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 هاي ترميم شده پرسالني با مواد پليمري  مقرهخواصبررسي 
 
 

 3 ، آرش پيامي2 نسترن رياحي، 1مجيد مركزي
  گروه پژوهشي مواد غيرفلزي–پژوهشگاه نيرو 

 
  پژوهشگاه نيرو– مدير گروه پژوهشي مواد غيرفلزي –كارشناس ارشد سراميك . 1

  پژوهشگاه نيرو–ه پژوهشي مواد غيرفلزي  گرو– كارشناس پژوهش –كارشناس ارشد سراميك . 2
 عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر-كارشناس ارشد پليمر. 3

 
  آسيب ديدگي–هاي پرسالني   مقره– سيليكون رابر – ترميم  :كليدي هاي واژه

 
 
 

 چكيده 
هاي پرسالني به دليل  شكست سطحي و ايجاد ترك در مقره

ناپذير  ها امري اجتناب رهخصوصيات ساختاري اين نوع مق
است، اين پديده خسارتهاي مالي فراواني را در خطوط انتقال 

آورد، لذا ترميم مقره آسيب ديده به  و توزيع به وجود مي
هاي گران قيمت مانند بوشينگهاي مورد مصرف  خصوص مقره

توانند مزاياي اقتصادي فراواني  در پستها، در محل نصب مي
 . به بار آورند

هاي  عه برروي انواع پليمرهاي بكار رفته در مقرهمطال
هاي سيليكون با توجه به  دهد كه الستيك پليمري نشان مي

خواصي چون آبگريزي، مقاومت الكتريكي باال، مقاومت 
هاي شيميايي و زيست محيطي در  مناسب در برابر خوردگي

بازه وسيعي از دما به همراه ويسكوزيته مناسب و قابليت هوا 
شدن در زماني كوتاه، آنها را به يكي از بهترين مواد پخت 

 .جهت ترميم مقره تبديل نموده است

اند كه در صورت ترميم مقره آسيب ديده  نتايج نشان داده
، در آزمون ولتاژ پايداري ضربه RTVبشقابي با ماده پليمري 

 و در آزمون KV 150توان به ولتاژي در حدود  صاعقه مي
رت در شرايط مرطوب به عددي در پايداري فركانس قد

 .  دست يافتKV 85حدود 
 
  مقدمه-1

هاي به كار رفته  هاي پرسالني يكي از انواع رايج مقره مقره
باشد كه در شكلها و انواع  در خطوط انتقال و توزيع مي

ترين  يكي از عمده. شوند مختلف ساخته و بكار گرفته مي
هاي مذكور   ي مقرهمشكالتي كه در حين نصب و يا كاركرد برا

تواند ناشي از برخورد  باشد كه مي دهد شكست آنها مي رخ مي
اجسام سنگين ، حمل و نقل و نصب، صاعقه، خرابكاري و 

از آنجا كه تعويض مقره آسيب ديده مستلزم . مانند آن باشد
باشد، خسارات و  قطع برق در خطوط انتقال و يا توزيع مي

ها  مقره.  بوجود خواهد آوردلطمات اقتصادي زيادي در منطقه
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تجهيزات مهمي براي افزايش قابليت اطمينان براي عبور 
هايي كه امروزه در  از جمله مقره. روند جريان برق به شمار مي

هاي  توان به مقره روند، مي خطوط انتقال و توزيع به كار مي
هاي كامپوزيتي اشاره  هاي پرسالني و مقره اي، مقره شيشه
پرسالني در حين حمل و  هاي ها و بوشينگ همقر. ]1[نمود

نقل، استفاده و يا نصب و كاركرد، احتمال آسيب ديدگي و 
با توجه به قيمت قابل توجه . ايجاد شكست و ترك را دارند

اين قطعات، ابداع روشي جهت ترميم ضايعات آنها داراي 
 .]2و3[باشد اهميت زيادي مي

هاي   مقرهاستفاده از مواد پليمري خاص جهت ترميم
ديده در محل استفادة آنها، كمك شاياني در جلوگيري  آسيب

 .نمايد ها مي از تعويض مقره آسيب ديده و كاهش هزينه
هاي آسيب ديده با استفاده از الستيك  در ترميم مقره

سيليكون و يا مواد پليمري مناسب و مواد اتصال دهنده با 
وجه به نوع با ت(گيري  استفاده از روش تزريق و يا قالب

الزم به ذكر . ديده را ترميم نمود توان مقره آسيب مي) ضايعه
ها،  است كه اين روش از نظر اقتصادي بيشتر براي بوشينگ

همچنين . باشد صرفه مي هاي گرانقيمت مقرون به پست و مقره
با استفاده از اين روش و درصورتي كه نقص ايجاد شده بر 

ثير نداشته باشد برخي از استحكام و خواص مكانيكي مقره تا
هاي مختلفي از  ديدگي هاي سراميكي كه دچار آسيب انواع مقره

 .]1و2[باشند اند، قابل ترميم مي پريدگي شده قبيل ترك و لب
 و بوده الكتريكي خوب استقامت مكانيكي وداراي پرسالن 

ار است و هم اكنون درخوبري يضريب اطمينان باالاز 
 ولتاژ شكست .باشد ميخت مقره ترين ماده براي سا رايج
 و قابليت تحمل ولتاژ ضربه آن تا kV/mm 30-15ن پرسال

kV/mm 49پرسالنمقاومت مخصوص  .باشد  مي ΩCm  
ثابت  .جريان نشتي پاييني دارد اين ماده . است3*10 14
 .]4و5[ استεr=4-6/5 الكتريك آن در حدود دي

هاي  هبه طوركلي برخي از مزاياي مهم استفاده از مقر
 :توان به صورت زير بيان نمود پرسالني را مي

 مقاوم در مقابل فرسايش -UV ،2 مقاوم در برابر طيف -1
 مقاوم در -4الكتريك،   باال بودن استحكام دي-3شيميايي، 

  قابليت شستشو-5برابر فشار و تنشهاي فشاري، 

هاي پرسالني داراي  در مقابل مزاياي نام برده شده، مقره
مشكالتي نيز هستند كه برخي از اين عيوب عبارتند عيوب و 

 :]6[از 
 خوردگي پين و -3شدگي،   سوراخ-2 ايجاد جرقه، -1

 كاهش استحكام مكانيكي و الكتريكي با -4يراق آالت، 
  تردي و احتمال شكست در برابر ضربه-5گذشت زمان، 

هاي پرسالني، مقاومت  يكي از رايجترين عيوب در مقره
پرسالن به دليل ماهيت . باشد در برابر ضربه ميپايين آنها 

ساختاريش داراي چقرمگي پاييني است كه اين امر باعث 
... پريدگي، شكست چترك و  ايجاد عيوبي از جمله ترك، لب

به دليل اين . در حين حمل و نقل و كاركرد مقره شده است
هاي پرسالني و  خاصيت ذاتي در پرسالن، بسياري از مقره

ا در اثر برخورد ضربه، دچار شكست چترك و يا ه بوشينگ
شوند و نياز به تعويض دارند و تعويض اين  پريدگي مي لب

هاي  لذا ترميم مقره. هاي زيادي را در بردارد اجزاء هزينه
تواند از لحاظ اقتصادي بسيار  ديده به جاي تعويض مي آسيب

 .]7[مفيد باشد
ر مقره نشان وي انواع پليمرهاي بكار رفته درمطالعه بر

هاي سيليكون با توجه به خواصي چون  دهد كه الستيك مي
آبگريزي، مقاومت الكتريكي باال، مقاومت مناسب در برابر 

هاي شيميايي و زيست محيطي در بازه وسيعي از دما  خوردگي
به همراه ويسكوزيته مناسب و قابليت هوا پخت شدن در 

 بهترين مواد جهت دماها و زمانهاي مختلف، آنها را به عنوان
 . ]7[ترميم و يا ساخت مقره تبديل نموده است

ديدگي جزئي نظير ايجاد ترك و  از آنجاييكه امكان آسيب
هاي پرسالني وجود دارد و  پريدگي بوشينگها و مقره يا لب

هاي نصب شده و يا كنار گذاشتن آنها سبب  تعويض مقره
 مواد شود، روشي با بكاربردن هاي گزافي مي صرف هزينه

پليمري خاص بويژه الستيك سيليكون جهت ترميم مقره 
آسيب ديده، بدون آنكه نياز به تعويض آن وجود داشته باشد 
. و يا عملكرد مقره را كاهش دهد، قابل بررسي و ايجاد است

بدين ترتيب در اين روش به جاي تعويض يك بوشينگ با 
اي معادل  توان تنها با صرف هزينه  دالر مي3000قيمت تقريبي 

در اين روش، .  دالر بوشينگ آسيب ديده را ترميم نمود250
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ترميم با استفاده از الستيك سيليكون مناسب و نيز مواد اتصال 
با توجه (گيري  دهنده و با استفاده از روش تزريق و يا قالب

الزم به ذكر . شود مقره آسيب ديده ترميم مي) به نوع ضايعه
هاي ولتاژ باال  تصادي براي مقرهاست كه اين روش از نظر اق

توان  همچنين توسط اين روش مي. باشد مقرون به صرفه مي
پريدگي را ترميم  هاي آسيب ديده از قبيل انواع ترك و لب مقره
بطوريكه شكست و نقص ايجاد شده در مقره برروي . نمود

. اي نداشته باشد خواص و عملكرد مقره تاثير قابل مالحظه
 1ليات ترميم مقره در يك بوشينگ در شكل اي از عم نمونه

 .]8[نشان داده شده است
  نمايي از مقره ترميم شده-1شكل 

 

 
 
 
 
 
 

 
براي انتخاب ماده پليمري مناسبي كه بتواند براي ترميم 

هاي پرسالني به كار رود، بايد به نكات مختلفي توجه  مقره
محدوده دمايي كه در آن پليمر خواص الكتريكي، . نمود
رارتي و شيميايي خود را حفظ كند، مقاومت در برابر هوا ح

هاي شيميايي و نوري، مقاومت در برابر  زدگي، تخريب
موجودات هوازي و چسبندگي به سطح پايه، از جمله 

باشد كه در انتخاب يك ماده جهت ترميم  مهمترين عواملي مي
ين پيروز ميدان رقابت در ا. گيرد ها مورد استفاده قرار مي مقره

باشند كه ضمن چسبندگي  عرصه الستيكهاي سيليكون مي
مناسب به سطح پرسالن از بازده وسيع دمايي كه در آن 

كند، آبگريزي  خواص الكتريكي و گرمايي خود را حفظ مي
هاي ناشي  مناسب كه از تجمع قطرات شبنم و باران و تخريب

كند، استحكام باالي پيوند شيميايي كه  از آن جلوگيري مي

هاي جوي ممكن  قاومت آن را در برابر پيري و تخريبم
سازد و نهايتاً مقاومت باال در برابر موجودات هوازي  مي

الستيكهاي سيليكون در سه نوع مختلف . باشد برخوردار مي
 و HTV1 ،RTV2باشند كه اين سه گروه شامل  موجود مي

LSR3با توجه به اينكه مواد سيليكوني . باشند  ميHTV در 
پذير  شوند امكان اعمال آنها در محل امكان دماي باال پخت مي

 عملي LSR و RTVلذا استفاده از دو ماده . باشد نمي
 هواپخت بهترين گزينه براي RTVاز ميان اين دو . باشد مي

باشد چرا كه عالوه بر  اي مي هاي پرسالني و شيشه ترميم مقره
سازد، در  اده آسان ميالع سياليت باال كه جاري شدن آن را فوق
بدين ترتيب امكان . شوند دماي محيط نيز به سرعت پخت مي

ترميم در محل كه پارامتري بسيار مهم در انتخاب ماده پليمري 
در صورت گيرش سريع قالب و .  ]8[گردد باشد، تامين مي مي

امكان تزريق و پخت شدن ماده ترميم كننده در هوا، امكان 
 . در محل نصب وجود داردترميم مقره آسيب ديده

همچنين قابل ذكر است كه در صورت استفاده از ماده 
LSR به دماي پختي در حدود oC 170-150 و زمان پختي 

 ساعت نياز است و در صورتي كه زمان 2– 5/2در حدود 
پخت حذف شود بايد از قالب فلزي جهت قالبگيري آن 

 و امكان تزريق استفاده نمود لذا با توجه به قابليت سياليت آن
، به دليل عدم امكان تامين دماي پخت در محل LSRماده 

 .]9[باشد نصب استفاده از اين ماده عملي نمي
در اين تحقيق مقره پرسالني بشقابي آسيب ديده با استفاده 

 ترميم گرديد و نتايج آزمونهاي RTV و LSRماده از دو 
 .الكتريكي به دست آمده مورد بررسي قرار گرفت

 
 : وسايل و روش آزمايشگاهي-2

براي انجام اين تحقيق از ماده پليمري سيليكون رابر مايع 
)LSR ( و سيليكونهاي پخت شونده در دماي محيط)RTV (

استفاده گرديد و انجام عمل ترميم برروي يك مقره بشقابي 
KN 120با توجه به وجود تقارن در .  صورت پذيرفت

                                                 
1 High Temperature Volcanized 
2 Room Temperature Volcanized 
3 Low Silicon Rubber 
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رت انجام قالبگيري از ها، در صو قسمتهاي مختلف مقره
قسمت سالم مقره و قرار دادن قالب برروي قسمت معيوب با 
تزريق ماده پليمري مناسب كه در دماي اتاق نيز قابل پخت 

در اين تحقيق . توان مقره آسيب ديده را ترميم نمود باشد مي
پس از انجام عمل قالبگيري از قسمت معيوب مقره و تزريق 

به . مكان ترميم مقره فراهم گرديدپليمر به قسمت معيوب، ا
تصوير يك مقره . عنوان ماده قالبگيري از گچ استفاده شد

.  نشان داده شده است2آسيب ديده پرسالني بشقابي در شكل 
تصوير عمل قالبگيري از قسمت آسيب ديده برروي يك مقره 

همچنين شكل .  آورده شده است3بشقابي پرسالني در شكل 
در ادامه . دهد ي ترميم شده را نشان مي تصوير مقره بشقاب4

ها تحت  ها اين مقره براي اطمينان از عملكرد مناسب مقره
هاي ولتاژ ضربه صاعقه، ولتاژ پايداري فركانس قدرت،  آزمون

 . ضريب تلفات عايقي و ظرفيت خازني قرار گرفتند

 

 

 

 

 

 

 
 اي از مقره بشقابي آسيب ديده  نمونه-2شكل 

 

 

 

 قالبگيري از بخش آسيب ديده مقره تصوير -3شكل 

 

 

 

 

 
 
 

  تصويري از مقره ترميم شده با مواد پليمري-4شكل 
 
 :تايج و بحث ن-3

هاي ترميم شده در  هاي آسيب ديده، مقره پس از ترميم مقره
شگاه فشار قوي و تحت آزمونهاي ضربه صاعقه، آزمون آزماي

طابق فركانس قدرت و ميزان تلفات عايقي و ظرفيت خازني م
مشخصات فني . ]10[ قرار گرفتندIEC 60383-1استاندارد 

 . آورده شده است1مقره ترميم شده در جدول 
 

  مشخصات فني مقره ترميم شده-1جدول 

 

 

 

 
 نتايج به دست آمده از آزمون ضربه صاعقه در دو 2ل  جدو

 . دهد  نشان ميRTV و LSRنمونه ترميم شده با 

ايداري فركانس قدرت و همچنين نتايج آزمون ولتاژ پ
 نشان 4 و 3ضريب تلفات عايقي و ظرفيت خازني در جداول 

 مربوط به مقره ترميم شده با ماده Aكد نمونه . داده شده است
RTV  و كد نمونهB مربوط به مقره ترميم شده با ماده LSR 

 .باشد مي
الزم به ذكر است كه آزمون ولتاژ پايداري فركانس قدرت و 

 و فشار محيط C 28اعقه در شرايط دمايي  صولتاژ ضربه
mmHg 635 محاسبه گرديد كه اين شرايط با شرايط 
متفاوت است ) mmHg 760 و فشار C 20دماي (استاندارد 

مقادير ) K=0.82(سپس با در نظر گرفتن ضريب تصحيح 
 . اصالح شده اين آزمون محاسبه گرديده است
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 هاي ترميم شده ه صاعقه مقره نتايج به دست آمده از آزمون ضرب-2جدول 

كد مقره ترميم شده
 

ولتاژ ضربه 
 صاعقه

)KV( 

تصحيح شده ولتاژ 
 ضربه صاعقه

)KV( 

حداقل استاندارد ولتاژ 
ضربه صاعقه براي 

 KN 120مقره 
)KV( 

A1 
A2 

7/123 

4/122 
85/150 
26/149 

125 

B1 
B2 

3/102 

4/103 
75/124 
09/126 

125 

 
هاي  تاژ پايداري فركانس قدرت مقره نتايج حاصل از ول-3جدول 

 ترميم شده

كد مقره ترميم شده
 

ولتاژ پايداري 
 فركانس قدرت

) KV( 

تصحيح شده ولتاژ 
پايداري فركانس 

 قدرت
) KV( 

حداقل استاندارد ولتاژ 
پايداري فركانس قدرت 

 KN 120براي مقره 
) KV( 

A1 
A2 

70 

71 
36/85 
58/86 

50 

B1 
B2 

55 
53 

07/67 
63/64 

50 

 
 هاي ترميم شده  ضريب تلفات عايقي و ظرفيت خازني مقره-4جدول 

 ضريب تلفات عايقي كد مقره
)tg δ( 

 ظرفيت خازني
)PF( 

A1 
A2 

2- 10 × 3 
2- 10 × 1/3 

11/37 
08/37 

B1 
B2 

2- 10 × 5/2 
2- 10 × 4/2 

8/36 
24/36 

 
 

هاي ترميم   مشخص است، مقره2ول همانگونه كه از جد
 در محدوده استاندارد ولتاژ ضربه صاعقه RTVشده با ماده 

 در مرز LSRهاي ترميم شده با ماده  قرار دارد و مقره
 .باشند استاندارد مي

هاي ترميم   مشخص است، مقره3همانگونه كه از جدول 
 هر دو از لحاظ ولتاژ پايداري LSR و RTVشده با دو ماده 

 .فركانس قدرت در محدوده استاندارد قرار دارند

 60000وجه به اينكه قيمت يك مقره بشقابي در حدود با ت
باشد و وزن پليمر مورد استفاده در اين ترميم حداكثر  ريال مي

 RTV گرم است، لذا با توجه به قيمت ماده پليمري 30
 ريال و 30000مبلغ پليمر مصرفي )  ريال1000000ليتري (

توان  باشد لذا مي  ريال مي600هزينه قالب تهيه شده 
نمود كه حتي براي يك مقره بشقابي نيز كه قيمت گيري  جهنتي

بااليي ندارد، عمل ترميم در مقياس انجام شده مقرون به صرفه 
قيمت و بزرگ عمل ترميم  هاي گران است و حال آنكه در مقره

تواند از لحاظ اقتصادي بسيار مقرون به صرفه باشد ضمن  مي
از قطع شدن پذيرد و  اينكه عمل ترميم در محل صورت مي

نمايد كه اين امر نيز بسيار حائز  طوالني برق نيز جلوگيري مي
 .اهميت است

 
 :يري نهاييگ  نتيجه-4

 :توان چنين اظهار نمود كه الب بيان شده ميبا توجه به مط
ها و بوشينگهاي گران قيمت از لحاظ  رميم مقره ت-1 

 .باشد تر از تعويض آنها مي اقتصادي بسيار به صرفه
 به RTVواد پليمري گوناگون ماده پليمري ز ميان م ا-2

دليل امكان پخت در دماي اتاق و سياليت مناسب براي پر 
كردن و تزريق درون قالب در محل انجام، بهترين گزينه 

 .باشد مي

 آسيب ديده KN 120ره پرسالني بشقابي  با ترميم مق-3
 KVتوان به فركانس قدرتي به ميزان   ميRTVبا ماده 

 . دست يافت36/85

 RTV با ماده KN 120رسالني بشقابي  با ترميم مقره پ-4
 دست 3× 10 -2توان به ضريب تلفات عايقي در حدود  مي

 .يافت
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