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 سخنی با خوانندگان

 

) و طیفف سسفترده   و سطح علمی افراد شرکت کننده با توجه به عدم یکسان بودن سطح تحصیالت

کیلو ولفت در ایفن مجلفد    20در دوره های  افراد به لحاظ درون سازمانی و برون سازمانی بودن آنها(

تا برای همه خوانندسان قابل درک و فهم سفریع باشفد،   سعی شده است.بگونه ای مطالب آورده شود،

یار مختصر مورد بحث قرار سیرد و سپس با توجفه بفه   ابتدا ساختار شبکه های توزیع بصورت بسلذا 

کیلو ولت میرود به آموزش بهره برداری از شفبکه هفای   20انتظاراتی که از یک استادکار یا تکنسین 

سفعی   با توجه به رویکرد این دوره های کوتفاه مفدت   ..بدیهی استده استکیلو ولت پرداخته ش 20

اجتناب  سردند و از ارائه مباحث و مطالب کارشناسیشده است مطالب بصورت ساده و وروان مطرح 

 برای خوانندسان محترم مفید واقع شود. ،امید است سردد.
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 مقدمه 

دست بشر که چفون موجفودی زنفده در حفال      ۀبی شک برق یکی از پدیده های شگفت انگیز ساخت

رسش انسان در پی یفافتن  قدکشیدن و بزرگ شدن است و به سان درخت تنومند زیر سایه شاخ و ب

 پیشرفت و رفاه روزسار می سذراند تا هر چه بهتر و بیشتر از زندسانی خود بهره و لذت ببرد .

موجود زندۀ قدرتمندی که از احساس هم بی نصیب نمانده و همواره نگران فرداهای ماست تا مبفادا  

و بر دوش خود علم را سوار کرده  در غبار عقب ماندسی ها پنهان و از قافله رشد و تعالی عقب بمانیم

که به سرعت نور در میدان اختراعات و اکتشافات می تازد تا فاتح جدیدترین و اعجاب برانگیز تفرین  

ره آورد ها سردد . برق مادر تکنولوژی است و اسر بگوئیم برق مادر تمام اختراعات ایفن عصفر اسفت    

ت و اکتشافات در عرصه های سوناسون علمفی ،  سخنی به سزاف نگفته ایم . چرا که خیلی از اختراعا

از قبل اختراع برق ، در ذهن انسان جستجوسر ، محقق ، کاشف و ... جرقه زده . هنری ، اقتصادی و ..

 شد و پا در دنیای بودن نهاد . 
شرکت های توزیع برق  حلقه انتهایی سیستم برق در جامعه می باشند ،این شرکتها وظیففه دارنفد   

تی از شبکه انتقال را به مصرف کننده برسانند..همچنین روشنایی معابر در سطح شفهر و  برق  دریاف

رفع عیوب احتمالی در زمینه توزیع را عهده دار می باشد.شایان ذکر اسفت از آنجفا کفه در قسفمت     

کیلو ولت که فشار متوسط نامیده می شفود   33کیلو ولت و یا  20توزیع انرژی الکتریکی به صورت 

رکت توزیع می شود ، این شرکت وظیفه پوشش شبکه فشار متوسط و تبدیل آن به وسیله تحویل ش

کفه معفادل    400ترانسفورماتورهای با ظرفیت متناسب با محل از طریق احداث پست به ولتاژ خفط  

ولت می باشد، را عهده دار است.این شرکت این برق را به صورت سه فاز و تک ففاز و   228ولتاژ فاز 

 مختلف بر حسب نیاز مشترکین به آنها تحویل می دهد. با آمپراژ
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 ( وظایف شرکتهای توزیع1-1

 بطور خالصه می توان سفت که وظیفه شرکتهای توزیع برق در هر شهرستان عبارتند از :

 ارایه خدمات با کیفیت قابل قبول یعنی تامین ولتاژ و فرکانس ثابت جهت مصرف کننده -1

 تداوم سرویس-2

 ی تعرفه ها با تعرفه های بین المللی سازسار-3

 ایمن سازی شبکه توزیع-4

برق ازآنجا که انرژی برق در بخشهای مختلف  نظیر خانگی،کشاورزی،صنعتی مصرف میشود لذا  

 :شده استتعرفه تقسیم  5توزیعی به 

 ف تعرفه خانگی 1

 ف تعرفه صنعتی که شامل کارخانه هاوتراشکاری ها، سنگبری ها و.. است.2

 ف تعرفه کشاورزی   3

 ف تعرفه عمومی مثل شهرداریها ، حمام ها ، کتابخانه ها و.. است.4

 ف تعرفه تجاری مثل مغازه ها و شرکتها و .. است . 5

 

 

 ( ساختار شرکتهای توزیع1-2

 ساختار اداری شرکت توزیع:

شتت  برای ارائه خدمات به مصرف کنندگان ساز وکارهای مختلفی دیده شده است و با گذ

زمان متحول گردیده است در حال حاضر قسمتهایی که فعالیتهای را انجتام میدهنتد بته    

 شرح زیر میباشند:

 : مشترکین قسمت خدمات( 1-2-1

ارائه فعالیت در بخش امور مشترکین شامل فروش و واسذاری انشعابات برق تکفاز و سه فاز خانگی ،  

صدور قبوض آنها و تحویل به مشفترکین و کلیفه   عمومی و دیماندی ، قرائت میزان مصرف انرژی و 

 . برق بر عهده این قسمت می باشد مراحل بازرسی اولیه جهت واسذاری انشعاب

 :  و برنامه ریزی مهندسی قسمت(1-2-2
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، توسفعه شفهری و توسفعه    مختلفف امفور   احداث و توسعه شبکه های برق رسانی در بخش های  (1

 روستایی و نیرو رسانی

بهینه سازی شبکه های موجود و فرسوده تهیه طرح و نظارت بر کلیفه مراحفل شفبکه     اصالح و (2 

 سازی توسط پیمانکاران

نحوی که ولتفاژ و جریفانی کفه    ه کنترل بار مصرفی در مقایسه با منابع تغذیه انرژی الکتریکی ب( 3 

بکه و نفه بفه   تحویل مشترکین داده می شود مطابق با استاندارد باشد که آسیبی نه به تجهیزات شف 

 . وسایل و تجهیزات مشترکین وارد سردد

 نصب روشنایی معابر در شبکه های موجود در خیابانها و کوچه ها و معابر عمومی. (4

 قسمت لوازم اندازه سیری(1-2-3
با توجه به اینکه شرکت توزیع برق  وظیفه دارد هزینه برق و انرژی مصرفی جامعه را دریافت نماید  

زه سیری میزان این مصرف از لوازم اندازه سیری یا همان کنتورهای برق استفاده مینماید لذا برا اندا

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع بخش کوچکی به نام قسمت لوازم اندازه سیری در نظر سرفته 

شده که کار آن رسیدسی به وضعیت کنتورها از ابتدای نصبو مراحل بعد میباشد که رابطه تنگاتنگی 

 قسمت خدمات مشترکین دارد بطوریکه بیشتر مانند واحدی زیر نظر خدمات مشترکین میباشد.  با

 قسمت مالی و پشتیبانی(1-2-4
 این قسمت به سه بخش به شرح زیر تقسیم می شود:

، تدارکات  خدمات کارکنان در ساعات اداریف خدمات اداری ) تدارکات (: این قسمت وظایفی 1

لسات ، تهیه وسیله نقلیه ، نگه داری سفابقه کارکنفان وکارهفایی از ایفن     جشن ها وبرنامه ها وج

 قبیل را انجام می دهد.

ف حسابداری اسناد : اموری نظیر صدور اسناد ، ثبت اسناد ، دریافت تنخواه ، محاسفبه در آمفد   2

وهزینه شرکت ، محاسبه حقوق پرسنل ، تعیین سقف قرارداد هفای پیمانکفاری و.. را بفر عهفده     

 رد.دا
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ف حسابداری تأسیسات : این قسمت فعالیتهایی نظیر محاسبه قیمت تمفام شفده ، سفاخت شفبکه     3

های برقی ومحاسبه قیمت تمام شده پروژه ها ، نصب روشنایی ، نصب تیر چراغ برق وبیشتر از همه 

 عملیات پیمانکاری سر وکاردارد. پیمانکاران شرکت که تعداد زیادی را هم شامل می شوند

 

 بهره برداری(1-3

داری از شبکه های موجفود مفی باشفد در دو    هاساس کار این قسمت که در جهت بهره برداری و نگ

. ارتبفا  ایفن قسفمت بفا      خالصه می سفردد  تعمیر و نگهداریو  حوادث و اتفاقاتقسمت 

در حقیقت مصالح اولیه قسفمت مهندسفی را    .  ها می باشد قسمت مهندسی بیشتر از سایر قسمت

بهره برداری فراهم نماید و پیشنهادات خود راجهت استفاده صحیح از شبکه های موجفود و  بایستی 

ه که عیوب و اشکاالت و نواقص های موجود در شبکه که ب بطوریآینده را به این قسمت ارائه نماید 

نمایفد را مشفخص نمفوده کفه در صفورت نیفاز توسفط قسفمت          می نحوی سیستم شبکه را ناپایدار

 .اصالحیه و ساماندهی در جهت رفع آنها به اجراء در آیدمهندسی طرح 

 

 (وظایف بهره برداری1-3-1

در حقیقت پس از برقراری انشعاب برق برای هر مشترک و ایجاد شبکه ها و روشناییها وظیفه تداوم 

این برق رسانی بر عهده بهره برداری می باشد  که بایستی بر شبکه کنتفرل مفداوم داشفته و از هفر     

قطع برق در محدوده خود جلوسیری نماید و در این راستا هر کفدام از بخشفهای ایفن قسفمت      سونه

 وظیفه خود را انجام میدهند

مطابق یفک   موجودو تجهیزات   از شبکه ها : وظیفه بازدید و بازبینی دوره ایو نگهداری تعمیر

 در جهفففت اورهفففال شفففبکه و آمفففاده سفففازی آن در    برنامفففه مفففدون و بفففا زمفففان بنفففدی   

سیسفتم   (زمستان )صاعقه و رعد برق  ،و فصل های بارندسی ، طوفان (تابستان  )فصل های پر بار  

 این تعمیرات شامل دو بخش میباشد رساندمی شبکه را به پایداری بهتر 
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تعویض   ،   تعویض تجهیزات آسیب دیده ، معیوب و فرسوده :که شامل تعمیر قسمتهای معیوب -1

سیم های فرسوده ، افزایش سطح مقطع سیم ها ، آچارکشی اتصاالت ،  تعویض ، شکستهمقره های 

و فرسوده ، هرس درختان مفزاحم شفبکه و  اورهفال بفه موقفع خطفو         مستعملتعویض پایه های 

 سرویس تجهیزات ، ترانسها و پستهای برق و کنترل بار و ولتاژ مشترکین در تمام فصول سال.

اساسی به قسمت مهندسی سزارش میشود تا پفس از بررسفی   تعمیرات با حجم زیاد  و تعمیرات  -2

 مالی و بر آورد بودجه و کارشناسی مجدد، توسط پیمانکاران انجام شود

: این واحد بصورت شبانه روزی فعالیت مینماید و بصورت اورژانسی وظیفه  اداره حوادث و اتفاقات

ه برق منزل یا مغازه یا کارخانه ای  به  برقدار نگه داشتن مشترکین را بر عهده دارد بطور مثال چنانچ

( سریعا مامورین به محل مراجعه 121هر دلیلی دچار مشکل شود با تماس با اداره حوادث و اتفاقات)

برطرف نمودن و عادی نمودن شرایط بحرانی در و رفع عیب مینمایند. همچنین  این قسمت وظیفه 

طوففان ، بارنفدسی ، برخفورد     ،رعد و بفرق  ،عقهخطو  شبکه و ترانس در اثر عوامل مختلف مثال صا

 .  را دارا می باشد اشیاء و پرندسان

 (وظایف تکنسین هاو استاد کاران شبکه ها1-3-2

 انجام عملیات مانور روی شبکه فشار متوسط و ضعیف. -

 انجام قطع و وصل سکسیونر قابل قطع و کت اوت و جمپر مطابق دستورالعمل شرکت. -

 به گروههای درخواست کننده و تحویل شبکه بدون برق و تخلیه آن. ارائه خاموشی -

 رفع کلیه خاموشیهای ناخواسته فشار ضعیف و متوسط. -

همکاری در جهت حفظ و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  -

 شغلی.

کیلو ولفت را میگذراننفد   20ه های با توجه به مطالب فوق افرادی که دوره های بهره برداری از شبک

 انتظار میرود بتواننداطالعات زیر را داشته باشند:

 شناخت شبکه ها و تجهیزات آنها

براساس دستورالعمل های موجود و ابالغی  ی فشار ضعیف و فشار متوسطر روی شبکه هابنحوه کار 

 از مراجع ذی صالح
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براساس دستورالعمل های موجود و  شار متوسطنحوه کار بر روی تابلوها و کلیدهای فشار ضعیف و ف

 ابالغی از مراجع ذی صالح

 سکسیونرها ،دژنکتورها ، ریکلوزرها ، کت اوت هاکار با اجرای دستور العملها برای 

 سیستم توزیع تجهیزشیوه صحیح بهر برداری از ترانسفورماتورها به عنوان مهمترین 

 ورها توزیعشیوه صحیح نگهداری و سرویس از ترانسفورمات

 کیلو ولت20شناخت علل و عوامل قطع ناخواسته فیدرهای 

 اجرای عملیات منطبق بر اصول ایمنی

 رعایت مسائل ایمنی فردی و سروهی
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 شبکه های توزیع-2
 

 سیستم های توزیع انرژی الکتریکی :

خانگی ، کشاورزی ، عمومی ، تجاری و برخی از این سیستم ها انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین 

کیلفو ولفت ) در منفاطقی از ایفران ماننفد       33کیلو وات یا  20صنایع کوچک را با ولتاژ اولیه توزیع 

 ولت سه فاز تامین می کنند . 380ولت تکفاز و  220منطقه خوزستان( یا ولتاژ ثانویه توزیع 

 شبکه : 

کننده یا چند دسته از آن ها از جریان برق استفاده کنند  هرساه به وسیله سیم کشی ، چند مصرف

 سیم کشی را شبکه نامند .

 

 شبکه توزیع :

شبکه توزیع ، انرژی مورد نیاز مشترکین خانگی ، تجاری ، کشاورزی ، عمومی ، و برخفی از صفنایع   

ر نوع اتصفال  کوچک را تامین میکند شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت ، از نظر تعداد سیم ، از نظ

 و از نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند :

 شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت :  -1

 دو دسته تقسیم میشوند:شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت به 

 ( AC) شبکه های جریان متناوب

 ( DCشبکه های جریان مستقیم ) 

 شبکه های توزیع از نظر تعداد سیم : -2

 شبکه های توزیع از نظر تعداد سیم به طول متداول به شرح زیر است : تقسیم بندی 

 شبکه های توزیع جریان مستقیم :

شبکه های توزیع جریان مستقیم به صورت دو سیمه و سه سفیمه هسفتند در شفبکه سفه سفیمه       

جریان مستقیم ، اختالف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختالف پتانسفیل بفین یفک سفیم     

 جی و سیم میانی است .خار

 سه فاز( : 380vتك فاز یا  220vشبکه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف ) 

شبکه های فشار ضعیف به صورت دو سیمه ، سه سیمه ، چهار سیمه و اغلب پنج سمه احداث مفی  

معابر  سردند . در شبکه های پنج سیمه ترتیب قرار سرفتن سیم ها از باال  به پایین سیم نول ، سیم

و پس از آن سه فاز است به دلیل وجود صاعقه سم نول را باالتر از همه قرار مفی دهنفد تفا توسفط     

سیم نول رعد و برق ایجاد شده به زمین منتقل سردد و صاعقه انرژی روی فازهفای دیگفر نگفذرد .    

از و اختالف پتانسفیل بفین یفک فف     380vاختالف پتانسیل بین دو فاز در شبکه های فشار ضعیف 

 است .220v ونول 
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 کیلو ولت )فشار متوسط( : 20شبکه های توزیع 

 به صورت سه فاز سه سیمه می باشد .  20kvشبکه های توزیع  

 شبکه های توزیع از نظر نوع اتصال : -3

 شبکه های توزیع از نظر نوع اتصال به سه دسته به شرح زیر تقسیم بندی می شوند :  

 شبکه های باز یا شعاعی :

بکه های باز یا شعاعی )رادیال( شبکه هایی هستند که در آن ها مصرف کننده هفا فقفط از یفک    ش 

طرف تغذیه می شوند در شبکه باز یا شعاعی اسر قسمتی از شبکه معیوب سردد با توجفه بفه محفل    

عیب ، یک یا تعدادی از مصرف کنندسان تا برطرف شدن نقص بدون برق می سردنفد در ایفن نفوع    

خاموشی بیشتر و افت ولتاژ در انتهای خط نسبتا زیاد است . شبکه های باز یا شفعاعی   شبکه مقدار

برای مناطق کم جمعیت و روستاها که قطع برق باعث خسارت مالی فراوانی نمی شود مورد استفاده 

 قرار می سیرد .

 شبکه های مسدود یا حلقوی :

اال بردن ضزیب اطمینان کار شفبکه ،  در محل هایی که قطع اتفاقی جریان برق مجاز نیست جهت ب

شبکه از دوسو تغذیه می شود . در این صورت ، باز از کار افتادن یکفی از دو خفط تغذیفه کننفده ،     

قدرت مورد نیاز مصرف کننده ها از سمت دیگر تامین می سردد شبکه های حلقوی در مقایسفه بفا   

حداث شفبکه هفای حلقفوی از شفبکه     شبکه های باز دارای ضریب اطمینان باالتری هستند هزینه ا

های باز یا شعاعی بیش تر و محاسبات آن مشکل تر است از شبکه های حلقوی در شهرها و مناطق 

 نسبتا پر اهمیت که تداوم برق رسانی به آن ها مهم است استفاده می شود . 

  شبکه های مرکب ، تار عنکبوتی یا غربالی :

تند که در آنها هر یک از مصرف کننده ها از چندین سو و شبکه های تار عنکبوتی شبکه هایی هس 

حداقل از سه سو تغذیه می شوند . ضریب اطمینان کار ایفن شفبکه هفا بسفیار بفاال بفوده و از نظفر        

اقتصادی سران تمام می شوند . کاربرد شبکه های غربالی در شفهرهای بفزرگ و تاسیسفات مهفم از     

 رگ ، ساختمان های اداری بزرگ و مناطق حساس است قبیل کارخانجات بزرگ و، فروشگاههای بز

 شبکه های توزیع از نظر ساخت : -4

 شبکه های توزیع از نظر ساخت به دو دسته تقسیم بندی می شوند :  

 شبکه های هوایی

 شبکه های زمینی
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 هوایی توزیعشبکه های  -3
 ز :مزایای شبکه های هوایی عبارتند ا

 احداث این شبکه ها آسان تر است -1 

 هزینه احداث این شبکه ها کم تر است -2 

 عیب یابی و رفع عیب از این شبکه ها آسان تر است -3 

 عیب یابی این شبکه ها کم هزینه تر و برای عیب یابی نیاز به افراد متخصص ندارد . -4 
 

 عیوب شبکه های هوایی عبارتند از :

 حیط لطمه می زند به زیبایی م -1 

شبکه های هوایی در معرض خطرات جوی و غیرجوی ازقبیل )برف ، باران ، رعد وبرق ، برخورد  -2

 پرندسان با سیم ها ، شاخه درختان و افتادن اجسام بر روی سیم ها( هستند

 ایمنی شبکه های هوایی کم تر از شبکه های زمینی است . -3 

 

 (شبکه های هوایی و متعلقات3-1

 

 هادی ها : 

ارتبا  مولد و مصرف کننده فقط از طریق اجسام هادی )فلفزات( امکفان پفذیر اسفت و از ایفن رو ،      

 هادی ها از اجزای اصلی شبکه محسوب می شوند .

 هادیهای شبکه هوایی فشار متوسط

م های آنهفا از آلیاژهفای آلومینیفو   تمامی رشته سیم هادیهای آلومینیوم آلیاژی هادیهایی هستند که

شد که استحکام جهت ساخت این سیمها استفاده می 5005آلومینیوم  ساخته شده است. در ابتدا از

که قابلیت عملیات حرارتی نیفز   6201آید، اما آلومینیوم آلیاژی کارسختی بوجود می آن تنها در اثر

 نتقفال، در ساخت این هادیها، بدلیل استحکام باالی آن در حرارتهفای بفاالی کفاری خطفو  ا     دارد

سفال   سسترش چشمگیری داشته است. استفاده از هادیهای آلومینیوم آلیفاژی بفرای اولفین بفار در    

برای خطو   میالدی از این هادیها 60و  50میالدی در آمریکا آغاز شد و پس از آن در دهه  1921

دی استفاده شد. در مقدار زیا انتقال و توزیع در کشورهای اروپایی )آلمان، فرانسه و ...( و نیز ژاپن به

ترین هادیها ترین و مناسبعمومی به عنوان AAAC سال سذشته هادیهای 30انگلستان نیز حدود 

 .انففدقففدیمی مطففرح شففده  مففورد اسففتفاده بففرای نصففب خطففو  جدیففد و جففایگزینی خطففو   

 

 جنس سیم های هوایی – 1 –1
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د به سونفه ای باشفد کفه عفالوه بفر رسفانایی       جنس هادی های خطو  انتقال انرژی در شبکه های هوایی توزیع ، بای

الکتریکی مورد نیاز ، استقامت مکانیکی مناسب را داشته و در مقابل رطوبت و سازهای شیمیایی موجود در هوا مقاوم 

 بوده ، به آسانی دچار خوردسی یا فرسایش نگردد .

 آلومینیوم – 2 – 2

جنس مس انتخاب مفی شفد ولفی بعفدها ، بفرای ایفن کفار         در سال های اولیه ، هادی های خطو  هوایی توزیع ، از

 آلومینیوم نیز مورد استفاده قرار سرفت .

هادی های آلومینیومی نسبت به مس از درجه رسانایی و استقامت کششی پایین تفری برخوردارنفد ، بنفابراین بفرای     

خفاب شفود ولفی وزن مخصفو      انتقال جریان مساوی باید سطح مقطع هادی آلومینیوم از هادی مسی ، بزرستفر انت 

آلومینیوم در حدود یک سوم مس می باشد . بنا براین برای قابلیت هدایت برابر ، وزن هادی آلومینیفوم فقفط نصفف    

 وزن مس خواهد بود که البته در این حالت قطر هادی آلومینیومی مقداری بزرستر از قطر هادی مسی خواهد بود .

می توان اتصاالت و پلهای اتصال بین کلمپ انتهایی و خط هوایی فشفار قفوی ،    از کاربردهای سیم های آلومینیومی ،

 رابطه های ثابت و نیز باس بارهای مقطع استوانه ای ثابت را نام برد .

عالوه بر جنبه کاربرد اقتصادی سیم های آلومینیومی از این هادی ها به علت وزن سبکتر آن به صفورت سفیم هفای    

کابلهای خود نگهدار هوایی نیز استفاده می شود که توسط روپوش عایق آن قابلیفت اسفتفاده   روپوش دار مانند شبکه 

و مسیر های پر درخت بیشتر اسفتفاده    شبکه توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط به علت کاهش حریم مورد نیاز  در

توجه در کاربرد سفیم هفای    رشته ای ساخته می شوند . نکته قابل 37و  19و  7و  3می شود . این هادی ها بصورت 

های مسی است که استفاده از بست های مخصو  روپوش دار بفه منظفور   آلومینیومی همراه و یا اتصال آن با هادی 

 جلوسیری از اثرات خوردسی بین این دو فلز حایز اهمیت است.

منیزیم و سیلیکان تشکیل  درصد بوده و بقیه آلیاژ را به عنوان مثال 98هرساه درجه خلو  هادی آلومینیومی حدود 

اسفتقامت مکفانیکی   ( سفته می شود کفه دارای  (لیاژ آلومینیوم )آ)ویا )) آلملک (( و یا )) آلدری (( نام ه دهد هادی ب

می سردد . این هادی به طور معمول در شبکه های فشار متوسط توزیع و تا سفطح   33(Kg /mm) د بیشتر و در حدو

ابل استفاده است که در آن مناطق فشار باد و یا قطر یخ کم می باشفد . هفادی هفای    کیلو ولت ق 60ولتاژهای حدود 

درصد کمتر هسفتند   15( نسبت به هادی های تمام آلومینیوم دارای قابلیت هدایت تا AL – Alloyآلیاژ آلومینیوم ) 

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 15 

وه بر روش سفتفه شفده بفرای    ، یعنی مقاومت الکتریکی آنها به علت اضافه شدن آلیاژها بیشتر شده است . امروزه عال

زیاد کردن استقامت مکانیکی هادی های آلومینیومی استفاده از رشته های فوالدی سالوانیزه شده یا آلیاژ های فلفزی  

که در مغز هادی ها قرار سرفته و آنها را تقویت می کند کاربرد زیادی یافته است . به این هادی ها هادی آلومینیومی 

سفته می شود . این سیم ها بفا اسفتقامت مکفانیکی قابفل     A .C .A . R   و یاA . C .S . Rالدی تقویت شده با مغز فو

 قبول که دارند در کلیه شبکه های فشار متوسط فشار قوی و فشار فوق قوی استفاده می شوند .

 فوالد – 3 – 2

ت الکتریکی برای ساخت سیم فوالد در میان سایر مواد دارای بیشترین استقامت مکانیکی و کمترین قابلیت هدای

هاست . به همین دلیل سیم های فوالدی در مواد محدودی از جمله مواردی که استحکام مکانیکی در درجه اول 

دارد و یا باید قدرت های کم انتقال یافته و به طور کلی فقط در یک فاصله کوتاه در شبکه فشار   اهمیت قرار

می سیرد . به عنوان مثال عبور از روی رودخانه ها یا بستر عریض و فواصل متوسط به کار رود مورد استفاده قرار 

 عبوری از روی آب راهه ها و کانال ها نمونه هایی از این موارد است .

هادی های فوالدی برای سیم های محافظ یا زمین ، خطو  هوایی ، سیم سیستمهای مهار و در بسیاری دیگر به 

سیم های هوایی استفاده می شود . در این صورت فوالد را به طور معمول با عمل عنوان مغزی و یا رشته میانی 

سالولنیزه کردن یا با پوشش دادن به صورت دیگر در مقابل خوردسی حفاظت می نمایند . امروزه هادی های فوالدی 

 تری دارند . به عنوان سیم محافظ هوایی در خطو  انتقال کاربرد وسیع  با روکش مسی یا روکش آلومینیومی

 ( ACSR)  سیم آلومینیومی با مغزی فوالدی – 4 – 2

هرساه به منظور ازدیاد مقاومت مکانیکی هادی آلومینیومی درون هادی را با رشته های فوالدی تقویت کنند سیمی 

ای در با قابلیت الکتریکی و مکانیکی مناسبی به دست می آید که بر سایر هادی هه برتری داشته و بطور سسترده 

سیم آلومینیوم فوالد   خطو  هوایی فشار متوسط توزیع مورد استفاده قرار می سیرد . این هادی ها به طور اختصار

 نیز سفته میشود .
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مقاومت مخصو  الکتریکی این سیم ها تابع درجه خلو  و شرایط فیزیکی آن می باشد .در کشور ما تعدادی از 

نواع مختلف آن انتخاب و توسط وزارت نیرو اعالم می سردد ، تا به منظور تنوع هادی های آلومینیوم فوالد از میان ا

 زدایی و افزایش تولید داخل در سطح کشور مورد استفاده قرار سیرد .

 

 

 پایه ها :

پایه ها وسایلی هستند که سیم هوایی را از دسترس دور نگهداشته و برای حمل این سیم ها به کار 

 دسته به ترتیب زیر تقسیم می شوند :  می روند پایه ها به سه

در شبکه های فشار ضعیف و متوسط و در جایی که چوب فراوان است از این پایه های چوبی :  -1

پایه ها می توان استفاده نمود . در شبکه فشار متوسط که به استحکام و مقاومت بیشتری نیاز است 

ند ، به عنوان پشت بنفد اسفتفاده مفی شفود     ( هست X از بازوها و بریس هایی )بست( که به شکل )

در صورتی که به دلیل دره های عریض و طویفل از اسفپن بلنفدی     20kv.همچنین در شبکه های 

به کار می برند و معموال  Hاستفاده می کنند پایه های چوبی را در دو طرف اسپن مربوطه به شکل 

 به سه نوع تقسیم می شوند : تیرهای هر دو طرف را دداند می نمایند . پایه های چوبی 

این پایه ها نسبت به پایه های چوبی سنگین تر بفوده و حمفل و نقفل آن هفا     پایه های بتنی :  -2

 .سران تر تمام می شود ولی از نظر مکانیکی بسیار قوی بوده و عمر بیشتری دارند

 تیرهای بتنی به دو دسته توپر و توخالی تقسیم می شوند :  

پایه های بتنی توپر از میله سردهای بلند و بتن تشکیل شده است و معموال  وپر :پایه های بتنی ت

یا چهار سوش هستند و پله هایی در قسمت های مادسی آن وجود دارد از نظر بلندی به  Hبه شکل 

 800و  400و  200متری و از نظر تحمل قدرت مکفانیکی بفه سفه دسفته      12متری و  9دو دسته 

 یم می شوند .کیلوسرم نیرویی تقس

پایه های بتنی تو خالی سبک تر از نوع تفوپر هسفتند . پایفه هفای      پایه های بتنی نوع تو خالی :

،  600،  400،  200بتنی تو خالی به شکل سرد بوده و از نظر تحمل نیروی مکانیکی به پنج دسته 

 کیلوسرمی تقسیم می شوند . 1000،  800

قدرت زیادی نیاز باشد از پایه های فوالدی استفاده می شود در جاهایی که به  پایه های فوالدی :

. معموال پایه های فوالدی به دو نوع لوله ای یا اسکلتی ساخته می شوند . نفوع لولفه ای آن شفامل    

چند قسمت لوله ای شکل اسفت کفه بفا قطرهفای مختلفف روی یکفدیگر سفوار مفی شفوند و نفوع           

دی تشکیل شده که به یکدیگر پیچ یا جوش شده اند ساختمانی )اسکلتی( آن از چندین نبشی فوال

. عمر پایه های فوالدی نسبتا زیاد است و در معرض حمله حشراتی مانند موریانه قرار نمی سیرند ، 

 این پایه ها باید سالوانیزه باشند . 
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 مقره های توزیع : ایزوالتورها یا  

 

 های زیر به کار می روند : در شبکه های توزیع در فشار ضعیف و فشار متوسط مقره

 مقره چرخی -1 

مقره سوزنی )میخی یا ثابت( شامل مقره سوزنی ساده و مقره سوزنی سرسرافیتی یا رادیو فریفد   -2 

 مقره اتکایی -3

 مقره آویزی )بشقابی(  -4 

 مقره کششی  -5

 مقره مهار -6
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 یراق آالت :

 
مقره ها روی پایه هفا از کفراس آرم اسفتفاده     جهت نگهداری سیم ها وکراس آرم یا کنسول :  -1

می شود . طول آن به پارامترهای زیادی از قبیل ولتاژ خط )فاصله بین فازهفا( و بفاد و یفخ و بفرگ     

سانتی متر در شبکه توزیع بفه   244سانتی متر و  120بستگی دارد معموال کراس آرم های با طول 

به پایه محکم می شوند از لحاظ شفکل نصفب روی   کار می رود .کنسول ها توسط پیچ . مهره هایی 

پایه ها به سه دسته افقی ، جانبی )پرچمی( ، جناقی )کانادایی( تقسیم می شوند . در هریک از این 

 کنسول ها برای افزایش استحکام ، بازوی نگهدارنده نیز نقش مؤثری بر عهده دارند .

 
 

 

متری و روی پایه هفای   9ف روی پایه های چوبی اصوال از راک در شبکه های فشار ضعیراك :  -2

باالی آن احداث شده است استفاده مفی سفردد . راک هفا از     20kvمتری که شبکه های  12بتونی 

یک تسمه فوالدی سالوانیزه تشکیل شده است که تعدادی اتریه بفر روی آن جفوش خفورده اسفت .     

  هستند . راک ها معموال دو مقره ای و سه مقره ای و پنج مقره ای

 

  سیم سیر-3

 بریس
 کراس آرم
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 سیم سیر

 ( Ball – Eye)  رابط چشمی -3
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رابط چشمی با سیرنده رکاب از فوالد ساخته شده . قطعه توپی شکل آن در قسمت کالهک مقره ها قرار سرفته و بفه  

اع کمک یک اشپیل قفل می شود . دو نوع رابط چشمی دیگر وجفود دارد کفه یفک نفوع چشفمی دایفره ای بفه ارتفف        

67mmA=  8 . 50 و نوع دیگر چشمی دایره ای ساق بلند به طول قطعه mmA=. است 

 Bolt Type  Shackle , Chain) ) )یو شکل(رکاب گیرنده    -4

شکل انتهایی مستقیم به عنفوان سیرنفده    Uرکاب سیرنده ) شیکل ( یا زنجیر به سه حالت حلقه زنجیره ای انتهایی ، 

می روند . همگی آنها از فوالد ساخته شده و به صفورت سفالوانیزه سفرم بفوده دارای میلفه       و به صورت پیچیده به کار

 فوالدی و اشپیل برنجی می باشند .

  اسامی دیگر این رابطU  کل می باشد .یرکاب سیرنده مستقیم ، زنجیر یو ش –زنجیر  –شکل 

 (  Shackle , Anchorرکاب انتهایی )  -5

شیکل یا شَکِل سفته می شود یکی دیگر از قطعات با کاربرد متنوع در شبکه های توزیع  رکاب انتهایی که در اصطالح

 می باشد که از فوالد ساخته شده و دارای میله و اشپیل برنجی است .

این قطعه به عنوان حلقه انتهایی زنجیر مقره بشقابی در سمت کنسول بفه کفار مفی رود . بنفابراین بیشفتر بفه طفور        

 امیده می شود و در شبکه به علت راحتی باز و بسته شدن سیستم قفل کننده کاربرد فراوانی دارد .اختصار زنجیر ن

  رکاب شکل یا شکیل است . –شیکیل سالوانیزه  –اسامی دیگر آن ، زنجیر 
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 ( Shackle , Twisted) )شکلی(رکاب پیچیده   -6

 

 درجه وجود دارد . 90پیچش تدریجی به اندازه شکل ، یک  Uدر رکاب پیچیده بین میله رکاب و انتهای قسمت 

هنگامی که زنجیره مقره بشقابی به یراق آالت دیگر از جمله صفحه پلیت باندل کلمپ نگفه دارنفده سفیم و یفا رابفط      

 درجه چرخش داشته باشد . 90سیره آویزی اتصال یابد این قطعه باید 
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 ( Ball – Clevis) )بال کلویس(رکاب گوشتکوبی   -7

می که کاهش طول زنجیر مقره و همچنین جلوسیری از ارتعاش و انحراف آنها مد نظر باشفد ایفن قطعفه بسفیار     هنگا

مفید خواهد بود . همچنین این قطعه بجای دو قطعه رکاب انتهایی و رابط چشمی به کار می رود . از دیگر تولیفدات  

میلی متر است کفه در مفوارد خفا  بفرای      B =64و  B=49این قطعه با طول بلند تر بازوهای رکاب به اندازه های 

 Hot)  اتصال به کنسول به کار می روند . در ضمن این قطعه در صورت کاربرد برای امکان مانور به صورت خط سرم 

Line  ) 25=و با طول بلندتر میله سوشتکوب به اندازه هایA  تاA=29 . سانتی متر قابل سفارش است 

 یس و بای کلویس است .نام های دیگر این رابط کلو 

 ( Ball 0 Hook)قالب گوشتکوبی -8

 قالب سوشتکوبی از فوالد ساخته شده این قطعه بیشتر در خطو  انتقال کاربرد دارد .

 ( Clevis Type ) , (Clamp , Dead Endگیره انتهایی ) - 9

رود . بدنه سیره از آلیاژ  آلومینیومی به کار می ACSRسیره انتهایی نوع رکابی یا سیم سیر برای هادی های 

 آلومینیوم و نگه دانده و آداپتور آن از فوالد ساخته شده است .

 . نام های دیگر این رابط سیم سیر ، کلمپ انتهایی ، سیره طپانچه ای شکل می باشد 

 فوالد –گیره انتهایی مستقیم سیم آلومینیوم و آلومینیوم  -10

مینیومی مورد استفاده قرار می سیرند . بدنه آن از آلومینیوم با قفدرت زیفاد   سیره انتهایی مستقیم برای سیم های آلو

شکل فوالدی می باشد . این نوع قطعه در شبکه های توزیع ایران بسیار کفم بفه کفار سرفتفه      Uبوده و دارای دو پیچ 

 می شود.

 گیره انتهایی مستقیم سیم مسی  -11

 گیره آویزی -12
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س چدن نرم و آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود که در دو نوع رکابی و بازویی اسفتفاده  کلمپ یا سیره آویزی از دو جن

می شوند . البته در شبکه توزیع ایران از نوع آلومینیومی رکابی به صورت انبوه استفاده شده است. کلمپ نفوع چفدن   

ومی نوع رکابی برای هادی های نرم ، برای کلیه سیم های با کشش محدود قابل استفاده می باشند ولی سیره آلومینی

ACSR . و آلومینیومی کاربرد دارند کلیه سیره ها با دو کرپی و نگه دارنده کامل می شوند 

این کلمپ ها متناسب با قطر سیم نگه دارنده که بر اساس محدوده کمترین و بیشترین قطر آنها اسفت انتخفاب مفی    

 شوند .

 

 گیره آویز زاویه ای  -13

 یه ای نوع رکابی مخصو  شبکه های توزیع می باشد .سیره آویز زاو

شکل سرفته می شود و با توجه به زاویه موجود در محفل پایفه تحفت     Tدر این نوع سیره سیم با یک نگه دارنده پیچ 

 کشش مناسبی قرار سرفته که از بریدسی سیم نیز جلوسیری می نماید .
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 (  Socket – Eyeمادگی چشمی )   -14

 

همان رابط سیره آویزی یا رابط معمولی سیره انتهایی مقره بشقابی است که از چفدن مالبیفل سفاخته     مادسی چشمی

 می شود .

شرایط را برای دیگر اتصفاالت    این قطعه به علت کاربرد در انتهای زنجیره مقره و اتصال به میله توپی شکل مقره ها 

 فراهم می نماید . لوبر آویز و یا سیم سیر انتهایی و یا میله ج  از جمله کلمپ

  کلته گتاوی   –ستوکت چشتمی    –رابط معمولی گیره انتهایی  –اسامی دیگر : رابط گیره آویزی  

 چپقی.

 میله جلوبر مقره ) لینك کششی ( -15 

دو شاخه یا بازوی جلوبر مقره از تسمه فوالدی سالوانیزه ساخته شده و دارای یک پین فوالدی سالوانیزه و یا پیچ 

 25،  45باشد . طول آن بر اساس تقاضای طراحی قابل انتخاب بوده و در شبکه های توزیع در طول های  برنجی می

کیلو ولت  20سانتی متر استفاده شده اند . از این وسیله برای جلو آوردن فازها در پایه کششی و پایه زاویه  16و 

ه کراس آرم و یراق آالت مقره نزدیک نشود بخصو  استفاده می شود که بتوان سیم جمپر آن را بهتر مانور داده تا ب

 اسر تیر در زاویه باشد .

صورت ه این قطعه بین رابط سیره معمولی انتهایی و سیره انتهایی به کار می رود و در طراحی شبکه نیز برای کار ب

 ( قبل از زنجیره مقره و در بین کنسول و مقره ها کاربرد دارد . Hot Linخط سرم ) 
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 گر رابط دو شاخه نام دیstrop  clevis می باشد . 

 (  " Bolt " Uشکل )  Uپیچ   -16

سوش است . این قطعه برای ایجاد یک محل اتصال زنجیره مقره روی کنسول یا سازه هفای   6مهره  4این پیچ دارای 

  فلزی به کار می رود .

 مهره چشمی بیضی  -17

خواهد داشت . این قطعه به عنوان مهره در دو انتهای پیچ های کیلو سرم را  6000این مهره دست کم تحمل قدرت 

می روند تا ضمن انتقال دو نیروی سیم های تحت کشش به پیچ ها بر آیند    دو سررزوه پایه های کششی به کار

ل آنها را متعادل و یا صفر نمایند . در این حالت پایداری کنسول کراس آرم و سازه های خطو  بهتر حفظ شده اتصا

زنجیره مقره بشقابی لینک کششی نیز به راحتی انجام می پذیرد . اندازه قطر مهره حدیده شده متناسب با پیچ های 

 میلی متر است . 16بکار رفته در شبکه خواهد بود که به طور معمول 

 صفحه گوشواره و صفحه اتصال مقره  -18

میلی متر است که برای اتصال دو رشته  16خامت و به ض 330صفحه سوشواره مقره یک صفحه مثلثی شکل به طول 

 مقره از نوع بال و سوکت به کار برده می شود .

کیلو سرم خواهد بود . این قطعه با ابعاد کوچکتر در شبکه توزیع برای اتصفال دو کلمفپ    15450بیشترین قدرت آن 

( بفرای اتصفال    5 – 17ق بفا شفکل )   آویزی به صورت خط باندل با یک زنجیره مقره بکار می رود . صفحه دوم مطاب

 کار می رود .ه زنجیره مقره آویزی به کنسول ناودانی با رو پیچ ب

 پیچ یك سر رزوه ) پیچ کراس آرم (  -19

پیچ های ماشینی فوالدی در کلیه سازه های فلزی و اتصاالتی مثل بستن کراس آرم و کنسول ها به تیر های بتنی و 

مفی   پایه ها بکار و می رود . پیچ و مهره ها همگی بصورت سفالوانیزه آبکفاری    ل به همچنین محکم کردن تسمه حائ

 شوند .
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 M14–سانتی متری  5پیچ و مهره   -20

مخصو  اتصاالت فلزی و سازه های خطفو  هفوایی از جملفه     M14سانتی متری نمره  5پیچ و مهره های سالوانیزه 

ین پیچ تمام رزوه بوده و به صورت سالوانیزه سرم ساخته می شود . محل اتصال تسمه حائل به کراس آرم می باشد . ا

 = S ( خواهد بود که بصورت رولینگ ساخته شفده انفد . سفر پفیچ هفا مطفابق بفا         =GB BS 2p(سام آنها معادل

24mm . بوده و هر یک از آنها دارای مهره و واشر فنری هستند 

 پیچ و مهره دو سر رزوه  -21

پایه های کششی یا انتهایی برای افزایش استحکام سازه هفا و همچنفین اتصفال کنسفول کفراس      پیچ دو سر دنده در 

میلی متر به صورت سر تاسری با عبور از پایفه بتنفی و کنسفول هفا      16آرمها بکار می رود و از پیچ های دو سر رزوه 

بفه یکفدیگر و ایجفاد برآینفد      استفاده می شود . این پیچ ها به دلیل انتقال نیروها توسط اتصال مهفره هفای چشفمی   

کمترین نیروی وارده به کنسول و کراس آرمها از اهمیت ویژه ای برخوردارند . این پیچ ها در طفول هفای بلنفد و بفا     

 چهار مهره و واشر مربوطه ساخته می شوند .

 

 

 

 

 

 

 

 

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 27 

 آرایش های مختلف پایه های هوایی

به یکدیگر است. چگونگی نگهداری هادی نسبت به  منظور از آرایش پایه، چگونگی نگهداری سیم های هوایی نسبت

 هم به سه سروه تقسیم می شود :

 الف( آرایش هادی ها به صورت مثلثی

 ب( آرایش هادی ها به صورت افقی

 ج( آرایش هادی ها به صورت عمودی

 ذکر می کنیم. در ادامه انواع و اشکال مختلف کنسول ها را که یکی از شکل های سفته شده را به هادی می دهند،  

این کنسول به سیم . این کنسول که به شکل سنبدی است، در باالی تیر نصب می شودکنسول گنبدی )تاجی(: 

ها آرایش مثلثی و متقارن می دهد. این کنسول به صورت مجازی باعث افزایش طول تیر می شود و برای کاربرد 

 همزمان خطو  فشار ضعیف و متوسط در زیر هم مناسب است. 

 کنسول تاجی سونه از کنسول سنبدی است که دارای مقره سوزنی است و به هادی ها آرایش افقی می دهد.
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: این کراس آرمکه شبیه استخوان جناق است، هادی های سه فاز را با فاصله مساوی از یکدیگر به کنسول جناقی

طوالنی جهت تأثیریکنواخت اندوکتانس فاز  صورتمثلث متساوی االضالع نگه می دارد. از این کنسول ها برای خطو 

و به علت راحتی نصب و انشعاب سیری در شبکه های  .ها بر یکدیگر و تقارن ولتاژ فاز ها مورد استفاده قرار میگیرد

 توزیع کاربرد زیادی دارد. 

 

 

 

و در جاهایی که : به دلیل باال بودن استحکام و تحمل این کنسول برای هادی های با سطح مقطع شکل Vکنسول 

باند حریم درجه یک خط کم است، باال مورد استفاده قرار می سیرد. این کنسول هم در پایه های میانی کاربرد دارد 

 و هم در پایه های کششی. 

 

 

این کنسول ها بیشتر برای رفعموانع به کار می روند و در جاهایی که فضای  کراس آرم یکطرفه )ساید آرم(:

نیست نظیر کوچه های   -بدلیل نزدیک شدن فازها به ساختمانیا مانع دیگر -کراس آرم معمولی کافی جهت نصب 

کم عرض و یاجاهایی که در یک طرف درختکاری شده است و یا در کوچه ها و جاهایی که پایه نزدیک ساختمان 

افقی در یک طرف تیر قرار می  در این آرایش کلیه هادیها به صورت قایم یا .است از این کراس آرم استفاده می کنند
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سیرند. در این حالت رعایت حریم درجه یک خط در طرف دیگر به راحتی امکان پذیر است. این کنسول هادی ها را 

 به دو صورت زیر نسبت به هم قرار می دهد: 

 الف( آرایش عمودی هادی ها با کنسول قائم یا پرچمی

 

 

  شکل. L ب( آرایش افقی هادی ها با کنسول 
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در جاهایی که نیروی کشش وارده رویکراس آرم بیشتر از حد معمول است و  کراس آرم دوبله )جانبی دو طرفه(:

یا اسکلت استوارتری مورد نیاز باشد از کراس آرمدوبله استفاده می شود. به این ترتیب که هر طرف پایه یک کراس 

در زوایا و سرپیچ ها ایجاد می سردد و کراس آرمدوبله  و آرم بسته می شود. اینکشش اضافی بیشتر در انتهای خط

و هر دو   باعث می سردد که نیروهای وارده بین هر دو کراس آرم و نیز دو مقره سوزنی وپایه های مقره های مربو 

 .سیم اصلی تقسیم سردد. و به این ترتیب نیروهایمکانیکی وارده را تحمل می نماید
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 آن مهار ومتعلقات مربو  به
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 مهار ساده

تپه نصب می شودوبرای  برآیندکشش سیم واردبرپایه برروی ازاین نوع مهاربرای مقابله بانیروی

 مهاراستفاده می شود درجهت عکس شیب تپه ازاین نوع بانیروی کشش واردازتپه به پایه مقابله

 
 اسپن مهار

می  درپشت تیرموجودنمی باشداستفاده رمعمولیکافی برای نصب مها ازاین مهاردرجاهایی که فاصله

 نصب شده مهارمی سردد پایه دیگری که درنقطه مناسبی سردد.دراین حالت پایه توسط
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 مهار پیاده رویی

نصب  دومتردرپشت تیرجهت ای بیش ازیکی استفاده می شودکه فاصله ازاین نوع مهاردرجاهایی

 مهارموجودنباشد
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 ع : ترانسفورماتورهای توزی

شبکه های توزیع انفرژی الکتریکفی محسفوب مفی     تجهیز در ترانسفورماتورهای توزیع اساسی ترین 

 باشند .

پیچ، ولتاژ و جریان الکتریکفی متنفاوب را بفا    که با استفاده از خاصیت القای مغناطیسی بین دو سیم

رت نفامی  قفد کنفد.  همان فرکفانس بفه ولتفاژ و جریفان الکتریکفی بفا مقفادیر متففاوت تبفدیل مفی          

سردد ارتباطی با ضریب توان شبکه ندارد. مقفادیر  آمپر بیان می-ترانسفورماتور که برحسب کیلوولت

و  200و  125و  50و  25استاندارد شده قدرت نامی در شبکه توزیع نیروی بفرق ایفران عبفارت از    

 آمپففففر-کیلوولففففت 2000و  1600و  1250و  1000و  800و  630و  500و  400و  315و  250

 باشندمی

 

ولت هسفتند . یعنفی    400/20000این ترانسفورماتورها در شبکه توزیع برق ایران با نسبت تبدیل  

ولت ، و ولتاژ سیم پیچ ثانویه )سیم پفیچ فشفار    20000ولتاژ سیم پیچ اولیه )سیم پیچ فشار قوی( 

ستفاده قرار مفی  ولت است . ترانسفورماتورهای توزیع به صورت هوایی و زمینی مورد ا 400ضعیف( 

 سیرند . 

 یک ترانس : دهندهتشکیل قسمتهای 

 بدنه یا تانک اصلی -1

 
سیم پیچی که تحت پایین ترین ولتاژ نامی در ترانسفورماتور قرار داشفته   :پیچ فشار ضعیفسیم -2

 باشد.

 سیم پیچی که تحت باالترین ولتاژ نامی در ترانسفورماتور قرار داشته باشد. :پیچ فشار قویسیم -3
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 تصویری از یک سیم پیچ

 

 روغن -4

 روغن ترانسفورماتور

درجفه   300تا  250 نیب یباشد که در دما یم یشده روغن معدن هیروغن ترانسفورماتور بخش تصف

کفامال  خفالص بفوده و     ییایمیاز لحاظ ش هیروغن پس از تصف نیسراد به جوش آمده است . ا یسانت

 باشد. یم عیما یکربنها درویتنها شامل ه

 بر عهده دارد: یاساس فهیغن ترانسفورماتور دو وظرو 

  دینما یعمل م یکیالکتر قیبعنوان عا -

 کند یبرقدار ترانسفورماتور را به خارج منتقل م یشده در قسمتها جادیا یحرارت ها -

 : ریبر روغن و رطوبت س نظارت

، نظفارت   درنف یس یصفورت مف   یشده از ترانس که در فواصل منظم ینمونه بردار یروغن ها یبررس

 یمشخصفات روغفن در زمانهفا    یعمل نفه تنهفا برخف    نیبر کار ترانسفورماتور خواهد بود . با ا یخوب

آشفکار   زیف مشخصه با زمفان ن  نیا راتییو تغ شرفتیپ زانیم نیسردد ، بلکه همچن یضبط م ینیمع

از  یعضف ب جیباشد.چنانچه نتفا  یروغن م تیوضع یابیارز یبرا یبهتر یخود مبنا نی.که ادخواهد ش

هنگفام   ایها و  یریاست که در اندازه س یبدان معن نینباشد ، ا یقبل جیهماهنگ با نتا هایریاندازه س

 تو رطوب یآلودس لهیبوس یشده براحت یوجود داشته است . روغن نمونه بردار ییخطا ینمونه بردار

از روغفن ترانسففورماتور    ینمونه بفردار  نیسردد و بنابرا ی، آلوده م ینمونه بردار یبطر ایها و  ریش

 .ردیبا حد اکثر دقت صورت س یستیبا
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 )تپ چنجر(کلید تنظیم ولتاژ -5

از روشهای تنظیم ولتاژ شبکه، تغییر نسبت تبدیل ترانسفورماتورها به صورت پله ای و با استفاده از 

تقسیم چنجر است. تپ چنجرها بر دو نوع قابل عمل در حالت بدون جریان و قابل عمل زیر بار  تپ

قطع زیر بار برای ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانویه  تپ چنجرهای قابل در ترانسهای توزیع ازمی شوند.

 .استفاده میشوددر اثر تغییر ولتاژ اولیه 

 

 )بوشینگها(های فشار قوی و فشار ضعیفمقره -6

 

 )سیستم تنفس(منبع انبسا  -7

 برداری روغنشیر تخلیه و نمونه -8

 ورپالک مشخصات ترانسفورمات -9

 )در ترانسها قدرت باال(رله بوخهلتس-10

کیلو ولت آمپفر و بفیش تفر الزامفی      315نصب رله بوخهلتس برای کلیه ترانسفورماتورهای با قدرت 

است . این رله ، یکی از مهم ترین رله های حفاظتی ترانسفورماتورها است . رله بفوخهلتس بفر روی   

ار می سیرد و روغن از ایفن لولفه عبفور مفی نمایفد ،      لوله رابط بین ترانسفورماتور و ظرف انبسا  قر

بنابراین تمام محفظه داخلی رله پر از روغن است . هفر سفاه هفر سونفه اتصفالی در محفظفه داخلفی        

ترانسفورماتور پدید آید ، در نقطه اتصالی جرقه و قوس الکتریکی پدید می آید و در نتیجه در محل 

د . این حباب هفای سفازی بفه طفرف قسفمت فوقفانی       اتصالی تولید حباب های سازی شکل می شو

ترانسفورماتور حرکت کرده و از طریق لوله رابط به رله بوخهلتس وارد می شود و در قسمت فوقفانی  

رله جمع می شود . این رله دارای شناوری است که با تجمع حباب های ساز ، سطح روغفن در رلفه   
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می آید . پایین آمدن شفناور باعفث بسفته شفدن کلیفد      پایین آمده و همرا با آن شناور نیز به پایین 

 الکتریکی رله و تحریک مدار هشدار یا قطع شونده می شود . 

 :  می شوند تحریك رله بوخهلتس عواملی که باعث

 بروز قوس الکتریکی بین قسمت های حامل جریان یا بین بدنه ترانسفورماتور و هسته آن  الف(

 حامل جریان در ترانسفورماتور  ایجاد اتصالی بین قسمت های ب(

 ریزش روغن از بدنه ترانسفورماتور  ج(

 نشت هوا به محفظه داخلی ترانسفورماتور  د(

 

 
 رله بوخهلتس

 

 ترمومتر روغن -10

 
 ترمومتر روغن                
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 سیررطوبت -11

 و رنگ سیلیکاژل در حالت طبیعی بنفش می باشد. در صورتیکه مقدار رطوبت در آن زیاد شود

 خاصیت فیلتری آن از دست برود صورتی رنگ می شود که در این زمان باید تعویض شود.

   
 سیررطوبت
 

 اینمای عقربهروغن -12

روغن نما برای نشان دادن ارتفاع روغن در کنسرواتور اصلی و فرعی مورد استفاده قفرار مفی سیفرد.    

دارند و با تغییر ارتفاع روغفن حرکفت   دارای شناورهائی است که در داخل کنسرواتور قرار  روغن نما

نیففروی مغناطیسففی بففه عقربففه منتقففل مففی شففود. روغففن نمففا دارای درجففه     شففناورها بوسففیله

20،+min,max  قفرار سیفرد. روغفن نمفا      20کار عادی عقربه می بایست روی میباشدکه در حالت

فرمفان قطفع مفورد     آالرم و دیگری برای صفدور  دارای دو کنتاکت باز می باشد که یکی برای اعالم

 استفاده قرار می سیرند

 
 اینمای عقربهروغن

 روش های اتصال سیم پیچ های ترانسفورماتورهای توزیع : 

 –سفتاره و سفتاره    –اتصال سیم پیچ ترانسفورماتورهای توزیع بفه دو صفورت رایفج اسفت : مثلفث      

 زیگزاگ . 

 ستاره :  –اتصال مثلث   ·

ریکی به صورت چهار سیمه که همزمان می تواند مصرف کننده های در سیتم های توزیع انرژی الکت

سه فاز مانند موتورهای الکتریکی سه فاز را تغذیه کند و همچنین جهت تامین مصارف روشفنایی از  
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این نوع اتصال استفاده می سردد . به طور کلی در مواردی که در طرف ثانویه )طرف فشار ضفعیف(  

 کار برده می شود .احتیاج به سیم صفر باشد به 

 اتصال ستاره زیگزاگ :   ·

این اتصال بیشتر در طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور جهت شبکه های توزیع و پخش انرژی چهفار  

سیمه که همواره با نا متعادلی بارها همراه است به کار می رود . در این اتصال سه سیم پیچی طرف 

مایند و آن ساه ته نصف بوبین مربو  به فاز اولیفه  فشار ضعیف را به دو قسمت مساوی تقسیم می ن

ثانویه را با نصف بوبین زیرین فاز دوم در جهت معکوس سری می نمایند . از مزایفای حالفت اتصفال    

زیگزاگ آن است که در حالی که مانند اتصال ستاره دارای نقطه صفر است مزایای اتصفال مثلفث از   

 شود . قبیل حذف شدن هارمونی سوم را شامل می 
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 مود فصل
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 زمینی توزیعشبکه های -4
 مزایای شبکه های زمینی عبارتند از : 

 به حفظ زیبایی شهر کمک می کند  -1

 دارای ایمنی بیشتری نسبت به شبکه های هوایی هستند  -2

 هوایی را تهدید می کند .  کم تر در معرض خطراتی قرار می سیرد که شبکه های -3

 عیوب شبکه های زمینی عبارتند از : 

 عیب یابی شبکه های زمینی زمان بیشتری می برد -1

برای عیب یابی سریع و موفق نیاز به دستگاه ها و تجهیزات عیب یفابی مفدرن و سفران قیمفت      -2 

 است. 

با افزایش ولتفاژ بفه سفرعت     هزینه احداث شبکه های زمینی زیادتر از شبکه های هوایی است و -3

 افزایش می یابد . 

 
 کابلها(4-1

مهمترین جزء شبکه های زمینی کابل ها می باشند. در شبکه های زمینفی توزیفع هفم از پسفتهای     

زمینی صفرفا بفه مسفائل    هوایی استفاده شده است و هم از پستهای زمینی ،بنابر این در شبکه های 

ار رفته در آنها  در پستهای زمینی مورد بررسفی قفرار خواهفد    کابلها خواهیم پرداخت و تجهیزات بک

                                           سرفت.
 کابل :  

کابل عبارت است از یک هادی که در تمامی طول خود عایق بندی شده باشد و در همفان حفال در   

د کفافی قابلیفت خمفش در آن    مقابل هر سونه تاثیر مکانیکی و شیمیایی پایدار و اضافه بر آن تا حف 

کیلو وات جریان متناوب طفراح   400محفوظ بماند کابل ها برای فشار الکتریکی از یک کیلو وات تا 

و ساخته شده است . چنانچه در آینده انتقال انرژی در محدوده وسیعتری تحت فشار الکتریکی دایم 

کیلفو وات مراحفل    1200ی تفا  انجام سیرد ، بدون شک ساختمان کابل هفایی بفرای فشفار الکتریکف    

آغاز سردید  1880پیشرفته تری را پشت سر خواهد سذارد . طرح و تهیه کابل ها تقریبا از سال های 

و ابتدا کابل های مخابرات ساخته شد . عایق بندی چنین کابل هایی با عایق یوته و سوتا انجام مفی  

روی کابل کشیده شد و درزبنفدی آن   سرفت . با پیشرفت کابل سازی پوششی از الیه نازک سرب بر

 تحت فشار انجام می سرفت .

 هادی کابل ها :  

از زمانی که کابل به طور عملی جهت انتقال و پخش انرژی برق مورد استفاده قرار سرفت . هادی آن 

از فلز مس ، ساخته شد . در سال های اخیر بفا توجفه بفه مسفایل اقتصفادی ونیفز بفاال بفودن وزن         

یکی از دسته بندی کابلها بفر  برای هادی کابل ها از آلومینیوم استفاده شده است . مخصو  مس ، 

 اساس نوع عایق آنها می باشد
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 : عایقی از لحاظ ساخنمان وزیعتهای مورد استفاده درشبکه های  انواع کابل
 کابل های الستیکی و پالستیکی-1

 (PVC) کابل های-2

 (PE) کابل های پلی اتیلن-3

 XLPEکراسلینكهای  کابل-4

 کابل های روغنی -5

کابلهای مورد استفاده در شبکه هفای توزیفع از تنفوع و سسفتردسی     ازلحاظ سطح ولتاژ و ساختمان 

فراوانی برخوردار بوده ،و از سالیان سذشته نمونه های مختلفی از لحاظ ساختمانی بکار رفتفه اسفت    

ه های متداول که امروزه بیشتر مفورد اسفتفاده   اما به دلیل کنار رفتن بسیاری از آنها در زیر به نمون

 .یم نمودهقرار میگیرد اشاره خوا

 کنسانتریكکابل های فشار ضعیف -1
 (PVCکابل های فشار ضعیف الستیکی و پالستیکی)-2

 کابل های فشار ضعیف روغنی-3

 کابل های فشار متوسط روغنی    -4

     XLPEکابل های فشار متوسط کراسلینك -5

 خودنگهدار فشار ضعیفکابلهای  -6

 کابلهای خود نگهدار فشار متوسط-7

 کابل های فشار ضعیف کنسانتریك(1-1

 اتصال شبکه به کنتور  مورد استفاده قرار قرار میگیرد انشعابات مشترکین  در  این کابل بیشتر

 
 (PVCکابل های فشار ضعیف الستیکی و پالستیکی)(2-1

ستیک و پالستیک به عنوان ماده عایق کننده اسفتفاده شفده   کابل هایی هستند که در آن فقط از ال

)پلی وینیل کلراید( کنار سذاشته شده اند و  PVCاست امروزه کابل های الستیکی توسط کابل های 

 فقط در مصارف خاصی مثال )برق رسانی در کشتی( استفاده می شود . 
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غالف سربی و بدون غالف سفربی کفه    به بازار عرضه شوند از آن ها با PVCقبل از اینکه کابل های 

استفده می شد . کابل های پالستیکی معموال از عایق مصنوعی توسط کلره کردن  6kvدر ولتاژهای 

 اتیلن به نام )پلی وینیل کلراید( بدست می آید .
 ]پلی وینیل کلراید[ : PVCکاربرد کابل های 

خت و شفکننده اسفت و در مقابفل    خا  به دلیل اینکه ماده در درجه حرارت معمفولی سف   PVCاز 

حرارت پایدار نیست در صنعت کابل سازی استفاده نمی شود اما می توان با اضافه کردن یک مفاده  

نرم کننده و مواد پر کننده و رنگ و مختصر حرارت دادن ماده ی شیره مانندی بدست می آید کفه  

ولفت بفدون    1000تفا ولتاژهفای    PVCمی توان از آن به عنوان عایق کابل استفاده کرد کابل های 

 غالف فلزی استفاده می شود . 

 دارای سه الیه می باشد که عبارتند از :  PVCکابل های 

 پوشش خارجی  -3ماده پرکننده  -2عایق سیم  -1

در مصارف داخلی نیروساه ها ، پست ها ، تابلوهای برق ، روشنایی معابر ، و  PVCمصرف عمده کابل 

 . سیم های فرمان است 

باید از غالف فلزی باشد این غالف ممکن است به صفورت   1kvبرای ولتاژ بیشتر از  PVCکابل های 

 زره از تسمه های فوالدی یا به صورت یک غالف مسی باشد . 
 :   PVCمعایب کابل های با عایق 

بل ضریب تلفات آن زیاد است و این موضوع باعث می شود در ولتاژهای فشار قوی تلفات حرارتی کا

 به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند . 
 طرز شناسایی عایق کابل های پالستیکی :

 کابل های پالستیکی از سه نوع عایق مصنوعی تشکیل شده است که عبارتند از : 

1- PVC ]پلی وینیل کلراید[ 

 2- PET ]پلی اتیلن[ 

 3- XLPE ]کراس لینک پلی اتیلن[ 
 کابلهای فشار متوسط خواهیم پرداختدر این مبحث صرفا به معرفی 

 کابلهای فشار متوسط که اکنون مورد استفاده قرار میگیرند شامل دو نوع می باشند:

     XLPEکابل های فشار متوسط کراسلینك-1

 کابلهای خود نگهدار فشار متوسط-2
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 کیلو ولت33و 20کابل کراسلینك مورد استفاده در شبکه های 

    XLPEسط کراسلینك(کابل های فشار متو4-2
 

 (کابل های فشار متوسط خود نگهدار  4-2

 کابلهای خود نگهدار
در مواردی که استفاده از خطو  با هادیهای لخت منجر به بروز حوادث سذرا می شفود و یفا اینکفه    

رعایت حریم و سایر نکات فنی و ایمنی شبکه برق مقدور نیست اسفتفاده از کابلهفای خفود نگهفدار     

حل منطقی است  از عمده ترین این موارد می توان به مسیرهایی اشاره نمفود کفه دارای   هوایی راه 

 عرض کم بوده و یا در آنها موانعی از قبیل ردیف درختان وجود دارد .

کابلهای خود نگهدار دارای هادی آلومینیومی و عایق پلی اتیلن کراسلینک می باشند و برای نصفب  

( می باشد که جنس این سفیم   massengerز به یک سیم نگهدارنده )این کابلها برروی پایه ها نیا

از فوالد و برای کابلهای فشار ضعیف از آلیاژ آلومینیوم می باشد . در کابل خود  20kvبرای کابلهای 

 نگهدار فشار ضعیف از سیم نگهدارنده بعنوان سیم نول نیز استفاده خواهد شد .

 خود نگهدار: یکابلها یایمزا
 یمنیحاظ ااز ل-1

هادی خنثی در زمان اجرا و نگهداری آسان است . هیچگونه خطری افراد و یا حیواناتی که  شناسایی

بطور تصادفی کابل را لمس می کنند تهدید نمی کند و مخصوصا  کابلهایی که بر روی دیوارها نصب 

 لتفاژ یش اضفافه و می شوند.آتش سوزیهای ناشی از اتصال کوتاه خیلی نادر می باشند .احتمفال اففزا  

 ناشی از رعد وبرق کم است.

 از لحاظ قابلیت اطمینان -2

جرقه های ناشی از اضافه ولتاژهای ضربه ای به ندرت اتفاق می افتد . عفایق در مقابفل جفو خیلفی      

مقاوم است .ساختمان کابل بنحوی است که خود میراکننده است .ارتعاشات ناشی از بفاد و غیفره از   

نده( و لذا استفاده از اسپنهای بزرستر ممکن است .اضافه ولتاژهای ناشفی از رعفدو   بین رفته )میراشو
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برق باعث بروز نواقص کنتورهای اندازه سیری مشترکین نمی شود.هیچگونه قطعی برق بعلت تماس 

اشجار یا حیوانات با کابل که موجب اتصال کوتاه بشود بوجود نمی آید .همچنین تجربه نشفان داده  

ایب به وجود آمده در هادیهای لخت سه تا پنج برابر بیشتر از این سیستم کابل می باشد است که مع

. 

 از لحاظ مسائل اقتصادی-3

برای هر هادی عایق کننده جداسانه ای نیاز نمی باشد . هزینه های اولیه ایفن سیسفتم کمتربفوده      

ر پایه های موجفود نصفب نمفود    زیرا که می توان با باالبردن مقاومت سیستم، کابلهای زیاد دیگری ب

نصفب   اتی.در این سیستم می توان این سیستم کابلها را برروی ولتاژ فشار متوسط و کابلهای مخفابر 

نمود . حریم این کابلها کوچکتر است .  مفصل زدن خیلی ساده است زیرا فقط یک هفادی ) هفادی   

ن کابل کمتر است زیرا که همه نگهدارنده ( نیاز به مفصل کششی دارد . هزینه های کشید –خنثی 

 هادیها بطور همزمان باهم کشیده می شوند.

 گرید یایمزا

خطو  سیم لخت مشابه مفی باشفد و در ایفن      4/1راکتانس این سیستم کابلهای خود نگهدار  -1 

 صورت افت ولتاژ این سیستم کوچکتر است .

تم حفاظت، سریعتر و مطمئن تر عمل جریانهای اتصال کوتاه بزرستر بوده و بنابراین در این سیس -2

 می کند.

از این سیستم نمی توان ) یا به سختی می توان (، از الکتریسته بطور غیر مجاز استفاده نمفود .)   -3

 کاهش استفاده غیر مجاز از برق (

 ( بهره برداری از کابلها4-3
 :شودیشدن کابلها م وبیکه باعث مع یعوامل(4-3-1

 باشد یکابل م دیاز پروسه تول یابل که ناشمربو  به خود ک وبیع-1

 از حد مجاز شیب انیعبور جر-2

 قرار سرفتن ولتاژ بیش از حد مجاز-3

 عدم رعایت دستور العمل ها و استاندارد ها در هنگام کابلکشی-4

 برخورد اشیائ خارجی در اثر حفاری-5

 عوامل شیمیایی-6

 کابلها: معیوب شدن نحوه(4-3-2

 ه زمیناتصال یک فاز ب-1

 اتصال دو فاز به زمین یا باهم-2

 اتصال سه فاز به هم  -3

 قطع کامل کابل-4

 کابلها مفصل( 4-4

 مفصل کابل                
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کشفی و چفه بفه علفت سفرفتن انشفعاب( از       جهت اتصال دو کابل به یکدیگر )چه به علت ادامه کابل

ها و انتقفال نیفرو، کنتفرل    ابلشود. عمل اصلی یک مفصل عالوه بر اتصال کمفصل کابل استفاده می

باشد و این کار با قفرار دادن یفک پوشفش اسفترس     ها میهای الکتریکی در محل اتصال کابلمیدان

 شودکنترل در روی کابل در محل اتصال انجام می

 انواع مفصلها

 مفصلهای حرارتی -1

 مفصلهای سرد -2

 زینیمفصلهای ر -3

 مفصلهای چدنی -4

 

HEAT SHRINKABLE  

JOINTS 
 مفصل های حرارتی -1

 

COLD SHRINK JOINTS 2- مفصل های سرد 

 

RESIN JOINTS 3- مفصل های رزینی 

 

TAPE JOINTS 4- مفصل های نواری 

 

SLIP ON JOINTS 5- مفصل های فشاری 

 

TELECOMMUNICATION 

CLOSURES 
 مفصل های مخابراتی -6

 

FIBER OPTICAL 

SPLICE CLOSURES 
 فصل های فیبر نوریم -7

 

 کیلو ولت دارند20را در شبکه های که از انواع فوق مفصلهای حرارتی و سرد بیشترین استفاده 

 :مفصل حرارتی -الف

 مفصل حرارتي جهت اتصال دو کابل تک کور يا سه کور به کار مي رود. 

  اجزاي اين مفصل ها شامل :
 دوراهه جهت اتصال کابل ها  -

 يدان الکتريکي شامل: نوار چسب و تيوب حرارتي استرس کنترل کنترل کننده م -

-سيستم آب بندي کننده شامل : تيوب حرارتي براي عايق کردن کابل و حفاظت آن از رطوبت و  -
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 عوامل جوي 

 سيستم ارت کابل شامل: آرمور, شيلد کابل و دوراهه مربوطه -

 
 مفصل حرارتی فشار ضعیف

 
 مفصل حرارتی فشار ضعیف

 
 جهت کابل تک کور با عایق پلیمر و شیلد سیم یا نوار مسی، هادی مسی یا آلومینیوم، فشار متوسط مفصل حرارتی

 های سرد )کلدشرینک(مفصل -ب

و هادی مسی و یا  EPRیا  XLPEکور با عایق کور و سهکهای تبرای ولتاژهای متوسط جهت کابل 

ها از موادی ساخته شده که در برابر رطوبفت و آفتفاب    اند. بدنه این مفصلآلومینیومی طراحی شده

مقاومت بسیار خوبی دارد و شامل الیه استرس کنترل داخلفی  الیفه عفایق و الیفه هفادی خفارجی       

دلیل استفاده از قطعات سیلیکونی اکسپند شده  یک مفصفل  باشد. در تکنولوژی کلدشرینک  به می

برای محدوده وسیعی از سایزهای کابل قابل استفاده بوده و بدین ترتیب از تعداد سفارشات کاسفته  

 .شودمی
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 مفصل کلدشرينگ

 سرکابل( 4-5 
ابفل  جهت اتصال شبکه به پست ها و ترانس های برق در ولتاژهای باالتر از یک کیلوولفت توسفط ک  

 زمینی، احتیاج به سرکابل است.

 اصلی سرکابل: فیوظا 

 اتصال و انتقال نیرو ایجاد  -الف

کنترل میدان های الکتریکی در محل اتصال و انتهای کابل می باشد. این کار با قرار دادن یفک   -ب

 پوشش استرس کنترل در روی کابل در محل اتصال انجام می شود.

 درون کابل جلوسیری از نفوذ رطوبت به -ج

 :باشندیها از لحاظ مکان مورد استفاده دونوع م سرکابل

 (indoor termination) )یسر کابل داخل-1

 (                                              Outdoor termination) یسر کابل خارج-2
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 داخلی سر کابل                                              سر کابل خارجی

 باشند: یم ریسرکابل ها از لحاظ نحوه و نوع استفاده به شرح ز

 (Heat shrink)سر کابل حرارتی -1

 (                                                              Cold Shrinkسر کابل سرد )-2

 ( Slip on )سر کابل فشاری -3
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 توزیع تقسیم بندی پست های -5
 پست: فیتعر

شفودوبا اسفتفاده از    یم انجام ولتاژ لیدرآن نصب وتبد یانتقال انرژ زاتیاست که تجه یمحل پست

بوده  نگیچیسو اعملیپست مبدل ولتاژ  یکاراصل درواقع  شود یها امکان انجام مانورفراهم م دیکل

 ی دیگر میتوان سفت: یا به عبارت. شود. یم دهیدو حالت فوق د بیپستها ترک از یاریکه دربس

برای تبدیل این ولتاژ و همچنین به منظور اتصال نقا  مختلف شبکه به یکدیگر بایستی ایتگاههایی 

 در شبکه برق ایجاد نمود که این ایستگاهها به پست برق معروف هستند

 ه  بف یقی هدف محل نصفب نوع عفا  فهیتوان ازنظر نوع  وظ یرا می توزیع  پستها :توزیع انواع پست-

 . کرد میتقس یمختلف انواع

 پست های زمینی : (5-1

کیلو ولت آمپر  دارای حجم ووزن بزرسفی  400ترانسفورماتورهای با قدرت بیش از  با توجه به اینکه

میباشند لذا امکان نصب آنها بر روی پایه و در ارتففاع وجفود نداشفته لفذا آنهفا را در سفاختمانهای       

 نی سویند.کوچکی قرار داده و به آن پست زمی

 پستهای زمینی به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

 پستهای زمینی ساختمانی -1

 پستهای زمینی کیوسکی معمولی -2

 کیوسکی کمپکت پستهای زمینی -3

 پستهای دفنی و نیمه دفنی کمپکت -4

 پستهای زمینی پد مانتد -5

 اجزای تشکیل دهنده پست های زمینی :

 ترانسفورماتورهای قدرت :  -1

 کیلو ولت20تابلوهای -2

 تابلوهای فشار ضعیف-3

 کیلو ولت20کابلهای ورودی -4

 کابلهای ورودی ترانس-5

 کابلهای خروجی ترانس به تابلو -6

 سکسیونرها -7

 دژنکتورها -8

 کلید کل -9

 کلید فیوزها -10

 سیستم روشنایی معابر و داخل پست -11

 خازنها)در پستهای خا (  -12
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 توزیع: زمینی ستهایساخت و نصب پ ،طراحی ( 5-1-1

 :  سنتی زمینی ساختمانیپست های -الف
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 پست های کیوسکی : -ب

یکی از ضروریات شبکه برق رسانی در هر منطقه است که توجه   پستهای توزیع  بدون شک احداث

بفرداری از  و دیگری مدت زمان ساخت تا رسیدن به مرحلفۀ بهفره     جنبۀ آن یکی ابعاد پست به دو

 نکات مهم در این رابطه است.

مناسفب و    در تهیفه زمفین   محدودیت های احداث پست در ابعاد سنتی با توجه به وجود مشکالت 

قیمت زیاد زمین در مناطق شهری و پر تراکم و زمان بری قابل مالحظه جهت احداث اینگونه پستها 

 ، طراحی و ساخت پستهای کمپکت را ضروری می سازد .

 را در کوچک کردن پستها جستجو نمود : ریتوان اهداف ز یوه بر آن معال

 یکاهش تلفات انرژ -

 برق با ولتاژ مناسب و استاندارد لیتحو -

 فشار متوسط  ینیگزیبا جا فیفشار ضع عیاز شبکه توز یحذف بخش -

 یبرق رسان یتمام شده شبکه ها یها و بها نهیکاهش هز -

 فیدر بخش فشار ضع یر به خاموشکاهش اتفاقات و حوادث منج -

 زاتیسرعت عمل در احداث پست و نصب تجه -

 یسنت یپستها در مقابل پستها نگونهیکمتر ا یو بها یاقتصاد ۀصرف -

 یو کاهش قطع یجهان ۀشرفتیپ یکمپکت با استفاده از تکنولوژ ژهیو زاتیتجه ییکارا شیافزا -

 ناخواسته  یها یبرق وخاموش یها

 یها تیدر ابعاد کوچک و با ظرف یوسکیک ایساخته  شیکمپکت و پ یپستها  و ساخت  یطراح

 مختلف در دستور کار قرار سرفته و مورد استفاده قرار سرفته است.

 

 

 

 

 

 

 نمونه ای از یک پست کیوسکی کمپکت
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 : پست های پد مانتد -ج

احفداث پسفت و    یبفرا  مناسب نیو تراکم باال ، کمبود زم ادیز تیجمع لیبزرگ، به دل یدر شهرها

باشد . بفا توجفه بفه     یم عیتوز یاز معضالت سسترش شبکه ها یکیسرسام آور آن  نهیهز نیهمچن

نظفر در   دیف و تجد عیف توز یپسفتها  یهمه جانبه در خصو  نحفوه طراحف   یموارد ، لزوم بررس نیا

ر جهفت  نظر ، د دیتجد نیا کهیسردد بطور یاحساس م شیاز پ شیب یشده قبل اندارداست یطرحها

 ردیصورت بگ ینیزم عیتوز یجهت احداث پستها ازیمورد ن نیسطح زم شتریکاهش هرچه ب

ای از پست های پیش ساخته کمپکت اسفت کفه در آن مجموعفه ای از لفوازم      پست پدمانتد نمونه

که می تواند همان پوشش ترانسفورماتور نیز باشد قرار سرفته و یفا بصفورت    برقی در داخل پوششی

پست ها در تماس با عابرین و مردم عادی ایمن نبوده و فقفط   م متصل می شوند. این نوعمدوالر به

بهتر است فقط درمحل یا مناطقی که فرهنگ  توسط افراد مجاز قابل دسترسی می باشند. در نتیجه

 مصرف آن موجود است، نصب شوند

 
 پستهای پد مانتد در دو نوع ساخته میشوند:

 نیمه روغنی -1

 تمام روغنی -2

 pad mountedجزای اصلی یك پست ا

 تانک یا محفظه اصلی 

 اکتیو پارت 

 )کلیدهای فشار متوسط)سکسیونرها 

 فیوزهای(فیوزهای ترانسBay-o-net) 

 فیوز پشتیبان 

 بوشینگهای فشار متوسط و فشار ضعیف 

 چپقی(elbow Adapter) 

 ترمومتر 

 فشار شکن روغن نما 

 سیج فشار ساز 

 تپ چنجر 

 

 

 

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 56 

 
 نمای بیرونی یک پست پد مانتد نیمه روغنی                       نمای بیرونی یک پست پد مانتد تمام روغنی

  

 
 نمای درونی یك پست پد مانتد تمام روغنی
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 نقشه تک خطی و نمای بیرونی از یک پست پد مانتد که میتواند در شبکه رینگ قرار سیرد 

 (kg)وزن (cm)ارتفاع (cm)عمق (cm)عرض  (KVAظرفیت پست)

250 148 132 161 2530 

315 148 132 161 2620 

400 148 132 161 2850 

500 148 132 161 3060 

630 173 134 176 3750 

800 173 134 176 4400 

1000 173 134 176 4880 

1250 173 134 176 5280 

 ن ابعاد جدول فوق این ابعاد را نشان می دهدبا توجه به شاخصه اصلی پست های پد مانتد یعنی هما
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 پست های هوایی : (5-2

کیلو ولت آمپر رامعموال بر روی پایه ها نصب مینمایند. و اصطالحا 400ترانسفور ماتورهای  تا قدرت 

به آنها پستهای هوایی سویند،معموال در حومه شهرها یا روستاها بیشتر  نصب سردیفده و تجهیفزات   

 انسفورماتور ، برقگیر ، فیوز کت اوت است . عمده آن ها تر

 اجزای تشکیل دهنده پست های هوایی :

 ترانسفورماتورهای قدرت  -1

 کات اوت-2

 برقگیر-3

 سیمهای رابط)جمپرها(-4

 کابلهای رابط ترانس به تابلو-5

 کابلهای رابط تابلو به شبکه یا تابلوهای دیگرپیاده رویی-6

 تابلوهای فشار ضعیف-7

 د کلکلی -8

 کلید فیوزها -9

 سیستم روشنایی معابر  -10
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 برق یتابلوها( 5-3
 :یتابلو ها از نظر شکل ظاهر یبند میتقس -الف

 از جلو یایستاده قابل دسترس یتابلو -1

  یایستاده سلول یتابلو -2

 .یتمام بسته دیوار -3

 رد:کارب تیتابلو ها از نظر اهم یبند میتقس -ب

 : در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است.یاصل یتابلو -1

از مجموعه را  ییا قسمت مستقل یبرق بلوک ساختمان ی: این سونه تابلو ها  ینیمه اصل یتابلو -2

 شود . یتغذیه م یاصل یتوزیع و ازتابلو

و غیره به کار  یروشنای -مانند موتور خانه یتوزیع و کنترل سیستم برق خاص ی: برایفرع یتابلو -3

 شود.  یتغذیه م یاصل یرود و از تابلو یم

 تابلو ها از نظر سطح ولتاژ: یبند میتقس -ج

 ولت لویک20یتابلوها -1

 فیفشار ضع یتابلو ها -2
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 کیلو ولت و تجهیزات آنها20بهره برداریی از  تابلوهای

 

 

 ولت)کوبیکل(بادژنکتورکیلو  20ای از تابلوهای  نمو نه       

 دسته سکسیونر

 دیژنکتور
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 نمایی ازفضای  داخلی کوبیکل ها

    

 نصب شده بر روی دژنکتور روغنی (HFالکترونی نوع) رله های پرایمری
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 نمایی ازفضای  داخلی کوبیکل ها  با نصب سکسیونرها
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 تابلوهای فشار ضعیف
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 درتکلیدهای ق

ترین وظیفه کلید قدرت قطع و وصفل مفدار الکتریکفی در شفرایط مختلفف عبفور       مهمترین و اصلی

باشد. کلید باید توانایی جدا کردن دو سر کنتاکت و خاموش کردن قوس به وجود آمده را جریان می

قی بالدرنگ و بدون تأثیر بر محیط اطراف داشته باشد، بدین منظور کلید باید شرایط و محفیط عفای  

مناسب برای خاموش کردن قوس را دارا بوده و همچنین تحمل ولتاژهای سذرای به وجود آمفده در  

 دو سر کنتاکت را در فاصله زمانی قطع قوس داشته باشد.

بنابراین مسأله اصلی، خاموش کردن قوس و جایگزینی آن با ماده یا محیط عایقی است که توانایی  

ری مجدد عبور جریان بر اثر ولتاژ و یا جهش ولتاژ دو سفر کنتاکفت   جلوسیری از ادامه یافتن و برقرا

 جدا شده را دارا باشد

 

 انواع کلیدهای فشار قوی :

 ( :Isolathing Switchکلید بدون بار یا سکسیونر ) -1

سکسیونر وسیله قطع و وصل سیستم هایی است که تقریبا بدون جریان هسفتند بفه عبفارت دیگفر     

یلی را که فقط زیر ولتاژ هستند از شبکه جدا مفی سفازد . بفدون بفار بفدان      سکسیونر قطعات و وسا

معنی است که می توان به کمک سکسیونر جریان های کاپاسیتیومقره ها ، ماشین هفا و تاسیسفات   

برقفی و کابفل هفای کوتفاه و همینطفور جریفان ترانسفففورماتور ولتفاژ را نیفز قطفع نمفود یفا حتففی            

ا با سکسیونر قطع کرد باید سکسیونر طوری ساخته شود کفه در اثفر   ترانسفورماتورهای کم قدرت ر

جرم و وزن تیغه یا فشار باد و برف و غیره خود به خود بسته نشود یا در موقفع بسفته بفودن کلیفد     

نیروی دینامیکی شدیدی که در اثر عبور جریان اتصال کوتاه به وجود می آید باعث لرزش تیغفه یفا   

 د .احتماال باز شدن آن نگرد

 موارد استعمال سکسیونر : 

اصوال سکسیونرها وسایل ارتبا  دهنده مکانیکی و سالوانیکی قطعات و سیستم های مختلف هستند 

و در درجه اول به منظور حفاظت اشخا  و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدسی به کار برده مفی  

 شوند .

 انواع سکسیونرها از نظر شکل ظاهر : 

a)   این نوع سکسیونر معموال در سوییچ سیرهای ولتاژ پایین یا متوسط ع کشویی : سکسیونر نو

در ایفن   که در ساختمان ها یا در داخل کیوسک قرار سرفته اند مورد استفاده قفرار مفی سیفرد.   

سکسیونر تیغه متحرک موقع قطع در امتداد خود )در امتداد سطح افقی یا عمود بر سطح محور 

 و بدین جهت فضای اضافی برای تیغه در حالت قطع از بین می رود.پایه ها( حرکت می کند 

b)    : این نوع سکسیونر برای ولتاژهای پایین مورد استفاده قرار می سیرد سکسیونر نوع تیغه ای

. دو کنتاکت متحرک که شامل تیغه یا تیغه هایی است . به هنگام قطع عمود بر سطح افق )در 

و در باالی ایزوالتور )پایه ( قرار مفی سیرنفد مسفیر طفی شفده       جهت محور پایه( حرکت نموده

 توسط کنتاکت متحرک حداکثر یک ربع دایره است 
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 کلید قابل قطع زیر بار یا سکسیونر قابل قطع زیر بار :  -2

از این کلید بیشتر در شبکه ها و پست های کوچک و در زمانی که قطع و وصل سریع آن حتما الزم 

لید سکسیونر قابل قطع زیر بار طرح وساخته شد کلید فشار قوی قابل قطع زیفر  و ضروری نیست ک

بار در ضمن این که باید وظیفه یک سکسیونر را انجام دهد یعنی در ضمن برداشتن ولتاژ یک قطفع  

شدسی قابل رویت و مطمئن در مدار شبکه فشار قوی به وجود آورد ، بایفد قفادر باشفد ماننفد یفک      

های کوچک الکتریکی را نیز قطع کند . اساس کار خاموش کردن در این محفظفه  دیژنکتور ، قدرت 

 همانند کلید قدرت با ساز جامد است .

 
 یک نمونه از سکسیونرهای نیمه روغنی تیغه ای

 سکسیونرهای سازی زمینی مورد استفاده در پستهای زمینی توزیع

 

 

 

   
 نمونه ای از يک سکسیونر قديمی فیوزی               نمونه ای از يک سکسیونر قديمی معمولی         
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 نمونه ای از یک سکسیونر قابل قطع جرقه سیر              نمونه ای از یک سکسیونر فیوزی   

 

 

 

 کلید قابل قطع زیر بار یا سکسیونر قابل قطع زیر بار)نسل جدید( : شامل -3

 سکسونرهای گازی هوایی-1

 زمینی سکسیونرهای گازی -2
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 بطور خالصه میتوان سفت این کلید از مزایای فوق العاده ای برخوردار بوده که عبارتند از :

بسیار عالی بوده و در فشار یک اتمسفر سه برابر هوا قفدرت عفایق    SF6از نظر سطح عایق ساز  -1 

 دارد 

 در اثر حرارت زیاد خاصیت خود را از دست نمی دهد -2

 هدایت حرارتی خوبی بوده و به خاموش شدن قوس کمک می کند دارای قابلیت -3 

 سمی نبوده و غیر قابل اشتعال است . -4 

 کلید قدرت یا دیژنکتور : -4 
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دیژنکتور کلیدی است که برای تکمیل ، نگهداری و قطع عبفور جریفان مفدار در شفرایط نرمفال یفا       

اتصال کوتاه  را قطع می کنفد بایفد قفادر    اتصالی به کار می رود کلید قدرت عالوه بر این که جریان 

 باشد در زیر اتصال کوتاه هم وصل شود .

 مکانیزم عملکرد کلید قدرت : 

دیژنکتور دارای مکانیزمی است که به طور مکانیکی )با استفاده از فنرهای شارژ شفده( ، مغنفاطیس   

 ه می نماید .های الکتریکی ، هیدرولیکی ، یا با هوای فشرده کنتاکت ها را باز و بست

 انواع مختلف دیژنکتورها :

کلیدی است که که کنتاکت های آن در روغن قطع و وصل می شود . ایفن  دیژنکتور روغنی :  -1

کلیدها عمال در یک تانک فوالدی پر از روغن قرار دارد در کلید روغنی ، روغن دو عمل را انجام می 

نمودن قسمت های برقدار کلید و بدنه فلزی دهد اول فراهم آوردن محیط اطفای قوس و دوم عایق 

  ظرف کلید که زمین شده است .

 انواع دیژنکتورهای روغنی : 

در این کلیدها روغن نقش عایق بین قسمت های زنده )برقدار( و بدنفه کلیفد و   کلید پرروغن :  -1

 همچنین نقش خاموش کنندسی جرقه را به عهده دارد 

ا روغن نقش خاموش کننده جرقه و عایق بین دو کنتاکت کلید در این کلیدهکلید کم روغن :  -2

را بر عهده دارد و لذا حجم روغن مورد نیاز به حداقل می رسد و کلید معموال به وسفیله اسفتفاده از   

 مقره از زمین ایزوله شده است . 
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 ریکلوزر:-3  

سفاخته شفده اسفت و مفی     یک نوع کلید است که برای قطع و وصل اتوماتیک مدار جریان متناوب  

تواند عمل قطع و وصل را برای چندین بار انجام دهد . ریکلوزرها برای استفاده در مدارات یکفاز یفا  

سه فاز طرح شده اند ریکلوزر مدار را در حالت اتصالی مانند یک فیوز یا دیژنکتور قطع مفی کنفد و   

اشد مجددا قطع خواهفد کفرد . اسفر    بالفاصله مجددا وصل می کند . اسر اتصالی هنوز وجود داشته ب

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 71 

اتصالی دایمی باشد ریکلوزر در مقابل اتصالی دایمی قطع کامل ،)قفل( می کند . اسر اتصالی موقتی 

 باشد و به آسانی برطرف سردد ریکلوزر خود را کامال آماده برای اتصال بعدی خط می کند .

 دیژنکتور خأل : -4 

 
 شکیل شده است :کلید خال به طور کلی از سه قسمت ت 

 کپسول خال از فوالد کرم نیکل با کنتاکتورها  -1

 نگهدارنده کنتاکتورها و ایزوالتورها  -2

 وسایل مکانیکی رسانای فرمان قطع و وصل  -3
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 دستگاه جدا کننده ناحیه ای با سکشناالیزر :   -5
زیع همراه با ریکلوزر بفرای  یک نوع کلید روغنی است که در مدارات تو دستگاه جدا کننده ناحیه ای

جدا کردن اتصالی ها به کار می رود . جداکنندها با سکشناالیزر مانند ریکلفوزر اسفت ولفی جریفان     

اتصالی را قطع نمی کند در حقیقت ، جدا کننده صبر می کند تا ریکلوزر خط را قطع کنفد معمفوال   

دستگاه جدا کننده شامل یفک   جدا کننده بعد از سومین عمل قطع و وصل ریکلوزر عمل می کند .

دسته کنتاکت ، یک فنر کنترل تریپ و یک سلنوئید )بوبین( که به طور سری با خط بسته می شود 

 ، است همه این ها در یک تانک روغن غوطه ور است . 

 برای انتخاب کلید قدرت بایستی به نکات زیر توجه کرد : انتخاب کلید قدرت : 

 بر ولتاژ شبکه استولتاژ نامی کلید که برا -1

 جریان نامی که مساوی با بزرگ ترین جریان معمولی شبکه است -2 

 قدرت نامی یا قدرت قطع کلید -3 

 سرعت عمل )زمان قطع( کلید  -4 

 انواع مکانیزم های عملکرد :

 مکانیزم عملکرد نوع فنری -1 

 مکانیزم عملکرد نوع هوایی -2 

 مکانیزم عملکرد نوع هیدرولیکی  -3 

 مشخصات کلید :

 ولتاژ نامی -1 

 جریان نامی -2 

 جریان اتصال کوتاه -3 

 زمان قطع -4 

 زمان وصل -5 

 فرکانس -6 

 سطح عایقی -7 

 ترتیب زمانی عملکرد  -8 

 

 

 

 فیوز کت اوت )فیوز فشار قوی با قدرت قطع زیاد ( :  -1

 هو چفون بفا برداشفتن تیغف     فیوز ترانسفورماتور که اغلب کت اوت نامیده می شود یک المنت اسفت 

فوالدی یا نگهدارنده فیوز مدار مانند قطع یک کلید ، باز می شود به آن کت اوت می سویند . فیفوز  

کت اوت جهت حفاظت ترانسفورماتور در مقابل جریانهای زیاد احتمفالی ناشفی از اتصفال کوتفاه یفا      

 تور به کار می رود .اضافه بار در شبکه فشار ضعیف و سیم پیچی های داخل ترانسفورما

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 73 

 

 

  

 

 

 اصلی می باشند: قسمت چهاراین کت اوت ها شامل 

 ایزوالتور) پایه فیوز(-1

 نگهدارنده فیوز )لوله فیوز(  -2

 سیم فیوز )المنت فیوز( است -3

 کنتاکت ها ) ترمینالها(-4

ی به دلیل اضافه جریفان  المنت فیوز داخل یک لوله فیبری که همان لوله فیوز است قرار دارد . وقت 

فیوز می سوزد قوس الکتریکی حاصل به دیواره لوله فیبری برخورد کفرده و سفازی را متصفاعد مفی     

نماید که قوس را به بیرون می فرستد . هرچه شدت جریان عبوری از فیوز بیشتر باشد ساز بیشتری 

وله فیوز به بیرون آویفزان مفی   از مواد دیواره لوله متصاعد می شود . ضمنا بعد از سوختن المنت ، ل

شود که این نشانه سوختن المنت فیوز است . المنت )سیم( فیوز کت اوت شامل چهار قسمت تکمه 

، ساق ، المنت )سیم ذوب شونده( و سیم انتهفایی اسفت . تکمفه ترمینفال بفاالیی و سفیم انتهفایی        

 ترمینال پایینی المنت را تشکیل می دهد . 

 اندازه فیوز : 

ل معموال ، ترانسفورماتورهای توزیع را در برابر اضافه بارهای جزیی حفاظت نمی کنند ، زیفرا  در عم

باعث سوختن غیر ضروری فیوز و قطع مکرر مدار می شود کفه هفر دوی اینهفا خوشفایند نیسفت .      

نفد .  بنابراین معمول است که فیوزها را با جریان نامی باالتر از جریان نامی ترانسفورماتور انتخاب کن

تیغه کت 

 اوت

 کت اوت پایه 

 ترمینال خروجی

 ترمینال ورودی
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برابر جریان نامی ترانسفورماتور در نظر می سیرند . جریفان هفای    3تا  2معموال جریان نامی فیوز را 

بفابر جریفان    3تفا   2ابر جریان عادی است بنابراین آمپر المنت فیوز کت اوت راتصال کوتاه چندیم ب

 نامی ترانسفورماتور در نظر سرفته می شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 75 

 حفاظت دژنکتورها

 

 

 عملکرد تاخیری رله

 

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 76 

 ای یا آنی عملکرد لحظه
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 چهارمفصل               
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 حفاظت شبکه های توزیع

 -تنظیمات کلیدها -نحوه کردینه نمودن، انتخاب فیوز و المنت -نحوه عملکرد -انواع فیوز و المنت -المنت-فیوز

 یریدیژنکتورها و لوازم اندازه س

 عوامل به وجود آورنده خطا در شبکه توزیع برق 

 باران و...( –رعد و برق  –شرایط جوی )باد و طوفان  -1

 پرندسان و حیوانات و...( -درختان –شرایط محیطی )آلودسی  -2

 خطای ناشی از بهره برداری نامناسب -3

 خطای ناشی از طراحی و اجرای نامناسب -4

 خطای ناشی از کیفیت نامناسب تجهیزات -5

 حفاری و ...( -پرتاب اشیا  –اهای انسانی خارج از حیطه بهره برداری )برخورد خودرو خط -6

 

رخ دادن یکی از موارد فوق منجر به بروز خطای ناشی از اتصال یک یا چند فاز شبکه به یکدیگر یا زمین و بدنه 

تحمل هادی ها و تجهیزات  تجهیزات سشته و باعث عبور جریانی بیشتر از حد تعریف شده برای سیستم یا حد قابل

 می شود. عبور جریانات ناشی از خطا )مثال  جریان اتصال کوتاه( پیامدهای منفی برای شبکه توزیع دارد.

 هدف از حفاظت در شبکه توزیع برق 

 حفظ جان افراد -1

 حفظ عایق تجهیزات و باال بردن طول عمر و زمان کارکردآنها -2

 و اتصال کوتاه در شبکه حداقل کردن خسارات مالی ناشی از خطاها -3

 فرکانس( -جریان  –حفظ پایداری سیستم )ولتاژ  -4

 تأثیر اتصال کوتاه بر شبکه توزیع برق

 ایجاد سرما و تلفات زیاد -1

 از بین رفتن عایق تجهیزات به خاطر سرمای زیاد -2
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 ایجاد تنش مکانیکی ناشی از اتصال کوتاه -3

 خطرات جانی برای افراد -4

 از بین رفتن تعادل سیستم -5

جاد نقا  ضعف در سیستم یا خراب شدن نقا  ضعف وجود در سیستم )دوراهه های موجود ، جمپرها و ای -6

 اتصاالت و...(

لذا در شبکه توزیع برق باید از روش ها و تجهیزاتی استفاده کرد تا هنگام وقوع خطاها و عبور جریانات ناشی از آنها ، 

جدا کرده و امکان تأمین برق سایر قسمتهای سالم شبکه را با سرعت و دقت و امنیت باال، بخش معیوب شبکه را 

 فراهم کند. به همین دلیل از تجهیزات حفاظتی استفاده می سردد.

 تفاوت بین اضافه بار و اتصال کوتاه

عبور جریان بیش از زمان مجاز از هادی ها و تجهیزات، بیشتر از مقدار نامی جریانی که هادی یا تجهیز برای آن 

ه است را اضافه بار می سویند. جریان اضافه بار می تواند ناشی از بارسذاری اشتباه شبکه و عدم رعایت آن ساخته شد

توسط بهره بردار باشد. در برخی موارد هم وجود یک خطا در شبکه که باعث اتصال هادی ها به هم یا زمین از طریق 

ف شده و کمتر از جریان اتصال کوتاه خواهد شد که از یک مقاومت باال سردد، باعث عبور جریانی بیش از جریان تعری

جریان نامی را به  %20دید وسایل حفاظتی به عنوان جریان اضافه بار شناخته می شود. معموال  جریان بیشتر از 

عنوان اضافه بار می شناسیم. جریان اتصال کوتاه ناشی از اتصال دو یا سه هادی شبکه به یکدیگر یا اتصال یک یا 

هادی به زمین می باشد. در این حالت به علت وجود مقاومت کم در مسیر، شدت جریان عبوری در مدت زمانی  چند

کوتاه، خیلی زیاد شده و به اصطالح جریان اتصال کوتاه رخ می دهد. معموال  اندازه این جریان، بسیار بیشتر از جریان 

ی باشد. این جریان باید در زمانی بسیار کوتاه )میلی عادی بار و جریان نامی تجهیزات است و در حد کیلوآمپر م

 ثانیه( قطع سردد.

 تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع شامل موارد زیر می باشد

 ریکلوزر-

 رله های حفاظتی-
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 کلیدهای اتوماتیک-

 فیوزها-

 ریکلوزر

 سیرد. تجهیزی است که برای وصل مجدد شبکه پس از رفع عیوب سذرا، مورد استفاده قرار می

 شرایط الزم منطقه ای که ریکلوزر نصب می شود

 شبکه بعد از محل نصب ریکلوزر، هوایی باشد. %95حداقل  -

 منطقه بعد از محل نصب ریکلوزر، دارای عیوب سذرا به تعداد نسبتا  زیاد باشد. -

 منطقه بعد از محل نصب ریکلوزر، فاقد مشترکین وصنایع حساس، مشترکین خا  و ... باشد. -

 

 

 مزایای استفاده از ریکلوزر

 کاهش انرژی توزیع نشده  -

 بهبود حفاظت خطو  طوالنی  -

 قابلیت کوردینه شدن با حفاظت های پایین دست )فیوزها( و باالدست )رله پست فوق توزیع( -

 کاهش تردد اکیپ های بهره برداری  -

 به سرع افزایش طول عمر تجهیزات شبکهترکیب با سکشن الیزرها و جداکردن محدوده عیب -

 رله های حفاظتی در شبکه های توزیع

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 81 

برقراری جریان های خطا در پی بروز عیب در هر نقطه شبکه از طریق هادیها و تجهیزاتی نظیر ترانس ها ، کابل ها ، 

سرکابل ها ، کلیدها و... صورت می پذیرد.وقوع این جریان های خطا در هادیها و تجهیزات باعث ایجاد پدیده های 

نیروهای الکترومکانیکی می سردد که برای شبکه و افراد خطرناک است و باید به سرعت حذف سردند.  حرارتی و

 تشخیص بروز عیب و صدور فرمان قطع به کلید ها توسط رله های حفاظتی انجام می شود.

عملکرد رله های حفاظتی فیدر های فشار متوسط متناسب با نوع 

خطاها

 

 

 و اصول عملکرد   انواع رله ها از نظر ساختار

 ترمیك( -مکانیکی ) بوخهلتس  -
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 رله بوخهلتس

 

 

 رله ترمیك

 پرایمری (   -جذبی   -الکترمکانیکی )دیسکی  -

 الکترونیکی و میکرو پروسسوری -

 

 چند نمونه رله الکترونیکی و میکرو پروسسوری

 انواع رله ها از نظر اتصال به شبکه

 در مدار قدرت قرار سرفته و مقادیر را چک می کند. رله، مستقیم رله های اولیه )پرایمری(:
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 رله اولبه )پرایمری(

 

 رله اولبه )پرایمری(

 

 رله اولبه )پرایمری(

(   CTرله به صورت غیر مستقیم در مدار قدرت بفوده و از طریفق تجهیفزات جفانبی )بفه ویفژه       رله های ثانویه :

 مقادیر را دریافت و چک می کند.
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 رله ثانویه

 

 

 

 رله ثانوی

 مزایا ومعایب رله های پرایمری

 مزایا
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 بدون نیاز به تغذیه خارجی -

 سادسی ساختمان  -

 سادسی عملکرد -

 سرعت در نصب روی کلید -

 هزینه نسبتا  کم  -

 CTعدم نیاز به تجهیزات جانبی مثل  -

 معایب

 خطا در عملکرد -

 عدم نمایش نوع خطا -

 نداشتن انعطاف در تنظیمات  -

 پارامترهای خطاعدم ذخیره وقایع و  -

 کیلوولت  20خطر جانی هنگام کار با آن به دلیل وجود حوزه  -

 مزایا و معایب رله های ثانویه 

 مزایا

 دقت در عملکرد  -

 ایمنی هنگام کار با آنها  -

 تعیین نوع خطا مثل ارت فالت ، دوفاز و ... -

 ذخیره نوع خطا و مقادیر جریان ها و زمان ها  -

 ظیمات داشتن انعطاف برای انواع تن -
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 استفاده در اتوماسیون شبکه های توزیع -

 معایب

 نیاز به آموزش و افراد نسبتا  متخصص -

 نیاز به سیم کشی های جانبی  -

 نیاز به منبع تغذیه -

 PTو   CTنیاز به  -

 انواع رله ها از نظر انتقال فرمان به کلید          

ابجایی کنتاکتهای اصلی در کلید متصل بوده و : هسته رله مستقیم به اهرم ج رله با انتقال مستقیم فرمان قطع -

 کلید را قطع می کند.

 

 رله با انتقال مستقیم فرمان قطع
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 رله با انتقال مستقیم فرمان قطع

 

فرمان قطع از رله به کلید از طریق دیگر رله های رابط و کمکی منتقل  : رله با انتقال غیرمستقیم فرمان قطع -

 می شود.

 

 

 رمستقیم فرمان قطعرله با انتقال غی
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 انواع رله ها از نظر فاصله زمانی تحریك رله

 به محض عبور جریان شبکه از حد مجاز تعریف شده، فرمان می دهد. رله های لحظه ای )آنی( : -

با عبور جریان خطا، رله آماده فرمان می شود اما فرمان قطع کلید را پس از طی مدتی که طبق  رله های تأخیری : -

محاسباتی تعریف شده است، صادر خواهد کرد. معموال   در این روش هر چه جریان خطا بیشتر باشد،  منحنی ها و

 زمان تأخیر برای صدور فرمان قطع کمتر خواهد بود.

 حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع 

 حفاظت ترانسفورماتورها را می توان در سه بخش تقسیم کرد

 400فیوز شمعی با سکسیونر از توان KVA 400ا المنت تا توان کات اوت فیوز ب حفاظت سمت فشار متوسط : -

KVA 800تا KVA  800رله های اضافه جریان از توان KVA . به باال 

 به باال . KVA 800رله ترمیک  از توان   –:   رله بوخهلتس حفاظت خود ترانسفورماتور -

 فیوزهای فشار ضعیف . –: کلید های اتوماتیک  حفاظت سمت فشار ضعیف -

، رله های دمای روغن )ترمیک( و رله بوخهلتس هم مورد KVA 800در ترانسفورماتورهای با توان های باالی 

استفاده قرار می سیرند. این رله ها ترانس را در برابر شرایط بهره برداری غیر متعارف و غیر استاندارد حفاظت کرده و 

مای ترانس کمک می کنند. در صورت وجود سیستم با فرمان قطع به سمت فشار ضعیف و حذف بار، به کاهش د

های هشدار دهنده و اتوماسیون می توان قبل از بحرانی شدن شرایط و قطع بار، از وضعیت هشدار و آالرم این رله با 

 خبر شد.

ترل رله بوخهلتس در مسیر تانک کنسرواتور و بدنه اصلی ترانس قرار می سیرد. این رله با داشتن دو سوی شناور و کن

وضعیت روغن، عمل می کند. این دو سوی برای فعال کردن وضعیت های هشدار و تریپ به کار می رود. در هنگام 

روغن ریزی شدید ترانس، وجود اتصال های جزیی داخلی و اتصال های شدید در خروجی و داخل  ترانس،  با قطع 

 سریع و بی برق کردن ترانس جلوی خسارات بعدی سرفته می شود.
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 یوزهاف

به معنی ذوب و سداخت است. به این دلیل که بخش حساس این تجهیز در اثر  fusionکلمه فیوز برسرفته از کلمه 

 خطا ذوب می سردد، فیوز نامیده می شود.

 مزایای فیوز

 ساده ترین و قدیمی ترین تجهیز حفاظتی  -1

 ارزان ترین وسیله حفاظتی  -2

 بدون نیاز به تعمیر و نگهداری  -3

 د باالسرعت عملکر -4

 اطمینان در عملکرد آنها -5

 بدون نیاز به منبع تغذیه -6

 معایب فیوز

 یکبار مصرف بودن -1

 قابل کنترل نیستند. تنظمیات آنها را نمی توان تغییر داد. -2

 در صورت عملکرد نیار به مراجعه به محل وجود دارد. -3

 هماهنگ کردن فیوز ها با سایر تجهیزات حفاظتی مثل رله ها نسبتا  دشوار است. -4

 در صورت عملکرد یک فاز و عدم وجود مکانیزم قطع سه فاز، باعث دو فاز شدن مشترکین می سردد. -5

فیوز در عبور جریان عادی شبکه واکنشی نشان نمی دهد، اما وقتی جریان بیش از حد عادی عبور کند )بیش از 

. هر قدر که جریان عبوری از جریان نامی فیوز(، در زمان مشخصی ذوب خواهد شد و مدار عبور جریان قطع می شود

فیوز بزرستر باشد، زمان ذوب المان فیوز کوتاهتر خواهد بود. جریان نامی فیوز،  جریانی است که در شرایط کارکرد 

 عادی تجهیزات از فیوز عبور می کند و نباید باعث عملکرد آن سردد.
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 انواع فیوزها در شبکه های توزیع

فیوز کاردی یا تیغفه    -(   cylindrical fuse)فیوز استوانه ای یا سیگاری  - (D fuse)فشار ضعیف: فیوز فشنگی  -

 ( .NH fuse)ای 

 فیوزهای محدود کننده جریان )فیوز شمعی( . -فشار متوسط : فیوز پرشی یا دفعی یا انفجاری )فیوز المنت(  -

 

 

 

 فیوز کاردی یا تیغه ای

 

 فیوز استوانه ای یا سیگاری
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 فیوز فشنگی

 

 

 

 فیوز شمعی
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 فیوز شمعی

 ساختار و چگونگی عملکرد فیوزهای دفعی یا پرشی انفجاری

این نوع فیوز ها در شبکه های صنعتی یا شبکه های توزیع برای حفاظت خطو  هوایی و ترانس های کوچک مورد 

ناسب داخل محفظه استفاده قرار می سیرند. پس از ذوب فیوز، سرمای ایجاد شده به دلیل جرقه باعث تبخیر ماده م

شده که جرقه را خاموش می کند. همزمان با آزاد شدن المنت به کار رفته، فنر متصل به یک میله رسانا آزاد شده و 

باعث ایجاد فاصله هوایی مناسب بین دو سر فیوز می سردد. از طرفی آزاد شدن این فنر باعث افتادن شاخک مربو  

 به کات اوت فیوز هم می سردد.

 

 

 پرشی یا دفعی یا انفجاری )فیوز المنت( فیوز
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 ساختار و چگونگی عملکرد فیوزهای شمعی

فیوز شمعی از چندین رسانای تسمه ای موازی بسته شده که به آنها سیم فیوز سفته می شود. این تسمه ها در چند 

ارتز به عنوان عامل نقطه، باریک  و به هم فشرده می شود و سیم ذوب شونده را تشکیل می دهد که با ذرات کو

خاموش کننده جرقه، پوشانده شده است. این مجموعه داخل یک لوله چینی قراردارد. جدار خارجی این لوله با لعاب 

معموال  قهوه ای پوشیده شده و کالهک فلزی دو طرف فیوز، در ضمن ارتبا  داشتن با سیم فیوز، برای ارتبا  برقرار 

شود. داخل این لوله چینی یک پین با یک میله ضربه زن به اسم فشنگ وجود کردن مدار خارجی هم استفاده می 

 دارد که به آن سیم ذوب شونده فرعی متصل است.

سانتیمتر به  4در اثر سوختن سیم اصلی فیوز و تبخیر همزمان سیم فرعی، میله نازک ضربه زن )فشنگ(، حدود 

فیوز سوخته است. ضمنا  اسر فیوز به یک سکسیونر  بیرون کالهک رانده می شود. در نتیجه مشخص می شود که

متصل باشد، بر اثر برخورد ضربه زن )فشنگ( با ضامن سکسیونر، آن را آزاد کرده و سبب قطع سه فاز شبکه می 

 سردد. این موضوع در حفاظت ترانسفورماتور ها و برای جلوسیری از دو فاز شدن مشترکین مهم است.

 رف فشار متوسط ترانس های شبکه توزیعانتخاب فیوز مناسب برای ط

 از این رابطه به دست می آید:   KV 20جریان طرف فشار متوسط ترانس ها شبکه توزیع 

 ( × I = 0.03) قدرت ترانس

استفاده کرد. اسر مثال   ترانس یک پست A 3آمپر خواهد بود. پس باید از المنت  KVA   ،3 100مثال  برای ترانس 

آمپر بهره می سیریم. دقت  40آمپر بوده و از فیوز شمعی37.5باشد، جریان سمت اولیه آن   KVA 1250زمینی 

شود که برای انتخاب المنت مناسب برای یک سر خط هوایی، لزوما  نباید جریان های سمت اولیه ترانس های روی 

دهد که همه آنها حداکثر این خط را با هم جمع کرد. زیرا به علت عدم همزمانی مصرف مشترکین، به ندرت رخ می 

جریان را مصرف کنند. انتخاب المنت مناسب برای این سرخط ها هم با انجام بارسیری از سر خط و هم با انجام 

 محاسبات و با در نظر سرفتن همزمانی مصرف مشترکین انجام می شود.
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 ساختار فیوزهای کاردی

که دارای سوراخهایی بر روی خود می باشند. تعداد و قطر  المان فیوزها معموال  از یک نوار نقره یا مس ساخته شده

این سوراخها متناسب با جریان نامی عبوری از فیوز متغیر است. المان ها در داخل بدنه سرامیکی )یاکاغذی( عایقی 

قرار می  قرار می سیرند و این محفظه با کوارتز )یا  هوا( پر می شود. در قسمت انتهایی فیوز، تیغه ها و ترمینال ها

سیرند که با توجه به اینکه فیوز قابلیت نصب روی پایه یا باسبار را باید داشته باشد، به شکلهای متفاوتی طراحی می 

 شوند.

 

 چگونگی عملکرد فیوزهای کاردی یا تیغه ای

ده روی با عبور جریان خطای اتصال کوتاه یا جریانی بیش از جریان نامی فیوز، درجه حرارت سوراخهای تعبیه ش

المان فیوز ) که به نام ناچ شناخته می شوند( باال می رود. در صورتی که درجه حرارت به نقطه ذوب آنها برسد تمام 

 ناچ ها ذوب شده، سوراخها از هم جدا می سردند و به اصالح فیوز می سوزد.
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 انتخاب فیوز

و عبوری از فیوز را محاسبه کرده یا تخمین  در مورد بارهای مشترکین و روشنایی شبکه، باید بیشترین بار مصرفی

% اضافه جریان برای آن، نزدیک ترین فیوز را انتخاب کرد. دقت سردد که این امر برای  20زده و با در نظر سرفتن 

حالت عادی شبکه است. اسر به هر دلیلی بخشی از شبکه مانور سردید، باید مجددا  فیوزها را بر اساس جریان جدید 

آنها انتخاب کرده و به کار سرفت. نکته مهم در این بحث این است که در انتخاب فیوز، باید به سطح مقطع  عبوری از

هادی شبکه )سیم یا کابل( هم توجه داشت. به عبارتی دیگر، باید فیوز انتخاب شده متناسب با جریان نامی قابل 

حد مجاز از هادی و به علت نسوختن فیوز، خود  تحمل در هادی هم باشد. در غیر این صورت با عبور جریان بیش از

 هادی آسیب خواهد دید.

 کلید های اتوماتیك

کلید های اتوماتیک فشار ضعیف برای حفاظت تأسیسات روشنایی ، صنعتی و مصارف سوناسون در برابر اضافه بار 

 ونیز جریان های اتصال کوتاه به کار می روند.

 اتوماتیك معمول در شبکه توزیع برقکلیدهای 

 آمپر. 50تا  1. از MCB(Miniature Circuit Breaker  )کلیدهای مینیاتوری یا  -
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 آمپر. 2500تا   125. از  MCCB (Circuit BreakerMolded Case)کلید های کمپکت جامد یا   -

 

 کلید اتوماتیک کمپکت جامد

 

 کلید اتوماتیک کمپکت جامد

 

 کمپکت جامد کلید اتوماتیک
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 کلید اتوماتیک کمپکت جامد

 

 MCCBبخش های حفاظتی کلید های اتوماتیك 
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 قسمت حفاظت در مقابل اضافه بار 

این قسمت از نوع رله حرارتی بوده و در حال حاضر از نوع الکترونیکی هم ساخته می شود. رله بفه کفار رفتفه در آن،    

. به عبارتی می توان با تغییر دو آیتم جریان و زمان، میزان بارسفذاری روی کلیفد   تابع جریان و تأخیر زمانی می باشد

اتوماتیک را تغییر داد. در این بخش روی کلید اتوماتیک دو قسمت برای تنظیم جریفان و زمفان وجفود دارد. تنظفیم     

تی تا چند برابر جریفان  است. این تنظیم مشخص می کند که رله حرار 1تا حداکثر   1جریان معموال  عددی کمتر از 

 نامی را برای مدت مشخص شده تحمل کند.  

آمپر باشد، رله حرارتفی   1000تنظیم کردیم و جریان نامی کلید اتوماتیک هم  0.8اسر مثال  عدد این قسمت را روی 

( و با سذشتن زمان مشخص شده توسط تنظیم زمفانی، عمفل کفرده و     1000×0.8)  آمپر 800بارسیدن جریان به 

لید اتوماتیک را قطع می کند. لذا برای تنظیم این جریان باید بدانیم جریان ثانویفه تفرانس )سفمت فشفار ضفعیف(      ک

 چقدر است. جریان ثانویه ترانس از این فرمول به دست می آید:

 ( × I = 1.44) قدرت ترانس 

 : KVA630مثال  حداکثر جریان ثانویه ترانس 

 (630 = 907 AI = 1.44 × ) 

 است.  A 1000ید اتوماتیک مناسب برای این ترانس کلید اتوماتیک لذا کل

خود کارخواهد کرد. اما از آنجا که برای استفاده بهینفه از    %100باید دقت کرد با عبور این جریان، ترانس با ظرفیت 

 ضرب می نماییم. 0.8% آن را بارسذاری می کنیم، این مقدار را در  80ترانس، حداکثر تا 

 (630 × 0.8= 725 AI = 1.44 × ) 

تنظیم زمان عملکرد رله حرارتی، بستگی به جریانی که تنظیم کرده ایم دارد. مثال  اسر در شرایط خاصی ناچار شفویم  

جریانی بیشتر از جریان نامی روی ترانس قراردهیم، این زمان را باید پایین تر تنظیم کنیم. در حفالتی کفه جریفان را    

یم کردیم، زمان را می توان زیاد در نظر سرفت. اما هر چه جریان از این مقفدار بفاالتر تنظفیم    بار نامی تنظ %80برای 
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زمفان کفه معمفوال  روی کلیفد      –سردد، باید زمان را کمتر کرد. انتخاب زمان مناسب با توجه به نمودار رابطه جریفان  

 اتوماتیک درج شده، انجام می شود.

 

 وتاهقسمت حفاظت در مقابل جریان اتصال ک

تحریفک شفده و    CTاین قسمت معموال  از نوع رله الکترومغناطیسی بوده و یا به طور مستقیم یا از طریق ثانویه یک 

باعث قطع کلید می سردد. در اینجا هم می توان دو آیتم جریان و زمان را تغییر داد. تنظفیم جریفان معمفوال  عفددی     

ت وقوع اتصال کوتاه و عبور جریان خطا از کلید کفل، بفا عبفور    است. این تنظیم نشان می دهد در صور 10تا  1بین 

چه مقدار جریانی و با چه زمانی، کلید اتوماتیک عمل می کند. عددی که برای جریان تنظفیم مفی شفود، در جریفان     

ر آمپر باشفد، بفا عبفو    1250تنظیم شده باشد و کلید اتوماتیک  5نامی کلید اتوماتیک ضرب می سردد. اسر مثال  روی 

و سذشت زمان مشخص شده،  کلید عمل می کند. زمان در این قسمت بسیار کفم   ( 1250× 5آمپر )  6250جریان 

 و معموال  کمتر از یک ثانیه است.

 

 

 

 برقگیر

ای است که برای حفاظت تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه ولتاژهفای سفذرا طراحفی    برقگیر، وسیله

شده است. عملکرد صحیح برقگیر در شبکه به سطح حففاظتی و قابلیفت جفذب انفرژی آن بسفتگی      

های برقگیر در هنگام عبور جریان تخلیه مم ولتاژ باقیمانده روی ترمینالدارد. سطح حفاظتی، ماکزی

باشفد.  نامی از آن و قابلیت جذب انرژی، ماکزیمم مقدار انرژی عبوری از برقگیر در شرایط کاری می

 .شودبرقگیر معموال  توسط دو مشخصه ولتاژ نامی و جریان تخلیه نامی تعریف می

 ولتاژ نامی برقگیر

ها در فرکانس قدرت که برای عملکفرد صفحیح تجهیفز    مجاز مقدار مؤثر ولتاژ بین ترمینال ماکزیمم

های برقگیفر  تواند به صورت پیوسته و بدون ایجاد تغییر در مشخصهطراحی شده است. این ولتاژ می

 .به کار سرفته شود

 :ولتاژ کار دائم برقگیر

 .شودهای برقگیر به کار سرفته میرمینالمقدار ولتاژ مؤثر مجاز طراحی شده که معموال  بین ت

بنفدی  برقگیرها با توجه به مکانیزم عملکرد، ساختمان و مواد تشکیل دهنده به صورت زیفر تقسفیم  

 :شوندمی
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 :سیرهاجرقه-1

 اند که به صورت سری و یا موازی قرار دارنداز یک یا چند فاصله هوایی تشکیل شده

 برقگیر سیلیکون کارباید:-2

ع برقگیر دارای یک یا چند فاصله هوایی است که به صورت سری با مقاومت هفای غیرخطفی   این نو

اند .با توجه به تولید برقگیرهای اکسید فلزی، هم اکنون نصب این نوع برقگیفر در شفبکه   قرار سرفته

 سیرد.توزیع صورت نمی

 :برقگیر اکسید فلزی بدون فاصله هوایی -3

است کفه بفه صفورت     (های اکسید رویقر  )غیرخطی اکسید فلزیهای این برقگیر دارای مقاومت

 موازی یا سری با یکدیگر و بدون هیچگونه فاصله هوایی قرار دارند

 :اجزاء و مواد تشکیل دهنده

 
 

 

 

 دیسکانکتور
در صورت نیاز و بفه منظفور حصفول اطمینفان از قطفع حتمفی رابفط زمفین و عبفور جریفان  یفک            

دهنده قابل رویت باشد  باید فراهم سردد. دیسکانکتور بفه هفیچ وجفه    اندیسکانکتور که مجهز به نش

جایی برقگیر بکار افتد  و تنها وقتی باید عمل نمایفد کفه در معفرض یفک جریفان      نباید هنگام جابه

 متناوب پیوسته با فرکانس شبکه قرار سیرد

اتصفال زمفین برقگیفر    باشند که با قطع شدن سیم ای انفجاری میبرقگیرهای جدید مجهز به قطعه

کفه وقتفی   سفازد. از آنجفایی  امکان شناسایی برقگیر سوخته را به راحتی برای بازرس خط میسر مفی 
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شود و در همان حفال معلفق بفاقی    برقگیر سوخت همزمان قسمتی از قطعه انفجاری برقگیر جدا می

انفجفاری در   ماند بازرس خط هیچگونه مشکلی در تشخیص برقگیر سوخته نخواهد داشت. قطعهمی

تواند بدون اشفکال تفا   کند و خط مربوطه میهنگام سوختن برقگیر، خط را از اتصال زمین قطع می

 تعویض برقگیر فعال باشد

 :باشدهای توزیع حفاظت تجهیزات در برابر اضافه ولتاژهای سذرا میوظیفه اصلی برقگیر در شبکه

 حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای صاعقه-1
حفاظت تجهیزات در برابر اضافه ولتاژهای صاعقه با پیش موج سریع، اثفرات امفواج سفیار    در هنگام 

بین برقگیر و تجهیز قابل صرفنظر نیست. لذا در صورت دور بودن برقگیر از تجهیز، عالوه بر عملکرد 

برقگیر ولتاژ سر تجهیز زیاد خواهد شد. بنابراین برای حفاظفت مناسفب تجهیفزات، الزم اسفت کفه      

له آنها از برقگیر حداقل باشد. فاکتور اصفلی در قفرار دادن برقگیرهفا نحفوه حفاظفت خطفو  و       فاص

ها در برابر صاعقه است. به طوری که اسر خطو  دارای سیم سفارد نباشفند، احتمفال برخفورد     پست

های وارده به پست شدیدتر خواهنفد  ها بیشتر است و لذا ایمپالسمستقیم صاعقه به خطو  و پست

هفای  بنابراین در خطو  هوایی حفاظت نشده، برقگیر باید در حد امکفان نزدیفک بفه ترمینفال    بود. 

 تجهیز )معموال  ترانسفورماتور( قرار سیرد تا از صدمات احتمالی جلوسیری شود

 حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای کلیدزنی -2

آید.در شبکه توزیع وجود می در هنگام کلیدزنی اضافه ولتاژهایی به صورت امواج سیار در سیستم به

باشند، ولفی بفه هفر حفال در     این اضافه ولتاژها معموال  از اضافه ولتاژهای صاعقه به مراتب کمتر می

بندی آنها وارد کنند. بنابراین در راسفتای  توانند صدمات زیادی به عایقصورت ورود به تجهیزات می

 شودلیدزنی از برقگیرها استفاده میحفاظت تجهیزات در برابر اضافه ولتاژهای ناشی از ک
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 بهره برداری و عیب یابی شبکه ها-7

 
 همانطور که میدانیم قطع جریان برق  به دو صورت پدید می آید

 قطع با برنامه قبلی)خواسته( -الف

 قطع بدون برنامه ) ناخواسته(-ب

شفبکه در  کیلو ولت پیدا نمودن عیفب و رففع آن و برقفدار نمفودن      20در قطع ناخواسته فیدرهای 

سریع ترین زمان ممکن بسیار حائز اهمیت بوده و راهکارها و روشهای زیفادی جهفت نیفل بفه ایفن      

هدف مهم مد نظر بوده است. از طرفی با توجه به سستردسی شبکه های توزیع بروز خطفا و اتصفالی   

و در آن امری اجتناب ناپذیر بوده و عمال ناممکن مفی باشفد. از طرففی مصفرف کننفدسان صفنعتی       

تجاری و مشترکین خانگی انتظار دارند برق خریداری شده  بدون هیچگونه اختاللی بوده و مدوام و 

با کیفیت مطلوب  باشد. لذا بررسی علل و عوامل قطع فیدرهای فشار متوسط بسیار مهم بفوده .و از  

 دغدغه های شرکتهای توزیع برق و بهره برداران آن می باشد.

 و فیدرها تاثیر نامطلوبی در دو بخش خواهد داشت:قطع ناخواسته جریان برق 

 در بخش صنعت برق -1

 در بخش جامعه -2

 در بخش صنعت برق خاموشی ها و قطع فیدرها اثرات زیر را به دنبال خواهد داشت:

ومتضفرر شفدن شفرکتهای     معیوب شدن شبکه های توزیع  تحت تاثیر جریان های اتصال کوتفاه -1

 شامل: توزیع

 بصورت ایجاد نقا  داغ که آنها را ذوب یا به شدت فرسوده می نماید ن اتصاالتمعیوب شد -1

 در اثر وارد شدن نیروهای شدید مکانیکی به سیم پیچها معیوب شدن ترانسفورماتورها -2

 بواسطه ایجاد قوس و تجزیه عایقها و انفجار کلیدها معیوب شدن کلیدها -3

 هافرو پاشی ولتاژ ، عدم تعادل بین فاز -4

 هزینه تعمیرات و اصالحات ناشی از قطعی و انرژی توزیع نشده  -5

 هزینه تامین نیروی انسانی -6

 در جامعه نیزقطع ناسهانی برق تبعات زیر را به دنبال خواهد داشت

 سلب آسایش مردم ونارضایتی عمومی   -1

 صدمه به وسایل  مشترکین-2

 ت حساسصدمه به تجهیزات کارخانجات خصوصا کارخانجا -3

 که در تولید ناخالص ملی تاثیر خواهد سذاشت . کاهش تولید-4
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 (عیب یابی شبکه های هوایی7-1

قبل از پرداختن چگونگی رفع عیب و کاهش تعداد قطعی بایستی به علل و عوامفل قطفع ناخواسفته    

 63ر پستهای کیلو ولت د20در این راستا باتوجه به اینکه فیدرهای  کیلو ولت بپردازیم 20فیدرهای 

 حفاظت میشوند به عملکرد رله ها و انواع اتصالی در شبکه های هوایی بپردازیم.

 اتصال کوتاه سه فاز )با یا بدون ارت( -1

این نوع از اتصالی از شدید ترین نوع اتصالی در شبکه ها می باشد و از لحاظ میزان جریفان عبفوری   

 کلیدها و فیوزها از این جریان استفاده می شود بسیار مهم می باشد چرا که در طراحی ظرفیت قطع

 اتصال کوتاه دو فاز )با یا بدون ارت(-2

 بعد از اتصال کوتاه سه فاز شدت این اتصالی بسیار زیاد است

 اتصال کوتاه تکفاز )ارت فالت( -3

 شدت جریان آن به مراتب کمتر از دو نوع دیگر می باشد. از نکات بسیار مهم آن ایفن اسفت کفه در   

برخی مواقع جریان آن تنها کمی بیش از جریان نامی فیدر بوده و لذا تشخیص سریع ،درست و بفه  

 موقع آن بسیار مهم است.

 :هوایی کیلو ولت20علل معیوب شدن و قطع فیدرهای 

 پاره شدن هادیها-1

 جدا شدن اتصاالت )جمپرها(-2

 شکستگی پایه ها در اثر طوفان،برخورد خودرو ...-3

 اشیائ خارجی بر روی شبکهافتادن -4

 برخورد هادیها به هم-5

 برخورد پرندسان-6

 پدیده سالوپینگ -7

 پاره شدن اصلی از مقره و اتصال به کراس آرم یا رها شدن سیم پس از پاره شدن اصلی-8

 تماس شاخه های درختان با شبکه-9

 سوختن فیوزالمنتها و ناقص عمل نمودن مکانیزم قطع کت اوت-10

 رد صاعقهبرخو -11

 ریزش بارانهای شدید -12

 معیوب شدن برقگیرها-13

 

 (عیب یابی شبکه های زمینی7-2

 عملکرد رله ها و انواع اتصالی در شبکه های زمینی:
با توجه به ماهیت شبکه های زمینی توزیع هر سه نوع اتصالی ممکن است در شبکه زمینفی اتففاق   

 .لی در شبکه های زمینی یک فاز و ارت بوده استاصدرصد ات 90بیفتد ولی برا اساس برخی آمار 

 کیلو ولت زمینی:20علل معیوب شدن و قطع فیدرهای 
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 معیوب شدن کابلها -1

 معیوب شدن سرکابلها و مفصلها -2

 سوختن اتصاالت و کابلشوها -3

 سوختن فیوزها در پستهای زمینی-4

 عملکرد نامناسب سکسیونرها-5

 اتصالی در ترانسفورماتورها -6
 

 ؟چگونه شبکه را مانور کنیم

 از نظر:بسته به نوع شبکه

 هوایی یا زمینی -1

 درون شهری یا برون شهری-2

 شعاعی یا حلقوی-3

.نقطه بهینه نقطه ای می باشد که ممکن اسفت بفه بفه عوامفل زیفر      بایستی نقطه بهینه را پیدا نمود

  تغییر پیدا کند

 ترافیک -1

 محل جغرافیای پست یا انشعاب -2

 عدم دسترسی به تاسیسات دسترسی یا -3

 وضعیت عبور و مرور -4

 وضعیت جغرافیایی -5

 وجود بیشترین انشعاب -6
 

 HVDC Testerرفتار تجهیزات در هنگام تست شبکه با دستگاه تستر

بطور موثر در هنگام تست روی عملکرد تستر تاثیر میگذارد ،ظرفیت خازنی شبکه می  پارامتری که

 اعمال ولتاژ بایستی کامال شارژ شود. باشد. معموال این ظرفیت خازنی هنگام

جریان خروجی تستر شامل جمع دو جریان نشتی و خازنی می باشد.جریان خازنی در ابتدا در 

حداکثر خود بوده و سپس به حداقل کاهش می یابد و هنگامی که جریان خروجی تسترروی یک 

 عدد ثابت ماند این جریان صرفا جریان نشتی می باشد
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 معرفی قسمتهای مختلف:

 کلید اصلی دستگاه   -1
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 تغذیه باطری اتومبیل:1حالت 

 ت تایمرریس -9                                                          تغذیه داخلی:2حالت

 نمایشگر شارژ باطری -10                             ولوم تنظیم ولتاژ خروجی                   -2

 فیوز تغذیه بیرونی -11                                           ولوم تنظیم زمان                 -3

 خروجی فشار قوی -12                        نمایشگر ولتاژ خروجی                            -4

 اتصال زمین -13                              مدار فشار قوینمایشگر جریان خروجی  -5

 ولت220ورودی  -14 کلید فشاری  روشن کردن خروجی فشار قوی                      -6

 ولت  12ورودی تغذیه  -15      کلید فشاری خاموش کردن فشار قوی                           -7

                                               کلید تنظیم رنج آمپر متر-8

 

 کیلو ولت20(مانورهای عملیاتی7-3

 شر  اصلی در موفقیت یک مانور به شرایط زیر بستگی دارد

 

 شناخت کامل شبکه و آساهی از آخرین تغییرات در شبکه و بارهای مصرفی فیدر

 طراحی مناسب شبکه در زمان طراحی جهت انجام مانور بهتر

 در اختیار داشتن نقشه کامل شبکه و نقا  مانور

 تجربیات نفرات عیب یابی

سزارشات مردمی در  -دریافت اطالعات دقیق)مانند:عملکرد رله های حفاظتی هنگام قطع فیدر

 خصو  صدای انفجار

 ابی و مانوراستفاده از ابزارهای پیشرفته تست و عیب ی

 

 

 

 مانور چیست؟

 شرط اصلی در موفقیت یك مانور

 بهترین نقطه برای شروع یك مانور 

همواره نقاطی از شبکه که تعداد  شاخه فرعی بیشتتری جهتت تستت در دستترس متی      

 گذارند و در مرکز شبکه قرار  دارند را جهت انتخاب مانور انتخاب می کنیم
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 A,B,D,Cانطور که از شکل پیداست  نقاط هم
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 ششمفصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت عیب یابی و کار بر روی شبکه مراحل درخواست خاموشی-8

 روش درخواست خاموشی از مرکز کنترل  (8-1

 ( خاموشی های اضطراری8-1-1
ا مرکفز کنتفرل   کیلو ولت با تماس رادیفویی بف   20تکنسین یا کارشناس  در خاموشی های اضطراری

اقدام به درخواست خاموشی نموده و مرکز کنترل بفا بررسفی موضفوع و شفرایط الزم بفرای اعمفال       

 خاموشی اجازه را صادر می نماید.

 (خاموشی های با برنامه8-1-2
با برنامه قبلی ابتدا توسط مجری یک برگ درخواست کار بفا دارا بفودن شفرایط و    در خاموشی های 

 نجام پروژه تحویل میشود :نکات زیر به ناظر ا

 نام و مشخصات کامل مجری و عوامل انسانی زیر مجموعه به همراه کد شناسایی -1
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 شرح مختصری از  نوع کار -2

 نقشه محل انجام کار-3

 و مدت خاموشی خاموشی شروع و اتمامساعت و زمان -4

 مکان انجام پروژه-5

 تجهیزات مورد نیاز-6

 ماشین االت مورد نیاز -7

ظر مربوطه پس از اخذ درخواست ضمن بررسی کامل موارد مهم و مورد نیاز آنفرا بفه بهفره بفردار     نا

منتقل می نماید،بهره بردار پس ارز بررسی کامل و عدم وجود موانع با هماهنگی مراجع باالتر نسبت 

 به صدور مجوز اقدام می نماید.

 وظایف مسئول تحویل خاموشی:

 از زمان شروع خاموشی ساعت قبل 24اطالع به مجری -1

 ساعت قبل از شروع 8بررسی وضعیت محل خاموشی حداقل -2

 انجام کلیه مانورها قبل از شروع خاموشی-3

 حضور در محل خاموشی نیم ساعت قبل از شروع خاموشی-4

 رویت مجری ،عوامل ،تجهیزات و ماشی آالت مجری  قبل از آغاز خاموشی-5

 قطع برق ، تست و آزمایش شبکه-6

 نظارت بر نصب اتصال زمین موقت مجری در دو طرف محل کار-7

 چگونگی تحویل خاموشی به گروه های اجرایی( 8-2
ضوابط و مقررات خاصی وجفود داشفته کفه رعایفت آنهفا       برای تحویل خاموشی به سروههای اجرایی

 اقدامات زیر را انجام دهد الزامی می باشد.پس از اطمینان از قطع برق شخص بایستی

  کیلو ولت20آزمایش خط با فازمتر -1

 پرتاب سیم ارت موقت با تفنگ -2

 نصب ارت موقت  در دو طرف شبکه -3

پس از تست . اطمینان از بی برق بودن خط پرتاب سیم اتصال زمین موقت الزامی می باشد. این کار 

 توسط تفنگ  مخصو  انجام میشود که به شرح آن خواهیم پرداخت.

 ت:ار میتفنگ پرتاب س
 رودیبکار م kv 20 و kv 6  ،11kv خطو  شیآزما یکه برا یا لهیارت وس میتفنگ پرتاب س 

 لهیوس نیاز ا ندینما شیبرق بودن آن آزما یاز ب نانی.هر ساه بخواهند در شبکه متوسط بمنظور اطم

وجفود   یک فنر قفو یبخش پرتاب سر که داخل آن  کیشده از  لیدستگاه تشک نی.ا شودیاستفاده م

 لفه یم کیف که عبفارت اسفت از    لهیفشنگ وس ای. خرج  شودیارد که با فشار دادن ماشه فنر آزاد مد

. با فشار دادن  گرددیبه آن متصل م m20نازک بطول حدود میرشته س کیکه  cm60سبک بطول

شفبکه   بطفرف متصل شده بفا خفود    نیآن قبال به زم یانتها کیرا که  میرها شده و س لهیماشه ، م

و اسر شبکه برقدار باشد  شودیمتصل م نیاقدام هر سه فاز شبکه به زم نیا جهی. در نت ندکیپرتاب م
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شفده رخ ندهفد    ادیف و اسر اتفاق  دهدیرا نشان م یاتصال دیشد یفوق فورا پاره و ذوب و با صدا میس

 .باشدیکه خط بدون برق م شودیمعلوم م

 کرد : تیارت رعا میس پرتابدر رابطه با تفنگ  یستیکه با یموارد

 . باشدیاستاد کار م ای پیاز آن به عهده سر اک یهدارگو ن ظحف -1

 . دیچکان یماشه تفنگ فوق را در حالت خال دینبا چگاهیه -2

شفود تفا    ختفه یچند قطر روغن به منظور نرم نگه داشتن فنر در تفنگ ر کباریدو ماه  ای کیهر  -3

 . دیننما دایپ یحالت خشک و شکنندس

 نشود. دهیچیپ یکس یپا میمواظب بود تا س یستیبایم میب سپرتا گامهن -4

 لفه یآب در اطفراف م  یمقفدار  خفتن یارت موثر سردد و بفا ر  نیبه زم میسر س کیقبل از پرتاب  -5

 را کم کرد. نیمقاومت زم

 گفر یاشفخا  د  ایف به سمت شفخص   باشدیپرتاب م لهیسر تفنگ را که مجهز به م دینبا چگاهیه -6

 سرفت . 

 باز نشود .  ایانگشت بسته  4از  شتریتفنگ ب یهاتان چیپ-7

 زیف و تم دهیف چیبدور قرقره خفود پ  یپرتاب بطور منظم و بدون سره خوردس میپس از انجام کار س-7

 شود.

شده و در جعبه مخصو  و  زیپرتاب همراه با چکش را بعد از هر بار استفاده تم لهیارت و م لهیم -8

 داده شود . لیوزنده تحکارخانه سا یبرزنت یها هیکس ای

 کیلو ولت استفاده شود 20برای جمع کردن سیم همیشه از دستکش  -9

 نصب اتصال زمین موقت  در دو طرف شبکه

 دسفتگاه  سفاخته شفده و آن   ی، متوسط و قفو  فیخطو  فشار ضع یموقت برا نیدستگاه اتصال زم

 نیف .هفدف از ا  رودیف بکار م بستن خطو  ایقفل کردن  یکه با اصطالح برا یاست حفاظت یا لهیوس

 شیشبکه که ممکن است در اثر عوامل مختلف پف  یاست که در مواقع برق دار شدن ناسهان نیکار ا

 مصون باشند یاز خطر برق سرفتگ کنندیشبکه کار م یرو کهیافراد  دیآ

پس از پرتاب سیم موقت با تفنگ روی شبکه، فرد بایستی همچنان که سیم آزمایش روی خط مفی  

با لوازم ایمنی کامل روی پایه صعود کرده و در ارتفاع مناسب و ایمن قرار بگیفرد  و بفه شفیوه     باشد

 زیر عمل نماید:

سفپس کلمفپ    و شفده  دهیکوب هیمجاور پا نینقطه ممکن از زم نیدر مرطوبتر بایستیارت  لهیم -1

 یدنما( به آن متصل  ها به فاز رهیقبل از بستن س را)انتهای دستگاه نیاتصال زم

 دستگاه ارت را باز نموده و سیره های آن را روی چوب پرش نصب نماید -2

انتهای پرش و محل نصب سیره ها را به طناب شخص صعود کرده بسته و شفخص آنفرا بفاال مفی     -3

قرمفز رنفگ را بفه خفط      رهیف ، س قیفاصله ، توسط پرچ عفا  نییها و تع رهیازس یپس از بازرسکشد و 

 .دینمایمتصل م گرید یو سپس فازها یوسط
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خط مفورد نظفر و پرتفاب     شیموقت حتما بعد از آزما نیدقت نمود که دستگاه اتصال زم یستیبا-4

 .  ردیتفنگ مورد استفاده قرار س میس

از خط جدا و سپس با کنتفرل   قیتوسط پرچ عا یکنار یها رهیدستگاه ابتدا س یجمع آور ی.برا -5

 جدا سردد نیزم لهیکلمپ از م انیده و در پااز خط آزاد ش یوسط رهینمودن وزن کابل ، س

 شود . نیبوده و خط از دو طرف زم یمجر دیمحل نصب دستگاه در جلو د-6

 بماند . یدستگاه در محل کار نصب شده باق ارک انیتا پا -7

 پیآن بعهده سر اک یکار زیو تم ینظارت بر جمع آور نیاز دستگاه و همچن یمراقبت و نگهدار -8

 .باشدیم

 یستی توجه شود در هنگام اتصال سیم به شبکه به هیچ وجه با بدن شخص تماس نداشته باشد.با

 : دیبرق دار نما یرا بطور ناگهان ریکه ممکن است خط در حال تعم یعوامل
 .دینمایم ریولت برق را وارد شبکه در حال تعم ونیلیم نیو برق که بصورت بروز چند رعد-1

 و اتفاقات. اتیعمل یسروههاتوسط  یاشتباه یمانور ها -2

 رو سذر شبکه . یالقا برق از شبکه ها -3

 . ریشبکه تحت تعم یاز باال یعبور یمهایس یپاره شدن اتفاق -4

که ممکن است  رهیو غ مارستانهایب ای، کارخانجات  نیروشن نمودن موتور ژنراتور توسط مشترک -5

 ندیبرسشت برق شبکه را قطع ننما دیبطور اشتباه کل

 نیدسفتگاه اتصفال زمف    لهیشبکه بوسف  یو خروج یاز دو نقطه ورود ریشبکه تحت تعم کهیدر صورت

اففراد   یخواهفد شفد و خطفر بفرق سرفتگف      یعوامل باال در صورت بروز ، خنثف  هیموقت ارت شود کل

کفاربرد   ی، متوسط و قو فیاعم از فشار ضع پهایاک هیکل ینخواهد کرد . برا دیمشغول به کار را تهد

 است . یو ضرور ریاجتناب ناپذ یداشته و استفاده از آن امر یراجبا
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 آشنایی با اتوماسیون شبکه توزیع

 اتوماسیون توزیع

روی  سیستم اتوماسیون توزیع، سیستمی است که یک شرکت توزیع را به نظارت ، هماهنگ نمودن و اعمفال فرمفان  

 در فواصل دورقادر می سازد .تجهیزات توزیع 

 وماسیون در شبکه های توزیع ضرورت انجام ات

 شبکهبرق زمان و انرژی توزیع نشده ناشی از قطعی کاهش  -

 انرژیاز عدم فروش ناشی زیان شرکت توزیع کاهش  -

 آساهی سریع از بروز عیب در شبکه -

 آساهی از وضعیت متغیرهای مهم شبکه -

 محدود نمودن منطقه متاثر از بروز عیب در شبکه -

 و مشترکین و افزایش طول عمر تجهیزاتکاهش صدمه به تجهیزات شبکه  -

 بهره برداری بهینه از تاسیسات شبکه -

 جلب رضایت مشترکین -

 صحیح اطالعات آوریجمع -

 کاهش هزینه ها ی نگهداری و بهره برداری -

 کاهش هزینه های خودرو و سوخت شرکت توزیع -

 کمک به محیط زیست از طریق کاهش رفت و آمد و مصرف سوختهای فسیلی -

 سطح ایمنی کارکنان از طریق کاهش مراجعه حضوری و نیز بی نیازی از قطع و وصل ها در محلافزایش  -

 اتوماسیوناجزای سیستم 

 شود. هر سیستمایجاد می سیستم در یک انسان مداخله با کمترین تکراری از کارهای یکسری انجام برای اتوماسیون

 :باشداجزاء زیر می معموال  دارای اتوماسیون

 نرم افزار اصلی مرکز کنترل ) مغز سیستم ( -  

 شبکه ارتباطی و مودم ها ) سلسله اعصاب سیستم( -  
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  - RTU ها به عنوان رابط بین شبکه ارتباطی و کلیدها 

تجهیزات قطع و وصل مثل سکسیونرها و ریکلوزرهای هوایی، سکسیونرها و دژنکتورها در پستهای زمینی  -  

 ایی سیستم()بازوهای اجر

 ساختار جریان داده در سیستم اتوماسیون شبکه های توزیع

 

 

RTU چیست؟ 

در هر محلی که سیستم اتوماسیون در شبکه توزیع پیاده می شود، یک سری تجهیزات الکترونیکی وجود دارد که به 

 انجام می دهند: عنوان رابط بین کلیدهای شبکه و مرکز کنترل عمل می کنند. این تجهیزات دو کار اصلی را

 دریافت اطالعات محل و ارسال آنها برای مرکز کنترل از طریق مودم -

 ارت(  –بسته  –وضعیت فعلی کلیدها )باز  -

 مقادیر ولتاژ و جریان شبکه در محل -
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اطالعات مکانی که در آنجا نصب شده اند ) باز یا بسته بودن درب پست زمینی، باز یفا   -

 ایی، وضعیت شارژ باتری های تغذیه کننده سیستم اتوماسیون در محل و ...(  بسته بودن درب تابلو کلیدهای هو

 دریافت فرمان های ارسال شده از  مرکز کنترل ) از طریق مودم ( و ارسال آنها به کلیدها برای اجرا -

 تجهیزاتی که در یك نقطه اتوماسیون شده دیده می شوند

تابلو کنترلی روی پایه نصب می شود.  پرسنل عملیات سکسیونرها و ریکلوزرهای هوایی: در این حالت یک  -

در مراجعه به محل یک صفحه کنترلی مشاهده خواهند کرد که بوسیله آن تنظیمات مربو  به کلید انجام می شفود.  

، مودم، باتری، شارژر، مدارات الکترونیکی خواندن ولتفاژ  RTUدرون این تابلو تجهیزات مختلف وجود دارند از جمله 

 ان شبکه، مدارات الکترونیکی خواندن وضعیت کلید یا ارسال فرمان به کلید برای قطع و وصل.و جری

پستهای زمینی: در این حالت تجهیزات اتوماسیون یا در فضایی باالی کوبیکل ها نصب شده اند یا در یفک   -

، مودم، بفاتری  RTUشامل کوبیکل در مجاورت سایر کوبیکلها قرار دارند. در هر دو صورت، تجهیزات اتوماسیون که 

 و ... دیده می شوند. Local/Remoteو شارژر، ترمینالها، کلید دو وضعیتی 

 

 هایی که در پستهای زمینی دیده می شوند RTUنمونه 
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-  

-  

 

 

 

 نمونه سکسیونر هوایی اتوماسیون شده و صفحه نمایش آنها
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 چیست؟ Local/Remoteمفهوم 

به معنی راه دور است. در هر محفل اتوماسفیونی کفه بهفره بفرداران       Remoteنی محلی و کلمه به مع Localکلمه 

مراجعه می کنند ) چه کلید هوایی و چه پست زمینی (، این دو حالت را روی تجهیزات اتوماسیون خواهند دید. ایفن  

 وضعیت برای هر نقطه اتوماسیونی، از مرکز کنترل قابل مشاهده و رصد است.

یونرهای هوایی ممکن است دو چراغ و دو کلید مختلف برای این کفار روی صففحه کنترلفی دیفده شفود یفا       در سکس

امکان دارد یا کلید و چراغ باشد که در آن صورت روشن بودن چراغ به یک معنی و خاموش بودن آن بفه معنفی دوم   

اغ روشن باشفد کلیفد در حالفت    نوشته شده باشد. پس اسر چر Remoteاست. مثال ممکن است کنار آن چراغ کلمه 

Remote  و اسر خاموش باشد کلید در حالتLocal .است 

در پستهای زمینی هم همین حالت وجود دارد با این تفاوت که یک کلید سلکتور دو وضفعیتی وجفود دارد کفه    

 RTUیکی را انتخاب می کنیم و در آن صورت چراغ مربو  به هر وضعیت روی  Remoteو  Localبین دو حالت 

 مشاهده می شود.

)محلی(، مرکز کنترل قادر به مشاهده اتفاقاتی که در محل اتوماسیون رخ می دهد ) قطفع و وصفل    Localدر حالت 

ولتاژ و جریانها و ...( می باشد. امفا فرمفانی از مرکفز کنتفرل بفه محفل کلیفد ارسفال نمفی شفود. در حالفت             -کلیدها

Remote  مشاهده وضعیت محل، امکان ارسال فرمان به نقطفه اتوماسفیون شفده را    )راه دور(، مرکز کنترل عالوه بر

 هم دارد.  

باشد، بهره بردار نمی توانفد در نقطفه اتوماسفیون     Remoteدر محل اتوماسیون شده در وضعیت  RTUمعموال اسر 

ار بفه نقطفه   شده و با استفاده از دکمه های فرمان به کلیدها دستور قطع و وصل بدهد. هنگفامی کفه یفک بهفره بفرد     

 Localرا بفه   RTUاتوماسیونی مراجعه می کند و قصد انجام یک سری قطع و وصل ها را دارد، باید ابتدا وضفعیت  

تغییر دهد. در این حالت اوال مرکز کنترل متوجه می شود که در نقطه اتوماسیون شده، فردی حضور یافته و وضعیت 

RTU معموال این موضوع را قبال به اطالع مرکز دیسپاچینگ رسفانده انفد(.    را تغییر داده تا اقدامی انجام دهد )البته

ثانیا بهره بردار قادر خواهد بود تا به کلید فرمان دهد. ثالثا از نظر ایمنی تنها فردی که در محل حضور دارد می تواند 

بفه حالفت     RTUتجهیزات را قطع و وصل کند. پس از پایان کار و قبفل از خفروج از محفل، بایفد مجفددا وضفعیت       

Remote بازسردانده شود 
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 خط گرم

 )قواعد و تجهیزات(

 پیش گفتار 

با توجه به پیشرفت روز افزون علوم جدید و به کارسیری تجهیزاتی که خاموشی وحتی قطع لحظه ای برق می توانفد  

منفافع مصفرف کننفده و     در کار آنها اختالل ایجاد کند ، شرکت های توزیع برق را بر آن داشته است که در راسفتای 

 جلوسیری از خاموشی های خواسته سام بردارند.

از جمله راهکارهای موثر در کاهش خاموشی ها کار بر روی شبکه به صورت برقدار یا همان خط سرم مفی باشفد کفه    

 بدیهی است آموزش خط سرم در تمام سطوح به پیشرفت در این امر و محقق شدن اهداف کمک می نماید.

 مقدمه

 موشی های شبکه فشار متوسط معموال به دو صورت زیر ممکن است به وجود آیند:خا

 حفاظتی : که در اثر اتصالی بوده و بصورت اتوماتیک مدار قطع می شود-1

 با برنامه : که جهت توسعه یا تعمیر شبکه و با برنامه قبلی توسط مراکز کنترل خامو شی داده می شود. -1

حوادث جانبی ، توسعه و بهینه سازی شبکه هفا، معایفب شفبکه ، وجفود درختفان ،       خاموشی هایی شامل تعمیرات ،

عوامل جوی و خطای انسانی است که ادارات برق موظف اند با ارائه راهکارهای مختلف این نوع خاموشی ها را کاهش 

 دهند که خط سرم یکی از این راهکارهاست.

 مزایای خط گرم

 کاهش تلفات در اثر اصالح شبکه -1

 کاهش تعداد خاموشی  -2

 کاهش زمان خاموشی -3

 فروش انرژی بیشتر -4
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 کمک به اقتصاد و تولیدات صنایع -5

 رضایت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی -6

 جلوسیری از فرسودسی تجهیزات که دراثر کلید زنی مکرر به وجود می آید.-7

 121جلوسیری  از اشغال سامانه -8

 یم ، خودرو و مامورین مانورجلوسیری از در سیر شدن بی س-9

 پیشگیری از حادثه قبل از وقوع آن به دلیل رفع معایب شبکه -10

 امکان نصب تجهیزات جدید و برداشت تجهیزات معیوب شبکه بدون اعمال خاموشی-11

 داشتن کارایی باالتر همراه با ایمنی بیشتر -12

 تاریخچه خط گرم

 شروع شد و به تدریج پیشرفت نمود. 1913یبا از سال کار بر روی شبکه های برقدار در دنیا تقر

با تولید اپوکسی سالس که دارای مقاومت مکانیکی بسیار خوب و درجه عایقی بسیار عالی معادل  1959اما در سال 

یعنی  1964کیلو ولت در هر فوت می باشد، تجهیزات خط سرم دستخوش تحول شده به طوری که تا سال  100

کیلو  750سال از آغاز کار بر روی شبکه های برقدار، عملیات خط سرم تا ولتاژی حدود  50پس از سذشت حدود 

 ولت کار شده است.

با خرید تجهیزات قدم های اولیه برداشته شد و با آموزش های الزم در ایران و آمریکا ، کار خط سرم به صورت  

 آغاز شد.بر روی شبکه های تهران، خراسان و خوزستان  1354عملی از سال 

به بعد با ساخت برخی تجهیزات در داخل کشور ، اکیپهای متعددی در سطح ولتفاژ فشفار    1376هم اکنون و از سال 

 متوسط مشغول به فعالیت شده اند.
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 روش های اجرای خط گرم

 روش غیر مستقیم یا فرمان از دور-1

 روش مستقیم یا فرمان از نزدیك) لمس شبکه برقدار(-2

: در این روش به دلیل اینکه بدن ما بر روی زمین قرار دارد، امکان برق سرفتگفی شفخص وقتفی    دور روش فرمان از

 وجود دادر که مسیر جریان با مدار از طریق بدن او بسته شود) فازهای جانبی پوشش عایق می شوند(

 ی شونددر این روش از استیک ها، تجهیزات و لوازم ویژه خط سرم برای عایق شدن شبکه استفاده م

 روش فرمان از نزدیك 

در روش مستقیم شخص می تواند مستقیما بایک فاز تماس حاصل نماید به شر  اینکه خود را نسبت به زمین و یا 

فازهای جانبی ایزوله نماید. در این مرحله نیز امکان برق سرفتگی وقتی وجودد دارد که مسیر جریان یا مدار از بدن 

 او بسته شود.

کیلو ولت ، آستین مخصو ، شانه بند و انواع عایق ها از قبیفل   20ز بوم و باکت عایق باالبر ، دستکش در این روش ا

 ) کاورها، پتوی عایق، سلیم و ....( استقاده می شود.

کیلو ولت عایق می باشد که هر شش ماه یک بار توسط نماینفدسی هفای مجفاز بایفد تسفت       30باکت باالبر :1نکته 

 عایقی انجام شود.

 برابر ولتاژ نامی شبکه عایق باشد. 5 1بوم و باکت باید 

 انجام عملیات خط سرم و خط سرد به صورت همزمان ممنوع می باشد. :2نکته 

 الزامات خط گرم

 بین دوفاز قرار نگیریم-1
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 بین فاز و زمین قرار نگیریم-2

 در صورت استفاده از باالبر بدنه ی باالبر ارت شوددستور العمل خط سرم -3

 سطوح خط گرم 

 روش فرمان از دور  -1

 روش فرمان از نزدیك -2

 سطح یك ) روش فرمان از دور( -1-1

شبکه تک مداره شامل قطع و وصل جمپر ، ارتبا  ترانس به شبکه ، ارتبا  شبکه به شبکه، ارتبا  سرکابل پست به 

 شبکه، شاخه بری 

ض مقره و کراس آرام و همچنین فعالیفت بفر روی   سطح دو )روش فرمان از دور( شامل : شبکه تک مداره شامل تعوی

 شبکه دو مداره است 

 روش فرمان از راه نزدیك -2-1

 ) تعویض مقره سوزنی ، تعویض جمپر ، روکش دار کردن جمپر ، ریکالژ شبکه ، نصب بوش اسپالیس  -1سطح 

 ) تعویض پایه ، تعویض و نصب کراس آرم ( -2سطح 

 انجام می پذیرد: اجرای عملیات خط سرم به سه روش

    عملیات برنامه ریزی شده) شامل انتخاب فیدر، بار ،مسیر و بررسی نحوه ی انجام کار بر روی فیفدر، نقشفه

 برداری ، مشخص کردن پایه ها و داشتن فرم اجازه کار روزانه و هفتگی (

 ار بودن خفط را  عملیات اضطراری ) حوادث غیر قابل پیش بینی از جمله رها شدن سیم از سیم سیر و برقد

 شامل میشود.(

 ).عملیات توسعه و احداث ) نصب سکسیونر، نصب ریکلوزر ، نصب ترانس ، سرکابل و ..... را شامل می شود 

 

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 126 

 شناخت ابزار خط گرم

 اهرم عایق ) استیك( -1

 از نظر جنس فایبرسالس ، اپوکسی سالس یا پالستیک فشرده است.

 ، تاشو و در سه نوع یک تکه ، دو تکه و تاشو تهیه می شود.این نوع چوب عایق توخالی و بسیار سبک 

 کیلو ولت قدرت عایقی دارد. 30کیلو ولت در طول و در ضخامت هر میلی متر  100تا  75قدرت عایقی هر فوت آن 

 اینچ میباشد. 305الی  1فوت ساخته شده و قطر آن  16تا  2این استیک در اندازه های 

 مخصو  بکار می رود که از ورود رطوبت و آلودسی به داخل آن جلوسیری می کند.داخل این استیک نوعی فوم 

 ROTARY PRONGشاخك گردان  روتری پرانگ .....-2

این وسیله در دو نوع ثابت متصل به استیک و جدا بصورت آداپتور موجود می باشد کفه از آن معمفوالج جهفت بسفت     

وایر سریپ( بر روی خط و یا اتصال دادن چرخ طناب) رپ بالک(  اصلی ها و همچنین برای سذاشتن سیره سیم سیر )

به تجهیزات و غیره استفاده می شود، همچنین جهت نصب طناب دو سر حلقه روی کراس آرم ، نصب پتوی عفایق ،  

 نصب چرخ طناب و هندالین روی شبکه استفاده می شود.

 ره( گیره ی چند کاره عایق ها ) گریپال کلمپ یا استیك همه کا-3

 می باشد.   GRIP ALL CLAMP STIK ))  ابزار اساسی و همه کاره در خط سرم استیک عایق یا همان 

 استیک شامل : بدنه ، ضامن برنجی برای باز و بسته کردن قالب و ضامن چدنی برای انجام حرکات طولی است.

 ده دارند.به طور کلی هر ابزاری که دارای حلقه باشند توسط این استیک قابلیت استقا

 کاربردهای استیک همه کاره:

   کار با طنابها 

   نصب یا برداشتن کلمپ خط سرم 

  نصب یا برداشتن رکاب 

 نصب یا برداشتن پتوی عایق و انواع کاورها 

 نصب و برداشت آویزی عایق 
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  نصب و برداشت نشانگر خط 

  نصب جمپر موقت 

 insoulated hangerآویزی عایق ) انزولیتد هنگر ( -4

هنگام ارتبا  جمپر ها به خطو  برقدار ، جهت جلوسیری از خطر اتصالی و برق سرفتگی می توان آویزی عفایق را  در 

بر روی یکی از فازها آویزان و محکم نمود و سپس کلمپ خط سرم متصل به دو جمپفر را بفر روی پایفه ایفن وسفیله      

 محکم نمود.

لی به ترتیفب بفا رعایفت اصفول ایمنفی از روی آویفزی عفایق        پس از اتصال جمپر سوم به شبکه برقدار ، دو جمپر قب

 برداشته و به شبکه متصل می سردد.

 WIRE TONGاهرم عایق نگهدارنده سیم ) وایر تانك .....-5

 این وسیله برای نگه داشتن یا درو کردن سیم از تیر بکار می رود.

 ه سیم محکم نگه داشته می شود.سیره سر آن با چرخاندن اهرم عایق باز ، یا بسته شده که در نتیج

 وایر تانگ شامل قسمت های زیر می باشد:

   سیره سر برای نگه داشتن سیم 

  حلقه ته برای اتصال وسایل دیگر 

 اهرم عایق 

 ( LEVER LIFTباالبر یا لور لفت: ) -6

ت لوالیی بفا  شامل دو قسمت ثابت و لوالیی می باشد ، قسمت ثابت جهت نصب و محکم شدن آن بر روی تیر و قسم

 اتصال به وایر تانگ جهت غلبه بر وزن سیم و انتقال آن به باال می باشد.

 هنگام نصب بایستی طرف لوالیی عمود بر راستای عبور شبکه باشد.

 این وسیله شامل : بدنه ، زنجیر ، قفل نگهدارنده ، ضامن ، دسته چرخان ، و سه عدد حلقه می باشد.
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 انگ حمال و باال بردن سیم شبکه استفاده می شود.این وسیله جهت اتصال وایر ت

 tow prongتو پرانگ(   –دو شاخه ثابت ) فیکس پرانگ  -7

این وسیله در دو نوع ثابت متصل به استیک و جدا که به سر استیک نصب می شود طراحی شفده اسفت . بیشفترین    

 کاربرد آن جهت بستن اصلی روی خط استفاده می شود.

   rotary blade وتری بلید(تیغه گردان ) ر-8

در دو نوع ثابت و جدا شونده موجود می باشد که عمده کارایی آن ابتدا باز کردن سر اصلی )نوک سیم اصفلی نصفب   

 شده روی شبکه ( و سپس باز کردن کامل سیم اصلی از روی شبکه به کار می رود.

 fixed  blade ( تیغه ثابت ) فیکس بلید -9

 ورت آداپتور موجود که این وسیله عملیات باز نمودن اصلی را کامل می کند .در دو نوع ثابت و بص

 wier cutterقیچی خط گرم (   –سیم بر ) وایر کاتر -10

وسیله ای است که از تیغه هایی از جنس فوالد سخت و بدنه ) دسته ( عایق ساخته شده و جهت بریفدن سفیم و یفا    

 اصلی های بلند شبکه استفاده می شود.

 adjustable insulator forks (دو شاخه تنظیم پذیر مقره ) اجاستبل اینزوالتور فورك -11

بر روی استیک عمومی نصب ، پشت مقره های بشقابی میزان به منظور میزان دقیق و بوسیله چرخانده دسته عایق ، 

 دهانه را تنظیم و مقره را محکم می کند.

 ه منظور مهار مقره بشقابی کاربرد داردبیشتر در عملیات نصب اشپیل مقره سوزنی ب

 bil clamp–رکاب خط گرم -12

 به عنوان لرزش سیر عمل می کند ) کار دمپر را انجام می دهد(
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در محل هایی که بار انشعاب یا خط اصلی باال باشد به جای کلمپ از رکاب خط سرم استفاده می شود که از عفوارض  

 یری به عمل آید.ناشی از سیم پارسی و سوختن جمپر جلوس

 hand line–طناب هند الین -13

 مشخصات 

 12متر طناب نمره  25حدود 

 قرقره تک شیاره 

 قالب روی بدنه طناب

 قالب قرقره

( از جنس عایق و شامل دو قرقره دو شیاره و دو قالب روی قرقفره  14متر ) طناب نمره  35طناب چرخ طناب حدود 

 ها می باشد.

 ball socket adjusterده ) بال ساکت اجاستر ( دو شاخه ی تنظیم کنن-14

پس از مهار و تنظیم مقره بشقابی توسط دو شاخه ی تنظیم شونده ، با ایفن وسفیله مفی تفوان سفوکت مقفره هفای        

بشقابی را مهار نمود و بوسیله حرکت دادن، مقره را از آن جدا نمود ، در دو نمونه ی دو شاخی و مربعی طراحی شده 

 است.

 cottet key removerل کش متحرك ) کتر کی ریموور( اشپی-15

با این وسیله که بر روی استک نصب می شود، به علت داشتن قسمت متحرک و فنری می توان اشفپیل تجهیفزات از   

 جمله اشپیل مقره پشقابی را خارج کرد.
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 cotter key pusherاشپیل کش فشاری ) کتر کی پوشر ( -16

ایق نصب می شود وجهت فشار اولیه به اشپیل طراحی شده است ، حالت هاللفی بفودن   این وسیله بر روی استیک ع

آن به نفر کمک می کند که در هر زاویه ای به اشپیل فشار وارد کرده و آن را خارج کند ، این خارج کردن می توانفد  

 با ضربه زدن نیز همراه باشد.

  pin holde پین نگه دارنده ) پین هوادر ( -17

 له با نصب بر روی استیک عمومی بیشتر جهت نصب و خارج کردن پین مقره بشقابی استفاده می شود.این وسی

 همچنین جهت نگه داشتن پیچ کلمپ خط سرم نیز استفاده می شود.

  insulated hangerتبدیل عمومی ) انزولیتد هنگر ( -18

می باشد امکان نصفب وسفایل در زوایفای دیگفر      با نصب این وسیله بر روی اهرم عایق که به صورت دو سر دندانه دار

 فراهم می آید .

 rope snubbing bracketپنجه آهنی: -19

وسیله است که توسط زنجیر بر روی پایه نصب شده و دارای چند وراخ یا حلقه برای انداختن قفالب چفرخ طنفاب و    

 وسایل دیگر داخل آنها می باشد.

 .ته می شود این وسیله یک متر باالتر از لور لفت بس

 اجزاء: زنجیر با دانه های فلزی برای بستن دور تیر 

 قفل نگهدارنده ، ضامن ، دسته چرخان ، دو قطه آهن قوس داریا حلقه

 saddle          (نشیمنگاه ) سدل-20
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خل سیفره  این وسیله نیز بر روی پایه نصب شده و بدنه وایر تانگ داخل سیره آن قرار می سیرد. با لغزش وایر تانگ دا

 و پس از تنظیم در محل دلخواه ، توسط پیچ محکم کننده سیره سفت و وایز تانگ در محل خود ثابت می شود.

 اجزاء: بدنه از جنس آلیاژ سخت

 زنجیر، قفل نگهدارنده ، ضامن ، دسته چرخان ، کلمپ سیرنده وایر تانگ ، حلقه برای انداختن چرخ طناب

 hothline clampگیره یا کلمپ خط گرم  -21

کلمپ ها از سه قسمت ، فک ثابت ، فک متحرک و قسمتی که در آن جمپر نصب می شود تشفکیل شفده و در سفه    

 نوع :

 کلمپ با اتصال جمپر از بغل  -1

 کلمپ هاللی ) نوع فک متحرک نیم دایره ای (  -2

 کلمپ با اتصال جمپر از پشت ) بیشترین کاربرد (  -3

 ویژگی های کلمپ مناسب -1-21

 ی شده و دو تکه قرینه باشد.ریخته سر 

 .از نظر مکانیکی قدرت خوبی داشته باشد 

 .محل تزریق در دهانه نباشد 

 .در محل اتصال جمپر به سیم ، آسیب وارد نشود 

 

 strain link stickچوب رابط کششی ) استرین لینك استیك( -22

پر و یا به عنوان رابط عایق بین سیم و پایه در صورت نیاز از این وسیله می توان در پایه های انتهایی جهت مهار جم 

استفاده نمود ، به صورتیکه بخواهیم سیم در دهانه آن ثابت بماند و حرکت نکند، ایفن وسفیله بفه کمفک سریفپ آل      

 کلمپ جهت مهار و باز و بسته کردن جمپر کاربرد دارد.
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 wire holdingسیم گیر ) وایر هولدینگ (   -23

عمومی نصب شده و در مواقعی که نیاز است که جمپر با سیم مهار شود استفاده می  این وسیله بر روی استیک

 سردد.

دهانه آن طوری است که سیم به راحتی داخل آن نصب و با چرخاندن دسته ی ان ، سیم محکم نصب شده و قابلیت 

 جابجایی و هدایت را دارد.

 temporary jumperجمپر موقت:  -24

 انشعاب یا خط اصلی فیدر جمپر های فرسوده دارد و نیاز به تعویض دارند. این وسیله در مواقعی که

به منظور کاهش قطع فیدر به خاطر باال بودن بار در نقطه ی جمپر ، جریان مسیر را با بستن جمپر موقت موازی 

 کرده و سپس عملیات نصب جمپر جدید آغاز می شود.

 

  wire gripگیره سم گیر خط گرم ) وایر گریپ( -25

 سیره قورباغه ای در پایه های انتهایی و محل هایی که نیاز به مهار کشش سیم باشد ، استفاده می شود.

برای تعویض مقره های کششی ، سیم که از سیم سیر آزاد می شود ، توسط این وسیله و چرخ زنجیر خط سرم مهفار  

 مهار در جای خود نصب می شود. شده از پایه دور و پس از نصب مقره ی جدید در سیم با حرکت برعکس

 پوشش های عایق یا کاورها

کار کردن با خط سرم اصول ویژه ای دارد که از مهمترین آنها عایق کردن فازها نصب به تجهیفزات بفی بفرق نزدیفک     

 پایه می باشد.

فاز مفی   –ولت فاز کیلو  46کاورها از جنس پلی اتیلن بوده و دارای مقاومت حرارتی باال بوده که دارای قدرت عایقی 

 باشند.
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پوشش کاورها شامل کاور پایه ، مقره ، سیم ، کراس آرم و...... و از قرار سرفتن نفر بین دو فاز یا فاز و زمین جلوسیری 

 می کند.

 کیلو ولت استفاده می شود. 20برای نصب کاورها از تجهیزات مخصو  و در سطح باالتر از دستکش عایق 

ردان از جمله وسایل مهم نصب پتفوی عفایق و تجهیفزات پوششفی بفر روی شفبکه مفی        سریپ آل کلمپ و شاخک س

 باشند.

نکته مهم در نصب کاورها توجه به قرار سرفتن صحیح در نصب و بسته بودن سیره ها و طناب ها بویژه در پتوی عایق 

 می باشد.

 کاورها-1

ینزوالتور کاور( کاور کنسول ) کراس آرم کاور ( ، پتوی کاور تیر ) پل کاور( کاور سیم ) کنداکتور کاور( ،کاور مقره ) ا

 عایق ) بالنکت ( ، کاور شلنگی عایق ) الین حوز( 

 rotary prongشاخص گردان ) روتری پرانگ (  

این وسیله در دو نوع ثابت متصل به استیک و جدا بصورت آداپتور موجود می باشد که نوع دوم به اهرم عایق عمومی 

 متصل می شود.

این وسیله جهت بستن اصلی ها و نصب و برداشتن وایر سریپ روی خط و همچنین اتصال رپ بالک به تجهیزات بفه  

 کار می رود.

 ایمنی در خط گرم 

 ایمنی فردی -1

 ایمنی سروهی   -2

 ایمنی قبل از انجام کار   -3

 ایمنی حین انجام کار   -4
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 ایمنی نگهداری از تجیزات و طناب ها   -5

 ایمنی شاخه بری  -6

 شخص آسیب دیده  ایمنی نجات -7

 

 ایمنی فردی  -1

شامل تجهیزاتی مانند، لباس کار مناسب ) قابلیت اشتعال نداشته باشد، نخی و در سایز مناسفب باشفد(  کففش کفار     

مناسب ، نقاب محافظ صورت ، دستکش عایق ، دستکش کار در تابلو، کمربنفد ایمنفی، ابفزار و لفوازم ففردی ، کفاله       

 باید مقاوم و مناسب با استاندارد های شرکت توزیع برق باشند. ایمنی که کلیه این تجهیزات

 ایمنی تجهیزات گروهی -2

برای انجام عملیات خط سرم هر سروه نیازمند تجهیزات ویژه ای می باشند که در زیر به برخی از اصلی ترین آنهفا در  

 سه سطح اشاره شده است .

 فرمان از دور 1گروهی ویژه سطح -1-2

 اشتن انواع استیک ها ، سریپ آل کلمپ، کلمپ خط سرم ، وایر هولدینگ، آویزی عایق و ....شامل همراه د

 فرمان از نزدیك 2گروهی ویژه سطح -2-2

 شامل : بوم و باکت عایق ، انواع کاورها ، پتوی عایق ، حداقل داشتن سه پتو به همراه سیره های مربوطه

 2و1گروهی مشترك بین سطح -3-2

چون :جعبه ی کمکهای اولیه ، کپسفول آتشنشفانی ، جعبفه ابزارهفای مفورد نیفاز ، چفرخ تسفمه ،         شامل تجهیزاتی 

هندالین و طناب دستی، دو عدد قورباغه خط سرم، پرس هیدرولیک، چرخ طناب ، اتصال زمین مخصفو  بفاالبر)در   

جک هفای بفاالبر بفه هفیچ      -باالبر هایی که اپراتور روی زمین می ایستد حتما باید زیر پای نفر فرش عایق پهن شود

 عنوان ارت محسوب نمی شوند( ، جمپر موقت ، اره دستی، مخروطی ها  
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 ایمنی قبل از انجام کار-3

 شناسایی عیب و ارایه راهکار رفع عیب  -1

 تهیه کردن نقشه ی ، برطرف کردن معایب شبکه -2

 معلوم شود. پایه ها مشخص ، شماره سذاری شده و محل دقیق عیب یا انجام کار بر روی شبکه -3

بررسی شرایط آب هوایی ، تجهیزات ایمنی فردی و سروهی و محل کار باید قبل از انجام عملیات خط سرم  -4

 توسط سرپرست سروه انجام شود.

 تشخیص نوع آرایش شبکه ، پایه ها و تجیزات بی برق و برقدار توسط سرپرست  -5

 یقه قبل از انجام کار  مستقر شدن سروه و بررسی آنچه قرار است انجام بشود ،چند دق -6

 حالت اتوماتیک ریکلوزر به دستی جابجا شود. -7

 اخذ اجازه کار کتبی، بی سیم و ضبط مکالمات -8

تطابق شماره مجوز دیسپاچینگ با برسه عملیات انجام خط سرم هماهنگی جهت نصب کفارت احتیفا  بفر     -9

 روی فیدر مربوطه 

 ننصب فرش عایق و آماده کردن تجهیزات خط سرم بر روی آ -10

 بررسی تجهیزات انعطاف پذیر با چشم از نظر شکل ظاهری و سالم بودن -11

 تست عایق استیک ها با دستگاه هات استیک  -12

 بررسی تجهیزات فلزی عایق ها   -13

 بررسی تمیزی و عایق بودن طناب ها و ..... -14

 آشنا بودن به دستور العمل خط سرم  -15

 آشنا بودن به عمیات نجات فرد برق سرفته -16

 جام کار  ایمنی حین ان-4

 .... رعایت ایمنی فردی شامل خارج کردن انگشتر فلزی از دست ، نداشتن تلفن همراه و 

 .کار بر روی خط برقدار بدون استفاده از تجهیزات خط سرم ممنوع می باشد 

  کیلو ولت همراه روکفش چرمفی، آسفتین ، و     20در عملیات فرمان از راه نزدیک استفاده از دستکش عایق

 زامی است شانه بند ال
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        تجهیزات هیدرولیک باالبر از جمله لوله ها و روغن باید از جنس عفایق تفلفون ، فاقفد فلفز و بررسفی شفده

 باشند.

 .بدنه باالبر باید ارت شده و هیچ سونه تماسی با باالبر نداشته باشند 

 .زمان مجاز رعایت شده و کار به صورت اصولی و با تجهیزات خط سرم انجام شود 

 ز با خط برقدار رعایت شود.فواصل مجا 

 ایمنی نگهداری از استیك ها -5

   محیط نگهداری خشک و تمیز باشد 

 ).روی زمین سذاشته نشود ، ) از سه پایه و زیر انداز استفاده شود 

  قبل از استفاده خشک و تمیز شوند 

 .بعد از انجام کار و هنگام جابجایی در کاور قرار سیرد 

 ز استفاده نشودجهت زدودن لکه از اشیاء تی 

 .هنگام حمل نقل محکم بسته شده به صورتی که کنار هم ساییدسی ایجاد نکند 

 .در صورت نیاز هر شش ماه یکبار توسط دستگاه هات استیک تستر ، تست عایقی انجام شود 

 ایمنی نگهداری از طنابها-6

 هیچ ساه روی لبه تیز کشیده نشوند،  -1

 وند.کثیف نشده و به مواد آلوده آغشته نش -2

 اضافه چرخ طناب داخل کیسه مخصو  جمع آوری شود -3

 اضافه طناب هندالین زیر قالب سره زده شود -4

 از کشیدن طناب ها روی زمین خود داری شود. -5

 در صورت نیاز شستن طناب با آّب سرد و مداد شوینده اشکال ندارد -6

 دور از نور خورشید یا هر منبع حرارتی نگهداری شود -7

 نشود و از بریدن بی مورد آنها جلوسیری به عمل آید. به طنابها ظربه وارد -8
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 آشنایی با گره ها 

 الفبای گره ها-1

 دو سر طناب آزاد است ) نیم سره( -1

 یک سر طناب آزاد است   -2

 بدنه طناب در اختیار است ) هندالین (   -3

 انواع گره -2

  حمل میله 

  مهار میله 

   کمانی ساده 

 مربعی با قطره 

 مربعی با نیم سره 

 فتی برون حلقهسره خ 

 سره خفتی درون حلقه
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 نقشه خوانی

 المانها)سمبلها( -شناخت نقشه ها -اطالع از نقشه های موجود  در شرکت

 نقشه و نقشه خوانی 

 نقشه تك خطی خطوط برق 

،  کیلوولفت همفراه بفا کلیفه تجهیفزات و تاسیسفات الکتریکفی از قبیفل تفرانس          20نقشه ای است که در آن خطو  

 کلیدهای قطع و وصل ، انواع کابلها و ... آورده شده است .

 انواع نقشه های موجود در شرکت توزیع برق 

 نقشه تک خطی خطو  -

 Totalنقشه   -

 Gisنقشه   -

 نقشه تك خطی 

کیلوولت همراه با کلیه تجهیزات و تاسیسات آن ترسیم شده و با استفاده از  20نقشه ای است که مسیر یک فیدر 

توان در مواقع مورد نیاز جهت بررسی مسیر فیدر ، با سرعت و عملکرد باال اقدام کرد .درشکل زیر یک نمونه آن می 

از نقشه تک خطی فیدر های فشار متوسط نمایش داده می 

شود.
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ده میشود که درجدول  زیفر آورده  در این سونه نقشه ها برای نمایش تجهیزات و تاسیسات الکتریکی از عالئمی استفا

 شده است : 
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   Totalنقشه 

کیلوولت همراه با تجهیزات و تاسیسات آن ترسیم شفده اسفت . در ایفن     20نقشه ای است که در آن کلیه فیدرهای 

نها را مشاهده کرد . نمونفه ای از ایفن   نقشه در یک دید کلی میتوان کلیه نقا  ارتبا  بین فیدرها و نقا  مانور بین آ

 نقشه در شکل زیر نمایش داده شده است .
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 G.I.Sقابلیت های نقشه های سامانه  

معمولی و حتی شفمای تفک   عالوه بر آنکه تمامی اطالعاتی که نقشه های  G.I.Sنقشه های استخراج شده از سامانه 

خطی فیدر ها در اختیار ما قرار می دهند قابلیتهای ویژه ای دارد که ممکن است یک نقشه معمولی الصاق شفده بفه   

 دیوار نداشته باشد.

یکی از این قابلیتها ، قابلیت به روز رسانی لحظه به لحظه نقشه ها و رویت آنفی ایفن تغییفرات توسفط کفابران دیگفر       

لی که جهت بروزرسانی یک نقشه معمولی نیاز به طی شدن پروسه طوالنی و پفس از چفاپ در اختیفار    میباشد در حا

 کاربران قرار سرفته می شود.

از جمله ویژسی های مهم دیگر این سامانه امکان جستجو کامل یک فیدر هم در سطح فشار متوسط و هم در سفطح  

تخاب شده سزارش سیری کرد. به عنوان نمونه در زیر شمای فشار ضعیف می باشد همچنین میتوان از کلیه عوارض ان

 فجر جستجو و نمایش داده شده است.5فیدر 
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یکی دیگر از ویژسی های این سامانه که کاربرد زیادی برای کاربران بهره برداری دارد پیمایش پایین دسفت شفبکه و   

 فجر نشان داده شده است.7یدر باال دست شبکه می باشد. در زیر پیمایش پایین دست قسمتی از ف

 

همانند تمامی نقشه ها که شامل جدول عالیم مشخصه جهت درک بهتر نقشه می باشد در این سامانه نیز هر عارضه 

 دارای سمبل مخصو  به خود می باشد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.
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 AVL- GIS-ل نابآشنایی با نر م افزارهای موجود بهره برداری از قبی

  AVL چیست؟  ((Automatic Vehicle Location – AVL 

 متحرک چیست ؟  یسیستم اتوماتیک ردیاب

ردیابی و ناوبری متحرک ها ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارهای خا  می باشد که با  سیستم

اس ) سیستم های اطالعات  یپ یو با تکیه برزیر ساخت ج GPSستفاده از فن آوری ماهواره و ا

 هاجغرافیایی( امکان ردیابی هم زمان و ناهم زمان متحرک ها را به هدف اطالع یافتن از موقعیت آن

 وامکان پذیرساختن مدیریت بهینه آنان فراهم میسازد .

ودرو ها از طریق یک مرکز عملیاتی قابل تعیین می باشد و راه اندازی این سیستم ، موقعیت خ با

مسئولین سیستم می توانند با هر نقطه با برقراری اتصال به مرکز مکان و الگوی توزیع متحرک ها را 

،  فبروی نقشه مشاهده کرده و آخرین اطالعات حرکتی متحرک ها نظیر جهت حرکت ، میزان توق

ار داشته باشند. همچنین برنامه ریزان سازمانی با دسترسی به سرعت و مسافت طی شده را در اختی

منابع  ییسزارشات تحلیلی بر روی این اطالعات می توانند در خصو  بر نامه ریزی مناسب و کارا

 .ندیسازمان اقدام نما عیحمل و توز

 

 یپارامترها نیاز مهمتر یکیاز منابع و امکانات موجود  حیاستفاده صح تیریدر حال حاضر مد 

( در حال حاضر در سطح جهان از AVL) یابیو رد تیموقع نییتع یستمهایاست.س یتیریمد

از  یعیکه در سطح وس دیآ یمتحرک بشمار م لیناوسان وسا نهیبه تیریمد یبرا لیوسا نیکاراتر

 نییبا اتکا به اصل تع ستمهایس نیباشد. ا یدر حال استفاده م یرنظامیو غ یامنظ یکاربردها
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 یم تیریو کنترل ناوسان تحت مد تیهدا یبرا یقو اریابزار بس یمتحرک بصورت لحظه ا تیموقع

 باشد.

 ریمس شیکنترل، و نما ،یری، ره س یابیره ،یابیمدرن جهت رد ستمیس نیبا استفاده از ا امروزه

 لیمتوقف نمودن وسا نیو همچن یتیامن اتیعمل یاعمال برخ ایمتحرک و  هینقل لیحرکت وسا

و  یکشور ،یمنطقه ا ،یشهر ینقشه ها یحرکت با دقت باال بر رو ریاز دور و مشاهده مس هینقل

توان استفاده نمود.  یمرکز، م وتریکامپ توریصفحه مون یآنها بر رو شیو نما ات،یبا جزئ یانجه یحت

متحرک مورد نظر  هینقل لهیوس دییمشاهده نما دیتوان یشما در هر لحظه م ستمیس نیبا استفاده از ا

) طول،  ییایجغراف مختصات چه در( …و  کلتیموتورس ،یامداد هینقل لیوسا ون،یل،کامی)قطار، اتومب

متوقف  ایمختلف در حال حرکت  ینقشه ها یو کوچه رو ابانیاز خ یچه محل ایعرض و ارتفاع ( و 

رعت، جهت حرکت، مانند س هینقل لهیحرکت وس تیفیاز نحوه و ک دیتوان یم نیباشند.همچن یم

 . دیشده مطلع سرد مودهیشده، مسافت پ یتوقف، حداقل و حداکثر سرعت ط یزمان ها

سشته و امکان اعمال  ریامکان پذ هینقل لهی،کنترل کامل وس شرفتهیپ ستمیس نیاستفاده از ا با

باال مقدور  اریبس بیبا ضر یتیامن ریو تداب یپارامترها قیدق یزیبرنامه ر ح،یصح یتیریمد یروشها

 اریبس یمعمول بوده و راهکارها شرفتهیامروزه در جوامع  پ ستمینوع س نیباشد. استفاده از ا یم

 دهد. یقرار م رانیمد اریرا در اخت یمناسب

  AVL و  ،یریردس ،یابیرد یبه معن کیبه صورت اتومات هینقل لیوسا تیموقع نییتع ستمیس  ای

 ریمشاهده غ ای( Online) یبه صورت مشاهده هم زمان در زمان واقع هینقل لیوسا کیکنترل اتومات

 یجهان تیموقع نییتع ستمیاز س یبیباشد که ترک ی( مOff Line) یواقع ریه  همزمان در زمان غ

(GPSو س )باشد. یم یمخابرات یها ستمی 
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  اجزای عملیاتی سیستم

AVL  سیستم ردیابی متحرک ازدو بخش نرم افزاری وسخت افزاری تشکیل شده است. بخش نرم افزاری این

سر نقشه و مسیر، سیستم مدیریت فراخوانی متحرک ها و سیستم  سیستم در مرکز نصب شده و شامل نمایش

بخش سخت افزاری سیستم یک سیستم ردیاب می باشد که بر روی متحرک ها ودر مرکز نصب . شدناوبری می با

می شود و با استفاده از یک بستر انتقال اطالعات مانند جی پی آر اس امکان تبادل اطالعات و فرامین مابین مرکز و 

 .ها را فراهم می سازد متحرک

  AVL های سیستم های قابلیت

 Offline – Online ردیابی مدیریت مکانی و – 

 بررسی کارایی راننده و وسیله نقلیه  –

 ارسال و دریافت پیغامها –

 هدایت و راهبری –

 تجزیه و تحلیل به صورت نمودار زمانی –

 افزایش ایمنی –

 افزایش تولید و بهره وری –

 ایجاد انگیزه در رانندسان –

 بهبود کنترل و مدیریت –

 کاهش هزینه های ناوسان –

 کنترل دسترسی به وسایل نقلیه –

 تجزیه و تحلیل لحظه به لحظه تصادفات –

 آساهی از مسیرهای طی شده توسط وسیله نقلیه –

 بهبود سرویس دهی به مشتریان –

 کنترل ورود به مناطق ممنوعه –

 کنترل میزان توقف در هر محل –

 آساهی از مکان فعلی وسیله نقلیه –
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 باطیبهینه سازی هزینه های ارت –

 ردیابی لحظه به لحظه وسیله نقلیه –

 تعیین مسیر حرکت برای سفر بعد –

 اطالع از تخلف از محدودیتها در هر لحظه –

 (کشف وسیله نقلیه مسروقه )به دلیل وجود باتری پشتیبان –

 ارسال و دریافت پیغامها و وظایف در هر لحظه –

 اطالع از وضعیت فعلی سرویسهای هر وسیله نقلیه –

 

GIS(Geographic information system) ؟چیست 

 

 مقدمه

دقیق ، به روز و بهره برداری مناسب از منابع و امکانات ، نیازمند مدیریتی توانمند و علمی است تا بر اساس اطالعات 

قابل اعتماد ، تصمیمات مناسب اتخاذ شود . تولید اطالعات به ابزار ، فناوری ، دانش ، سیستم و نیروی انسانی 

متخصص و کارآمد نیاز دارد که بر اساس آنها از داده های موجود اطالعات مورد نظر تولید شود و سپس این 

سیری مورد استفاده قرار سیرند . سامانه های اطالعات مکانی یا  اطالعات به عنوان یک مولفه مهم در امر تصمیم

رشدترین سیستم های اطالعاتی برای تحقق این امر  سیستم های اطالعات جغرافیایی ، یکی از کارآمدترین وروبه

  می باشند

GIS  یی است که به سیستمی برای ثبت ، ذخیره سازی ، کنترل ، تلفیق ، به کارسیری ، تحلیل و نمایش داده ها

لحاظ مکانی زمین مرجع هستند . واژه )جغرافیا( نباید این ذهنیت را ایجاد کند که سیستم اطالعاتی مورد بحث به 

داده های توپوسرافی ، نقشه و نقشه برداری محدود می شود . عالوه بر تهیه نقشه های پایه ، این سیستم اطالعاتی 

ریزی شهری ، مدیریت ترافیک ، مدیریت کاربری اراضی و مطالعات زیست امروزه در بخش های مختلف برای برنامه 

برای خدمات بانکی ، خدمات پستی ، مطالعات جمعیت شناختی ، و  GIS محیطی نیز به کار می رود . همچنین

 GIS مدیریت تاسیسات شهری از جمله در آب و برق مورد استفاده قرار می سیرد . اسر در نظر بگیریم که از یکسو

امکانات سیستمی ، بانک اطالعاتی و رایانه ای را با فناوری های کسب اطالعات ماهواره ای و سنجش از راه دور و 

شبکه های اطالع رسانی جهانی تلفیق کرده است ، و از سوی دیگر همه فعالیت های بشری و پدیده های طبیعی 
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ای مختلف یک نقشه دیجیتال همپوشانی داده شوند ، دارای ابعاد زمانی و مکانی هستند که می توانید روی الیه ه

آنگاه قابلیت و مزایای این سیستم در دسترسی سریع به اطالعات ، جمع بندی انواع مختلف سریع به اطالعات ، 

جمع بندی انواع مختلف داده ها ، تحلیل اطالعات به طور یکجا و با هم ، بهنگام سازی ، دقت و سرعت عمل یا 

  ص می شودباالی آن مشخ

 

 

 

 تاریخچه ایجاد جی آی اس

به این طرف به صورت پیوسته  1960اولین نمونه از یک جی آی اس ملی ، جی آی اس کانادا است که از اواخر 

میالدی پیشرفت های قابل مالحظه ای در فناوری جی  1980و  1970مورد استفاده قرار سرفته است . دردهه های 

که عبارت )سیستم اطالعات جغرافیایی( در مورد مجموعه ابزارهایی برای تحلیل و  آی اس به وجود آمد ، به طوری

نمایش نقشه ها و ادغام فنون و شیوه های آماری و نقشه ای و کاربرد فراسیرتر آن ، به ویژه برای تحلیل تاثیرات و 

ای غربی از جمله کانادا و خط مشی های دولتی به کار سرفته شد . در حالی که سابقه فناوری جی آی اس در کشوره

سال می رسد ، فناوری جی آی اس در اغلب کشورهای جهان سوم بسیار جوان است . از  40آمریکا به بیش از 

ویژسیهای جی آی اس در کشورهای غربی هماهنگی بین فناوری و آموزش و کاربرد آن است ، در حالی که در 

می سیرد . در  از آموزش و مهارت اندوزی مربو  به آن صورت بسیاری از کشورهای جهان سوم ، ورود فناوری قبل

ایران ، اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی را در کشور آغاز کرده است. سازمان 

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ، عهده دار طرح به کار  1369نقشه برداری کشور می باشد که در سال 

این سیستم شد . این سازمان در حال حاضر مشغول تهیه نقشه های رقومی پوششی کشور )به مقیاس  سیری

( است و با غنی تر کردن بانک عظیم اطالعات عکس های 1:2000( و نقشه شهرهای کشور )به مقیاس 1:25000

زهای کاربران را در زمینه نیا (NTDB) هوایی و انواع نقشه های دیجیتال و نیز با تاسیس پایگاه توپوسرافی ملی

برنامه  به منظور سیاست سذاری ، GIS جی آی اس به تدریج برآورده می سازد .در همین راستا شورای ملی کاربران

ریزی و هماهنگ سازی فعالیت ها در زمینه جی آی اس تحلیل نیازمندی ها و همچنین بهره برداری شایسته از 

 وی انسانی در راستای ایجاد و به کارسیری جی آی اس ، تحلیلکلیه ظرفیت های علمی ، فنی ، و نیر
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نیازمندی ها و همچنین بهره برداری شایسته از کلیه ظرفیت های علمی ، فنی و نیروی انسانی در راستای ایجاد و به 

تاسیس شده است . فعالیت های اجرایی پروژه ایجاد سیستم  1372کار سیری جی آی اس و کار آمد در دی ماه 

آغاز شد و هم اکنون از این سیستم به طور  1371اطالعات جغرافیایی در وزارت صنایع و معادن ، از فروردین 

سسترده در ارتبا  با فعالیت های آن استفاده می شود . از دیگر موسساتی که در زمینه این سیستم فعالیت می 

هاد کشاورزی ، موسسه بین المللی زلزله کنند می توان شهرداری تهران ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت ج

 جنگل ها و مراتع را نام برد . و مهندسی زلزله ، و سازمان شناسی

دست زده است ، هر چند هنوز راه زیادی در این  GIS به اقداماتی در زمینه به کارسیری 1378وزارت نیرو از سال  

وزارت نیرو ، سام مثبتی است که در این  RS و GIS مسیر باید پیموده شود . تشکیل شورای سیاست سذاری

زمینه برداشته شده است. به نظر می رسد در دانشگاه های کشور تا کنون از این سیستم آن سونه که باید ، به عنوان 

 ا و کاربرد آن در رشته های مختلفیک فناوری با قابلیت بسیار باال برای در اختیار قرار دادن طراحی پروژه ه

  است مل نیامدهاستفاده به ع

  GIS تعریف

با توجه به سستردسی اطالعات مورد استفاده سیستم اطالعات جغرافیایی و تنوع کاربردهای این سیستم در رشته 

 : های مختلف ، تعریف های متفاوتی ارائه شده است درادامه ، نمونه هایی از این تعریف ها ذکر می شود

از ابزار قدرتمند برای ذخیره و بازیابی اطالعات در آینده ، تبدیل و  سیستم اطالعات جغرافیایی مجموعه ای -

 نمایش داده های فضایی از جهان واقعی است

- GIS  سیستمی است برای ثبت ، ذخیره سازی ، کنترل ، تلفیق ، بکارسیری ، تحلیل و نمایش داده ها که به لحاظ

  مکانی زمین مرجع هستند

ی یک سیستم سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای است که به منظور دسترسی ، نگهداری سیستم اطالعات جغرافیای

 .و استفاده ار داده های کارتو سرافی طراحی شده است

سیستم های اطالعات جغرافیایی ، سیستمهای خودکار برای دریافت ، ذخیره سازی ، بازیابی ، تحلیل و نمایش داده 

  های مکانی هستند
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های محیطی در ردلند کالیفرنیا است که یکی از فروشندسان ین تعریف مربو  به موسسه تحقیقات سیستمتردقیق

های افزار، دادهافزار، نرمای از سختهای اطالعات جغرافیایی مجموعهسیستم»ها در جهان است: اصلی این سیستم

کارسیری، تحلیل و نمایش کلیه اشکال انی، بهروزرسجغرافیایی و منابع انسانی است که به منظور کسب، ذخیره، به

 .شوداطالعات مرجع جغرافیایی طراحی می

این سیستم را می توان به یک پازل شبیه دانست که با کنار هم قرار دادن اجزای آن معنی و مفهومی پیدا 

نار هم قرار دادن آنها نقشه میکند.مکان بیمارستان ها، پمپ بنزین ها، سینما ها و ... تکه های این پازل اند که با ک

ای کامل و با معنی از یک منطقۀ جغرافیایی بدست می آید.به زبان ساده هر سونه توضیحات مربو  به هر چیزی که 

 gis یا استفاده از gis در هر مکان متغیر یا ثابت جغرافیایی، در یک سیستم اطالعاتی یا پایگاهی موجود است را

ی بین طول، عرض و ارتفاع بدست آمده از جی.پی.اس ونقشه ها و اطالعات دقیق و سویند. کافی است یک هماهنگ

 .کامل سیستم جی.آی.اس بوجود آوریم

 

 GIS  داده ها و کاربردهای

GIS  : از دو دسته داده استفاده می کند 

 داده های مکانی و داده های توصیفی . 

اده های توصیفی است . این داده ها کاراکترهای را به سایر سیستم های اطالعاتی شبیه می کند ، د GIS آنچه

آشنایی هستند که از کتابخانه ها ، پرسش نامه ها ، مصاحبه ها و نظایر آن به دست می آیند و مانند همه بانکهای 

را ازسیستم های اطالعاتی دیگر  GIS اطالعاتی دیگر ، محتوای فیلدها و رکوردها را تکمیل می کنند . اما آنچه

می سازد و به آن قدرت و ویژسی خا  می بخشد ، داده های مکانی است . داده های مکانی ممکن است متمایز 

اولیه یا ثانویه باشند ولی در هر حال در قالب سه بعد زمانی ، موضوعی و مکانی می سنجد . مثال یک حادثه سقو  

با نقطه ، خط و GIS از آنجا که بهمن ، در زمان ومکان مشخصی صورت می سیرد و موضوع آن نیز مشخص است .

با سادسی بیشتری صورت می ناحیه کار می کند ، دریافت اطالعات ، رقومی کردن آن و ریختن آن در قالب نقشه ،

 Global)سیستم تعیین موقعیت جهانی یا) GIS سیرد . سذشته از آن ، این سیستم امکان می دهد

Positioning System) در خدمت GIS نه تنها عکس برداری هوایی )اولین شیوه سنجش از راه  قرار سیرد .

 دور( و تصاویر ماهواره ای منابع از داده های مکانی به شمار می روند که می توانند به صورت خودکار اطالعات را به
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GIS  منتقل کنند ، بلکه حتی برای هر واقعه ای الزم است محل عارضه یا موقعیت ناظر به صورت دقیق مشخص

کوچکی که موقعیت هر مکان را به کمک ماهواره تعیین می کند ،  GpS ود . این کار از طریق سیرنده هایش

  صورت می سیرد

منتقل کرد . این داده ها می توانند نقشه  GIS داده ها را می توان از منابع دیجیتال و نرم افزارهای موجود به - 1

  باشند (vector) یا قالب خطی (raster) هایی با قالب تصویری

2 –GIS  ، می تواند نقشه های جدید رااز طریق تصویر برداری )اسکن( و یا از طریق ورود اطالعات به بانک خود

  .دریافت کند

3 –GIS  دارای همه قابلیتهای سایر سیستم های پایگاه داده هم هست . ورود داده ، ویرایش و به روز کردن آن در

  یر استاین سیستم نیز امکان پذ

  .های مکانی مورد نیاز کاربر را داردوپاسخاین سامانه امکان انجام تحلیل، پردازش و پرسش - 4

  .این سامانه امکان ارائه نتایج در قالب نقشه، سزارش، جدول و نمودار را دارد - 5
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 و گروهی ابزار فردی

 زیرچانه بند با برقکاران ایمنی کاله

مهمترین بخش کالههای ایمنی : نوار نگهدارنده نوار عرق سیر ضربه سیر نوار تنظیم سر بند چانه نوارهای نگهدارنده 

که در فاصله بین قشر خارجی به پوسته کاله و سر کاربر قرار دارد وظیفه جذب ضربات وارده به سر را داشته و 

همانند یک بالشتک ، رسیدن بخش عمده ضربه وارده به سر جلوسیری می کند .کاله ایمنی از مهمترین لوازم ایمنی 

ران ناپذیری را به وجود آورد . استفاده از آن در حین انفرادی است که عدم استفاده از آن می تواند خطرات جانی جب

کار عالوه بر اینکه از وارد شدن ضربه های مکانیکی به ناحیه سر جلوسیری کند بلکه قادر است سر را در مقابل 

 برخورد با ولتاژ های متفاوت حفاظت نماید .با توجه به ماهیت کارها نوع کالههای ایمنی مورد استفاده نیز متفاوت

از نوع فلز سبک که قادر به جذب انرژی مکانیکی وارده باشد و  ،است .به عنوان مثال کاله ایمنی کارهای ساختمانی

در کارهای الکتریکی از جنسی که در مقابل برق عایق باشد ساخته میشود .نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری 

سوب شده و بنابر این الزم است در استفاده از است این است که کالههای ایمنی جزء وسایل حفاظت فردی مح

کالههای ایمنی مشترک محتا  بود زیرا عالوه بر اینکه کالههای ایمنی افراد با توجه به ماهیت کارشان متفاوت با 

 هم است ، این امر ممکن است باعث انتقال بیماریهای پوستی نیز سردد .

 استاندارد های کاله ایمنی 

 تقسیم بندی می کند A,B,Cهلمتها را به سه دسته  ANSIاستاندارد های 

 حفاظت در برابر ولتاژهای پایین ،:کاربرد عمومیAکالس 

 : حفاظت در برابر ولتاژهای باال Bکالس 

 : حفاظت در برابر ضربات سبکCکالس 

 معموال  کالههای ایمنی در سه اندازه استاندارد زیر تهیه می شوند 
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سانتی 59سایز بزرگ  –3سانتی متر  55-58سایز متوسط  –2سانتی متر  55کوچک  سایز – 1برای دور سر با : 

 متربه باال که معموال  دو سوم کالههای ساخته شده مطابق با اندازه سایز متوسط اند.

 

 برقکاران کارمناسب لباس

ب در مقرارت و مین سبه لباسهای کار مناسب یکی از ملزومات کار ایمنی در هر حرفه ای محسوب می شود و به

آیین نامه های حفاظتی بیان شده است که کلیه کارکنانی که موظف به انجام کارهای عملی می باشند می بایستی 

از لباس کار مناسب استفاده نمایند و کارفرمایان نیز موظفند که این نوع لباسها را تهیه و در اختیار مجریان امر قرار 

طراتی که فرد را تهدید می کند انتخاب شود. این خطرات ممکن است منشاء دهند .لباس کار باید با توجه به خ

 فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی و الکتریکی داشته باشد

 

 برقکاران ایمنی کفش

یکی از مهمترین انواع کفشهای ایمنی نوع مورد استفاده توسط کارکنان صنعت برق کفشهای عایق میباشد . این 

وردار بوده و از تکمیل شدن مدار توسط پای فرد در هنگام برق سرفتگی جلوسیری کرده و کفشها از زیره عایق برخ

در نتیجه مانع برق سرفتگی میشود .دستکش های حفاظتی براساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت کار و امور 

.دستکش های کار اجتماعی مهمترین بخش بدن از نظر جراحت پذیری در محیطهای کار ناحیه دست و بازو میباشد

 وسایلی هستند که در هنگام کار دست انسان را در مقابل خطرات متنوع حفاظت می نماید
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 بلند ساق چرم کارتمام دستکش

دستکش های ایمنی باید طوری انتخاب شوند که ناحیه دست را از خطرات احتمالی ناشی از کار محافظت کرده و  

ت برای دست ایجاد نکند .اشخاصی که با برق سر کار دارند باید از انواع در عین حال هیچ سونه ناراحتی و محدودی

که درجه عایق الکتریسیته بودن آنها مناسب با ولتاژ مورد نظر باشد استفاده نمایند .  با ساق بلند دستکش های عایق

 تفاده نمود.برای باال رفتن از تیر سیمانی و چوبی میبایستی از دستکش های کف چرمی با پشت برزنتی اس

 4 3 2 1 0 00 کالس دستکش

 36000 26500 17000 7500 1000 500 رنج ولتاژ عایقی

 فشار متوسط فشار متوسط فشار متوسط فشار ضعیف فشار ضعیف فشار ضعیف تعریف دستکش

 

 

 ابزارکار کیسه مجهزبه کمربندایمنی

 واد مخصو  مناسب شده باشدکمربندهای ایمنی باید از جنس چرم محکم یا برزنت و سایر م - 1

و اسففتقامت آن در مقابففل نیففروی کشففش بففرای پففاره شففدن نبایففد از  6mmو ضففخامت 12cmدارای پهنففای  – 2

1150kg.کمتر باشد 
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طنابهای کمربند باید از کنف بسیار مرغوب و یا از جنس الیاف ابریشم مصنوعی یا مشابه ساخته شده و استقامت  –3

 .کمتر باشد1150kgای پاره شدن نباید از آن در مقابل نیروی کشش بر

 .طنابهای نجات باید دارای مقاومت باال باشدو پرچه ها و سگک های روی کمربندهای ایمنی  –4

 

 مناسب باروکش فشارضعیف عایق دستکش

ن روی خطو  برق دار مانند نصب انشعابات مشترکیبر  هنگام استفاده از دستکش های حفاظتی عایق برق برای کار 

برق) کنتور ( و یا تعویض المپ و سر پیچ معابر قبل از استفاده دستکش از طریق باد کردن آن از سوراخ نبودن 

دستکش اطمینان حاصل نمایید .با توجه به میزان استفاده از دستکش های عایق هر چند وقت یکبار تست الکتریکی 

 ضروری است .

 انبردست

ضروری برای برق کاران میباشد که رعایت نکات زیر در استفاده از آن ضروری انبر دست یکی از وسایل پر کاربرد و 

برق کار باید دقت نماید عایق انبر دست استاندارد و از نوع مرغوب باشد .تحت هیچ شرایطی از انبر دست به  .است

ز محسوب میشود زیرا جای آچار یا چکش استفاده نشود . پرتاب نمودن انبر دست از ارتفاع عمل نا ایمن و حادثه سا

عالوه بر امکان صدمه رسانی به همکاران احتمال آسیب دیدن خود وسیله و آسیب عایق دسته های آن و افزایش 

احتمال برق سرفتگی در هنگام کار وجود دارد . از طرف دیگر در اثر ضربات وارده حالت باز و بسته شدن آن تغییر 

 .ت میشودنموده و این امر باعث خراب شدن انبر دس

 

Isfahan DispatchingIsfahan Dispatching



 160 

 فازمترفشارضعیف

فاز متر فشار ضعیف وسیله ای است انفرادی که در صنعت برق برای مشخص نمودن برقدار بودن وسایل برقی و 

 سیمهای حامل جریان است .

 

 تسترفشارضعیف

بل نول و آزمایش شبکه از این وسیله استفاده می شود. فازمتر دو فاز وجهت اندازه سیری ولتاژ بین دو فاز و

ولت را نشان می دهد. باید از  380تا  50فشارضعیف به دو صورت عقربه ای و نوری ) المپی ( است که ولتاژهای 

 وارد آمدن ضربه به آن یا انداختن آن به زمین جلوسیری کرد.

 

 دستی طناب

 ابزارانفرادی ساك یا جعبه

 استاندارد پای میله

پای دارای آج مناسب که سر آن بصورت  قالب میباشد استفاده  جهت سهولت در صعود و فرود روی پایه از میل 

 میگردد.
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 ودوسو چهارسو گوشتی پیچ

 آچارفرانسه

هرسز به جای انبفر دسفت   .برای مکان های خا  که امکان دسترسی به پیچ تجهیز وجود ندارد: عایق باریك دم

 .سعی کنید آن را از ساک ابزار خارج نکنید. استفاده نگردد

 

 

 عایق کن لخت کابل چاقوی

 از آن استفاده می شوداز وسایل پر کاربرد برقکاران میباشدبرای برش مواد کوچک مانند سیم:چین سیم

 

 

 عالئم هشدار دهنده
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شر  بعدی عالئم هشدار دهنده خبری فاصله مناسب آن از محل کار و خطر می باشد به نحوی که در جاده ها و 

 عبور می نمایند باید فاصله عالئم از محل کار زیاد باشد که خودروها قادر به کم مکانهایی که خودروها با سرعت باال

 کردن سرعت خود باشند.

 

 عایق بادستکش فشارضعیف فیوزکش

فیوز کش وسیله ای است که برای تعویض فیوزهای کتابی یا کارتی که در داخل تابلو های توزیع وجود دارند 

یوزها بوسیله انبر دست یا هر سونه وسیله دیگر بسیار خطرناک بوده و همین عمل استفاده میشوند .تعویض این نوع ف

نا ایمن بکرات در واحدهای عملیاتی و اتفاقات منجر به حوادثی نظیر سوختن سر و دست و صورت کارکنان 

یوز را در کشو دلیل اینکه فرد معموال زمانیکه یک سوی فه میشود.در مورد استفاده از انبر دست به جای فیوز کش ب

پایه فیوز قرار میدهد چشک را بسته و صورت را برمیگرداند ، همین عامل باعث میشود مسیر فیوز عوض شده و به 

هم متصل شده و همزمان با این عمل شعله حاصل قوس الکتریکی دست ه فاز جانبی اصابت نماید در نتیجه دو فاز ب

 و صورت فرد را خواهد سوزانید .

 

 فشارمتوسط موقت زمین اتصال

تست و تخلیه مدار باعث ایجاد شبکه بی برق می شود و تنها  -وجود اتصال زمین در طرفین محل کار پس از قطع

در زمانی که دو اتصال زمین روی شبکه قرار دارد شبکه بی برق تلقی می سردد لذا کلیه پرسنل اتفاقات باید دقت 

حریم کاری را با تمام شبکه های  زمین شبکه را برق دار تلقی نمایند ونمایند که در زمان نصب یا جمع آوری اتصال 

 موجود در محل رعایت نمایند.
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با کاور مربوطه استفاده نمود و اتصال 20kv برای نصب اتصال زمین روی شبکه باید از کاله ایمنی و دستکش عایق 

 حت اتصال زمین موارد ذیل بایدکنترل سردد:برای اطمینان از ص زمین با کمک طناب کار به باالی تیر منتقل سردد

میله اتصال زمین بایستی سالم بوده و دارای پیچ سالم باشد تا قسمت جمع کننده کابل  میله اتصال زمین: ( الف

اتصال زمین با آن اتصال موثر داشته باشد ضمن اینکه طول آن نیز باید به اندازه ای باشد که داخل زمین رفته و 

 یجاد نماید.اتصال موثر ا

این قطعه دارای مهره ثابت کننده به میله اتصال زمین است که بایستی سالم  جمع کننده کابل اتصال زمین:( ب

 باشد ؛ همچنین بین کابل اتصال زمین و این قطعه بایست اتصال موثر وجود داشته باشد .

ارسی باشد همچنین دارای روکش سالم کابل موجود نیز می بایست سالم و فاقد هر سونه پ کابل اتصال زمین:( ج

نیز باشد و در صورت وجود پارسی در کابل با کمک کابلشو اتصال موثر ایجاد سردد و روی آن با پوسته کابل یا 

 شیلنگ مناسب عایق سردد.

و   سیره یا کلمپهای رابط بین کابل اتصال زمین و شبکه از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند گیره اتصال زمین:(د

باید دارای فنر های سالم و با قدرت کافی باشند همچنین کلیه اتصاالت آن باید محکم باشد و قسمتی که بر روی 

استیک اتصال زمین قرار می سیرد نیز باید سالم و با قطر مناسب باشد بطوریکه در هنگام قرار سرفتن روی چنگ 

 استیک از جای خود خارج نگردد.

یا شکستگی بوده وچنگ آن نیز   استیک اتصال زمین نیز باید سالم و فاقد ترک خوردسی استیك اتصال زمین:(  ه

 سالم باشد.

دارای جعبه ای می باشد که برای جلوسیری از بروز صدمات به اتصال 20kv اتصال زمین جعبه اتصال زمین: ذ(

 داخل خود جلوسیری نماید.ه و باید سالم بوده و از نفوذ آب ب است زمین 
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 فشارضعیف  موقت زمین صالات

دیزل ژنراتورهای  و یا احتمال برق دار شدن از طریق رینگ در شبکه در شبکه فشار ضعیف به دلیل وجود

وجود دو کنتور در یک منزل))حادثه منجر به فوت داشته است(( و برق دار بودن سیم نول به علت  و یا اضطراری

د از اتصال زمین استفاده شود .با توجه به اینکه در شبکه های فشار عدم باالنس خطو  فشار ضعیف و علل مشابه بای

در انشعابهابه دلیل سرقت و یا سذشت زمان و افزایش مقاومت اتصال زمین ممکن   موجود علی الخصو   ضعیف

حداقل یک طرف اتصال زمین موقت فشار ضعیف به   است اتصال زمین کامل وجود نداشته باشد، لذا الزم است

 وصل شود . زمین

اتصال زمین فشار ضعیف دارای پنج سیره فنری است ) سیره جوشکاری یا رابط باطری( که باید دارای لبه و فنرهای 

با نمره  کابلهای رابط از نوع افشان سالم باشد و تماس کامل را با سیم شبکه داشته باشد و اتصال سیره ها نیز با

به زمین متصل   متر از طریق میله اتصال زمین موقت10ه طول حدود باشد و با کمک یک کابل افشان ب 25حداقل 

 سردد.

 

 صورت محافظ نقاب
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کاله نقابدار یکی از لوزام ایمنی سروهی و مهمترین لوازم ایمنی برای جلوسیری از وارد آمدن صفدمات ناشفی از آرک   

 .میباشد سیمبان صورت به زدسی 

 

 حفاظتی کارتهای

مجاز به کار با خط برق دار می باشنددر برخی  سروههاییاستکه ار مهم یکی از لوازم ایمنی بسی

بی برق نمودن چراغهای یک اقدامبه  معابر روشنایی  اصالح سروهروشناییمعابربرای زمانیکهیکگروهمثال موارددر 

یا پرسنلی مبنی بر خاموش بودن چراغهای یک مسیر ممکن است سروه مردمی  مینمایدودرصورتگزارش مسیر 

اتفاقات به محالعزام شوند و بدون در نظر سرفتن حضور سروه روشنایی معابر اقدام به فیوز سذاری و برق دار نمودن 

کارت حفاظتی و قفل ایمنی روی تابلو توزیع نصب ننماید احتمال بروز حادثه وجود   مسیر نمایند لذا در صورتی که

کل فوق داشته و نام سروه خود را نیز روی آن می نویسند دارد به همین دلیل هر سروه یک کارت حفاظتی مشابه ش

و یک قفل معمولی که کلید آن فقط در اختیار خود سروه است و نام سروه روی آن نوشته شده است نیز روی تابلو 

توزیع نصب می شود تا در این مواقع مشخص سردد که اعمال خاموشی خواسته و توسط سروههای اجرایی بوده 

 است.

 وگوشی فاظتیح عینك

بدون شک حساس ترین عضو بدن انسان چشم اوست بنابراین حفاظت از این عضو حیاتی از اهمیت بسیار باالیی 

 .برخوردار است . عینک های ایمنی با توجه به خطرات موجود در محیط کار در انواع و اشکال مختلف ساخته میشود
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 پرش چوب

کات اوت فیوزها و سکسیونرهای بدون دسته و موارد مشابه مورد  وسیله ای است عایق ، که برای قطع و وصل

استفاده قرار میگیرد .جنس آن از فایبر سالس و موارد مشابه دیگری که ازسبکی و درجه عایقی خوبی برخوردار 

باشند است هنگام استفاده از این وسیله میبایستی طول آن متناسب با ولتاژ موجود باشد.همچنین خشک کردن 

مرطوب میباشد ضروری است .بعد از هر بار استفاده برای جلوسیری از آسیب و ل آن در مواقعی که هوا بارانی کام

دیدسی احتمالی فیزیکی و همچنین تمیز نگهداشتن آن باید در جلد مخصو  خود قرار سیرد .از زدسی یا بر آمدسی 

سواری بیانجامد چون نفوذ الکترونهای نشتی برق درسطح این وسیله باید جلوسیری کرد زیرا ممکن است به حوادث نا

 سردد . از آن نقطه باعث سوزندان و نشت جریان به بدن استفاده کننده می

 

. 
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 دستکش های عایق برق فشار متوسط 

 دستکشدارند . این نوع رهای عایق برق فشار متوسطاز جمله لوازم ایمنی است که از اهمیت خاصی برخو دستکش

 تست و آزمایش شده و مشخصه یاد شده بر روی آنها قید سردیده است . 24kvها عایق معموال تا 

 

 تفنگ پرتاب سیم ارت

کار میرود.هر ساه بخواهند در ه ب 20kvو  11kvو 6kvتفنگ پرتاب سیم ارت وسیله ای که برای آزمایش خطو  

زمایش نمایند از این وسیله استفاده میشود .این دستگاه شبکه متوسط را بمنظور اطمینان از بی برق بودن آن آ

تشکیل شده از یک بخش پرتاب سر که داخل آن یک فنر قوی وجود دارد که با فشار دادن ماشه فنر آزاد میشود . 

طول حدود ه که یک رشته سیم نازک ب 60cmطول ه خرج یا فشنگ وسیله که عبارت است از یک میله سبک ب

20mیگردد . با فشار دادن ماشه ، میله رها شده و سیم را که یک انتهای آن قبال به زمین متصل به آن متصل م

شده با خود بطرف شبکه پرتاب میکند . در نتیجه این اقدام هر سه فاز شبکه به زمین متصل میشود و اسر شبکه 

اسر اتفاق یاد شده رخ ندهد معلوم  برقدار باشد سیم فوق فورا پاره و ذوب و با صدای شدید اتصالی را نشان میدهد و

میشود که خط بدون برق میباشد.مواردی که بایستی در رابطه با تفنگ پرتاب سیم ارت رعایت کرد : حفاظت و 

هداری از آن به عهده سر اکیپ یا استاد کار میباشد . هیچگاه نباید ماشه تفنگ فوق را در حالت خالی چکانید . گن

ند قطر روغن به منظور نرم نگه داشتن فنر در تفنگ ریخته شود تا حالت خشک و هر یک یا دو ماه یکبار چ

شکنندسی پیدا ننماید . هنگام پرتاب سیم میبایستی مواظب بود تا سیم پای کسی پیچیده نشود. قبل از پرتاب یک 

د. هیچگاه نباید سر سر سیم به زمین ارت موثر سردد و با ریختن مقداری آب در اطراف میله مقاومت زمین را کم کر

 4تفنگ را که مجهز به میله پرتاب میباشد به سمت شخص یا اشخا  دیگر سرفت . پیچ انتهای تفنگ بیشتر از 

طور منظم و بدون سره خوردسی بدور قرقره خود پیچیده و ه انگشت بسته یا باز نشود . پس از انجام کار سیم پرتاب ب

ه با چکش را بعد از هر بار استفاده تمیز شده و در جعبه مخصو  و یا کسیه تمیز شود. میله ارت و میله پرتاب همرا
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های برزنتی کارخانه سازنده تحویل داده شود .دستگاه اتصال زمین موقت برای خطو  فشار ضعیف ، متوسط و 

دف از قویدستگاه ارت موقت وسیله ای است حفاظتی که با اصطالح برای قفل کردن یا بستن خطو  بکار میرود .ه

 این کار این است که در مواقع برق دار شدن ناسهانی شبکه که ممکن است در اثر عوامل مختلف پیش آید افراد ی

 کنند از خطر برق سرفتگی مصون باشند. که روی شبکه کار می

 

 بری سیم قیچی

فوالدی حتما  بایستی  حتما  بایستی از قیچی کابل بری و برای قطع نمودن سیم مهار و سیم برای قطع نمودن کابل

 از قیچی فوالد بری استفاده شود .

 (خودنگهدار کابلهای مخصوص)آچارترکمتر

از این وسیله برای بستن کلمپ های خاری مربو  به اتصاالت انشعابات و یا اتصال خط به خط کابلهای خودنگهدار با 

 نیروی مناسب که باعث عدم آسیب به تجهیز نشود، استفاده می سردد.

 کامل ورینگی ارتختآچ

 .برای بستن کانکتورها و قالبها از این ابزار استفاده می سردد

 آچارآلن

 برای بستن کانکتورهای تبدیلی برروی شبکه برقدار از این ابزار استفاده می سردد .

 پرژکتور
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 بی شک مهم ترین وسیله دید در شب می باشدمواظب باشید شیشه چراغ آن خش دار نشود.

 

 وسایل دیگر عبارتند از:مهمترین 

 بر چوب اره-- بر آهن اره 

 طناب چرخ 

 کامل آچاربوکس-- شودستی کابل پرس دستگاه-- فلزی تسمه نصب دستگاه 

 اولیه کمکهای جعبه 

 لویی(کی 6 حداقل) آتشنشانی کپسول --   (هوایی)نردبانعایق 

 

 فازمتر دوبل فشار متوسط : 
کی دیگر از وسایل ایمنی سروهی میباشفد کفه بیشفتر بخفاطر رینفگ )      فازمتر دوبل فشار متوسط ی

موازی ( یا همرنگ نمودن خطو  بکار میرود . دو فاز متر که توسط کابلی بهم مرتبط بفوده کفه در   

هنگام کار هر کدام از فازمتر ها در یک دست قرار میگیرند .البته بایستی توجه داشت که کابل رابط 

اشته باشد.با نزدیک شدن شاخک ها به فاز غیفر همنفام باشفند المپهفا کفه در      کامال از بدن فاصله د

وسط فازمتر تعبیه شده روشن نمیشود که مشخص می کند صرفا فاز کناری مدار اول با فاز وسطی 

 مدار دوم همنام است و بهمین طریق میتوان هر سه فاز دو مدار را مشخص نمود
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 برق فشار متوسط : قیعا یدستکش ها -2
 نیف برخودارند . ا یخاص تیاست که از اهم یمنیبرق فشار متوسطاز جمله لوازم ا قیعا یدستکشها 

 دیف آنهفا ق  یشفده بفر رو   ادیف شده و مشخصه  شیآزماتست و  24kvمعموال تا  قینوع دستکشها عا

 است دهیسرد
 

 

 پرش : ای کیچوب است -3
ها و سکسیونرهای بدون دسفته و مفوارد   وسیله ای است عایق ، که برای قطع و وصل کات اوت فیوز

مشابه مورد استفاده قرار میگیرد .جنس آن از فایبر سالس و مفوارد مشفابه دیگفری کفه ازسفبکی و      

درجه عایقی خوبی برخوردار باشند است هنگام استفاده از این وسیله میبایستی طول آن متناسب با 

ی کفه هفوا بفارانی . مرطفوب میباشفد      ولتاژ موجود باشد.همچنین خشک کردن کامل آن در مفواقع 

ضروری است .بعد از هر بار استفاده برای جلوسیری از آسیب دیدسی احتمالی فیزیکفی و همچنفین   

تمیز نگهداشتن آن باید در جلد مخصو  خود قرار سیرد .از زدسی یا بر آمدسی درسطح این وسیله 
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د چون نفوذ الکترونهای نشتی برق از باید جلوسیری کرد زیرا ممکن است به حوادث ناسواری بیانجام

 آن نقطه باعث سوزندان و نشت جریان به بدن استفاده کننده میگردد
 

 

 : یفشار متوسط و قو یفاز مترها -4
نفوع   نیف . بفا اسفتفاده از ا   کنندیعمل م فیهمانند فازمتر فشار ضع یفشار متوسط و قو یفازمترها

را  kv 400و  6kv  ،11kv ،20kv  ،63kv  ،230kv یخطفو  بفا ولتفاژ هفا     تفوان یفازمترهفا م 

 کرد . شیآزما

شده و از آنها بفا   یفازمترها درجه بند نیمدرج : ا یفاز مترها یفشار متوسط و قو یفاز مترها انواع

 .شودیمختلف استفاده م یولتاژ ها یریاندازه س یتوجه به انواع مختلف برا

 فاز متر از سه قسمت دارند : نیا

 است  دهیسرد هینمودن آن به مدار تعب کینزد یاشاخک که بر – 1

  شودیچراغ که در صورت برقدار بودن خط روشن م – 2

شده سفاخته شفده و محفل قفرار سفرفتن دسفت در        شیآزما قیمدرج که از عا یدسته تلسکوپ – 3

  باشدیفازمتر م یانتها

 است : یدر استفاده دستگاه الزام ریموارد ز تیرعا

تا ضفربه   دیدقت به عمل آ تیدر هنگام حمل و نقل و استفاده از آن نها لهیظرافت خا  وس لیبدل

 باشدیم زیحساس ن اریکه بش لهیشدن چراغ وس وبیمع ایبه آن وارد نشود چون امکان شکستن  یا

ازسفالم بفودن آن    نفان یبمنظور کسب اطم شیاستفاده از دستگاه آزما . وجود خواهد داشت .قبل از

 است یضرور
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 تابلو اندازه گیری –PTو  CT -انواع کنتور -انواع انشعاب -عرفه هات

 تجهیزی است جهت اندازه سیری انرژی الکتریکی. :کنتور

همان سونه که برای اندازه سیری ولتاژ از ولت متر و جریان از آمپر متر و برای اندازه سیری مقاومت الکتریکی از اهم 

می کنیم. برخالف ولت و آمپر که کمیت متر استفاده می کنیم. برای اندازه سیری انرژی الکتریکی از کنتور استفاده 

های لحظه ای هستند. انرژی دارای مولفه ای از زمان می باشد)توان در واحد زمان( لذا اندازه سیری کنتور بصورت 

تجمعی صورت می سیرد وکنتور دارای نمراتوری  به این منظور می باشد. که در هر لحظه مقدار انرژی عبوری از 

 ن لحظه را نمایش می دهد. کنتور از ابتدا تا آ

از آنجاکه انرژی ظاهری دارای دو مولفۀ اکتیو)حقیقی( و راکتیو)مجازی( می باشد ، همواره مصرف انرژی اکتیو 

بهای مصرف برق می باشد و انرژی راکتیو صرفا  برای تعیین ضریب cos φمالک محاسبه اندازه سیری می  باشد  .

ترومکانیکی )تاثیر نیروی مکانیکی میدان مغناطیسی بر صفحه فلزی( برای قدرت در سذشته کنتورها از روش الک

 اندازه سیری استفاده می کردند و امروزه از تکنولوژی الکترونیک استفاده می شود .

 تفاوتهای اصلی کنتورهای الکترومکانیکی و الکترونیکی)دیجیتالی(:

ت امکان اندازه سیری همزمان انرژی اکتیو و راکتیو را کنتورهای الکترو مکانیکی به علت محدودیت طراحی و ساخ -

نداشتند لذا این کنتورها یا قادر به اندازه سیری انرژی اکتیو هستند یا راکتیو ، ولی کنتورهای الکترونیک قابلیت 

 اندازه سیری همزمان هر دو را دارند .

ودن تاثیری بر عملکرد کنتورهای الکترونیکی ندارد کنتورهای الکترومکانیکی باید کامال  تراز نصب شوند ولی تراز نب -

. 

کنتورهای الکترونیکی قابلیت اندازه سیری  و نمایش پارامترهای دیگر شبکه مانند ولتاژ ، جریان ، فرکانس و ...)  -

 بسته به نوع کنتور و تنظیمات آن( را دارند .

ریزی جهت اعمال تعرفه بندی زمان مصرف برق  کنتورهای الکترونیکی دارای قابلیت بسیار سسترده در برنامه -

 هستند که این قابلیت در انواع خاصی از کنتورهای الکترومکانیکی با محدودیت خیلی باال وجود داشت .
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کنتور اتصال مستقیم : برای اندازه سیری انرژی وجود ولتاژ و عبور جریان از کنتور الزامی است. با توجه به محدودیت 

آمپر( کنتور مستقیما  در مسیر عبور جریان مصرف کننده 50کنتور ، در جریانهای پایین )کوچکتر از عبور جریان از 

قرار می سیرد ، به عبارت دیگر کل جریان مصرفی از کنتور عبور می کند . به این کنتور ها اتصال مستقیم می سویند 

 و دارای دو نوع تکفاز و سه فازمی باشد .

آمپر( ابتدا توسط تجهیز واسطه ای  50م : وقتی جریان مصرفی زیاد باشد )معموال بیش از کنتور اتصال غیر مستقی 

به نام  ترانس جریان ، جریان به نسبت معین کاهش یافته و سپس به کنتور منتقل می سردد. به این نوع کنتور 

 اتصال غیر مستقیم می سویند و فقط از نوع سه فاز تولید می شود .

 کنتور تکفاز مکانیکی  یم بندیس

 

BSمکانیکی ترمینالی                    DIN              

 مکانیکی سوکتی                                        

 مکانیکی ترمینالی   
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 سیم بندی کنتور تکفاز الکترونیکی

 

 سیم بندی کنتور سه فاز مکانیکی اتصال مستقیم 

 

 از سوکتی                                                               سه فاز ترمینالی             سه ف                                        

 سیم بندی کنتور سه فاز الکترونیکی اتصال مستقیم 
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:) نوع مکانیکی از شبکه جمتع آوری  سیم بندی کنتور سه فاز الکترونیکی اتصال غیر مستقیم 

 شده است(

 

کیلو ولت( به کار سیری شود  20کنتور برای اندازه سیری انرژی مصرفی در شبکه فشار متوسط)توجه : در صورتیکه 

جهت انتقال ولتاژ به کنتور از تجهیز واسطه ای به نام ترانس ولتاژ استفاده می سردد که ولتاژ را به نسبت معین 

 تور ها ولتاژ اولیه می سویند .ولت( و آنگاه به کنتور متصل می سردد . به این نمونه کن 100کاهش )معموال 

 انشعاب برق

انشعاب برق: به هر مصرف کننده برق از شبکه توزیع مشترک سویند و واسذاری برق به هر مشترک توسط یک 

 انشعاب برق صورت می سیرد. 

 انشعاب برق به صورت زیر دسته بندی می شود

 سه فاز( –انشعاب عادی یا غیر دیماندی: ) تکفاز  -1

 ولتاژ ثانویه( –اب دیماندی: )ولتاژ اولیه انشع -2

انشعاب غیر دیماندی: مقدار مصرف لحظه ای این انشعاب ها پایین بوده و از کنتور اتصال مستقیم برای اندازه سیری 

انرژی آنها استفاده می شود. امتیاز برق در این انشعابات بصورت آمپراژی با چند سطح محدود واسذار می سردد. به 

دیگر در هر انشعاب حداکثر جریان لحظه ای مجاز برای مصرف کننده مشخص و به عنوان امتیاز در نظر عبارت 

 سرفته می شود.

 آمپر لحظه ای می باشد.  20آمپرتکفاز،مجاز به استفاده کمتر از  20مثال انشعاب 
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 نیاتوری استفاده می سردد.جهت محدود کردن آمپر مصرفی این انشعابات به میزان امتیاز خریداری شده از کلید می

آمپر(  50در صورتیکه مصرف لحظه ای مشترک بیشتر از بزرسترین امتیاز برق عادی باشد ) انشعابات دیماندی:

برق با انشعاب دیماندی واسذار می سردد. در این انشعابات به علت باال بودن آمپر مصرفی از ترانس جریان و کنتور 

 ازه سیری انرژی استفاده می شود.های اتصال غیر مستقیم برای اند

مجموعه کنتور، ترانس جریان، کلید حفاظتی و جدا کننده، سیم های ارتباطی و... در  تابلوی اندازه گیری :

تابلویی قرار می سیرد که به آن تابلوی اندازه سیری می سویند و معموال خارج از محل مصرف و حتی المقدور در 

 پست برق نصب می سردد.

 ترانس جریان  در هر انشعاب بر اساس حداکثر آمپر مصرفی مشترک تعیین می سردد.ضریب  

امتیاز برق این مشترکین بصورت کیلو واتی )توان لحظه ای( تعیین می سردد . به عبارت دیگر مشترک حداکثر توان 

دیماند یا قدرت خریداری لحظه ای مورد نیاز خود را اعالم و به همان مقدار امتیاز  خریداری می نماید که به آن 

 سویند.

کلید نصب شده برای این مشترکین جنبه حفاظتی داشته و به عنوان محدود کننده قدرت مصرفی استفاده نمی 

 شود.

جهت محدود کردن قدرت مصرفی این مشترکین درحد امتیازخریداری شده  از روش اندازه سیری توان لحظه ای 

ف استفاده می سردد.  به این منظور کنتور مجهز به وسیله ای  به نام ماکسی وتعیین جریمه ریالی برای اضافه مصر

 متر است که اندازه سیری و ثبت حداکثر توان مشترک مورد نظر را به عهده دارد.

کیلو وات باشد ، انشعاب از شبکه فشار ضعیف  250در انشعابات دیماندی وقتی قدرت درخواستی مشترک کمتر از 

کیلو وات  250به این انشعابات ولتاژ ثانویه می سویند . وقتی قدرت درخواستی مشترک بیش از  تحویل می سردد و

کیلو ولت تحویل می سردد. به این نوع انشعاب ولتاژ اولیه سویند. بدیهی است در این  20شود ، انشعاب از شبکه 

کنتور که از نوع ولتاژ اولیه انتخاب می  حالت نیاز به اندازه سیری انرژی از روی شبکه ف.م می باشد. لذا عالوه بر

ولت و ترانس جریان جهت کاهش جریان و ایزوله 100کیلو ولت به 20سردد ، نیاز به ترانس ولتاژ جهت کاهش ولتاژ 

 کردن شبکه ف . م  از کنتور می باشد.
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وع تعرفه مصرف برای کلیه  مشترکین بهای انرژی اکتیو محاسبه و هزینه آن براساس ن محاسبه بهای انرژی:

)خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف( دریافت می سردد. ولی در خصو  مشترکین دیماندی در 

شود   0/ 9صورتیکه مقدار مصرف انرژی راکتیو بیش از حد مجاز باشد به نحوی که متوسط ضریب توان کمتر از  

 جریمه بدی مصرف محاسبه و دریافت می سردد.

 العات کنتور های الکترونیکی نحوة نمایش اط

اطالعاتی که بر روی صفحه نمایش کنتور مشاهده می شود یا به روشهای مخصو  هر سازنده معرفی می سردد یا 

کدهای استاندارد شده ای که کنتورهای الکترونیکی جدید همگی obis codتوسط      نام دارد معرفی می سردد . 

 تعداد این کدها بسیار زیاد است و مهمترین آنها به شرح زیر می باشند.از روش استاندارد پیروی می کنند . 

 

 

عالوه بر اطالعات که توسط کد معرفی می سردد موارد دیگری نیز بر روی صفحه نمایش کنتور وجود دارد که در 

 شکل زیر معرفی شده است .
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 شماره شناسایی 

قسمت می باشد که              6در شرکت توزیع برق اصفهان شامل هر انشعاب برق دارای یک شماره شناسایی می باشد که 

 هر قسمت معنای خاصی به شرح زیر دارد. 

 

    

p.t تجهیزی است جهت کاهش ولتاژ ف.م به مقدار قابل اتصال به تجهیزات اندازه سیری یا  :2ترانس ولتاژ

 حفاظتی مانند کنتور یا رله ها. 

) ترانس ولتاژ بین فاز و زمین قرار می سیرد( و دو فاز ) ترانس ولتاژ بین دو فاز نصب ترانس ولتاژ  در دو نوع تکفاز 

 می سردد.( مورد استفاده قرار می سیرد .

 مدارخروجی ترانس ولتاژ نباید اتصال کوتاه شود دراین حالت امکان انفجار ترانس ولتاژ وجود دارد.

 

 رانس ولتاژ تک فازفاز                           ت2ترانس ولتاژ 

c.t 2ترانس جریان     
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تجهیزی است جهت کاهش جریان شبکه به مقدار قابل تحمل تجهیزات اندازه سیری یا حفاظتی . خروجی ترانسهای  

می باشد . هرترانس ، جریان رابه نسبت معینی کاهش  3یا  1و ترانس جریان حفاظتی  5جریان اندازه سیری معموال 

سبت تبدیل یا ضریب ترانس جریان سویند. نسبت تبدیل ترانس جریان متناسب با حداکثر آمپر می دهد که به آن ن

آمپر است از 550شبکه در نقطه نصب انتخاب می سردد، مثال  برای اندازه سیری جریان شبکه که حداکثر جریان آن 

 استفاده می سردد. 5/600ترانس جریان با ضریب 

ه بر تبدیل جریان وظیفه ایزوله کردن ولتاژ ف.م را نیز به عهده دارد. لذا از ترانس جریان برای شبکه ف.م عالو

نظرساختمان با ترانس جریان ف.ض متفاوت است. خروجی ترانس جریان به هیچ وجه نباید باز بماند و در صورت 

 عدم وجود تجهیز اندازه سیری باید حتمادو سر ترانس جریان را اتصال کوتاه نمود.

 

 یان ف . ض                                    ترانس جریان ف . مترانس جر
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