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 مطالعه برخی از خواص حرارتی، الکتریکی
  و پیری سریع عایق الستیک سیلیکونی

 
 محمدرضا مشکوه الدینی

 واحد تخصصی مواد الکتریکی، گروه مهندسی برق
 دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

 
 
 
 

 :چکیده
 

الستیک سیلیکونی یکی از عایقهایی است که این روزها            
.  مورد استفاده قرار میگیرد     بطور روزافزونی در صنعت برق     

بنابراین دانستن رفتار آن تحت شرایط محیطی مختلف مورد           
 های  تحقیق نمونه در این   . عالقه متخصصین صنعت برق است    

مختلف الستیک سیلیکونی تحت شرایط تنش الکتریکی و            
این امر بمنظور بررسی رفتار پیری این        . حرارتی قرار گرفتند  

 و ارائه روشی به منظور تخمین عایق در شرایط سخت محیطی 
 .عمر باقیمانده آن صورت گرفت

 
 :ات قبلیی برتحقیقمرور مقدمه و - 1

 جنساز آغاز پیدایش علم الکتروتکنیک تا دو دهه قبل،             
 برقگیرها از چینی یا        های محفظهمقره ها و      تقریبا تمامی 

ها بخصوص در شرایط آلودگی     عایقعملکرد این   . پرسلن بود 
وزن آنها زیاد وابعادشان    . ر ضعف هایی میگردید   ورطوبت دچا 

. بزرگ بود و این امر نصب وتعویض آنها را مشکل می کرد             
شرها در  در اثر گرم وسرد شدن های مکرر، آب بندی وا              

 دچار مشکل می شد و رطوبت وآلودگی به داخل             برقگیرها
در نتیجه مهندسین و طراحان در صدد        . برقگیر نفوذ می نمود   

 ها مواد مناسبتری برای ساخت محفظه برقگیر           استفاده از 

در این رابطه بیشترین ماده ای که تا کنون مورد               . برآمدند
 .استفاده قرار گرفته الستیک سیلیکونی بوده است

 ، مایع  چه  جامد و   چه ،عایق ها در   شیمیایی   تغییراتاصوال  
ی تسهیل وتسریع می     الکتریکبا قرار گرفتن آنها در میدان          

 حرارت این تغییرات را سریع تر        درجه  افزایش همچنین. شود
 .سازدمی 

 پدید آمدن و ادامه یافتن این تغییرات شیمیایی،             از پس
 مکانیکی و    ،یالکتریکزمانی فرا می رسد که مشخصات            

 ی و  استقامت الکتریک   مقاومت الکتریکی،  حرارتی عایق مانند  
این .  به حداقل مقدار قابل قبول می رسد         مکانیکیاستقامت  

 می دهد که برای        تشکیلمدت طول عمر مفید عایق را           
 . تشخیص و انتخاب نوع عایق دارای اهمیت است

 له در دو مرح   سریعپیرسازی  های   آزمایش تحقیق این   در     
تحت اعمال درجه   پیرسازی تحت اعمال میدان الکتریکی و         

 . آن در ادامه می آیدشرح انجام گرفته است که  باالحرارت

 سیلیکونی،  هایمشخصات پیری الستیک    تشخیصی  برا
ی بر روی این عایق ها انجام           مختلفآزمایش های    تاکنون  
،  ]6-1 [  و از آن نتایج سودمندی حاصل گردیده است         گرفته

 و مشخص نبودن     آزمایشگرچه به علت شرایط متفاوت         ا
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 نتایج بدست آمده را به سختی می توان با                ،ترکیب مواد 
 .  نمودمقایسهیکدیگر 

 در یک مقره یا برقگیر      ی، سطوح چترک ها   واقعشرایط   در 
در .  به مرور زمان با آلودگی پوشیده می شود              سیلیکونی

 مشخص شده است که این الیه ها           آمدهتحقیقات به عمل     
هرچند که باعث بروز اختالالتی در عملکرد دستگاه می               

ند نمی توا شوند، اما بعضا مزیتی نیز دارند و آن اینستکه                
 نور فرابنفش موجود در         آسیب پرتوهای   را از چترک ها    

 . دنمحافظت نمایتا حدی خورشید 

 1 ات از آنها استفاده شده در جدول       در این تحقیق   کهی  مواد
 .خالصه شده است

 

 مواد ترکیبات

 LTV+2SiO) 17  سیلیکونی الستیک
%wt ( 

LTV 

HTV  سیلیکونی              الستیک

+3)(OHAl )50 % wt ( 
HTV 

 و ها شده در آزمایشاستفاده الستیک های سیلیکونی :1 جدول
 ترکیبات آنها

 
توضیح آنکه در حالت کلی الستیک های سیلیکونی به دو           

 :روش ساخته می شوند

که در دمای باال ولکانیزه      HTVالستیک های سیلیکونی    . 1
 ، 1می شوند

مای که در د   LTVیا   RTV الستیک های سیلیکونی  . 2
 .2ولکانیزه می شوند) دمای اتاق( پایین 

                                                 
1. High Temperature Vulcanized (HTV) 

 
2. Low/Room Temperature Vulcanized (LTV or 

RTV) 
 

 افزودنی هایی که به سیلیکون اضافه می شود بیشتر شامل           
 یا  ΑΤΗ (، آلومینیم تری هیدرات         ) 2SiO (سیلیس

3)(OHAl(و عامل های رنگی میباشد . 

) Accelerated Ageing(در آزمایش پیرسازی تسریعی    
نه های الستیک سیلیکونی بصورت ورقه، تحت شرایط           نمو

مورد با شدت پنجاه برابر معمول           تابش اشعه فرابنفش       
مدت انجام آزمایشهای     . پیرسازی تسریعی قرار گرفتند       

 روابط  از استفاده با ه ساعت بوده است، ک      3500پیرسازی  
 سال از عمر    20تخمین طول عمر، این مدت معادل گذشت          

 .ایط کار معمولی ارزیابی می شود عایق مزبور در شر

 وسیله یک   به  نمونه های الستیک سیلیکونی      سطح سختی
 اندازهاندازه گیر سختی سطح، قبل و بعد از پیرسازی تسریعی           

 تمام مواد پیرشده از مواد نو           و دیده شد که      گیری گردید 
 پیرسازی   اول ساعت  500در مدت    . نده ا  تر بود   سخت
به مقدار ناچیزی فقط  نه هامونمی  تمایی،  شرایط سطح  تسریع

  عایق ساعت، سطح 1000پس از گذشت      اما  . تغییر کرد 
 . شروع به سخت شدن نمود بیشتری باسرعت

 الستیک    کششی و نسبت افزایش طول برای            مقاومت
 تا حدی   اول  ساعت 1000 طول   در  LTV سیلیکونی از نوع    

مدت  تا     این مشخصه ها تنها       تغییرات ،  لیکن فتکاهش یا 
متوقف تغییرات   و پس از آن      دنمواول ادامه پیدا   ساعت   2000
کاهش HTV   نمونه های الستیک سیلیکونی از نوع         .دگردی
 بودن مقاومت   تر کوچک در عین  ،ی را در مقاومت کششی    اندک

 . ددادن نشان ، از خودکششی اولیه

 که  بودنتایج نشانگر آن     در مجموع     خالصه،  صورت    به
تقریبا  ع الستیک سیلیکونی  واانمی  خواص مکانیکی برای تما    

 .ه استدنمو تغییربه صورتی یکسان 
 

طی روند    الکتریکی     خواصتغییرات    1-1
 : بوسیله پرتو فرابنفشپیرسازی

 

ثابت دی  نحوه تغییرات کمیت های      ،  3و1،2ی    نمودارها
در طول   عایقی و مقاومت حجمی را       تلفاتالکتریک، ضریب   

همانگونه . دننشان می ده  نفش  بوسیله پرتو فراب  زمان پیرسازی   
 دی الکتریک، ضریب تلفات     ثابتکه می بینیم، مشخصه های      
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  به میزان   آزمایش، تنها  یق در طول  اع حجمیعایقی و مقاومت    
در  همانگونه که می بینیم،       در عینحال . اندکی تغییر می کنند    

 به شدت تحت تأثیر خواصعایقی الستیک سیلیکونی خواص   
 .می باشد عایق نوعو 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1000 2000 3000 4000

زمان پيرسازی(ساعت)

ک
ری
کت
 ال
دی

ت 
ثاب

LTV
HTV

 
  فرایند پیرسازی تسریعیدرتغییرات ثابت دی الکتریک :  1شکل 

 .بوسیله پرتو فرابنفش
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 ی در فرایند پیرسازی تسریعیعایقتغییرات ضریب تلفات :  2شکل 

 .بوسیله پرتو فرابنفش
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 در فرایند پیرسازی عایقتغییرات مقاومت مخصوص  : 3شکل 

 . بوسیله پرتو فرابنفشتسریعی

 
 دارای پرکننده    که  LTV سیلیکون برای مقاومت حجمی 

در ایجادشده   کوچکتغییرات  .  باشد می   تر زیاد  است یترکم
 حجمی الکتریک و مقاومت      دیتلفات عایقی، ثابت     ضریب  

 تغییرات  وقوع به   ای پیری تسریعی،   آزمایش ه   طول انجام  در

 الستیک سیلیکونی در اثر شرایط محیطی اعمال          در ساختاری
 . شود مینسبت دادهشده 

 
 بررسی تاثیر الیه شیشه ای بر روی پیری              1-2

 :الستیک سیلیکونی
 

  برخی از مناطق     معمول، عایق های پلیمری در      شرایطدر  
 بررسی و مطالعه اثر الیه       جهت. ندشور آلودگی باالیی می   دچا

ایجاد شده در سطح عایق سیلیکون رابر بر میزان          آلودگیهای  
،  به جای الیه     فرابنفشپیری آن طی آزمایش پیری با اشعه           

بعنوان مدل آلودگی برروی آن        شیشه  الیه   یک    ،آلودگی
نتایج نشانگر آن   . ه است  و آزمایش تکرار گردید    هشدگذاشته  

 ثرد سبب کاهش ا     ن میتوان ییهاآلودگی   چنین    است که    
20 تا حدود برروی الستیک سیلیکونی      پرتوهای فرابنفش    

 در  گی سطح عایق   آلود بنابراین، به علت نقش   .  گردند درصد
 کمتر از    از این جهت    آلوده سطوح   پرتو فرابنفش   اثر کاهش

 البته الزم به ذکر      . می گردند  پیریدچار  ،  سطوح غیر آلوده  
است که آلودگی سطحی سبب زیاد شدن جریان سطحی و             

 .کاهش ولتاژ شکست سطحی مقره نیز می شود

  که  حاصل گردید آن بود    هاآزمایشنتیجه دیگری که از این      
 دارای تغییراتی به مراتب      الستیک سیلیکونی  خواص مکانیکی 

 آن در طول فرایند پیرسازی       خواص الکتریکی  نسبت به بیشتر  
 . استسریع

 
 بررسی تاثیر عملیات حرارتی برروی سیلیکون          -2
 :خام

مر سیلیکون، همانگونه که در فصول قبل ذکر یمـاده خـام پل    
مرشده یرت پل لوکسان است که بصو   یل س یشـد، مونومر دی مت    

ـ ا. بفـروش مـی رسـد     ) لوکسـان یل س یپلـی دی متـ    ( مر ین پل ی
ـ ع  یبصـورت مـا    ـ ) gum(ا صـمغ    ی . د و عرضـه می شود     یتول

 –میسیلیوندهای س یکونی از پ  یلیمرهای سـ  یره اصـلی پلـ    یزنجـ 
 .ژن ساخته شده استیاکس
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الستیک سیلیکونی پلیمری است که دارای ساختار نیمه آلی         
 زنجیره شیمیایی آن دارای     ونـیمه غـیر آلـی بـوده وسـاختمان         

مونومر 

3

3

CH

OiS

CH

 .  میباشد−−−

 تــا 3000کون معمــوالً دارای یلیصــمغ هــای تجارتــی  ســ
لوکسان، یمر س یپل. لوکسان هستند یل س ی واحـد دی متـ     10000

ا گروههای   ی لینیل، و یان های مت  یمذکـور در بـاال، که حاوی بن       
ـ  ل، یایی مانند بنزوئ  زورهیله کاتال یگـر است، بوس   یدروکربور د یئ
ـ ید ـ  لیکلروبنزوئ زه یمریل پل یری بوت ی ترش -دهای دی یا پراکس  ی

 .می شود
کونی یلیک س یاز الست ) Gradesاصطالحا  ( انـواع مختلف    

( ک های شفاف    یک ها به دو دسته الست     ین الست یا. وجود دارد 
با عمل آوردن از  ( اه  یو سـ  ) RTVبـا عمـل آوردن از طـریق         

درجات با مقاومت   . م مـی شوند   یتقسـ ) ق حـرارت دادن   یطـر 
 .ز در دسترس هستندیختگی باال نیگس

 که به    را  خام الستیک سیلیکونی   نمونهیک  در این قسمت    
 به صورت صفحۀ دایره ای       ، بود مانند و شفاف  صورت خمیر 

 و ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی آنرا          درآوردیمشکل  
 : آمده استزیراندازه گرفتیم که مقادیر آن در 

 

     0058/0=δtan        PF 94/24 C = 
 

 درجه  200 ساعت در دمای      5 به مدت     سپس این نمونه 
 از  نبیرون آورد و   پس از پخته شدن    . ه شد  گذاشت سانتیگراد

 استقامت مکانیکی آن    ،دهپیدا کر ت الستیکی   نمونه حال کوره،  
 ی آن الکتریک پارامترهای     و )4شکل(به مراتب زیاد شده        

 :بود زیر آمده بصورت

   0048/0=δtan       PF 638/9 C  = 
کاهش ظرفیت خازنی الستیک سیلیکونی نشان دهندۀ کم          
شدن قابلیت پوالریزاسیون الکتریکی آن در اثر عمل پخت             
است که این امر را می توان در جهت بهبود خواص عایقی               

 .تلقی کرد

اصلی در تعیین و انتخاب       الزم به ذکر است که عوامل          
ضریب نفوذ الکتریکی عایقها، هماهنگی بین عایقهای مجاور          
در رابطه با توزیع مناسب میدان الکتریکی، در عین حال کم              
بودن مقدار ضریب نفوذ الکتریکی آن ها تا حد امکان است،             
مگر آنکه هدف ما استفاده از عایق به عنوان دی الکتریک                

 .جهت ساخت خازن باشد

  
 

 
 .خمیر سیلیکونی پخته شده  :  4 شکل

 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 حرارتی، الکتریکی و پیری سریع عایق الستیک سیلکونیمطالعه برخی از خواص 
 

 1383 - تهران -نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق 

5 

 
 الستیک    آزمایش دمای اشتعال نمونه های          -3

 :یسیلیکون
 یکی از   ،ی بردن به حداکثر دمای قابل تحمل عایق         پی  برا

 باالبردن دما، عایق در      با که   ه شد آنها را درون کوره قرار داد      

 و خاکستری سفید و نسوز       درجۀ سانتیگراد آتش گرفت    600
  5در شکل   .  که از لحاظ الکتریکی عایق بود       آن باقی ماند  از  

 . نو و عایق سوخته نشان داده شده استعایقنمونه 

 
 

 
   

  نو و سوختهنمونه الستیک سیلیکونی  :5 شکل

  
 
 بررسی تاثیر عملیات حرارتی پس پخت برروی         - 4 

 :خواص الستیک سیلیکونی
 

  های  الستیک ییکی از مراحل الزم در روند آماده ساز          
این عمل باعث میشود که     .  مرحله پس پخت است    سیلیکونی

دما و مدت    . بیاورد  دست هب رااین پلیمر عایق خواص الزم       
این عملیات حرارتی باید بطور دقیق از تولید کننده ماده عایق            

برای نشان دادن تاثیر این امر بر خواص عایق،          . استعالم شود 
که پس پخت نشده بود     را  نی  یک نمونه عایق الستیک سیلیکو    

.  درجه سانتیگراد قرار دادیم    180 در دمای    ساعتبه مدت دو    
 ضریب تلفات   این مدت،  از   پساندازه گیری ها نشان داد که       

کاهش  0025/0 به   0052/0از   الستیک سیلیکونی     نمونه عایقی
  مثبت پس پخت را      ات اثر  این امر یکی از       که استیافته  
 . دهد مینشاناین ماده  برروی

 

 :الستیک سیلیکونیی حرارتی پیرساز آزمایش - 5
      

وسائل آزمایش و مشخصات نمونه های الستیک          5-1
 :سیلیکونی مورد استفاده در آزمایش

 
ی الکتریکی انجام آزمایش های حرارتی از یک کورۀ            برا

در آزمایشگاه مواد الکتریکی دانشگاه صنعت      قابل برنامه ریزی    
 درجه  1500  آن تا    دمای ه ک بعمل آمد استفاده  آب و برق     

 از الستیک   این تحقیق،  انجام   در.  است تنظیمسانتیگراد قابل   
این .  صنعتی تجارتی موجود در بازار استفاده گردید       سیلیکونی

 و  سانتیمتر 9 دایره ای شکل به قطر        ماده به صورت صفحات   
 صفحۀ  6در این بخش از      .  بریده شد   میلیمتر 4/2ضخامت  
 شرح آزمایش در زیر      که بعمل آمد ی استفاده   یکونسیلالستیک  
 :می آید

 آزمایشگاه پارامترهای الکتریکی صفحات نو در          ابتدا     
برای اندازه گیری    . گردیدفشارقوی دانشگاه اندازه گیری        
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 که  شدمیگر استفاده   یک دستگاه    مخصوص عایق از     مقاومت
ه  صد گیگا اهم ب      حدود مقداربه  عایق  نمونه های   مقاومت  

با توجه به رابطۀ زیر می توان مقاومت مخصوص          . آمددست  
 :را به دست آوردعایق 

 

  1012 × 33/8 =
24.0

201011 ×
=

d
SR.

=ρ 

[Ohm.Cm]   
 

 S: 2 بهمساحت صفحه عایقCm 

 d: بهضخامت عایق Cm 

 

ی به دست آوردن ضریب تلفات عایقی و ظرفیت               برا
 شد که در    استفاده 6خازنی از مدار پل شرینگ مطابق شکل         

 هرتز مقادیر زیر به دست       50ولتاژ یک کیلوولت و فرکانس       
 : آمد

0058/0 =δtan                  
PF94/26C =  

 : به دست آوردرا rε به رابطۀ زیر می توانتوجه با و

65/3 =dCr **5647.0=ε  

) C : یخازنظرفیت( 

 
 
 

 
 . مدار پل شرینگ: 6شکل

 

رتی ی حرا  پیرساز چگونگی انجام آزمایش         5-2
 :الستیک سیلیکونی

  نمونه های   ،انجام آزمایش های پیرسازی تسریعی      برای  
برای نمونۀ اول   . نددر کوره قرار داده شد     الستیک سیلیکونی   

 از آنجایی که     .گردید درجه سانتیگراد تنظیم      350دما روی   
  عایقی تلفات ضریب    در این دما،    ساعت 50پس از گذشت    

مرحله از آزمایش متوقف     این  ،  کرده بود  ن ی تغییر نمونه ها 

ه  درجه سانتیگراد گذاشت   400 یدمادر  و نمونه بعدی    گردید  
 اندازه مختلف و ضریب تلفات عایقی آن در فواصل زمانی شد

 ساعت ضریب تلفات    45 که پس از طی شدن        گردیدگیری  
 . رسیدصدم  یکعایقی آن به حدود

) δtan(همانگونه که میدانیم، ضریب تلفات عایقی           
عایقهای خوب در حدود ده هزارم، عایقهای معمولی در               
حدود هزارم و عایقهای بد یا کثیف و مرطوب در حدود صدم         
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لذا در اینجا معیار پایان طول عمر عایق، رسیدن ضریب          . است
 ا این معیار،  ب. تلفات آن به مقدار یکصدم در نظر گرفته شد          

 45 یگراد به مدت   درجه سانت  400 در دمای     عمر مفید عایق  
 .ارزیابی شدساعت 

 انجام  در دماهای باالتر   برای نمونه های دیگر        عمل همین
آمده  7 و نمودار شکل      2  که نتایج آن در جدول       ه شد داد

  :است
 الستیک سیلیکونی در عایقبدست آمده برای عمر مفید  : 2جدول 

 . های مختلفحرارتدرجه 

 
\ 

 

0

10

20

30

40

50

350 400 450 500 550 600

(oC) درجه حرارت

ت)
اع
(س
ني
كو
يلي
 س
يك
ست
 ال
مر
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ط

 
 .طول عمر عایق الستیک سیلیکونی در دماهای مختلف : 7شکل

  
 
 

 :ی الکتریکی آزمایشها- 6
 اندازه گیری ولتاژ شکست متناوب نمونه های            6-1

 :الستیک سیلیکونی

 ترانسفورماتوری انجام آزمایش های الکتریکی از یک           برا
 که می    ،و دو الکترود برنجی       کیلوولت 100آزمایشگاهی  

بعمل  بین آنها محکم کنیم، استفاده راتوانستیم صفحات عایقی    
 ختن محدودسا  نیز به منظور     اهمی 6100 مقاومت یک    .آمد

 . بطور سری در مدار قرار گرفت عایقشکستجریان هنگام 

 شامل  آزمایش های سیلیکونی به کار رفته در این            نمونه
 4/2 سانتیمتر و ضخامت    20ای شکل به قطر      صفحات دایره   

نمونه های استفاده شده در آزمایشهای      از جنس مشابه    میلیمتر  
 علت بزرگ انتخاب کردن نمونه ها جلوگیری         .دبودنحرارتی  

 .از شکست سطحی روی عایق بود

 کیلوولت  40 که در ولتاژ      شد بردن ولتاژ مشاهده      باالبا  
اندازه گیری  رای  بلذا  .  رخ داد    روی عایق   شکست سطحی 

 در ظرف    ها  نمونه  الستیک سیلیکونی،  شکست حجمی ولتاژ  
جلوگیری شکست سطحی   از   تا   اده شدند دقرار  عایق  روغن  

 شکست در  کیلوولت    50ولتاژدر   در این حالت   . دبعمل آی 
 استقامت عایقی آن    ولتاژ بعبارت دیگر شد،   ایجاد    عایق درون

حدوددر 
mm

kV20 دمبدست آ. 

 
 الکتریکی نمونه های الستیک سیلیکونیپیرسازی   2 - 6

برای این کار صفحات سیلیکونی تحت ولتاژ متناوب              
 .مشخصات نمونه ها مشابه قسمت الف بود. ته شدندگذاش

. یدردگ کیلوولت تنظیم      20 اول ولتاژ روی        مرحله در
 نمونه ها به عنوان معیاری برای پیر شدن         ضریب تلفات عایقی  

 از  پس .شددر فواصل زمانی مختلف اندازه گیری            عایق

 درجه
 حرارت

C° 

400 450 500 550 

 عمر
 مفید

 )ساعت(

45 17 7 4 
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حاصل در کیفیت نمونه ها         تغییری    ساعت  50گذشت  
 .دگردین

 کیلوولت  30 ولتاژ   تحت ساعت   50 بعدی به مدت      نمونۀ
 عایقی آن   تلفاتضریب  تغییرات  ، ولی این بار هم      ه شد گذاشت

در حدود   سومنمونه  ولتاژ اعمالی به    . دقابل اندازه گیری نبو   
. تنظیم گردید  کیلوولت 36اژ شکست سطحی یعنی حدود      ولت

این ضریب تلفات عایقی     در   ،ساعت  50پس از گذشت     
 ) . 8شکل  (نیز تغییر محسوسی مشاهده نشدنمونه 

 
 

0.001

0.003

0.005

0.007

0.009

15 20 25 30 35 40

ولناژ متناوب اعمالي (آيلوولت)

قي
عای

ت 
لفا
ب ت

ری
ض

 
 . ساعت50ضریب تلفات عایقی الستیک سیلیکونی پس از اعمال ولتاژهای مختلف به مدت  : 8شکل 

 
 
 

 متناوب، در    ولتاژاعمال    که این امر نشان دهنده آنست      
 به تنهایی قادر به پیر سازی تسریعی           حدود مقادیر معمول،  

 .ی نمی باشدسیلیکونعایق های 

 پیر سازی  زمان IEC 61109 استاندارد   وIEEE مدارکدر  
  به مدت  ینمک ساعت و آزمایش مه      3500 سیلیکونی   الستیک

 . ساعت تعیین گردیده است1000

 
ق از طریق آزمایشهای پیری     تخمین طول عمر عای    3 - 6

 :حرارتی

برای تخمین طول عمر یک عایق، اولین مرحله تعریف             
پیدا کردن معیار صحیح در این رابطه، شرط        . معیار پیری است  

اصلی عمریابی نزدیک به واقع بوده و در عینحال کاری مشکل           
 عایق  یک  در ممکنست این معیار و حد عددی آن         . است

معیارهای مختلفی را می     .وت باشد نسبت به عایق دیگر متفا     
شاید هم دقیقتر آن     . توان برای پیری یک عایق تعریف کرد        

در اینصورت  .  ترکیبی از این معیارها را در نظر بگیریم        باشدکه
 .وزن دادن به معیارهای مختلف کاری الزم و دقیق است

در این تحقیق ضریب تلفات      همانگونه که قبال ذکر شد،        
ه تعیین پیری در نظر گرفته شد و حد           عایقی بعنوان مشخص  

 رسیدن به پایان عمر عدد یک صدم تعیین              برای پیرشدگی
 .گردید

البته ضریب تلفات عایقی در مورد عایقهایی مثل روغن یا           
کاغذ روغن نمیتواند به تنهایی عامل خوبی برای تشخیص             
پیری باشد، زیرا رطوبت و کثافت دو عامل عمده برای باال              

اما در مورد    . لفات عایقهای مزبور هستند     بردن ضریب ت   
الستیک سیلیکونی از آنجاییکه این عایق قابلیت زیاد جذب            
رطوبت ندارد و پیرسازی نمونه های ما نیز در دماهای باال               
بدون وجود رطوبت صورت گرفته، و از سوی دیگر کثافت            
سطحی نیز روی نمونه ها وجود نداشته، لذا پارامتر مزبور              

 عنوان معیاری قابل قبول برای پیری نمونه ها در             میتواند به 
 .نظر گرفته شود

(یکـی از روشـهای تخمیـن طول عمر مواد، قانون آرنیوس           
Arrhenius (   ــرد آن در عایقهــای الکتریکــی توســط و کارب

نمونه هایی از کاربرد این . است ) Thomas Dakin(داکیـن 
  ] 8و    7[ قـانون در دو نـوع عایق توسط نگارنده در مراجع            

طبق نظریه آرنیوس، واکنشهای شیمیایی تابع      . آورده شده است  
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 و این تابعیت از نوع اکسپونانسیلی یا        هسـتند  حـرارت درجـه   
 فرایند پیری   نمودکهتومـاس داکین چنین بیان      . نمایـی میباشـد   

.  واکنش شیمیایی درازمدت است    یک نیزعایقهـای الکتریکـی     
در دماهای مختلف،   لـذا میـتوان بـا پـیر کردن مصنوعی عایق            

تحت شرایط و تنشهای سخت مورد نظر، و اندازه گیری زمان           
رسیدن به پایان عمر در هریک از این دماها، عمر واقعی عایق            
. را در شرایط معمول کار دستگاه از طریق برونیابی تخمین زد          

شـرط ایـن امـر آنسـتکه پدیده پیری عایق مورد نظر در قانون        
 تحقیق صدق نمودن پیری حرارتی      برای. آرنیوس صدق نماید  

داکین -الستیک سیلیکونی در قانون آرنیوس، از رابطه آرنیوس       
  درجــه T طــول عمــر عــایق و tیــم کــه در آن نموداســتفاده 
 : استکلوین حرارت

 )exp( 2

T
KAt = 

 
 :اگر از طرفین این رابطه لگاریتم بگیریم، خواهیم داشت

T
K

KtLog 2
1)( +=

 
ر نمودار لگاریتم طول عمر را بر حسب عکس             حال اگ 

 رسم کنیم، یک خط راست بدست           کلوین حرارتدرجه  
به عبارت دیگر اگر نقاط حاصل از آزمایش پیری         . خواهد آمد 

در نمودار فوق بر یک امتداد واقع شوند، میتوانیم نتیجه                 
لذا میتوانیم با   . بگیریم که قانون آرنیوس در اینجا صادق است       

طول عمر عایق   ) Extrapolation( روش برونیابی    زا استفاده
 درجه  50-40حدود  (سیلیکون رابر را در دمای کار معمولی         

 .از روی نمودار فوق بدست آوریم) سانتیگراد

، )7شکل(با اعمال داده های حاصل از آزمایشهای پیری            
 این نمودار    . بدست می آید    9نمودار آرنیوس مطابق شکل       

اگراف رسم گردیده و یک خط مستقیم        بکمک نرم افزار کالید   
 .بخوبی بر نقاط آزمایش برازش گردیده است

 

 
 .تحقیق آرنیوس برای داده های آزمایش پیری حرارتی در این نمودار : 9شکل 
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 به دست   را 2Kو1K می توان ضرایب      این نمودار   روی از
 :آورد

    4144 = 2K    1 =-4 /47       وK 

 : خواهیم داشتنتیجه در

47.44144)( −=
T

tLog 

توان عمر  ی را خواهیم داشت و م      8 شکل    آن نمودار  از که
در  آورد که نتایج آن      دستمفید را در دماهای پایین تر نیز به          

 : آمده است3جدول 

 .عمر نمونه های الستیک سیلیکونی در دماهای مختلف : 3جدول 

 
 :  خالصه و نتیجه گیری- 7

در این تحقیق، تاثیر شرایط مختلف محیطی بر روی                
یکونی مورد بررسی   مشخصات و نحوه پیر شدن الستیک سیل       

نشان داده شد که اعمال ولتاژ به تنهایی تا حدود           . قرار گرفت 
ولتاژ شکست سطحی نمونه ها، در کوتاه مدت تاثیری بر               

 توجه به نتایج به دست آمده از        بازیرا    . پیری این عایق ندارد   
 در طول مدت    ضریب تلفات عایقی   ،ی الکتریکی هاآزمایش  
 گفتوان    میتبنابراین  . است  شتهندا چندانی     تغییر پیرسازی

 و  شود نمی   ی پیر  دچار  سیلیکونی تنها با اعمال ولتاژ     عایقکه  
ز  ا ، وجود عوامل دیگری   برای این کار عالوه بر اعمال ولتاژ       

 پرتو فرابنفش نیز الزم     تابش آلودگی، مه نمکی، یا      قبیل گرما، 
 .است

 درجه سانتیگراد باعث     350درجه حرارت های باالتر از        
الستیک سیلیکونی    ) Degradation( یری و خرابی      پ

این پدیده از قانون آرنیوس تبعیت میکند و بکمک آن          . میشود
البته با توجه به    . میتوان طول عمر باقیمانده عایق را تخمین زد       

نوع ترکیب و مواد افزودنی متفاوت سیلیکون های موجود در           
و نیاز به    مقایسه کلی آنها بطور دقیق ممکن نیست            , بازار

 .بررسی و آزمایش موردی دارد

مطالعات انجام شده نشان میدهد که الستیکهای سیلیکونی         
باکیفیت می توانند عایق مناسبی برای استفاده در صنعت برق           

 .باشند

 : قدردانی- 8
بدینوسیله از همکاری آقایان مهندسین محسن قهرمانی و          

همچنین از  . دحمید باطبی در انجام این تحقیق قدردانی میگرد       
همیاری و پشتیبانی دفتر محترم فنی معاونت نظارت بر توزیع           
شرکت برق منطقه ای تهران و آزمایشگاه فشارقوی دانشگاه           
صنعت آب و برق شهید عباسپور تقدیر و تشکر بعمل می               

 .آید
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