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پارامترهـا و کميت هـای مهـم در تجهيـزات بـرق فشـارقوی و چگونگی 
اندازه گيـری آن ها به کمک سنسـورهای هوشـمند در جهـت تحقق اهداف 

تعميرات پيش بينانه 

برق  شرکت  شبکه،  اتوماسیون  و  ارتباطات  برنامه ریزی  دفتر  یدالهی/  حمید 
 h.yadollahi@krec.ir /منطقه ای خراسان

چکیده
فشارقوی برق پستهای در هوشمند ازسنسورهای استفاده 
زمانواقعی، مانیتورينگ بهرهبرداری، بهبود در را مهمی نقش
آن طبع به و تجهیزات در اساسی خرابیهای از جلوگیری
انجام تحقیقات میکند. ايفا قدرت شبكه پايداری افزايش
کمیتهای و پارامترها اندازهگیری با که میدهد نشان شده
امكان هوشمند، سنسورهای توسط قدرت تجهیزات در ويژه
اين در میسرمیشود. تجهیزات در ممكن پیشبینیخطاهای
پژوهشپارامترهایکلیدیدرترانسفورماتورقدرت،تپچنجر،
هوشمند سنسورهای و شده بررسی تجهیزات ساير و بريكر
با ادامه در همچنین میگردد. معرفی نیز آنها با متناظر
اتوماسیوندرپستهایبرق بهوجودبسترهایمناسب توجه
فشارقویخراسان،چگونگیتحققرسیدنبهاهدافتعمیرات

پیشبینانه)PDM(بررسیمیگردد.

کلمات کلیدی: سنس��ورهای هوش��مند، تعمی��رات پیش بینانه، 
اتوماسیون، گازهای محلول، دما، ارتعاش، سطح روغن 

1-مقدمه
برق  پست های  در  تعمیرات  نوین  روش های  اخیر  سال های  در 
سیستم های  ورود  با  است.  داشته  چشم گیری  رشد  فشارقوی 

اتوماسیون در پست های برق فشار قوی، بستر مانیتورینگ و کنترل 
پیشرفته ای فراهم شده است. همچنین ساخت سنسورهای هوشمند با 
قابلیت های ارتباطی و اتصال به شبکه، نقطه شروعی برای بهره مندی 
اتوماسیون همگون یک پارچه است. یکی  از کاربردهای یک سیستم 
تعمیرات  اجرای  است.  تعمیرات  حوزه  در  استفاده  کاربردها  این  از 
برق  پست های  در   (Predictive Maintenance)PDM یا  پیش بینانه 
سنسورهای  طریق  از  کلیدی  اطاعات  دریافت  اساس  بر  فشارقوی 
می گیرد.  صورت  آن ها  زمان واقعی  پردازش  همچنین  و  هوشمند 
مرتفع  پست ها  در  منظم  دوره ای  تعمیرات  و  سرکشی  نیاز  بنابراین 
در  شده  اجراء  پروژه  می دهد.  کاهش  را  مربوطه  هزینه های  و  شده 
 San Diego Gas) SDG&E ساندیگو، جنوب کالیفرنیا توسط کمپانی
دو  در  بی سیم  سنسور   89 نصب  با  که  می دهد  نشان   (& Electric
پست برق فشارقوی و مانیتورینگ آن در یک نقطه، از وقوع خطاهای 
اساسی در پست جلوگیری می شود]1]. همچنین نقش سنسورهای 
اطمینان تجهیزات  قابلیت  افزایش  و  بهره برداری  بهبود  هوشمند در 
فشارقوی در ایالت متحده امریکا نیز بررسی شده است]2[. در ]3[ 
نیز روش پیشرفته میرات پیش بینانه توسط مانیتورینگ زمان واقعی 
دما، جریان و ارتعاشات برای ترانسفورماتور MVA166 بررسی و اجرا 

شده است.
تاثیرگذار در  و  پارامترهای مهم  و  ابتدا کلیه کمیت ها  این مقاله  در 
تعیین سامت و کیفیت کارکرد تجهیزات قدرت شامل ترانسفورماتور، 
مقادیر  تعیین  ضمن  همچنین  می شوند.  معرفی  بریکر  و  تپ چنجر 
مورد  نیز  تجهیز  در  شده  پیش بینی  عیب  نوع  پارامتر،  هر  مطلوب 
بررسی قرار می گیرد. برای اندازه گیری این کمیت ها نیز سنسورهای 
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تحقق  چگونگی  به  آن  ادامه  در  و  شده  معرفی  متناظر  هوشمند 
اهداف تعمیرات پیش بینانه و مزایای آن در پست های برق فشارقوی 

می پردازیم.
2- کمیت های مورد اندازه گیری در پست های برق فشارقوی

شناخت کمیت های مهم و تاثیر گذار در بهبود وضعیت بهره برداری و 
همچنین تعمیرات پیش بینانه تجهیزات کلیدی قدرت در پست های 
پژوهش های  است.  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  فشارقوی،  برق 
خوبی در مراکز تحقیقاتی برای تعیین این پارامترها و ارتباط آن ها با 
نوع عیب ایجاد شده در تجهیزات صورت گرفته است. در این بخش 
با مطالعه موردی که بر روی تجهیزات کلیدی یک پست برق، شامل 
است،  شده  انجام  فشارقوی  بریکرهای  و  تپ چنجر  ترانسفورماتور، 
کمیت های کلیدی مربوطه بیان شده و ارتباط هر یک نیز با خطا یا 

عیب ایجاد شده بررسی می شود.
1-2-پارامترهایمهمدرترانسفورماتورهایقدرت

برق،  پست  یک  در  استفاده  مورد  تجهیز  گران بهاترین  و  اصلی ترین 
قابلیت  ترانسفورماتور  صحیح  عملکرد  است.  قدرت  ترانسفورماتور 
اختصاص  علی رغم  فعلی  وضعیت  در  می برد.  باال  را  سیسیتم 
پارامترهای  همچنان  ترانسفورماتورها،  برای  گوناگون  حفاظت های 
از  می توان  آن   تشخیص  با  که  دارد  وجود  تجهیز  این  در  مهمی 
در  نیازها  از  یکی  نمود.  جلوگیری  ترانس  در  اساسی  بروز خطاهای 
ترانسفورماتورهای قدرت، مدیریت طول عمر و ارزیابی شرایط عایقی 
دما،  مانند  آن  از  خواصی  اندازه گیری  با  روغن  عمر  طول  است.  آن 
مقدار  اسیدیته،  شکست،  قدرت  استحکام،  رفتن  بین  گذردهی،   از 
آب، نقطه اشتعال و کشش سطحی تعیین می گردد. تجزیه  و تحلیل 
گازهای حل شده در روغن نیز به عنوان یک ابزار تشخیص قدرتمند 
برای تعیین شرایط کاری ترانسفورماتور است. در ادامه به تشریح و 

بررسی این پارامترها می پردازیم.
)Oil dissolved gas(2-2-گازهایمحلولدرروغنترانس

در  شایانی  ترانس، کمک  روغن  در  محلول  گازهای  روی  بر  مطالعه 
روغن  می نماید.  ترانس   (Healthy( میزان سامت  و  وضعیت  تعیین 
دمای  در  که  می شود  تهیه  معدنی  روغن  تصفیه  از  ترانسفورماتورها 
روغن  است. این  آمده  جوش  به  سانتیگراد  درجه   300 تا   105
شامل  تنها  و  بوده  خالص  لحاظ  شیمیایی  کامًا  از  تصفیه  از  پس 
شرایط  در  ترانس  روغن  می باشد]4[. تجزیه   مایع  هیدروکربن های 
تخلیه جزیی، اضافه جریان، شکست عایقی و همچنین حرارت زیاد 
سیم پیچ ها رخ می دهد که منجر به تولید گازهایی می شود. این گازها 
شاملCO،CO2 ،  H2  و همچنین مشتقاتی از هیدروکربن ها شده که 
در محفظه تانک ترانس انباشته می شوند. با تجزیه و تحلیل و مطالعه 
بر روی این گازها مطابق با جدول )1(، مشکل یا خطای ایجاد شده 

در داخل ترانسفورماتور مشخص می گردد]5[.

جدول 1 : معرفی گازهای تولید شده د ر محفظه ی تانک ترانس

گازتولیدشدهنوعخطا

H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C3H81گرمایش موضعی
CO, CO2, H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C3H82گرمایش موضعی در عایق جامد

H2, CH4, C2H2, C2H4, C3H63تخلیه ی جزیی در روغن
CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C3H4تخلیه ی جزیی در عایق جامد

همچنین در حالت پیش فرض نیز گازهایی در روغن ترانس به صورت 
نکند،  تجاوز  مجاز  حد  از  آن ها  میزان  اگر  که  دارند  وجود  محلول 

گاز های  مجاز  حدود   )2( جدول  می باشد.  عادی  وضعیت  بیان گر 
محلول در روغن ترانس را نشان می دهد]5[.

گازها ی  با  در  رابطه  می شود،  مشاهده   )2( در جدول  که  همان طور 
 C2H4 700 رسیده و میزان ppm چنانچه میزان این گازها به TCG
  70ppm/month در حدود TCG  100 و نرخ افزایش ماهانهppm نیز به

باشد، این وضعیت می بایست که هر چه سریع تر پیگیری شود.

ج�دول 2 : معرف�ی می�زان معم�ول و  مج�از گازه�ای ح�ل ش�ده در روغ�ن ترانس 

گازهاسطحمعمولسطحقابلپیگیری
5ppm0.5ppm＜C2H2

-400ppm＜H2

 100ppm <C2H4
 با درنظرگرفتن شرایط:

700ppm <TCG
100ppm＜C2H2

          300ppm <CO
          با درنظرگرفتن شرایط:   

CO2 / CO >3               نرمال  
CO2/CO<3             غیرنرمال   

300ppm＜CO

با درنظرگرفتن شرایط: 
Increasing rage 70ppm/

month of TCG
C2H4:100ppm
TCG:700ppm

700ppm＜*TCG

Total Combustible Gas*

دسته بندی سنسورهای  در  محلول  گازهای  اندازه گیری  سنسورهای 
می توانند  که  گازهایی  تعداد  اساس  بر  که  گرفته اند  قرار  شیمیایی 
تشخیص دهند، به دو نوع ساده و پیچیده تقسیم می شوند. سنسورهای 
قابلیت  تنها  Hydrocall 1003, Hydran وCalisto  که  مانند  ساده  
تشخیص چند گاز محدود از قبیل CO  و H2 را دارند. در حالی که 
 Serveron و  Hydrocal1008  ،Trans fix مانند  سنسورهای پیچیده 
DGA sensor(dissolved gas analysis) شناخته  نام  با  TM8 که 
 ،C2H4  ،C2H2  ،H2 قبیل  از  بیش تری  گازهای  میزان  می شوند، 
اندازه گیری  می توانند  را  اکسیژن حل شده  و  نیتروژن   CH4  ،C2H6

نمایند.]4[.
در شکل )1( نمایی از سنسور هیدران مشاهده می شود.

شکل 1: سنسور هیدران جهت اندازه گیری گازهای محلول در روغن ترانس



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان

47سال چهارم/شماره6/ بهار 1396

3-2-تخلیهجزئیدرداخلترانس
تخلیه جزیی (PD) در واقع اصلی ترین منبع خرابی عایق در ترانس های 
قدرت می باشد. وجود تخلیه جزیی با  گذشت زمان باعث تخریب عایق 
بین س��یم پیچ های ترانس��فورماتور و در نهایت شکست کامل عایقی و 
انه��دام ترانس خواهد ش��د. تخلی��ه جزیی ی��ا partial discharge در 
واق��ع به جرقه های کوچک درون ی��ک ماده عایقی که در یک میدان  
الکتریکی قوی، واقع شده گویند. عامل اصلی ایجاد این جرقه ها میدان 

الکتریکی غیر یکنواخت می باشد.

شکل 2: روش های انتشار طول موج ساطع شده در PD داخل ترانس

از طریق  ترانس  در  تخلیه جزیی  از  ناشی  امواج صدا   )2( در شکل 
سنسور  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  ترانس  جداره  و  روغن 
از  استفاده  با  شود.  می  منتقل  ترانس  جداره  روی  بر  شده  نصب 
سنسورهای آکوستیکی می توان این فرکانس ها را اندازه گیری و آنالیز 
نشان  آن  نحوه نصب  و  این سنسور  از  نمونه ای   )3( نمود. در شکل 

داده شده است.

PDشکل 3: سنسورهای آکوستیکی برای اندازه گیری طول موج 

 PD همچنین با توجه به ش��کل )4( زیر برای تش��خیص دقیق محل
بایستی از چندین سنسور به طور توامان استفاده نمود.

شکل 4: طريقه نصب سنسورهای PD روی جداره خارجی ترانس

با توجه به زمان رسیدن سیگنال PD به هر سنسور می توان محل آن 
را شناسایی نمود. شکل )5( نشان دهنده تاخیر زمانی این سیگنال ها 

می باشد.

شکل 5: تاخیر زمانی سیگنال PD دريافت شده توسط سنسورهای آکوستیکی 
PD بسته به فاصله قرارگیری آن از محل

همچنین برای اندازه گیری PD در محیط سویچگیر و حتی فیدرهای 
20KV نیز می توان از سنسورهای اندازه گیری PD به صورت پرتابل 
استفاده نمود. نمونه ای از این سنسورها در شکل)6( نشان داده شده 

است.

PD شکل 6: نمونه ای از سنسورهای پرتابل برای اندازه گیری سیگنال های

مطابق ش��کل)7( با در دست داشتن این سنس��ور در محیط پست و 
حت��ی در زیر خطوط انتقال و توزیع نی��ز می توان از وجود PD مطلع 

شد.

شکل 7: نمونه ديگری از سنسورهای پرتابل PD برای استفاده در محیط سويچ گیر

4-2-نقطهداغترانس
نقطه داغ ترانس به دو روش اندازه گیری آناین و اندازه گیری به صورت 
شبیه سازی نقطه داغ صورت می گیرد. در روش شبیه سازی مطابق با 
ترانس،  بار  پارامترهای جریان  اندازه گیری  با   IEC 60354 استاندارد 
سن  گرفتن  نظر  در  همچنین  و  ترانس  روغن  باالی  قسمت  دمای 
با  نوری  سنسورهای  از  آناین  روش  در  می باشد.  امکان پذیر  ترانس 
تکنولوژی مبتنی بر نیمه هادی گالیوم ارسنید با طول موج عملکرد 
700-900 نانومتر دمای سیم پیچ با طول موج مدل می شود. در شکل 
)8(نمونه از این سنسور و نصب آن در میان سیم پیچ ها مشاهده می شود.
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شکل 8: ساختمان داخلی سنسور نوری بر پايه نیمه هادی گالیوم ارسنید
به منظور اندازه گیری دما

نحوه نصب این سنسورها نیز در شکل 9 مشاهده می شود.

شکل 9: طريقه نصب سنسورهای دمای نوری بر روی سیم پیچ های ترانس
5-2-سطحروغنترانس

درجه  تغییرات  اثر  در  روغن  حجم  روغنی،  ترانسفورماتورهای  در 
حرارت، تغییر قابل ماحظه ای دارد. اما عوامل دیگری نیز نظیر اضافه 
تغییر سطح  باعث  روغن  نشتی  و همچنین  روغن  در  گاز  تولید  بار، 
روغن در ترانس می شود. بنابراین پارامتر سطح روغن جزء فاکتورهای 

مهم اندازه گیری می باشد.

3-پارامترهای مهم در تپ چنجر
حرکت  و  باال  جریان های  و  ولتاژ  مکانیکی،  اجزای  پیچیده  ترکیب 
کنتاکت های الکتریکی باعث دشواری بررسی LTCهای تحت سرویس 
مشکل سازترین  و  مهم ترین  از  یکی  به  را  آنها  عوامل  این  می  شود. 
اجزا ی سیستم قدرت تبدیل می  کند. با توجه به ]6[، تپ چنجر معموال 
خرابی بیشتری نسبت به ترانسفورماتور دارد. بنابراین بررسی وضعیت 
این بخش از ترانسفورماتور و پیش بینی تمهیدات الزم برای جلوگیری 
از خطای تپ چنجر از اهمیت باالیی برخوردار است. پارامترهایی که 
شامل  است  ضروری  و  الزم  هدف  این  به  نیل  برای  تجهیز  این  در 
این  بررسی  به  بخش  این  در  می شود.  تپ چنجر  روغن  و  ارتعاشات 

کمیت ها می پردازیم. 
1-3-ارتعاشدرتپچنجر

 Diverter حرکت  تپ چنجر  در  پله  تغییر  فرآیند  انجام  هنگام  به 
switch بر روی مقاومت های موقتی ارتعاشاتی غیرقابل چشم پوشی، 
یا  و  کنتاکت ها  خوردگی  صورت  در  می کند.  ایجاد  تپ  محفظه  در 
با  که  یافته  شدت  ارتعاشات  میزان  روغن،  عایقی  قدرت  تضعیف 
اندازه گیری و بررسی این ارتعاشات می توان از بروز عیب های اساسی 

جلوگیری نمود. نحوه عملکرد حرکت Diverter switch و اتصال آن 
به زبانه های TB ،TA ،MA و MB  به منظور تغییر نرم تپ ترانس در 

شکل10 نشان داده شده است.

شکل10: تصويری از بررسی ارتعاش تپ چنجر در آزمايشگاه
 حرکت این کلید بدین ترتیب است که با هر بار تغییر تپ، 5 مرحله 
طی می شود. در حالت اول MA و TA درحال بسته شدن هستند و 
در حالت دوم با حرکت کلید MA باز شده و TA بسته می شود. سپس 
با ادامه حرکت  در حالت سوم TA و TB به یکدیگر متصل شده و 
کلید در مرحله چهارم TA جدا شده و تنها TB وصل می باشد. نهایتاً 
در مرحله پنجم TB و MB به یکدیگر متصل شده و تغییر تپ ترانس 

به صورت کامل اجرا می شود.
با توجه به مطالعات انجام شده در ]7[ با بررسی 5 حالت مذکور در 
یک پله خاص از تپ و مقایسه میزان ارتعاش ایجادشده، با توجه به 
شکل )11(  و )12( ماحظه می شود که در حالت های 3 و 5 جایی 
ارتعاش  میزان  می شوند،  بسته   Diverter switch کنتاکت های  که 
بیشتر می باشد. بنابراین به علت تاثیر بیشتر این دو حالت در ایجاد 
ارتعاش نسبت به حالت های دیگر، مشخصه زمانی tx را به حالت 3 و 

ty را به حالت 5 اختصاص می دهیم.
و  فرد  پله های  و  زوج  پله های  در  تپ  ارتعاشات  بررسی  تکرار  با 
اندازه گیری مشخصه های زمانی tx و ty در 19 تپ مختلف، نتایجی 
حاصل شد که در نمودارهای شکل)13( و )14( گنجانده شده است.

 شکل 11: بررسی ارتعاش در شرايط عادی و موقعیت فرد در تپ چنجر
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شکل 12: بررسی ارتعاش در شرايط عادی و موقعیت زوج در تپ چنجر

شکل 13 : اندازه گیری مشخصه زمانی tx و ty در موقعیت فرد تپچنجر

 شکل 14: اندازه گیری مشخصه زمانی  tx و ty در موقعیت زوج تپ چنجر

از آنجا که بررسی  های انجام شده در شرایط نرمال تپ بوده است، با 
توجه به ثابت بودن تفاوت محدوده زمانی tx و ty در تپ های زوج 
 σt معیار  تعیین  با   ،K اندازه گیری  دفعات  تعداد  همچنین  و  فرد  و 
می توان  به شرایط کاری هر لحظه از کنتاکت های تپ چنجر  پی برد. 
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جدول3: تعیین رنج واقعی ارتعاشات و مقدار مجاز آن

tyσtxσytxtty رنجtx رنج

تپ فرد2.12.5492745-5324-33

تپ زوج5.24.2512341-5716-30

با دردست داشتن معیارهای نامبرده در جدول )3( و مقایسه  مقادیر 
لحظه ای با این معیارها، می توان به چگونگی عملکرد صحیح کنتاکت ها 
tσ محاسبه  tσ از مقادیر پی برد. بدین صورت که اگر در یک بررسی،
 yt و  xt از  ty و   tx مقدار  واقع  در  باشد،  بیش تر  در جدول)3(  شده 
بیان گر عدم کارکرد صحیح  به ترتیب  متناظر خود بیش تر بوده که 
کنتاکت های درگیر در مرحله 3 و Diverter switch  5 می باشد]7[.

2-3-روغنتپچنجر
arc- فرآیند به علت  آن،  پله   تعویض  و  تپ چنجر  عملکرد  بار  هر   رر 
ing در روغن تپ چنجر، گازها ی H2 و C2H2 تولید می شود. بنابراین 
استیلن به عنوان یک گاز کلیدی برای تشخیص این فرآیند به حساب 
کلیدی  گازها ی  از  مجموعه ای  اتیلن  و  متان  اتان،  گازهای  می آید. 
هستند که بیانگر به جوش آمدن روغن و ایجاد تغییر شیمیایی در 
آن هستند. جدول )4( معیاری از میزان گازهای مجاز، در روغن انواع 

تپ چنجر را  ارایه می دهد]6[.
 جدول4: معیاری برای گازهای مختلف در انواع تپچنجر

)C2H4( اتیلن)C2H2( استیلن)H2( نوع تپ چنجرهیدروژن
>1000 ppm>1000 ppm>1500 ppmfree breather

>1200 ppm>9000 ppm>5000 ppmsealed

>100 ppm>5 ppm>10 ppmvaccum

میزان  از  کمتر  مقادیر  می شود،  مشاهده  جدول  در  که  همان گونه 
مذکور، قابل قبول می باشد. در صورت افزایش مقدار گازها از حدود 

ارایه شده، بازبینی روغن تپ چنجر ضروری است.

4-پارامترهای مهم بريکر
بریکرها یکی از حیاتی ترین تجهیزات پست های فشارقوی هستند، که 
نقش مهمی در جداسازی شبکه های برق دارند. اصلی ترین مشخصه  
این تجهیز، سرعت و کیفیت عملکرد آن، به هنگام باز و بسته شدن 
تیغه ها می باشد. با توجه به مکانیزم قطع بریکر، بررسی پارامترهایی 
نظیر میزان گازها ی حل شده در روغن بریکرها ی روغنی، فشار گاز  
SF6 و مشخصاتی از این گاز نظیر خاموش کنندگی، استحکام عایقی 
و ضریب انتقال حرارت در بریکرها یی با گاز SF6، از اهمیت باالیی 
اما  است،  یافته  گسترش  CB ها  تکنولوژی  هر چند  است.  برخوردار 
CB  های روغني هنوز هم در تعداد زیادی از شبکه های قدرت امروزه 

استفاده می شوند]8[.
در شکل )15( دوربین محصول شرکت Flir با مدل GF306 است که 

نشت گاز SF6 را تشخیص داده و نشان می دهد.
1-4-سرعتعملكردبريكر

بریکرها باید قادر باشند مدار الکتریکي را در ضمن عبور جریان باز 
کنند. این وظیفه مهم، می  بایست در کوتاه ترین زمان ممکن صورت 
گیرد. بنابراین سرعت عملکرد بریکر یکی از خصوصیات اصلی حفاظت 

مناسب آن است.
2-4-گازهایحلشدهدربريكرروغنی

طبق]8[، در زمانی که بریکر باز می شود، به دلیل قطع شدن سریع، 
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آرک شدیدی در محفظه کنتاکت ها رخ می دهد. در این زمان روغن 
نقش خفه کنندگی خود را ایفا می کند. تحت گرمای شدید ناشی از 
آرک ایجاد شده، مقداری از روغن بریکر معموال به گازهای هیدروژن و 
استیلن، و نیز ذراتی از کربن تجزیه می شود. البته تولید گاز هیدروژن 
به سرد کردن کنتاکت ها و در نتیجه سریع خاموش شدن آرک، کمک 

می کند.
بریکرهای  در  خرابی  انواع   ،]9[ در  شده  انجام  تحقیقات  با  مطابق 
روغن  نشتی  توسط  داخلی  بوشینگ  فرسودگی  شامل  به  روغنی 
بر داشتن  ترک  و  خوردگی  اصلی،  تانک  به  رطوبت  نفوذ  رطوبت،  و 

کنتاکت ها و کربونیزه شدن روغن می شود.

شکل 15 : اندازه گیری مشخصه زمانی tx و ty در موقعیت زوج تپچنجر

3-4-تغییراتگازSF6دربرابردما
یکی از سنگین ترین گازهای عایقی شناخته شده که تراکم مولکولی 
باالیی دارد، گاز SF6 است. تراکم مولکولی این گاز در شرایطی مشابه 
با هوا، 5 برابر بیش تر است. دالیل مذکور باعث ایجاد مقاومت بیشتر 
نسبت به تغییرات دما در این گاز شده است. ضریب انتقال حرارت گاز   
SF6از هوا بیش تر بوده و میزان سردکنندگی آن توسط روش هم رفت، 

حدودا 1.6 برابر هوا می باشد]10[.
SF64-4-استقامتعايقیگاز

تا  می کند،  پیدا  افزایش   SF6 گاز  عایقی  استقامت  فشار،  افزایش  با 
روغن  با  آن  عایقی  استحکام  میزان  اتمسفر،   3 فشار  در  که  جایی 
در  گاز  این  عایقی  استقامت  تغییرات  میزان  می کند.  برابری  ترانس 
مقابل تغییر فاصله الکترودها، بسیار کمتر عایق هوا است. همچنین 
به منظور جلوگیری از مایع شدن گاز SF6 در بریکرها، هیترهایی با 

عنوان SF6 Heater در آن ها تعبیه می شود.

 AE WIRELESS SENSOR : 16 شکل
5-4-سنسورتشخیصارتعاشدربريكر

 Acoustic برق  پست های  در  ارتعاش  تشخیص  سنسورهای  از  یکی 

sensor می باشد. عملکرد این سنسور بدین صورت است که پس از 
تشخیص سیگنال صوتی منتشر شده توسط لرزش، از طریق کریستال 
به  پردازش  و  اندازه گیری  برای  و  تبدیل شده  ولتاژ  به  پیزوالکتریک 
TCP/ پروتکل  از طریق  این سنسور  ارسال می گردد.  مدارات واسط 

را  خود  داده های  و  شده  متصل  ادوات  سایر  به  اترنت  شبکه  و   IP
برای اتخاذ تصمیم الزم به اشتراک می گذارد. با پشتیبانی توپولوژی 
Mesh در این سنسورها، می توان دیتای آن ها را به صورت بی سیم و 
از فواصل بسیار دور مانیتورینگ نمود. تغذیه این سنسورها از طرق 
مختلفی قابل تامین است که یکی از این روش ها صفحات خورشیدی 

می باشد]12-7[.
در شکل)16( نمونه از نصب سنسورهای آکوستیکی AE نشان داده 

شده است.
6-4-سنسورهایتشخیصفشار

تنظیم بودن میزان فشار روغن در ترانس و بریکرهای روغنی و نیز  
باالیی  اهمیت  از  قوی  فشار  پست های  در  بریکرها   SF6 گاز  فشار 

برخوردار است.
یکی از سنسورهایی که برای اندازه گیری فشار داخلی روغن ترانس 
کاربرد فراوانی دارد، Shock Sensor می باشد )شکل 17(. این سنسور 
فشار  تغییرات  به  نسبت  ترانس،  داخلی  فشار  اندازه گیری  بر  عاوه 
سیم پیچ  حلقه های  بین  در  شدید  جرقه  وقوع  با  است.  حساس  نیز 
و تجزیه روغن به گازهای ذکر شده، تغییر ناگهانی در فشار داخلی 
ترانس ایجاد می شود. تحلیل فرکانسی سیگنال خروجی این سنسور 
و ثبت آن در سیستم مانیتورینگ، اطاعات ارزشمندی در اختیار ما 

می گذارد.

shouck sensor : 17 شکل
سنسور Leak SF6، با تعیین محل نشتی گاز SF6 به تشخیص میزان 
در  سنسور  می کند]13[.این  کمک  بریکر  محفظه  در  گاز  این  فشار 

شکل )18( مشاهده می شود.

Leak SF6 :18 شکل

5-پارامترهای مهم در بوشینگ
 %15 از  بیش  بروز  باعث  که  ترانس  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
خطاهای ترانس می شود بوشینگ است. همچنین ترکیدگی این تجهیز 
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با سرریز شدن روغن ترانس همراه است که باعث آتش سوزی ترانس 
و تجهیزات اطراف آن می شود. مهم ترین پارامترهای اندازه گیری که 
تحلیل آنها سبب جلوگیری از این قبیل حوادث می شود به شرح ذیل 

است:
-تغییرات ظرفیت خازنی بوشینگ

- تغییرات تانژانت دلتا)ضریب تلفات عایقي(
- جریان نشتی خازنی

- مقایسه نرخ رشد پارامترها در بوشینگ
بوشینگ را میتوان به صورت چندین الیه خازن سری مطابق با شکل 

)19( و )20( مدل کرد.

 شکل 19 : مدل الکتريکی بوشینگ

شکل 20: اليه های خانی متعدد در بوشینگ های فشارقوی

شرکت های مختلفی با اندازه گیری پارامترهای مذکور اقدام به ساخت 
تجهیزاتی جهت مانیتورینگ آناین بوشینگ نموده که از بروز حادثه 
در این تجهیز و به تبع آن ترانس جلوگیری می نماید. در شکل)21( 
 TMU100 مدل   ،ABB محصول شرکت  که  تجهیز  این  از  نمونه ای 

است؛ نشان داده شده است.

شکل 21: نماي روبروي TMU100 براي مانیتورين آنالين بوشینگ هاي فشارقوي

در این تجهیز با استفاده از نمونه های آناینی که از Test tap بوشینگ 
صورت  بوشینگ ها  حفاظت  عمل  شود  می  گرفته  زیر  مطابق شکل 
می گیرد. در شکل)22( نحوه اتصال کابل به Test tap بوشینگ برای 

اندازه گیری و مانیتورینگ توسط TMU100 نشان داده شده است.

شکل22 : اتصال کابل به Test tap بوشین هت اندازه گیری پارامترهای
کلیدی بوشین

6-تحقق اهداف پیش بینانه
پیشگیرانه  به صورت  خراسان  منطقه ای  برق  پست های  در  تعمیرات 
)Preventive maintenance) انجام می شود. بنابراین تعمیرات در این 
برنامه های  با  روش بدون در نظر گرفتن وضعیت هر تجهیز، مطابق 
از پیش تعریف شده انجام می شود. این امر عاوه بر افزایش احتمال 
از  خرابی تجهیزات، باعث صرف هزینه  زیادی در بخش بهره برداری 

پست ها می شود.
به کارگیری  و  پیش بینانه  تعمیرات  روش  از  استفاده  با  امروزه 
سنسورهای هوشمند، می توان اطاعات دقیقی از پارامترهای کلیدی 
و نحوه عملکرد تجهیزات به دست آورد که با استفاده از آن زمان انجام 
تعمیرات بهینه شود، که در این صورت از تعمیراتی مبتنی بر زمان 
)PM) به سمت تعمیراتی مبتنی برشرایط (PDM) حرکت می کنیم. با 
استفاده از این روش عاوه بر کاهش نرخ هزینه های تعمیر ونگهداری، 

طول عمر مفید تجهیزات نیز افزایش می یابد. 
در جهت  گام  مهم ترین   ،3 بخش  در  بیان شده  مطالب  به  توجه  با 
تحقق اهداف PDM، به کارگیری سنسورهای هوشمند و مانیتورینگ 
زمان واقعی آن ها می باشد. نکته حائز اهمیت برای نیل به این هدف، 
وجود بسترهای اتوماسیون در پست ها است. بنابراین با توجه به وجود 
از  بهره مندی  استفاده و  امکان  اغلب پست های جدید،  این بستر در 
موارد ذیل  به  این روش می توان  مزایای   از  دارد.  آن وجود  مزایای 

اشاره نمود]14[. 
- کاهش 50 درصدی هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری

- کاهش میزان خرابی های اضطراری به میزان %55
overhaul کاهش  30 درصدی زمان تعمیر و -

- افزایش شاخص MTBF(Mean time between failure ( تا 30 %
زمان بندی  برنامه های  دقیق  اجرای  با  مرتبط  نگرانی های  کاهش   -

PM تعمیرات در
به علت تشخیص زود هنگام  بروز خطای جدی در تجهیزات  - عدم 

آن ها
- فرصت و فراغت بیشتر برای تعمیرکاران
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7-نتیجه گیری
با نوجه به بررسی های انجام شده در این مقاله، استفاده از سنسورهای 
برق  تجهیزات  در  کلیدی  پارامترهای  اندازه گیری  برای  هوشمند 
فشارقوی، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به مهیا بودن بسترهای 
ارتباطی و اتوماسیون در اغلب پست های برق خراسان، استفاده از این 
کاهش  سبب  نگهداری،  و  تعمیرات  روش  بهبود  بر  عاوه  سنسورها 
متخصص  انسانی  نیروی  هزینه  می شود.  مدت  طوالنی  در  هزینه ها 
طرفی  از  تجهیزات  در  اساسی  تعمیرات  هزینه های  و  طرف،  یک  از 
دیگر باعث افزایش هزینه در تعمیرات فعلی PM می شود. در حالی که 
زمان  مدت  پیش بینانه،  تعمیرات  روش  از  بهره مندی  و  استفاده  با 
همچنین  است.  متغیر  تجهیز  سامت  وضعیت  اساس  بر  تعمیرات 
پیش بینی و تشخیص زود هنگام خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با 
استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن آن، عاوه بر افزایش طول 
عمر ترانس، به بهبود بهره برداری در طول دوره عمر مفید آن منجر 
می شود. عاوه بر این با استفاده از قابلیت هایی که در این مقاله ذکر 
شده است، احداث پست هایی تنها با یک ترانس قدرت، دور از ذهن 

نمی باشد.   
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می یابد. در س��الیان اخیر، سیاس��ت های حمایتی و بسته های تشویقی 
وی��ژه به منظور ایجاد انگیزه برای س��رمایه گذاران در توس��عه مولدین 

تولید پراکنده در نظر گرفته شده است. 

جدول 5: صورتحساب فروش انرژی

پينوشتها

1-Combined Heat & Power (CHP)
2-Combined Cold & Heat & Power (CCHP)
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