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  كيلو وات و ارائه ٢٠بررسي علل اتصالي سر كابلهاي هوائي 

 راهكارهاي كاهش حوادث مشابه
 

 مهدي واشقاني فراهاني
 شركت توزيع نيروي برق شمال شرق تهران ـ امور ديسپاچينگ

 
 آمار و اطالعات، استهالك تجهيزات، كابل هوايي: كلمات كليدي

 
باشند و بررسي    هاي توزيع برق مي    ترين مشكالت شبكه    مهم ترين و  ها يكي از بزرگ     خاموشي :چكيده

 .علل بوجود آمدن آنها، خود در بهبود كيفيت انرژي برق ارائه شده، مؤثر خواهد بود
 .باشد آوري و مطالعه آمار و اطالعات مورد نياز مي اين امر نيازمند جمع

ي تجهيزات توليد، انتقال و توزيع،       رشد روزافزون مصرف برق، هزينه باالي توليد آن و استهالك باال            
ها  بخشد و جهت جلوگيري از اثرات مخرب خاموشي        استفاده بهينه از اين تجهيزات را اهميت ويژه مي        

هاي جلوگيري از ايجاد خاموشي مورد توجه خاص واقع           هاي پي در پي روي تجهيزات، راه       و كليدزني 
 . موجود هاي داده از  استفاده  ه، تحقيق و شوند جز با مطالع ها حاصل نمي حل اين راه. شود مي

 كيلوولت هوايي و زميني به طور توأم، يكي از ادوات مهم شبكه              ٢٠هاي   با توجه به استفاده از شبكه     
باشند كه جهت ارتباط بين دو شبكه هوايي و زميني بطور            هاي هوايي مي   توزيع فشار متوسط، سركابل   

 .ندگير اي مورد استفاده قرار مي گسترده
هاي هوايي   ها در شبكه توزيع فشار متوسط، سركابل        از آنجا كه يكي از داليل عمده ايجاد خاموشي          

باشد، لذا در اين مقاله سعي شده است به بررسي تعداد خطاها، علل آنها و همچنين انواع                            مي
جهت ضمناً راهكارهاي مناسبي     . هاي موجود پرداخته شود     هاي پرعارضه در ميان سركابل      سركابل

 . هاي مرتبط پيشنهاد شده است كاهش خاموشي
 

 مقدمه
اي يافته و در كليه جوامع صنعتي يا در حال توسعه، به             انرژي الكتريكي در جامعه كنوني اهميت ويژه      

 باشد و نقش بسزايي در پيشرفت جامعه بشري              ترين انرژي مطرح مي      ترين و پاك    عنوان مهم 
 .نمايد مي ايفا 

اي در   ه اين انرژي به حدي وابسته شده كه قطع آن موجب بروز مشكالت عديده              در ضمن انسان نيز ب    
 .زندگي روزمره خواهد شد
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هاي موجود است، ولي توليد، انتقال و توزيع آن هزينه بااليي              ترين انرژي  با اينكه اين انرژي از پاك      
 بهينه از اين تجهيزات را      كه اين امر استفاده   .  قيمتي دارد   داشته و نياز به تجهيزات پيشرفته و گران        

 .سازد نمايان مي
ها و اثرات مخرب آنها، از عوامل تخريب تجهيزات، شبكه و نيز زيان              هاي پي در پي، كليدزني     خاموشي

گردد و ضمناً استهالك سيستم توليد، انتقال و توزيع را باال خواهد برد و عمر                    ديدن مشتركان مي  
هاي اضافي بر ساختار اقتصادي كشور و            كننده هزينه   يابد كه خود تحميل     مفيد آنها كاهش مي    

 .باشد بخصوص صنعت برق مي
 ٣٣و٢٠(هاي فشار متوسط      هاي مهم در صنعت برق، خصوصاً سيستم توزيع، شبكه            يكي از شبكه  

 .باشد باشد كه داراي جايگاه مهمي در لينك توليد تا مصرف مي مي) كيلوولت
شود و جهت ارتباط       وايي و زميني توأماً استفاده مي        هاي فشار متوسط ه      در كشور ما از شبكه      

با توجه به اين امر كه يكي از علل          . شود هاي هوايي به زميني و بالعكس از سركابل استفاده مي           شبكه
هاي هوايي ميباشد، لذا     هاي ناخواسته در شبكه فشار متوسط، اتصالي در سركابل          مهم ايجاد خاموشي  

ها و نيز شرايط آب      هاي موجود و پي بردن به داليل بوجود آمدن اتصالي         با مطالعه دقيق و بررسي آمار     
هاي ناخواسته و برطرف كردن نقاط ضعف شبكه،            توان جهت پيشگيري از خاموشي       و هوايي، مي   

 .هاي پيشگيرانه را انجام داد اقدامات الزم و طرح
 

 نگاهي به آمارها و بررسي علل ايجاد اتصالي
 ٨١ تا   ٧٨هاي   وجود در مركز ديسپاچينگ توزيع شمال شرق تهران بين سال         ها براساس آمار م    بررسي

 . آورده شده است٢انجام شده است كه در نمودار شماره 
، به تفكيك علل عيوب      ٨١ تا   ٧٨هاي   هاي هوايي بين سال    در اين نمودار تعداد كل اتصالي سركابل       

نطقه و يا كارشناس تجزيه و تحليل شبكه        برداري هر م   ها توسط ناظرين بهره    اين علت . ارائه شده است  
بندي كليه   مورد بررسي قرار گرفته و به امور ديسپاچينگ اعالم گرديده است كه با بررسي و جمع                   

اي و نهفته وقايع كه باعث ناپايدار شدن شبكه شده، شناسايي و در               اطالعات تا حد زيادي علل ريشه     
 .هايي ارائه گرديده است حل جهت رفع آنها راه

 كيلو ولت   ٢٠هاي هوايي    توانند در بروز اتصالي روي سركابل      الزم به ذكر است كه داليل مختلفي مي        
 :نقش اساسي داشته باشند از جمله

نفوذ آب به داخل سركابل، كيفيت نامطلوب توليد و طراحي نامناسب سركابل، كمبود روغن سركابل،                
الصي و يا رطوبت در روغن سركابل، حذف          عدم آشنايي و مهارت كافي نصابين سركابل، وجود ناخ          

متعلقات عايقي سركابل، اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد صاعقه به خطوط هوايي، كليدزني، حاالت                 
 ....خازني شبكه و علل ديگر
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 :بندي گردد تواند به صورت زير دسته  كيلو ولت، مي٢٠هاي هوايي  اما بطور كلي داليل اتصالي سركابل
 تعيب تجهيزا) ١
 خطاي انساني ) ٢

توان در طراحي نامناسب و كيفيت نامرغوب لوازم توليدي و مصرفي در                    عيوب تجهيزات را مي     
باشد كه اين دو علت      خطاي نيروي انساني نيز خود گوياي واقعيت امر مي        . هاي هوايي دانست   سركابل

 . عمده ذيالً مورد بررسي بيشتر قرار خواهند گرفت
، C.K.Cهاي صفدر ساساني و      اشاره شود كه به علت استفاده زياد از سركابل         الزم است به اين نكته      

 .اند اين دو سركابل بيشتر مدنظر قرار گرفته
 
 عيب تجهيزات)١
  كيلوولت ٢٠هاي  طراحي نامناسب و كيفيت نامطلوب لوازم مصرفي سركابل) ١-١

ر مقابل فشارهاي مكانيكي و     هاي هوايي بايد د     كيلو ولت بخصوص سركابل    ٢٠هاي   بطور كلي سركابل  
 .الكتريكي بسيار مقاوم بوده و شرايط جوي خاص تاثير نامطلوبي بر عملكرد آنها نداشته باشد

از نظر الكتريكي مقره    . هاي آن ذكر گرديده است      كيلوولت عيب مقره   ٢٠هاي   ترين عيب سركابل   عمده
 موقت و گذراي ايجاد شده در شكه نيز         بايد عالوه بر تحمل ولتاژ نامي خط، نسبت به اضافه ولتاژهاي          

ترين مسير را    اي باشد كه بتواند طوالني      ضمناً شكل و وضعيت ظاهري مقره بايد بگونه         . مقاوم باشد 
البته شيارهاي ايجاد شده    ). فاصله خزشي (براي ممانعت از ايجـاد يا عبور قوس الكتريكي ايجاد نمايد           

اي باشد كه     شكست يا فاصله خزشي نبايد به اندازه        در سطح بيروني مقره جهت طوالني شدن مسير        
موجب كثيف شدن مقره و جمع شدن گرد و غبار و افزايش جريان خزشي گردد و يا باعث فشردگي                     

همچنين سطح  . خطوط نيروي ميدان الكتريكي و در نتيجه افزايش گراديان ولتاژ در آن نقطه گردد               
باشد كه از نشستن گرد و غبار و ديگر ذرات معلق در              اي صاف و صيقلي      خارجي مقره بايد به اندازه    

 .االمكان جلوگيري بعمل آيد، در ضمن نفوذ رطوبت نيز در آن كمترين امكان را داشته باشد هوا، حتي
هاي استفاده شده در شبكه فشار متوسط         بيانگر اين حقيقت است كه در انواع سركابل        ٢نمودار شماره   

در ارتباط  . دهد پذيرتر نشان مي   هاي مصرفي آسيب   ت به ساير سركابل    نسب .c.k.cبرق تهران سركابل    
دهد كه علل اصلي صدمه ديدن اين          هاي بعمل آمده نشان مي      با عملكرد اين نوع سركابل بررسي       

توان حساسيت آنها در برابر تغيير شرايط جوي، متخلخل شدن و يا ترك برداشتن                  ها را مي   سركابل
پذير بودن آن در برابر      در برابر تغييرات فصلي دما و آسيب      ) اف پالستيكي هاي شف  مقره(هاي آن    مقره

 .نفوذ آب دانست
 مورد اتصالي سركابل    ١٣٩ از مجموع    ٨١ تا   ٧٨هاي    بيانگر اين نكته است كه در سال       ٢نمودار شماره   

هاي نوع صفدر    آن مربوط به سركابل    % ١٠ و   .c.k.cمربوط به   % ٥٤ كيلوولت در حدود      ٢٠هوايي
 .شود هاي هوايي را شامل مي انواع ديگر سركابل% ٣٦اساني وس
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هاي شركت را شامل     از كل سركابل  % ١٠ كه در حدود     .c.k.cهاي   اين بدين معني است كه سركابل     
اند كه اين درصد باالي اتصالي،       ها را به خود اختصاص داده      از كل اتصالي سركابل   % ٥٤شوند حدود    مي

 .باشد ها در شبكه توزيع مي ابلمبين ضعف شديد اين نوع سرك
 .هاي مختلف ارائه شده است ها در سال  تعداد اتصالي انواع سركابل٢در نمودار شماره 

 
  كيلوولت٢٠هاي  اتصالي به علت نفوذ آب به داخل سركابل) ١-٢

 بدين معني كه در   . باشد هاي هوايي مي   نفوذ آب به داخل سركابل يكي از داليل ديگر اتصالي سركابل           
 .گردد اثر نفوذ رطوبت در روغن سركابل كارآيي روغن در قالب عايق سركابل دچار اختالل مي

بندي دقيق در زمان نصب سركابل و        تواند در اثر شكسته شدن كالهك سركابل، عدم آب         نفوذ آب مي  
 .دهد رخ باشد، بندي سركابل كه متاثر از نقص سركابل در برابر نفوذ آب مي يا نامناسب بودن قطعات آب

با نفوذ آب در سركابل،آب موجود در روغن، مسير اتصالي بين فازها را برقرار نموده و پديده اتصال                      
 حدود  ٨١ تا   ٧٨هاي   هاي هوايي در سال     مورد اتصالي سركابل   ١٣٩از مجموع   . كوتاه رخ خواهد داد   

هاي  بودن سركابل پذير   دهنده آسيب  آنها مربوط به نفوذ آب به داخل سركابل بوده كه نشان              % ٤٦
 ٣ و نمودار شماره   ١مطابق مقادير ثبت شده در جدول شماره        . باشد مصرفي در شرايط جوي باراني مي     

هاي   در اتصالي سركابل    .C.K.Cهاي   گردد كه در شرايط جوي باراني سهم سركابل           مشاهده مي 
همچنين با توجه   . شدبا مي% ٢٤هاي   و انواع ديگر سركابل   % ٥هاي صفدر ساساني     ، سركابل %٧١هوايي  

 در شرايط   .C.K.Cهاي   گردد كه باالترين نرخ اتصالي براي سركابل         مشاهده مي  ٣به نمودار شماره    
 . باراني بدست آمده است

 گيرد   دربرمي  را هاي نصب شده شركت از كل سركابل% ١٠باتوجه به اينكه اين نوع سركابل فقط حدود
 .دهد ل در برابر نفوذ آب مقاومتي از خود نشان نميشود كه اين نوع سركاب نتيجه گرفته مي

 
 خطاي نيروي انساني)٢
 اتصالي سركابل هوايي به علت كمبود روغن سركابل ) ٢-١

هاي ناشي از كمبود     تواند از بروز اتصالي    آنچه كه مسلم است، نگهداري و سرويس بموقع ساليانه مي           
 هادي كه در داخل سركابل قرار دارد، با نفوذ            افچرا كه ميدان الكتريكي اطر    . روغن، جلوگيري نمايد  

تدريجي روغن در داخل كابل، تقويت شده و هوا كه خاصيت عايقي كمتري نسبت به روغن دارد،                      
از طرفي تخليه جزئي در ولتاژ باال و عايق ضعيف در اطراف              . گيرد جاي آن را در داخل سركابل مي       

شود، كه ممكن است      قدار خود را داراست، شروع مي       هادي، جايي كه ميدان الكتريكي باالترين م         
 .استقامت عايقي در عرض چند ثانيه يا چند دقيقه بسته به ميزان تخليه جزئي درهم بشكند

هاي عادي   آيد هوا را كه قبالً تحت تنش        اضافه ولتاژهايي كه در اثر نوسانات شبكه قدرت بوجود مي           
هاي فوق سرانجام به شكست       دهدكه تنش  قرار مي تري   هاي بزرگ  قرار گرفته است در معرض تنش      

 .گردد كامل عايق و اتصالي سركابل منجر مي
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 عدم مهارت كافي نصابين سركابل) ٢-٢
بدون رعايت ضوابط علمي و     ) داخلي و هوايي  (ها   در حال حاضر همچون گذشته نحوه نصب سركابل        

گردد، به همين     به شاگرد منتقل مي    هاي جديد نصب سركابل، از استاد به       فني و بدون آشنايي با روش     
 .خاطر اين سيستم آموزشي همواره با كاهش كيفيت همراه خواهد بود

اي   كيلوولت، حرفه  ٢٠هاي   هاي با ولتاژهاي باال نظير سركابل        دانيم نصب سركابل    همانطور كه مي   
 نياز به طي    كامالً تخصصي است و در طي پريودهاي زماني مختلف، نيروي انساني شاغل در اين بخش              

ها، را دارد و آموزش      و همچنين ارتقاء سطح آموخته    ) نه عمومي (هاي آموزشي و بازآموزي خاص       دوره
 در اين بخش و به روزرساني اطالعات و دانش كاري، يكي از نيازهاي اساسي است كه توجه                           

 . طلبد خاص مي

 
 ها عدم استفاده از متعلقات عايقي سركابل) ٢-٣

 از اجزاء و متعلقات عايقي همچون نوارهاي عايقي، كاغذ كونيك و نوار متاليزه                عدم بكارگيري بعضي  
تواند از عللي باشد كه باعث ايجاد شكست عايقي و بروز اتصالي در               ها، مي  در هنگام نصب سركابل   ... و

 . گردد ها مي سركابل

 
 ها وجود رطوبت و ناخالصي در روغن سركابل) ٢-٤

ها به صورت منظم و بموقع باعث وجود رطوبت و ناخالصي در روغن               لعدم نگهداري و سرويس سركاب    
بطور كلي  . تواند باعث فرسودگي و پيري زودرس قدرت عايقي روغن گردد           شود كه مي   ها مي  سركابل

 .هاي حرارتي و الكتريكي است يكي از داليل فرسودگي روغن، قرار گرفتن در معرض تنش
داراي سطح تنش موثري است كه باالتر از آن تخليه جزئي            ) بلبه عنوان مثال روغن سركا    (هر عايقي   

ها  هادي هاي   هاي جزئي در يك سركابل، در لبه       تخليه. باشد بطور دائم و پيوسته در حال رخ دادن مي        
تخليه جزئي باعث ايجاد يك واكنش داخلي بين           . دهد كه بوسيله عايق احاطه شده است، رخ مي          

گردد كه اين امر به نوبه خود فرسودگي بيشتر روغن را سبب شده و                ميبارهاي آزاد و عايق در روغن       
 .پيوندد فرسودگي فوق نهايتاً به تجزيه روغن منجر و اتصالي سركابل بوقوع مي

 
 اقدامات پيشگيرانه و راهكارهاي كاربردي 

نرژي هاي ناخواسته و نيز ا هاي هوايي و در نتيجه كاهش خاموشي   جهت كاهش خطاي اتصالي سركابل    
 :توان راهكارهاي ذيل را پيشنهاد نمود توزيع نشده، مي

 .نظارت دقيق بر نحوه نصب سركابل .١
 .هاي با كيفيت باالتر استفاده از لوازم مصرفي و سركابل .٢
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تجزيه و تحليل دقيق علت معيوب شدن هر سركابل و ارائه راهكارهاي مشخص و مؤثر در                       .٣
 . برداري در مناطق ظرين بهرهجهت جلوگيري از بروز حوادث مشابه، توسط نا

 .هاي جديد و بهينه نصب سركابل بكارگيري روش .٤
 .اي نصب سركابل هاي آموزشي و بازآموزي حرفه برگذاري دوره .٥
 .سرويس و نگهداري منظم ساليانه .٦
 .هاي پرعارضه از شبكه و جايگزيني آنها با نوع مرغوب خروج سركابل .٧
ي حاوي شماره پالك، تاريخ نصب، سرويس، نام          هاي هواي  تهيه شناسنامه براي تمام سركابل      .٨

 .نصاب و ناظر
ارائه آمارهاي موجود به مديران و آگاهي آنها از وضعيت شبكه و ارائه پيشنهادهاي عملي جهت                  .٩

 .هاي مديريتي موثر گيري تصميم

 
 نتيجه

شتر هاي توزيع مورد توجه بي     هاي هوايي موجود در شركت      در اين مقاله سعي شد تا معضل سركابل        
هاي داخلي و هوايي را به تأملي بيشتر در جهت             هاي سازنده سركابل   اي شركت  قرار گيرد و تا اندازه    

البته در اين راستا بعضي از توليد         . هاي توليدي خود وادارد     رفع نقايص و معايب ساختاري سركابل      
 .دان هاي موثري برداشته كنندگان داخلي نيز در جهت رفع نقايص توليدات خود، گام

هاي پرعارضه،   توان دريافت كه كاهش استفاده از سركابل        ضمناً با نگاهي به آمارهاي ارائه شده، مي         
 .ها داشته است كه نمودارها خود گوياي اين امر هستند تأثير خوبي بر روي كاهش خاموشي

 
درصد اتصالي سركابل 
هوايي در هواي باراني 

 ها به كل اتصالي

تعداد اتصالي 
 در سركابل هوايي

وضعيت هواي عادي

تعداد اتصالي سركابل هوايي 
 در وضعيت هواي باراني

 نوع سركابل 
يف
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 در  هوايي  هاي كـل اتصالي سركابل   
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C.K.C صفدر ساسانى متفرقه 
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اتصالي سركابلهاي هوايي به تفكيك نوع سركابل 
٨١-٨٠-٧٩-٧٨ر سالعاي    ددر سالهاي 81-80-79-78
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C.K.C صفدر ساساني متفرقه 
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���� باراني ���� آفتابي 

اتصالي سركابلهاي هوايي 20 كيلوولت برحسب نوع سركابل و وضعيت جوي
٨١-٨٠-٧٩-٧٨در سالعاي    در سالهاي 81-80-79-78
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