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No. F-15-AAA-0000 

به منظور  عيتوز يدر تلفات شبكه ها وبيمع يسهم مقره ها نيتخم
 كاهش تلفات  يجهاد تيريمد

 

 موسي ابوترابي، پيمان نادري، مهرداد طرفدار حق

  واحد بروجرد -دانشگاه آزاد اسالمي
  بروجرد

  

 موسي ابوترابي

  شركت توزيع برق استان گلستان
  گرگان

 
 

قابل قبول در  ريغ يا دهيدبه عنوان پ يكيتلفات الكتر —چكيده 
. قرار گرفته است يمورد توجه جد رياخ يدر سالها عيتوز يشبكه ها

هستند كه هر كدام  يفن ريو غ يدر دو نوع فن عيتوز يتلفات شبكه ها
 عيتوز زاتيدر تجه ييجز هيتخل. شوند يرا شامل م يعوامل متعدد
تلفات در  ادجيدارد ، سبب ا زاتيتجه يوكه ر يبيتخر تيعالوه بر ماه

و  يفرسودگ زانيم زات،يتلفات بنابر ساختار تجه نيشبكه خواهد شد، ا
هر . است شيو قابل افزا ريمتغ يمانند رطوبت و آلودگ يطيعوامل مح

اندك و قابل  اريالمان از شبكه بس كيتلفات رخ داده در  زانيچند م
و  يطيبر اثر عوامل مح كه ييصرف نظر است ، اما تعدد المانها

 يخود شاهد هستند، سبب م يرا بر رو ييباال ييجز هيتخل ،ياختارس
نكته . كرده و به آن توجه شود دايپ تياهم انيم نيشود مقوله تلفات در ا

آن است كه به سبب اثرات  ييجز هياز تخل يمهم در خصوص تلفات ناش
تلفات  زانيو م هيمربوطه، شدت تخل زيتجه يرو ييجز هيتخل يبيتخر
 يها انيجر يآشكارساز. ابدي يم شيصورت مستمر افزاآن به  يرو
مدار  كياست كه به كمك  دهيچيپ يمهم و امر اريبس هيتخل نياز ا يناش

و به صورت  يسطح مقره نمونه بردار يرو يخزش انيجر يكيالكترون
محاسبات  يباق. قابل مشاهده شد لوسكوپياس يشكل موج بر رو كي

  .شدانجام  يآشكار ساز نيهم اسبر اس

كاهش تلفات  - عيتوز يشبكه ها -ييجز هيتخل —هاي كليدي  هواژ
  يكيسرام هاي مقره –

 مقدمه -1

تلفات الكتريكي به عنوان پديده اي غير قابل قبول ، اثرات زيانباري را 
بر روي سيستم توزيع انرژي الكتريكي به سبب كاهش منافع اقتصادي 

ژي الكتريكي ، مهمترين گام در كاهش تلفات انر. ايجاد مي كند
عوامل . شناسايي عوامل موثر بر افزايش تلفات در شبكه ها مي باشد
شناسايي . موثر در تلفات به دو گروه فني و غير فني تقسيم مي شوند

هر . و رفع عوامل فني معموال كم هزينه تر و سريعتر قابل اجراست 
عبور  چند نبايد از تبعات اجتماعي و عواقب امنيتي اين مهم به سادگي

كرد اما همانطور كه اشاره شد از نظر فني، رفع اين عوامل بسيار ساده 
تخليه جزيي به . تر  و كم هزينه تر از عوامل فني افزايش تلفات است

عنوان پديده اي نامطلوب در شبكه هاي توزيع، عمدتا بر روي عايقها 
 با توجه به اثرات تخريبي كه اين پديده بر روي سالمت. رخ مي دهد

و عمر تجهيزات دارد، نبايد به سادگي از كنار عوامل موثر بر افزايش 
  .اين پديده عبور كرد

در اين مقاله اثبات شده، تخليه جزيي در كنار همه نتايج نامطلوبي كه 
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شناسايي عمده . دارد، تلفات شبكه هاي توزيع را نيز افزايش مي دهد
براي شناسايي و داليل بروز تخليه جزيي و اتخاذ راهكاري مناسب 

آشكار سازي جريان خزشي ناشي از تخليه جزيي در اين مقاله بررسي 
و ضمن ارايه راهكاري مناسب براي اندازه گيري جريان خزشي، 

  .مقدار تلفات نيز از اين طريق محاسبه و تخمين زده شد

  عيتوز يتلفات شبكه ها -2
سط آغاز و به پايانه شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي از خروجي پستهاي فشار متو

در اين ميان . دستگاههاي اندازه گيري انرژي تحويلي به مشتركين ختم مي شوند
انرژي الكتريكي در سطوح ولتاژي فشار متوسط و ضعيف و از طريق خطوط هوايي 

. كيلو ولت در ميان مشتركين توزيع مي شود 0.4/20و زميني و پستهاي كاهنده 
هاي فوق توزيع منطبق بر مجموع انرژي فروخته شده اندازه انرژي تحويلي در پست

اختالف انرژي تحويلي در پستهاي فوق توزيع با مجموع . به مشتركين نمي باشد
.انرژي فروخته شده به مشتركين را تلفات سيستم هاي توزيع مي نامند  

اين تلفات ناشي از عوامل متعددي قابل رخداد است كه بنابر ماهيت اين عوامل ، 
:ت شبكه هاي توزيع را به دو نوع تلفات فني و غير فني تقسيم مي كنندتلفا  

   يفن ريتلفات غ -2-1
تلفات غير فني كه تلفات تجاري نيز ناميده مي شود بيانگر نقص در سيستم هاي 

:عمده اين داليل عبارتند از. توزيع نبوده و معموال به داليل انساني رخ مي دهد  
رش يا گزارش غير واقعي از ارقام ثبت شده در عدم گزا: خطاي شماره برداري  -1

كنتورهاي منصوبه در محل تحويل انرژي به مشتركين سبب عدم محاسبه ميزان 
.انرژي تحويل شده به مشتركين ياد شده در آمار انرژي فروخته شده مي شود  

خرابي دستگاههاي اندازه گيري كه : خرابي يا دستكاري در لوازم اندازه گيري -2
ه صورت عمدي از سوي مشتركين صورت مي گيرد منجر به كاهش يا عدم بعضا ب

.ثبت انرژي تحويلي و كم شدن مبلغ قبض انرژي فروخته شده مي شود  
بعضا افراد به داليل مختلف قابليت اشتراك ): انشعاب مستقيم( سرقت انرژي  -3

مستقيم به شبكه  اين افراد با اتصال. برق را ندارند يا از دريافت ان امتناع مي كننئ
توزيع بدون هماهنگي با مديريتهاي اجرايي مرتكب اين تخلف مي شوند كه طبيعتا 

.انرژي تحويلي به ايشان در هيچ سيستمي ثبت و درج نمي شود  
بعضا مطالبات وصول نشده را هم چزو تلفات سيستم به حساب  -4

 مي اورند كه اين مورد در صورت محاسبه مالي انرژي فروخته شده
قابل احصا است و از منظر كيلو وات ساعت انرژي تحويلي و 

  .فروخته شده تلفات سيستم محسوب نمي شود

  تلفات فني -2-2

شبكه هاي توزيع بنا بر ماهيت تجهيزات بكار رفته ، در هر سطح ولتاژي موجب 
اتالف انرژي الكتريكي و هدر رفت آن به صورتهاي مختلف گرما ، نور و صوت مي 

الف انرژي در شبكه هاي توزيع به صورت گرمايي است كه موارد عمده ات. شود
:مهم آن عبارتند از  

بنابر ساختمان ترانس و نوع مواد بكار رفته در : تلفات در ترانسهاي توزيع -1
ساختار داخلي آنها، ترانسهاي توزيع موجب بروز تلفات در حالتهاي بارداري و بي 

الحظه است و ساختار معمول ترانسهاي سطح اين تلفات قابل م. باري مي شوند 
درصد از كل  35تا  30بكار رفته در شبكه فعلي كشور سبب شده تلفات ترانس 

.تلفات فني شبكه را به خود اختصاص دهد  
بنا بر ميزان جريان عبوري و ميزان كهولت يا عدم خلوص هادي، تلفات : هاديها -2

.اهمي به صورت گرما در اين هاديها رخ مي دهد  
سبب افزايش مقاومت الكتريكي در محل اتصال و بروز تلفات : اتصاالت سست -3

.الكتريكي به صورت گرما مي شود  
كمبود شدت ميدان الكتريكي ما بين آند و : تخليه جزيي در تجهيزات توزيع -4

كاتد، سبب مي شود شرايط براي تخليه كامل به وجود نيايد، در اين حالت، تخليه 
-ئي از طول عايق انجام مي شود و شكست كامل عايق صورت نميدر قسمتي يا جز

(اين نوع تخليه به نام هاي تخليه جزئي . گيرد Partial discharge و يا كرونا ) 
)Corona(  تخليه جزئي معموال بصورت تعداد بسيار زيادي جرقه . مطرح مي باشد

اموش دليل خ. هاي كوتاه و كوچك است كه سريعا روشن و خاموش مي شوند
شدن آنها اين است كه مقاومت مدار تشكيل شده زياد است و در شرايط خطوط 

توزيع هوايي، مقاومت قسمتي از گاز هواست كه شرايط تخليه مستقل در آن وجود 
تخليه جزئي با پخش امواج الكترومغناطيسي بعنوان منبع پارازيت براي راديو . ندارد

ت خورده شدن عايق در محل تخليه و تلويزيون و مخابرات محسوب شده و بعل
ضمنا تلفات حاصله در . جزئي در كوتاه شدن عمر مفيد تجهيزات نيز موثر است

محل تخليه جزئي نيز بعنوان عنصري نامطلوب در خطوط توزيع مطرح مي باشد 
تخليه الكتريكي چه به صورت كامل يا جزيي عمدتا در محل جداسازي ].  3[

سركابلها، بوشينگ . مين در تجهيزات توزيع رخ مي دهدپتانسيل فاز از پتانسيل ز
و مقره هاي كششي عمده نقاط قابل توجه در اين  سوزنيترانسها، مقره هاي 

.خصوص مي باشد  

بررسي تخليه جزيي در مقره هاي سراميكي و  -3
  :عامل موثر بر افزايش آن

ده براي با توجه به سطح ولتاژ خطوط توزيع و نيز فاصله خزشي در نظر گرفته ش
هر يك از تجهيزات فوق الذكر ، وقوع تخليه جزيي بر روي اين تجهيزات در 

.شرايط نرمال و با آلودگي پايين بسيار كم و نزديك به صفر است  
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اعم از تغيير شكل و يا ( اما در شرايط بروز عيب مكانيكي بر روي اين تجهيزات
ا بر ميزان عيب،تخليه و يا آلودگي محيط، بن) شكستگي ها و ترك برداشتن چترك

.جزيي تا حد قابل توجهي افزايش مي يابد  
از سوي ديگر نگاهي گذرا به تجهيزات ياد شده در باال از منظر ميزان تعدد 

بكارگيري آنها در شبكه هاي توزيع آشكار مي سازد كه مقره ها علي الخصوص 
ت به بوشينگها داراي تعدد بكارگيري بسيار بيشتري نسب) سوزني( مقره هاي عبوري 

.يا سركابلها هستند  
پايه اعم از بتني، چوبي و  113698با توجه به آمار شبكه هاي توزيع برق گلستان،  

با . فلزي در شبكه هاي توزيع برق اين استان نصب و در حال بهره برداري است
مقره  41094مقره در هر يك از اين پايه ها، مي توان عدد  3توجه به نصب حداقل 

.را لحاظ نمود سوزنياز كششي يا اعم   
مقره هاي موجود در شبكه هاي توزيع از انواع سراميكي، شيشه اي و پليمري هستند 

 سوزنيمقره هاي . كه در اين مقاله مقره هاي سراميكي مورد آزمايش قرار گرفته اند
 منصوبه در شبكه توزيع برق استان گلستان از منظر ساختار مكانيكي از دو نوع 

يكپارچه ) الف  
دو تكه ) ب  

سانتي  48هستند كه فاصله خزشي استاندارد در هردو مدل ذكر شده 
    )1. (متر مي باشد

 جاديسبب ا يكيالكتر يانرژ يهاد يها ميس يبر رو  Vوقوع ولتاژ
 Eو  V نيرابطه ب. در اطراف آن خواهد شد E يكيالكتر دانيم

  :شود¬يم فيتعر ريبصورت ز

)1(                     
d

v
E                                        

  

منبع  گريبعبارت د ايو  ياست كه با دور شدن از هاد يبدان معن نيا
 يرابطه در طراح نياز ا. شود¬يتر م فيضع يكيالكتر دانيولتاژ، م

 يطراح يمقره به گونه ا ياستفاده شده و چترك ها يمقره ها بخوب
 هيو پا) بعنوان منبع ولتاژ خط( يهاد نيب ياصله خزشكه ف شود¬يم

. ابدي شيافزا يبه اندازه كاف) نيولتاژ مرجع زم انبعنو(مقره  يفلز
و صفحه ولتاژ  يكره هاد نيرابطه فاصله ب 2نمودار شكل شماره 

ولتاژ شكست  ايو ) a( يجزئ هيمرجع را در هوا با ولتاژ شروع تخل
)b  (دهد يم شينما.  

   
  هيفاصله در شروع تخل شيافزا ريتاث :1 شكل

a- يجزئ هيتخل b - 2[كامل هيتخل[.  

. موثر است يجزئ هيها هم در تخل قيكه اشاره شد جنس عا همانگونه
در واقع . اشاره كرد هيتخل انيتوان به جر يم تيواقع نيا هيتوج يبرا

 اريبه تعداد بس توان¬يو سوزن مقره را م يهاد نيب يقيفاصله عا
به هم متصل  ينمود كه بصورت سر هيتشب يكيامپدانس الكتر ياديز

جنس  رييتعداد امپدانس ها و تغ شيفاصله سبب افزا شيافزا. شده اند
اگر . شود يامپدانسها م نيشدن اندازه تك تك ا اديسبب كم و ز قيعا
v با سوزن مقره و  يهاد لياختالف پتانسZt  مجموع امپدانس ذكر

  :ميشده باشد، دار

)2(                                
t

pd Z

v
I                       

و  Ztسبب كاهش  يكاهش فاصله خزش vصورت ثابت بودن  در
سطح  يبر رو يضمنا نشستن آلودگ. شود يم Ipdاندازه  شيافزا

 رييرطوبت سطح مقره سبب تغ شيو افزا يسيخ ايچترك مقره و 
شود و  يهوا م قينسبت به عا Ztهش در سطح مقره و كا قيجنس عا
محاسبه  يبرا. را به دنبال آن خواهد داشت Ipd شيافزا تيدر نها

 عيمقره مورد نظر در طول خط توز يتلفات توان بر رو زانيم
  :استفاده كرد رياز رابطه ز توان¬يم

)3(                           )(3 pdpd IVP                   

 يسطح مقره، شكستگ يرو يجزئ هيوامل موثر در تخلع انيم از
، )يو كاهش فاصله خزش يشكل ظاهر رييتغ( نييباال و پا يچترك ها

سطح  يرو ينشستن آلودگ زيسطح مقره و ن يرطوبت بر رو شيافزا
  .شد يمقاله بررس نيمقره در ا
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  يخزش انيجر شيچترك ها بر افزا يشكستگ ريتاث -3-1

مقره  نييپا ايچترك باال  يشكستگدر صورت  2شكل شماره  مطابق
. ابدي يم رييتغ 'd اي dبه مقدار ) D( يطول فاصله خزش لوولت،يك 20

بزرگتر از  اريبس Dمشخص شده است اندازه  3همانطور كه در شكل 
 يكيالكتر دانيم 1صورت مطابق رابطه  نيدر ا. است 'd اي dاندازه 

 شيچترك افزا يتگنوك سوزن مقره بر اثر شكس رد Vاز ولتاژ  يناش
  Ipd يخزش اني،  جر Ztو كاهش  2لذا با توجه به رابطه . ابدي يم

لذا . شود يم اديز Ppd 3و بر اساس رابطه  افتهي شيبشدت افزا
كاهش تلفات  ياز راهكارها يكيچترك شكسته  يمقره ها ضيتعو

  .در طول خط است

  

  

  

  

b                                                            a       
چترك  يشكستگ: a -چترك شكسته يدر مقره ها يطول فاصله خزش 2 شكل   

  مقره سالم : : b  نييباال و پا

  يخزش انيجر شيو رطوبت بر افزا يآلودگ ريتاث  -3-2

روي مقره كامالً آلوده تابع مسير نشتي در طول سطح  يجزئ تخليه
لوده ميشوند، تخليه در در مقره هايي كه بصورت تكه تكه آ. مقره است

وجود . مسير آلوده تابع مسير نشتي در قسمت آلوده سطح مقره است
قطرات آب و اليه هاي آلودگي شدت ميدان الكتريكي را روي سطح 

بنابراين مطالعه توزيع پتانسيل وميدان . هدمقره ها افزايش ميد
 الكتريكي در مقره ها، تحت شرايط مرطوب و آلوده، براي درك عميق

  .ناشي از آلودگي بسيار مهم است يسطح هيشروع مكانيزم تخل

ناشي از آلودگي و  يسطح هيآب نقشهاي متعددي در تخل قطرات
  :پيري مقره ايفا ميكند كه عبارتند از

قطرات به علت پرميتيويته و رسانايي بااليشان ميدان   -1
  .الكتريكي را بشدت زياد ميكند

رات آب، مواد چتركهاي تخليه هاي كروناي سطحي از قط  -2
  .ميكند بيمقره را تخر

تخليه كرونا خاصيت آبگريزي در قسمتهايي از سطح را از   -3
  .بين مي برد و سبب گسترش قطرات و بهم پيوستن آنها ميشود

بررسي آزمايش انجام شده بر روي مقره  -4
سراميكي به منظور تعيين ميزان تلفات ناشي از 

 تزريق ولتاژ

درجه سلسيوس و  28آزمايشگاهي با دماي  اين تست در شرايط
حفاظت بكار . انجام شد KVA 5استفاده از ترانس افزاينده با قدرت 

گيري شده روي مدار اين سيستم تزريق ولتاژ اجازه عبور جريان بيش 
ضمنا براي آشكارسازي جريان تخليه جزيي . را نمي داد A 0.14از 

 60مدار نشتي سنج شامل ديودهاي زنر روي سطح مقره از سيستمي با 
 510ولتي بهمراه يك مقاومت خالص  200ولتي و يك وريستور 

   .اهمي استفاده شد
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 ACتست تزريق ولتاژ :  3شكل 

 
 

  مراحل انجام آزمايش:  4شكل  

 

  سنج يمدار  نشت:  5شكل  
شماي تك خطي مدار اين دستگاه به صورت شماتيك مداري ذيل 

  :مي باشد

   
 

  سنج ينشتشماتيك مدار : 6شكل  
براي بازيابي اين اطالعات و رسم شكل موج هاي مورد نظر در نرم 

به شرح ذيل كدنويسي  mfileدستوراتي در قالب يك  matlabافزار 
 :شد

  

closeall;clear all;clc; 
tic 
[Im1]=xlsread('F:\mousa\seminar\Final\ALL0001\A0001CH1.
csv'); 
[Im2]=xlsread('F:\mousa\seminar\Final\ALL0001\A0001CH2.
csv'); 
Vm1=Im1(17:4016,:); 
im1=Im2(17:4016,:); 
t=Vm1(:,1);V1=Vm1(:,2);I1=im1(:,2); 
v1=(V1/6000); 
i1=(I1./510); 
s=max(v1); 
a=max(i1); 
figure(1); 
plot(t,i1,'b'); 
xlabel('Time(s)'); 
ylabel('I[mA]'); 
figure(2); 
plot(t,v1./i1) 
xlabel('Time(s)'); 
ylabel('Z[ohm]'); 

  

: نوع آلودگي بكارگيري شده در اين آزمايش از تركيب زير بود
گرم نمك محلول در يك ليتر آب مقطر  20گرم كائولين و  40مخلوط 

  .اين محلول معادل آلودگي سبك بر روي سطح مقره بود. بود
توجه شرايط آلودگي مقره، دو  براي بررسي تاثير ميزان شكستگي چترك مقره با

و  1مقره معيوب و نيمه معيوب با فاصله هاي خزشي متفاوت مطابق جدول شماره 
بررسي و تست شد 2  

 

 
مقره هاي آلوده شده در شرايط آزمايشگاهي:  7شكل    

  با شكستگي كم  مقره -4-1
در  مرحله اول از آزمايش يك مقره نيمه معيوب با فاصله خزشي 

  در سه حالت سانتي متر 30.5
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  خشك و تميز) الف

  مرطوب و بدون آلودگي اضافي ) ب

  با آلودگي مرطوب  )  ج

نتايج اعداد ثبت شده از روي . قرار گرفت ACمورد تزريق ولتاژ  
  :اسيلوسكوپ به شرح ذيل مي باشد

 با شكستگي كم مقره درحالتAC ولتاژ قيتزر مختلفي وهايسنار:  1جدول  

 
آمده امپدانس حاصله با تقريب بااليي هر چند در نتايج بدست 

مشاهده مي شود شكل موج  9شكل خازني دارد اما در شكل شماره 
جريان تا حد بااليي از پيش فاز بودن خارج و به صورت جريان اهمي 

شكل موج جريان به ترتيب ذكر شده در تصاوير . نزديك شده است
  .آمده است 9تا  8شماره 

مي توان ادعا نمود در شرايط هواي با توجه به جدول شماره دو 
مرطوب كه آلودگي به صورت طبيعي روي سطح مقره نشسته 

در ساعات ابتدايي شب و سحرگاه معموال اين شرايط براي (است
بر روي هر مقره با عيب مشابه ) هواي منطقه گلستان ايجاد مي شود

  .وات تلفات انرژي رخ مي دهد 4. 22حداقل 

 

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08
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]

 

 با شكستگي كم مقره سطحي برروخيس  درحالت ينشت انيجر:  8شكل 

 
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08
-6

-4

-2

0

2

4

6

8
x 10

-4

Time(s)

I2
2[

m
A

]

 

 با شكستگي كم مقره سطحي بررووآلوده  سيخ درحالتي نشت انيجر:  9شكل  

  مقره با شكستگي محسوس -4-2

در  مرحله دوم از آزمايش يك مقره دو تكه با شكستگي محسوس كه 
مقدار استاندارد يك % 55سانتي متر و حدود  27.5در آن فاصه خرشي 

  مقره است در سه حالت

  خشك و تميز) الف

  مرطوب و بدون آلودگي اضافي ) ب

  با آلودگي مرطوب  ) ج 

ترتيب آزمايشها مانند حالت قبل . قرار گرفت ACمورد تزريق ولتاژ   
نتايج اعداد ثبت شده از روي اسيلوسكوپ به شرح ذيل مي . بود
  :باشد

نام 
 تجهيز

 وضعيت تجهيز

ولتاژ 
اعمال
ي 
)kv 

ac( 

جريان 
خزشي 
)uA( 

فاصله 
خزشي 
)cm( 

ploss 
(W) 

مقره 
 دو تكه

شكستگي 
 جزيي

خشك 
 5.4 30.5 270 20 و تميز

 19 30.5 950 20 خيس

خيس 
 22.4 30.5 1120 20 و آلوده
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با شكستگي  مقره درحالتAC ولتاژ  قيتزر مختلفي وهايسنار: 2جدول  
  محسوس

تصاوير شبيه سازي شده شكل موج جريان خزشي روس سطح  
ايزوله  مقره دو تكه كه چترك پايين آن به همراه قسمتي از لبه پاييني

تا  10ساز محل استقرار سوزن مقره شكسته است ، در اشكال شماره 
 .نمايش داده شده است 12
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با شكستگي  مقره سطحي بررو زيوتم خشك درحالتي نشت انيجر:  10شكل  
  محسوس
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با شكستگي  مقره سطحي برروخيس  درحالتي نشت انيجر: 11شكل   
  محسوس
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با شكستگي  مقره سطحي رو برخيس و آلوده  درحالتي نشت انيجر:  12شكل  
  محسوس

با توجه به شرايط بحراني ايجاد شده براي جريان خزشي در اين  
حالت ، مي توان ادعا نمود كه عامل اصلي در تعيين مولفه هاي شكل 
موج جريان خزشي ، فاصله خزشي است كه در اين حالت از مقره 

حالت خشك و تميز در .آزمايش شده به حداقل خود رسيده است
شكل موج جريان شبيه سازي شده كامال از حالت يك موج سينوسي 
خارج شده و در نقاط صفر و پيك دچار اعوجاجات فراواني شده 

با اين حال، ريتم تغييرات جريان در كليه پريود ها تقريبا . است

نام 
 تجهيز

 وضعيت تجهيز

ولتاژ 
اعمالي 

)kv 

ac( 

يان جر
خزشي 
)uA( 

فاصله 
خزشي 
)cm( 

ploss 

(W) 

مقره 
 دو تكه

شكستگي 
 محسوس

خشك 
 3.2 27.5 310 20 و تميز

 17.6 27.5 880 20 خيس 

خيس 
 50 27.5 2500 20 و آلوده
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درجه پيش فاز  90هماهنگ مانده و جريان به صورت كامال مشهودي 
ان آثار شارژ و دشارژ ناشي از تخليه جزيي را در است و مي تو

نمايش خاصيت خازني در امپدانس قابل درك بر روي سطح مقره 
اين وضعيت در حالت بروز رطوبت بر روي سطح مقره .مشاهده نمود

به بروز جرقه هاي بيشتر روي سطح مقره و و افزايش محدوده زماني 
يان با اعوجاجات و هر چند اين پيك جر. در پيك جريان شده است

در اين شرايط ، شكل موج . تخليه هاي بيشماري همراه بوده است
درجه پيش فاز خارج شده و با  90جريان از حالت صرف خازني با 

گرايش زيادي به سمت اهمي شدن و همفازي با ولتاژ پيش رفته است 
درجه پيش  30هر چند مي توان در اين حالت شكل موج را حدودا 

  .فاز دانست

شكل موج جريان هاي خزشي روي سطح صرفا مرطوب مقره با 
مقدار % 55عليرغم آنكه فاصله خزشي  به  - شكستگي چترك پايين
اما هنوز داراي رفتار متقارن و قابل پيش بيني  - استاندارد رسيده است

اما در حالت وجود الودگي مرطوب روي .در پريودهاي ديگر هست
احساسي عوض شده و جريان با سطح مقره، شرايط به طرز قابل 

تقريب بااليي خاصيت اهمي را براي امپدانس مشاهده شده روي 
در مجموع هر چه الودگي و رطوبت  بر .. سطح مقره نمايش مي دهد

روي مقره چترك شكسته بيشتر مي شود، شكل موج امپدانس به 
سمت شكل موج يك مقاومت اهمي با اندازه اهمي حقيقي  بيشتر 

  . دپيش مي رو

در شرايط بروز آلودگي روي سطح اين مقره هاي آسيب ديده، حتي  
شكل موج جريان از حالت متقارن خارج شده و در سيكل مثبت، 
پريود  و دامنه بيشتري را طي مي كند كه منطبق بر عملكرد يك 

  .برابر پيك منفي است 1.5مقاومت خطي نيست و پيك مثبت تقريبا 

  .ن و ولتاژ تقريبا هم فاز هستنددر اين حالت، شكل موج جريا

با توجه به جدول شماره دو مي توان ادعا نمود در شرايط هواي 
مرطوب كه آلودگي به صورت طبيعي روي سطح مقره نشسته 

در ساعات ابتدايي شب و سحرگاه معموال اين شرايط براي (است
بر روي هر مقره با عيب مشابه ) هواي منطقه گلستان ايجاد مي شود

  .وات تلفات انرژي رخ مي دهد 50ل حداق

 دريف ينمونه واقع كي يرو جينتا يساز ادهيپ - 5
  فشار متوسط از استان گلستان

فشار متوسط استان  عياز خطوط توز يكي يكه بر رو يا يبررس
 :است ليگلستان انجام شده به شرح ذ

 لومتريك 20: يخط اصل يبيتقر طول

 اصله 830: مجموعا يو چوب يبتن يها هيپا تعداد

از كل % 5: محسوس بيو ع يشكستگ يدارا يمقره ها تعداد
 مقره ها

از كل مقره % 12: نامحسوس بيترك و ع يدارا يمقره ها تعداد
 ها

از  يتوان تلفات ناش يصورت گرفته م ACشيآزما جيتوجه به نتا با
 يبرا يوات 50خط با احتساب تلفات نيرا در ا وبيمع يمقره ها
 لينامحسوس به صورت ذ وبيع يبرا يوات 22.4و  يشكستگ

 :محاسبه نمود

                            830*3= 2490منصوبه   يمقره ها يبيتعداد تقر

 هستند  سوزنيمقره ها  نيعدد از ا 2400 ميكن فرض

 120محسوس    بيو ع يبا شكستگ يمقره ها يبيتعداد تقر
=0.05*2400  

 288امحسوس  ن بيبا ترك و ع يمقره ها يبيتعداد تقر
=0.012*2400  

P TOTAL loss= 12.451=22.4*288+50*120 

وات  لويك 12.5توان ادعا نمود  يحالت م نيتر نانهيدر خوشب يعني
 يدر مقره است كه تلفات انرژ بياز ع يخط ناش نيتلفات توان در ا

 . شود يرا در طول سال منجر م يوات ساعت لويك 109500

مگاوات و به   4بار حدودا  كيشده در پ اديفشار متوسط  عيتوز خط
از  يدرخواست يكيمگاوات توان الكتر 3طور متوسط در طول سال 

از % 0.41توان ادعا نمود  يلذا م. كند يم نيمصرف كننده ها را تام
بر اثر وقوع تلفات در مقره  يكيالكتر يانرژ عيشبكه توز نيتوان ا
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شده از شركت  هيار ارابا توجه به آم. رفت خواهدبه هدر  وبيمع يها
استان در سال  نيدر ا عيتوز يبرق گلستان ، تلفات شبكه ها عيتوز

 .بوده است% 16.2گذشته 

از % 2.5توان ثابت نمود  يشده در باال م ادياز آمار  يجمعبند با
 .است وبيمع يمقره ها يرياز بكارگ يناش عيتوز يتلفات شبكه ها

 بيضر زانيو م زاتيتجه يعموم تيشده از نظر وضع يبررس دريف
است  يآمار خوب ينشده در طول سال دارا عيتوز يخط و انرژ يخراب
نسبت  يشده برا ينيب شيبدست امده و پ جينمود نتا ديتاك يستيو با

خطوط  ياست و برا نانهيخوشب اريبس وبيمع يتلفات مقره ها
  .خواهد بود يترباال ارينسبت بس يفرسوده دارا

 گيري نتيجه -6

كه در اين تحقيق مشاهده شد، تلفات ناشي از تخليه جزيي  همانگونه
روي سطح مقره هاي معيوب به سبب تعدد اين نوع مقره ها قابل 
چشم پوشي نبوده و بايستي به آن به عنوان يكي از عوامل بروز تلفات 

هر چند مقره هاي سالم از اين نظر داراي تلفات قابل . توجه نمود
گي روي چترك مقره كه سبب كاهش چشم پوشي هستند، اما شكست

فاصله خزشي خواهد شد در كنار رطوبت هواي استان گلستان و 
. آلودگي محيز، تاثير بسزايي در افزايش تلفات شبكه هاي توزيع دارد

توجه ويژه به تعميرات پيشگيرانه و اتخاذ روشي مناسب براي 
ايش است شناسايي مقره هايي كه ميزان تخليه جزيي در آنها رو به افز

  .سبب خواهد شد تلفات از اين محل به حداقل برسد

   سپاسگزاري
بر خود واجب مي دانم از همكاري ها و مشاوره هاي آقايان دكتر 
محمد ميرزايي و رضا ابراهيمي در مراحل تدوين اين تحقيق تشكر و 

  .قدرداني نمايم

 عمراج
 

 يمقره ها ييجز هينقش تخل يبررس ". سيد محمد محيطي. موسي ابوترابي ]1[
به كمك دستگاه تستر  عيتوز يدر تلفات شبكه ها يكيسرام HVDC هجدهمين  "
92ارديبهشت . كرمانشاه. برق يروين عيتوز يكنفرانس شبكه ها  

، دانشگاه تهران، " يكيالكتر يفشار قو يمهندس يمبان " ،يمحسن نيدكتر حس ]2[
  1386چاپ سوم، 

]3[ آشكارسازي و اندازهگيري تخليه جزئي  "معاونت انتقال و ديسپاچينگ،  
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