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با توجه پيشرفت روز افزون صنعت برق اما تاكنون بخش  —چكيده 
با توجه به اينكه گاها . كندنانو نتوانسته در تجهيزات كات اوتي نفوذ پيدا 

كات  ،المنت فيوزمشاهده مي شود كه اتصالي پيش آمده در يك سرخط
در پي مطالعه موردي بر روي شبكه . اوت سر راه خود را نمي سوزاند 

كيلو ولت فيدر بسطام واقع در شهرستان سقز مشاهده گرديد المنت  20
وده ي داخل كات اوت هاي كه بر سر اتصالي نمي سوزند به علت د

موجب رسانايي جريان مي گردد و نمي  كربنكه اين شاخك مي باشد 
اتصالي هاي  گذارد المنت فيوز داخل شاخك بسوزد چرا كه اين دوده از

لذا با تمهيدات الزم بر روي شاخك و  .جمع شده است شاخكقبلي در 
تميز كاري آن با الكل مشاهده گرديد كات اوت در اتصالي ها به موقع 

لذا در اين مقاله پيشنهاد شده از فناوري نانو به صورت . طع مي كندق
كه موجب مي داخل شاخك استفاده شود  ، گرد و غبار عدم جذب دوده

وهچنين طراحي و ساخت كات . اتصالي در محل مشخص گردد گردد تا
اوت نانويي موجب افزايش بهره وري و قابليت اطمينان شبكه مي گردد 

  . به صنعت برق مي كند و كمك شايسته اي

توزيع برق ،  ي كات اوت ، فناوري نانو ، شبكه —هاي كليدي  هواژ
 كيلو ولت 20شبكه ي 

 مقدمه   .١
 كه است وظايفي ترين مهم از يكي تجهيزات و قدرت سيستم از حفاظت

 سيستم دائم فعاليت و پايداري ثبات، تا پذيرد صورت انجام بهترين به بايد

 گسترده الكتريكي كه انرژي توزيع سيستم در ويژه به لهمسا اين .شود تضمين

 خاصي اهميت از آيد، شمار مي به قدرت بزرگ سيستم يك در بخش ترين

 مي رخ توزيع شبكه در خطاها سو بيشترين يك از كه چرا است برخوردار

الكتريكي  انرژي كنندگان مصرف با آن نزديك ارتباط ديگر سوي از و دهد
 شبكه درست عملكرد .كند مي بيشتر را آن مداوم و حصحي عملكرد ضرورت

 تجهيزات درست تنظيم به بلكه دارد، آن بستگي طراحي دقت به تنها نه توزيع،

 مي شود كه باعث موقع به و درست تنظيم زيرا است وابسته بسيار نيز حفاظتي

 و شده برطرف دقت با و سرعت به توزيع شبكه در آمده پديده خطاهاي
 سطح در برق تامين هدف به چه رسيدن اگر . يابد بهبود رساني برق كيفيت

 تجهيزات از گيري بهره و توزيع شبكه مناسب طراحي با باال بسيار ايمني

 مناسب حفاظتي ساختار آوردن فراهم اما است پذير امكان ،پيشرفته برقرساني

 قسمت شدن جدا چه سريعتر هر براي حفاظتي تجهيزات درست تنظيم و

 .است برخوردار اساسي نقش از ميان اين در نيز توزيع شبكه ديده آسيب
يشنهاداتي ارائه نموده اند ÷مقاالت متعدي حول سوختن بازوي كات اوت 

يكي از اين مقاالت درجه حرارت محيط و عوامل محيطي را علت نسوختن 
مرجع بعدي طراحي نامناسب شبكه و نحوه ي  [1]المنت فيوز مي داند

در مرجع  [1,2]اوت را علت نسوختن المنت فيوز مي داند كات جاگذاري
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بعدي اين علت را ميزان جريان عبوري و منحني مشخصه آن در مقابل المنت 
اما در اين مقاله عالوه بر اين دستاوردهاي پژوهشي  [1,3]سوزي مي داند

درصد علت نسوختن المنت فيوز را  75مشاهدات ديگري هم مي باشد كه 
و نشان مي دهد كه فناوري نانو در ساخت بازوي كات اوت  بررسي مي كند

  .چه نقش ارزنده اي مي تواند داشته باشد

  

   

 فيوز آات اوتبررسی   .٢
  :بخش اصلي مي باشد 4فيوز كات اوت بطور كلي داراي  

  قسمت عايقي   - 1

  قسمت هاي فلزي   - 2

  رابط فيوز   - 3

  لوله فيوز   - 4

زات شبكه و خطوط هوايي در مقابل اين نوع فيوز، براي حفاظت تجهي
همچنين مي تواند زماني كه در محل اتصال بار با . اتصال كوتاه بكار مي رود

كنتاكت هاي ثابت بر . ابزار مناسب قرار گيرد، به عنوان كليد قطع بار عمل كند
روي دو سمت نگهدارنده قسمت عايقي و كنتاكت هاي متحرك بر روي دو 

لوله فيوز شامل لوله داخلي . ز نصب مي شوندقسمت انتهايي لوله فيو
يا لوله شيشه  خاموش كننده قوس الكتريكي و لوله كاغذي فنوليكي تركيبي

  . اي اپوكسي مي باشد

  .اجزاي كامل كات اوت را نشان مي دهد )1(شكل 

 
 آات اوت فيوز فشار متوسط): ١(شكل 

  

. 

مشخصات و مشكالت فني آات اوت  .٢.١
  فيوز

  :ايزوالتور
نوان نگهدارنده كنتاكتها و جهت عايق نمودن كنتاكتهاي برقدار از به ع

استراكچر فلزي بكار مي رود كه به لحاظ شرايط مختلف محيطي و سطح 
ولتاژ شبكه محل بكار برد كات اوت مي بايستي از فاصله خزشي و جرقه 

نوع ايزوالتور از نظر جنس شامل مواد پرسليني و . مناسب بر خوردار باشد
چسب سيمان بكار رفته در ايزوالتور براي نصب قالب . زيت مي باشدكمپو

اتصال و نگهدارنده كات اوت به كراس آرم از اهميت زيادي بر خوردار است 
و عدم دقت در اتصال اين قالب ايزوالتور در برخي موارد موجب ضعف اين 

  . شكستگي ايزوالتور گرديده است نقطه و

  :كنتاكتها
د بدليل نحوه كاربرد آن در شبكه هوايي و مكانيزم به كنتاكتهاي اين كلي

خصوص قطع و وصل آن كه با چوب استيك قالب دار انجام مي شود داراي 
  . باشدكنتاكت لوله يي در پايين و گوي و تسمه مسي فنر دار در باال مي 
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اين قسمت از كات اوت كه آسيب پذيرترين ) دسته كات اوت(فيوزگير
از لوله فايبر گالس كه در دو انتهاي خود تامين كننده قسمت كليد مي باشد 

ي اتصاالت لوله اي و نيمكره رزوه دار جهت برقداري مدار الكتريكي مي 
باشد، به علت قرار گرفتن فيوز لينك در درون اين لوله و جرقه و شعله ايجاد 
 شده در هنگام اتصال كوتاه و خطاها مي بايستي تحمل گرما و انفجار ناشي از

سوختن فيوز و حركت ناشي از گازهاي اشتعال سريع را داشته باشد لذا 
  . ع بايستي انديشه شودتمهيدات الزم جهت پيشگيري از اين موضو

  : فيوز لينك

اين قسمت شامل فيوز لينك است كه در اثر اضافه جريان، ذوب شده 
موجب قطع مدار مي شود و پس از هر بار عمل كرد مي بايستي جايگزين 

فيوز لينك شامل يك روكش كاغذي استوانه اي است كه بايستي آغشته . ودش
  .ش كننده جرقه باشدبه يك ماده خامو

  :ت فني مشخصا

  :زمان  _مشخصه جريان  - 1

اين مشخصه بيانگر زمان پيش جرقه يا زمان عملكرد به عنوان تابعي از 
  .مي شودورت يك منحني نمايش داده جريان مورد انتظار مي باشد كه به ص

  : استقامت عايقي  - 2

عبارت از تحمل عايق ايزوالتور در مقابل اضافه ولتاژهاي ناشي از 
صاعقه يا ولتاژ نامي شبكه در شرايط آلودگي محيطي و ارتفاع محل نصب مي 

خانه اي و نوعي تاييد باشد كه البته اين استقامت بايستي ضمن تست هاي كار
  . شده باشد

  :استقامت حرارتي  - 3

عبارت از تحمل قطعات در مقابل تغييرات دما ، اشعه ماورإ بنفش و 
حداكثر درجه تابش خورشيد مي باشد ضمن اين كه حداقل دماي هواي 

  . ساسي استمحيط نيز در سنجش ميزان مقاومت قطعات يك عامل ا
  :استقامت مكانيكي  - 4

عبارت از پايداري مكانيكي قطعات در هنگام قطع و وصل دستي به 
عداد دفعات توصيه شده و در مقابل حداكثر سرعت باد ، بار زلزله و نيروي ت

  .ديناميكي ناشي از اتصال كوتاه مي باشد

  :استقامت در برابر شرايط محيطي - 5

  جانوران و گياهان 1- 5

عبارت از تجهيز كات اوت به يراق آالتي است كه نشستن يا النه  -الف
  . نمايد ان كوچك يا بزرگ پيشگيريكردن پرندگ

استقامت در مقابل پوسيدگي ، خشكيدگي و قارچ زدن ايزوالتور از  - ب
به . طريق لعاب كاري ، روكش محافظ و ساير وسايل موثر حاصل مي شود

شكل لعاب تازگي استفاده از ايزوالتورهاي سيليكون رابر تا حد زيادي م
  . كاري را حل نموده است

  :خوردگي  2- 5

زنگ ، خوردگي و فرسايش با استفاده مواد  از خصوصيا كات اوت ، ضد
مقاوم در قسمت هاي مختلف مي باشد كه بايستس در قسمت هاي فلزي غير 

   ASTM‐3حامل جريان از فوالد گالوانيزه گرم طبق استاندارد 
A15  در قسمت هاي فلزي حامل جريان از مس الكتريكي خالص ، در ،

كنتاكتهاي ثابت و متحرك آلياژ مس با روكش ضخيم نقره ، در يراق آالت 
از برنز ريخته گري با قابليت هدايت باال ، در ) دسته كات اوت ( فيوز گير 

انتها زنگ ، در كلمپهاي ابتدا و  فنر هاي پشت كنتاكتها و ضامن از فوالد ضد
در پيچ ها و مهره ها و واشر ها و تسمه هاي فوالدي از برنز ريخته گري، 

  . وانيزه گرم استفاده  مي   شودابتدا ، انتها و وسط از فوالد گال

  : هاي اصلي انفجار دسته كات اوت  علت

با توجه به آنچه در مورد مشخصات فني كات اوت بيان شد هر گونه از 
بق تمهيدات مورد نظر با استانداردهاي جهاني و ملي موارد فوق و يا عدم تطا

مي تواند موجب اشكاالتي در كات اوت شود ضمن اينكه عدم بهره برداري 
و نگهداري صحيح كات اوت نيز از علل مهم كاهش عمر اين تجهيز مي 

  .باشد
: ان به سه دسته تقسيم بندي نمود اما به نظر مي رسد عوامل اصلي را مي تو

  فني در ساختعوامل  - 1

  عوامل طراحي شبكه - 2

  عوامل بهره برداري و نگهداري - 3

  : عوامل فني در ساخت 

ه كات اوت شود به از جمله عوامل فني كه مي تواند موجب ضعف دست
  :  شرح زير است 
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د خاموش كننده جرقه در فيوز عدم به كار گيري كاغذ آغشته به موا - 
  لينك

  وز به صورت مخروطي شكلله حامل فيعدم دقت در ساخت لو - 

  كوتاه كننده در تجهيز فيوز لينكعدم به كار گيري ميله  - 
  

وبيت فنر كنتاكت بااليي و كاهش فشار اين كنتاكت پس از قعدم مر - 
  نگذشت مدتي تحت بار نامي به دليل گرم شد

استفاده از مواد نا مرغوب در لوله حامل فيوز و ضعف در مقابل اشعه  - 
UV  

  :در شبكه  عوامل طراحي

بدليل عدم طراحي مناسب و عدم مالحظه برخي عوامل در انتخاب كات 
اوت مشكالتي در عملكرد كات اوت ها پيش مي آيد كه مي توان موجب 

ي توان به نكات زير انفجار دسته كات اوت بشود ، از جمله اين عوامل م
  :اشاره نمود 

  صب كات اوتكوتاه شبكه در محل ن عدم محاسبه دقيق سطح اتصال - 

ك با جريان اتصال كوتاه زمان فيوز لين _عدم مطابقت مشخصه جريان  - 
  نقطه نصب

عدم مناسبت جريان نامي كات اوت با جريان سكشن محل نصب در  - 
  .ط فشار متوسط بكار مي رودزمانيكه براي جدا كردن بخشي از خطو

  ا خط تغذيه شده از طريق كات اوت عدم مالحظه رفتار ب - 

مجاز ترانسفورماتور كه تابع دماي لحاظ اضافه بارگيري  عدم - 
  ترانسفورماتور است

  ني مشخصه جريان عدم لحاظ درجه حرارت محيط براي تعيين منح - 

  زمان فيوز لينك عوامل بهره برداري و نگهداري _

  ت اوت روي خط داراي اتصال كوتاه وصل كا - 

يوز لينك در هنگام ملكرد فعدم تنظيم لوله دسته كات اوت پس از ع - 
  اتصالي

اسب عدم اتصال مناسب بدليل سوختگي ، خال زدگي ، درگيري نا من - 
  و يا كاهش فشار فنر كنتاكتها

  ودگي لوله و عبور جريان هاي نشتيآل - 

اتصالي دوده گيري ناشي از  آلودگي درون لوله بدليل ورود گردو غبار ، - 
ناشي از مكان خروج گازهاي حشرات كه عدم ا رطوبت و يا ورود هاي قبلي،

  .سوختن فيوز لينك را موجب مي شود

ينك يك عدم تعويض فيوز لينك هاي سالم در هنگام سوختن فيوز ل - 
  .زمان كات اوت مي شود _فاز كه موجب تغيير مشخصه جريان 

عدم به كار گيري فيوز لينك مناسب از همان نوع مورد توصيه كارخانه  - 
   نوعسازنده و يا كاربرد هر 

  
 آيلو ولت ٢٠طريقه نصب آات اوت بر روي شبكه ): ٢(شكل 

  
 آيلو ولت ٢٠طريقه نصب آات اوت بر روي شبكه ): ٣(شكل 
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 روش پيشنهادي .٣
 )4(شكل همانطور كه مي دانيد لوله ي كه فيوز در آن تعبيه شده است

ناشي از اتصالي  يدوده  جذب گرد و غبار و همچنين موجبجذب موجب 
و اين آلودگي داخل لوله موجب مشكالت عديده اي  .مي گردد  هاي قبلي

كه قابليت  هاي نانولوله  ازكه مي گردد لذا در اين مقاله پيشنهاد مي گردد 
و يا از مايع هاي كه  .دوده و گرد و غبار را دارند استفاده گرددعدم جذب 

ذب بتوان بازوي كات اوت هارا به آن آغشته نمود تا آلودگي به بازو ج
و طراحي اين كات اوت موجب هرچه بهتر بهره وري شبكه مي گردد  .نگردد

مي تواند قابليت اطمينان شبكه را باال ببرد و همچنين ديگر بازو سوزي در 
  .كات اوت صورت نخواهد گرفت

  
  .آه بايستي از فناوري نانو طراحي گردد) A(بازوي) : ۴(شكل 

  
  

  
 

ر متوسط که در بازوی کات اوت قرار می فيوز المنت آات اوت فشا): ۵(شكل 
 .گيرد

  
جريان و نسوختن المنت دوده ي ايجاد شده كه موجب رسانايي ) : 6(شكل 

.ددفيوز مي گر  

 مطالعه موردي بر روي فيدر بسطام  .۴
با توجه به اتصالي هاي كه بر روي فيدر بسطام پيش آمد مشاهده گرديد 

مي باشند كه  5اوت هاي زون كه اتصالي هاي به وجود آمده بعد از كات 
كات اوت قطع نمي كند در وهله اول كند سوز بودن و تند سوز بودن فيوزها 
مورد بررسي قرار گرفت در وهله دوم منحني مشخصه جريان و جريان 

ريكلوزر مقايسه گرديد كه بعد از جريان خطاي ثبت شده ي اتصالي توسط 
له اي كات اوت دوده اي به كه داخل لو مشاهده گرديد فراوان بررسي هاي

ميلي متر انباشته شده است كه موجب رسانايي جريان مي گردد و  1ضخامت 
واقع اتصالي بر سر راه خود نمي گذارد فيوز المنت جريان عبوري را در م

در ادامه با تميز كاري توسط الكل و پاك نمودن كات اوت فيوز مشاهده .ببيند
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. كارت اوت را قطع مي كند  ،المنت وز گرديد كه به محض وقوع اتصالي في
  .فيدر مورد مطالعه را نشان مي دهد 1شكل 

  
  فيدر بسطام) : ۴(شكل 

  

بر روي شكل محل كات اوت هاي هستند كه اتصال را بر  Bو  Aنقاط 
سر راه خود نمي ديدند كه با تمهيدات الزم در بخش تميز كاري لوله ي كات 

  .اوت ها عملكرد آن ها مطلوب گشت

  
  نمودار انرژي توزيع نشده ي فيدر بسطام بعد از ريكلوزر) : ۴(شكل 

 

 
  نمودار تعداد خاموشي هاي فيدر بسطام بعد از ريكلوزر) : ۴(شكل 

  

همانطور كه مشاهده مي شود بعد از شهريور ماه كه كار تميز كاري كات 
به اوت ها به اتمام رسيد خاموشي هاي ناشي از اتصال در آنتن هاي فرعي 

ريكلوزر انتقال داده نشد و اين موجب شد تا تعداد خاموشي و انرژي تامين 
نشده به حداقل برسد كه با اين كار توانسته بهره وري شبكه را باالبرده و 

  .هزينه هاي مربوطه را براي شركت هاي توزيع برق به حداقل رسانيد

  

 نتيجه گيری .۵
و ساخت بازوي نانوي  در اين مقاله مي توان نتيجه گرفت كه با طراحي

مي توان اثر كربن ايجاد شده و گردو غبار را در بازوي كات اوت خنثي نمود 
همچنين اين موجب عدم خاموشي هاي تجهيزات ماقبل كات اوت و 

هزينه ي زيادي از  نرضايتمندي مشتركين مي گردد لذا با اين كار مي توات
نطقه اي برگردانيد و انرژي توزيع نشده را به شركت هاي توزيع و برق م

يداد پضمنا با اين كار قابليت اطمينان شبكه به طور چشمگيري افزايش 
  . خواهد كرد
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