی است
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هر يک از سکسيونرهای يک فاز دارای دو پايه عايقی که محور 

داخلی قابل گردش می باشند که تيغه ها در روی آنها نصب شده است 

بطوريکه در موقع قطع و يا وصل سسکسيونر پايه ها حول محور خود 

درجه می چرخند و باعث قطع و  90در خالف جهت يکديگر به اندازه 

.  يا وصل کنتاکت ها می شوند

 EDSيا ESسکسيونر زمين(3

Earth Disconnector Switch 

.  سکسيونر ارت سکسيونری است که خط يا باسبار را ارت می نمايد 

اين سکسيونرمعموالً در روی پايه سکسيونر خط نصب می شود و با 

.  آن اينترالک ميباشد 

معموالً در هنگام تعميرات به منظور تخليه بارهای موجود از قبل و 

جلوگيری از القای الکتريسيته از خطوط مجاور و بی خطر کردن 

عمليات تعميراتی روی دستگاهها توسط سکسيونر زمين، اتصال زمين 

برقرار می شود قبل از وصل سکسيونر زمين رعايت موارد زير 

 :ضروری است
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. دار منبع انرژی جدا شده باشد که وصل سکسيونر زمين باعث بروز حادثه نگردد-1

سکسيونر مورد عمل کامالً شناخته شده باشد و برای انجام عمليات قطع و وصل از دستکش -2

.  عايق متناسب با ولتاژ استفاده گردد

از نظر ايمنی قبل از انجام عمليات مکانيزم هوايی و اتصاالت سکسيونر فوق قبل از عمل، -3

.  دقيقاً مورد بازرسی قرار گيرد

. پس از وصل سکسيونر ارت هر سه فاز بازرسی شود که بطور کامل بسته شده باشند-4

الزم به توضيح است که بسته شدن سکسيونر زمين در حالی که خط برق دار است ، باعث آسيب 

.  رسيدن به اپراتور و وارد شدن خسارات به دستگاهها و بروز اختالل در برق رسانی می گردد

برای مما نعت از اين اتفاقات سيستم اينترالک بين سکسيونر خط و سکسيونر زمين وجود دارد و 

.  فقط هنگامی که سکسيونر خط قطع باشد ، امکان وصل سکسيونر زمين وجود دارد 

اگر چه سيستم اينترالک مانع بروز حادثه می گردد ولی اين وسيله کافی نبوده و اپراتور می 

بايست دقيقاً بازرسی الزم از شرايط موجود به عمل آورد تا مطمئن شود که دستگاه مجزا شده از 

جهت محدود کردن خطا هايی که اپراتورها سهواً مرتکب آن . طريق منابع ديگر برقدار نمی شود

می شوند ، بهترين روش استفاده از دستورالعمل هايی است که برای مجزا نمودن دستگاههای 

 .مختلف توسط سرپرست پست تهيه و معموالً در اتاق فرمان موجود است
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 LA Lighting Arresterبرقگير (4

برای اطمينان . برای جلوگيری از امواج اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه و کليد زنی استفاده ميشود 

ولی ( برای مدت کوتاه)را می توانند تحمل کنند  650KVبيشتر تمام تجهيزات يک پست در حدود 

ورود . به باال را برش داده و نمی گذارد به تجهيزات آسيبی برسد  500KVبرقگير از ولتاژ 

. اضافه ولتاژها به تجهيزات باعث آسيب رسيدن به عايق تجهيزات می رسد

... محل نصب برقگير برابر طراحی صورت می گيرد ، ابتدای ورود خط، نزديک ترانس، باسبار و 

برقگير نصب ( ورودی و خروجی) وسايل مهم در پست مانند ترانسفورماتور قدرت در دو طرف آن

. می کنند

برقگيرهای مورد استفاده عموماً از نوع برقگير با مقاومت غير خطی است که از يک يا چند 

. خازن سری همراه با يک يا چند مقاومت غير خطی تشکيل شده است

وجود اين خازنها و فواصل هوايی الزم است چون در زمان کار عادی از وجود جريان الکتريکی ، 

.  برقگير جلوگيری به عمل می آيد

زمانی که ولتاژ سيستم به علتی باال رود ، فواصل هوايی بين خازنها هادی جلایر الکتريسيته 

از اين پس جريانی که از مقاومت . خواهد شد و قوس الکتريکی در اين فواصل تشکيل می شود 

غير خطی عبور می کند ميزان افت ولتاژ در دو سر برقگير و در نهايت در دو سر سيستم مورد 

 .حفاظت را تعيين می نمايد
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معموالً مقاومت های غير خطی که در برقگيرها به کار برده می شوند از کاربيد 

. سيليسيوم ساخته می شوند 

اين مقاومت های غير خطی در برابر موج جريان اصلی از صاعقه يا عوامل ديگر 

مقاومت کمی نشان می دهند و بدين ترتيب اين امواج را داخل خود هدايت کرده و 

اما زمانی که موج ولتاژ از داخل . سطح ولتاژ را در حد معينی نگه می دارند

برقگير عبور کرده و به حالت عادی برگردد مقاومت های غير خطی ، به يک 

مقاومت بزرگ تبديل شده و جريان عبوری از داخل برق گير به طور قابل 

کم شدن جريان باعث می شودکه قوس الکتريکی در . مالحظه ای کاهش مييابد

فواصل هوايی ناپايدار شده و در لحظه ای که ولتاژ سيستم از صفر عبور کند ـ 

.  قوس به طور کامل خاموش می شود 

فواصل هوايی موجود در يک برقگير بايد در برابر بيشترين مقدار ولتاژ سيستم 

مقاومت نموده بدون اينکه امکان تخليه الکتريکی اين فواصل هوايی وجود داشته 

همچنين اين فواصل هوايی بايد بنحوی باشند که پس از هدايت موج جريان . باشد

زياد حاصل از عاعقه با عوامل ديگر ، موقعی که ولتاژ سيستم به حالت عادی بر 

 .ميگردد جريان حاصله را در اولين نقطه صفر و ولتاژ را قطع کند
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:  کنتور برقگير

جهت مشخص شدن تعداد دفعات عملکرد برقگير را از داخل دستگاهی بنام کنتور 

. برقگير عبور می دهند

:  نکاتی که در مورد نصب برقگير ها بايد مورد توجه قرار گيرد

اثر حفاظتی حتی برقگير های خوب در اثر کاربرد نامتناسب بطور قابل مالحظه 

: ای کاهش می يابد، در موقع نصب برقگير بايد نکات زير مورد توجه قرار گيرد

. بايد اختالف پتانسيل زمين برقگير کامل باشد-1

برقگير بايد در مجاورت دستگاه حفاظت شونده قرار داده شود ، هر قدر که -2

برقگير به دستگاه مورد حفاظت نزديکتر باشد اختالف پتانسيل کمتری بين ترمينال 

.  برقگير و دستگاه وجود دارد

.  سيم زمين برقگير بايد به اتصال زمين مشترک پست وصل شود-3

سيم اتصال زمين نبايد هيچگونه پيچش يا حلقه ای داشته باشد زيرا اين باعث -4

. می شود که اندوکتانس اضافه در مقابل جريان تخليه بوجود آيد

در موقع نصب برقگير بايد توجه داشت که هرگونه هادی فازی ، چه دارای -5

ولتاژ متفاوتی با ولتاژ سيستم و چه زمين باشد در خارج يک کره فرضی به شعاع

R و دور برقگير باشد. w
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