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  مدار شكن 

  را قطع كنند. خطا د جريانهاي نتوان مي شكنها سوئيچهاي اتوماتيكي هستند كه مدار

د. مدار شكني كه نشو ناميده مي قطب اند شده به يك فاز متصلكه  قسمتي از مدار شكنها

شود. هر قطب مدار شكن  قطبي ناميده مي سه فاز مناسب باشد. مدار شكن سه براي سيستم

قوس الكتريكي تشكيل شده  هاي قطع كننده ه جريان يا محفظهقطع كننداز يك يا چند 

  است. 

برروي يك عايق محافظ سوار شده اند. قطع كننده جريان يك سري از  ها قطع كننده

هاي عملياتي  گيرد. كنتاكتهاي متحرك توسط رابط كنتاكتهاي متحرك و ثابت را در بر مي

مكانيزم كار كرد مدار شكن انرژي الزم براي باز  مكانيزم كار كرده قابل جدا شدن هستند.

  كند.  كردن و بستن كنتاكتهاي مدار شكن را ايجاد مي

و  مناسبسط كنتاكتهاي حامل جريان توسط يك واسطه الكتريكي ايجاد شده توقوس 

تواند  گردد.مدار شكن مي قطع مي مناسب براي خاموشي قوس الكتريكي تطبيق تكنيكهاي

  بقه بندي شود.طقوس الكتريكي  اموش كنندهواسطه خ براساس

  »رفع اشكال خطيند آفر«
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تواند توسط يك اپراتور ايستگاهي به منظور  شرايط عملياتي عادي، مدار شكن مي درحين

روز نقص فيوزهاي خودكار در شرايط غير عادي با بنگهداري و كليد زني  باز يا بسته شود. 

ندند. بعد از بر طرف شدن ب ق مدار شكن را ميمدارهاي قطع بررا احساس كرده و  اخط

شود. مدار شكن دو حالت كاري دارد، يكي باز و ديگري  نقص دوباره مدار شكن باز مي

مدار شكن باز و كنتاكتهاي مدار شكن بسته مطابقت  بسته .اين دوحالت ، با كنتاكتهاي

م عملياتي مدار شكن دارند. عملكرد كنتاكتهاي باز كردن و بسته اتوماتيك توسط مكانيز

بسته شده و  شوند مدار قطع هنگامي كه كنتاكتهاي فيوز خودكاربسته ميشود.  انجام مي

 و كند.كنتاكتهاي مدار شكن باز شده مكانيز عملياتي مدار شكن عملياتي خود را شروع مي

شود.قوس الكتريكي در برخي از جريانهاي صفر عادي  بين آنها ايجاد مي قوس الكتريكي

گردد كه قوس  ي تكميل ميقطع شده است.فرآيند انفصال جريان هنگام .a. cج مو

قطع شده باشد و جريان به مقدار صفر نهايي برسد. اينجاست كه نقص ياد شده  يالكتريك

  رود. در باال از بين مي
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  ابصورت زيرميباشد:فرآيند از بين بردن خط -

كند، جريانهاي افزايش  كاهش پيدا ميس خط مپداناافتد.  ـ هنگامي كه نقص اتفاق مي 1

ك فيوز خودكار بدليل افزايش قسمت متحرافتند. فيوزهاي خودكار به كار ميپيداكرده و

كند. فيوز خودكار براي بستن كنتاكتهاي خودبه اندكي زمان  عملياتي حركت مي اورگشت

  نياز دارد. 

تحريك شده و  سيم پيچ رله بنند و ار شكن را ميـ كنتاكتهاي فيوز خودكار مدار قطع مد 2

  شود.  داراي انرژي مي

ا كند. كنتاكتهاي مدار شكن جد از ميعمليات را براي راه اندازي آغ عملياتي  ـ مكانيزم 3

  شوند.  مي

شود. قوس الكتريكي در  ـ بين كنتاكتهاي قطع كننده جريان قوس الكتريكي ايجاد مي 4

ود. هنگامي كه قوس الكتريكي حذف ر مدار شكن توسط تكنيكهاي مناسب از بين مي

  رسد. شود، جريان به صفر نهايي مي

   

  » مدار قطع«
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 دهد اتصاالت اساسي كنترل مدار شكن را براي عمليات راه اندازي نشان مي» 1«شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   »درجه بندي استاندارد مدار شكنها و گزينش آنها«  

تجهيزات كمكي كه براي تعيين  ويژگيهاي يك مدار شكن شامل دستگاههاي عملياتي و

 شوند عبارتند از : درجه بندي استفاده مي

 (a) شود: ه به همه مدار شكنها داده ميويژگيهاي اسمي ك  
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ـ جريان  5ـ جريان اسمي   4ـ فركانس اسمي   3ـ ميزان نارسانايي اسمي   2ـ ولتاژ اسمي   1

ـ جريان  7سمي براي نقصهاي نهايي  ـ ولتاژ بازيابي ناپايدار ا 6 ي سممدار شكني كوتاه ا

  ـ جريان كوتاه مدت اسمي  9ـ توالي عملياتي اسمي   8اه اسمي  مدار كوت

(b) زير است : شود به شرح ويژگيهاي اسمي كه در موارد خاص داده مي   

اسمي  ولتاژ ويژگيهاي اسمي خطاهاي اتصال كوتاه مدارشكنهاي سه فاز(قطب)كه تاـ 1

72.5kv 12.5 حدود تا جريان اتصال كوتاه اسمي آنها و بيشتر يا وKA  است وبراي

      شده اند.  اتصال مستقيم به شبكه هاي انتقال طراحي

 72.5Kvجريان قطع اسمي شارژخط براي مدارشكنهاي سه فازباولتاژاسمي حدود ـ 2

 وبراي كليدزني خطوط انتقال هوائي .

  ا، در جايي كه كاربرد دارد. ـ ولتاژ منبع اسمي باز و بسته كردن دستگاهه 3

  ـ فركانس منبع اسمي باز و بسته كردن دستگاهها، در جايي كه كار برد دارد.  4

  كاربرد دارد. ـ فشار اسمي منبع گاز فشرده براي عملكرد و قطع جريان ، در جايي كه  5

(c) ويژگيهاي اسمي انتخابي   

  ـ جريان قطع اسمي خارج از فاز  1
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م حامل جريان اسمي، براي مدار شكن اسمي سه قطبي كمتر از ؟ و مدار ـ جريان قطع سي 2

  شكنهاي تك قطبي 

  ـ جريان قطع كننده شارژ كابلي اسمي  3

  ـ جريان قطع كننده خازن ساده اسمي  4

  ـ جريان قطع كننده القابي ضعيف اسمي  5

  ـ ولتاژ منبع مدارهاي كمكي اسمي 6

  ـ فركانس منبع مدارهاي كمكي اسمي 7

  

  انواع مدار شكن 

ندي شود. طبقه ب شناسايي مي الً بر طبق متوسط قطع كنندگي قوس مدار شكن معمو نوع

  ع كنندگي قوس به شرح زير است : ها بسته به متوسط قط مدار شكن

  ار شكن مينياتوري) دـ مدار شكن قطع هوا (م 1

  ـ مدار شكن روغني (نوع مخزني توده روغن)  2

  اقل روغن ـ مدار شكن با حد 3



 

www.10sanat.com 

 7 

  ـ مدار شكن بادي  4

  ـ مدار شكن خالء  5

  (فشار ساده يا فشار دوبل (SF6)ـ مدار شكن هگزا فلورايد سولفور  6

  نوع          واسط     ظرفيت قطع كنندگي ولتاژ                         

(430-600)V-(5-

15)MVA        

(3.6-600)KV-

500MVA         

  مدار شكن قطع هوا 1-   هوا در فشار اتسمفريك

(430-600) V             

    

  مدارشكن مينياتوري 2-    هوا در فشار اتسمفريك

(3.6-12)     KV            يمدارشكن روغن3-   دي الكتريك روغن  

(3.6-145)  KV            مدار شكن با حداقل 4-   روغن دي الكتريك

   روغن 

245KV,35000MVA   

up to 

1100KV,50000mva  

  bar       هوا فشرده  

  ) 20ـ  40(    

  مدار شكن بادي 5- 

12 KV, 1000MVA      گازSF6 -6 مدار شكنSF6   
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36KV,2000MVA     

145KV,7500MVA    

245KV,10000MVA  

36KV,750MVA    مدار شكن خالء 7-  خالء  

500KV DC        گاز خالء وSF6   H.V.DC CB  -8    

  

   نيمدار شكن نوع روغ

 شود؛ يكي براي قطع كردن قوس ه ميو منظور به كار بردددر مدار شكن روغني، روغن به 

و همچنين براي ايجاد نارسانايي بين قطعات حامل جريان و مخزن فلزي . اين نوع در ميان 

  سه نوعي كه در قرن دهم توسعه يافته بودن، قديمي ترين است. 

سازي كنتاكتهاي حامل جريان در زير روغن بدون ترين شكل اين نوع، فرآيند جدا در ساده

افزايش طول بواسطه كنتاكتهاي  شد و از طرفي هيچ كنترلي در زير روغن انجام مي

وع ناين  دتر و ميزان نقص بيشتر توليد شودمتحرك سبب شد كه سيستم برقي با ولتاژ زيا

گون كنترل فرآيند قطع توانستند پاسخگوي نيازمنديها باشند. روشهاي گونا مدار شكنها نمي

كنندگي توسعه يافته و ارتقا پيدا كردنداين مسئله به گسترش مدار شكن روغني قطع كننده 
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برد و هنوز نيز به  كنترل شده منجر شد اين نوع مدار شكنها از يك محفظه فشار بهره مي

 واسطه قيمت ارزان براي ساخت و عملكرد عالي در قسمت قطع كننده نهايي، طول شكاف

  شود.  آن استفاده مي زني به طور گسترده از و مدت زمان جرقه

هاي سازنده و طراحان وجود  طرحهاي مختلف بر اساس سليقه نوع نيازمنديهاي كارخانه

  و غيره .   Cross jet type  ،Explosion pot     ،Baffle potدارند مانند 

س خاص هستند كه بيشتر بسياري از مدار شكنهاي روغني داراي دستگاههاي كنترل قو

 اند كه براي بهبود ظرفيت قطع جريان بايك شده ساده مبتني آنها به اصول محفظه فشار 

  سري اصالحات معيني همراه شده است. 

  ي فشار خاص، مدار شكنها به انواع زير طبقه بندي مي شوند : ها به اصول كار محفظهبسته 

  اي  نده هاي شبكهاي با قطع كن هاي روغني ضربه ـ مدار شكن 1

  ـ قطع كننده با دو محفظه فشار قوس 2 

  هاي روغني با محفظه فشار جهت محوري  ـ مدار شكن 3 

، ساخته شركت  OKm، نوع  kv33نماي مكانيزم قرار گرفتن كنتاكتهاي  1شكل 

  دهد.  ، را نشان مي M/Sالكترونيكي انگليسي 
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به پل باال رو  Mهاي  ه و از طريق رابطهفحه بااليي بستبه ص (L)كنتاكتها توسط يك اهرم 

N  متصل شده است.اهرام(L)  برروي شفتي(H) ها در صحفه بااليي متصل  كه به ياتاقان

ه بوسيله يك كوپلبنگ ك (G) يك ميله مهارشده است، قرار گرفته است اين اهرام توسط 

(J)  قابل تنظيم به ميله فنريx  متصل شده است، يك واشر روغن(F) ي جلوگيري از برا

نشتي از صفحه بااليي به خوبي درزبندي شده است و يك بازوي شاخص بوسيله يك خار 

(E) .پل باالرو  برروي انتهاي متحرك اهرم كار گذاشته شده است(N) هاي باالرونده  ميله

راهنما  (I)به شكل عمودي بر روي ميله   (R)و كنتاكتهاي متحرك  دارد را نگه مي

اند و خود  هاي راهنما بسته شده به قسمت انتهاي بااليي ميله (D)هاي  ميلهكنند.  حركت مي

است به صفحه  (C)كه از جنس فنر شتابدهند  (A)هايي  هاي راهنما نيز توسط گيره ميله

شوند و  فشرده مي ضربه حاصل از بسته شدن پل باال اين فنرها توسطاند. بااليي متصل شده

شود . اين مكانيزم از حركت بيش از  حين باز شدن ايجاد مي نيروي پرتابي از قطع مدار در

قابل تغيير در صفحه  Bهاي  اندازه در هنگامي كه مدار دو حالت بسته است توسط گيره

روغن وجود  (P)كند. در انتهاي پاييني هر ميله راهنما يك ضربه گير  جلوگيري مي بااليي،

  دارد. 
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كنتاكتها جلوگيري  پايين و حركت آزادانه كت رو بهاين ضربه گيرهاي روغني از حر

ري است كه به عنوان يك كنند. قطعه در حال كار از اين نوع مدار شكن محفظه سيلند مي

است. اين قطع كننده  ) نشان داده شده2است. نماي يك قطع كننده در شكل (قطع كننده 

  پيچ كردن). به قطع كننده جريان كه در قسمت باال است وصل شده است . (از طريق 

تقسيم نارسانا قرار دارد كه به شكل مار پيچ و مسيرهاي جريان  هاي هفحدرون محفظه ص

اي  باشند. قطعه سوار شده در باالي محفظه يك كنتاكت حامل جريان چند شاخه روغن مي

اند براي درگير شدن با كنتاكت  فنري است، انگشتيهايي كه شكل مدور قرار گرفته

ب اي متناو باشند.انگشتيهاي چند شاخه ميله يك تكه شمعي است، مي متحركي كه از نوع

باشند  اند. اين قطعات حامل جريان قوسي مي ايجاد شدهزن  براي ـ تشكيل كنتاكتهاي جرقه

كنند، كنتاكتهاي  و از قسمتهاي حامل جريان طبيعي در مقابل سوختن محافظت مي

متصل شده است .  ه ميله باالروهاي ميله عرضي كه بمتحرك توسط پيچهايي در انت

در مكان قطع كننده جريان كه تقريباً حركت  سازي كنتاكتها و بيرون كشيدن قوسجدا

فضاي دروني قابل دسترس براي گاز شود. كند، انجام مي روغن را به طور كامل محدود مي

شود، و يك فشار توليد  خيلي كوچك است، توسط كنتاكت متحرك ايجاد مي اگر چه
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اين نوع ود كه به سرعت توليد گاز و سرعت جريان آن در ميان منفذ بستگي دارد.ش مي

 دارند. نهانوع ساده آ شكنهاي روغن ظرفيت قطع كنندگي خيلي بيشتر نسبت به مدار
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  )2شكل (   

  

  

  

  مدار شكنهاي روغني با حجم كم روغن

تم و ميزان نقص مدار شكنهاي روغني به مقادير زياد براي جلوگيري از افزايش ولتاژ سيس

ها بزرگ و سنگين شود و  شد اندازه اين سيستم روغن نارسانا نياز داشتند كه اين باعث مي

افزايش پيدا كند. به طور همزمان پيشرفتهايي در سيستمهاشد كه هزينه  عث مياين مسئله با

ان يك نارسانا در مدار شكنهاي .وظيفه روغن به عنوايجاد شدتكنيك سراميك سازي 
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در  براي خنك كردن قوس مقداركمي روغن قطعات چيني محول شده بود .تنهاروغني به 

  رفت.  اين دستگاهها به كار مي

ها با حجم  مزيتهاي اين دستگاه به توسعه آن در قاره اروپا منجر شد و استفاده از مدارشكن

ي مخزني اين نوع مدار شكنها نيز مراحل كم روغن متداول شد.مانند مدار شكنهاي روغن

  اند.  زني  گذارندههاي متغير محفظه جرقه  طه با طراحيتوسعه متعددي را در راب

و ميزان نقصي متناسب با حداكثر  kv36مدارشكنهاي روغني با حجم كم امروزه تا ولتاژ 

شكنهاي  اي ، مثل مدار هاي ضربه باشند.برعكس عملكرد مدارشكن در دسترس ميولتاژ 

بادي كه در آنها قطع كنندگي قوس الكتريكي بازيابي دي الكتريكي تحت تأثير يك 

باشد، فرآيند قطع كنندگي قوس الكتريكي در مدار  ك كننده خارجي مينواسط خ

  شكنهاي روغني با حجم كم منشأ ترموديناميكي دروني دارد. 

تحرك و كنتاكتهاي ثابت ن كنتاكت مبي  در روغن يات قطع جريان يك قوسدر حين عمل

شده فاصله ايجاد  امتداد يافته اندازه به طور عمودي در محفظه احتراققوس  ايجاد مي شود.

باشد. افزايش دروني ناشي از تجزيه و تبخير روغن ميي براي تحمل ولتاژ كنتاكتها كاف

توسط قوس (يا قوس الكتريكي)يك حركت سريع خنك كننده را دور قوس بوجود 
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كه اين تاثير خود خنك كنندگي يك سرمايش سريع در كل قسمت بوجود  آورد مي

آورد.بازيابي دي الكتريكي به اندازه كافي سريع است كه از محدود كردن قوس بعد از  مي

ها با حجم  كند. در حال حاضر توليدكنندگان مدار شكن ميان جريان صفر جلوگيري مي

قطعات در  _قطاعي  ي مدار شكنها، درنماكار كرد اين نوع كم روغن زياد است . اصول 

   نشان داده شده است. MVA3500 kv 170مدار شكن حال كار
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) نشان داده شده است. مهمترين قسمت 4در شكل ( M/ SDallo france مدار شكن

  .  كننده)خنك  اين نوع مدار شكن محفظه قطع كننده آن است (يا محفظه

باشد، محور آن ميله كنتاكت را  اين قسمت به شكل يك سيلندر حاوي روغن نارسانا مي

زني، در  محفظه جرقهافتد . دهد و درون قسمت عمل قطع كردن اتفاق مي حركت مي

شود كه وظيفه اين قسمت  ضمام لوله پشتيباني ميچوب توسط يك مكانيرم ان قسمت چهار

هاي وارده توسط مكانيزم كنترل است. در حالت  طابق با ضربهحركت دادن ميله كنتاكت م

كند، ميله  جريان پيدا مي (2)ها  به سمت انگشتي (1)روشن، جريان از پايانه جريان بااليي 

تيهاي جريان رسيده و از انگش )10ايانه(كرده و به پرا دنبال   (7)كنتاكت متحرك 

و قبل قطع كردن جريان. ميله كنتاكت به  كند. در هنگام شروع ضربه عبور مي (8)كنتاكت 

توسط فنري قطع كننده يك حركت بازكننده خيلي  بخشها شود. شدت پايين كشيده مي

ميله كنتاكت و واشر   (6)، بين سرهاي كند. بعد از آن ، يك قوس آغاز ميسريع را 

ضربه وارد كنند  هاي كنتاكت بااليي محافظت مي زن كه از انگشتي ثابت جرقه (3)اي  حلقه
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آورند. ميله  كند.در اين لحظه گازها بدون هيچ مانعي به سمت باالي دستگاه هجوم مي مي

ين يرا به سمت پا رسد؛ اين قوس ت خطي خيلي زياد ميخيلي سريع به يك سرعكنتاكت 

جايي كه به شكل مستقيم نگهداري شده و در  اده و براي ورود به محفظه احتراقحركت د

نيرو ا مسير خروج گازها به سمت روغن تازه امتداد يافته است. به آن يك مسير مخالف ب

در كوتاهترين مقدار ممكن است ولتاژ قوس به كمترين كند. هنگامي كه قوس  وارد مي

يابد. هنگامي كه گازها  مقدار خود رسيده و مقدار انرژي هدر رفته نيز كاهش مي

قابل مالحظه در محفظه احتراق ايجاد توانند آزادانه گسترش پيدا كنند، يك فشار  نمي

 هشود، از اينرو يك جريان محوري رو به باال از بخار روغن توليد شده و توده گاز يونيز مي

ه م شدهگردد. از اينرو يك فاصله بهينه و مطلوب فرا به شدت از محيط خارج مي شده

يابد، و  يش ميالكتريك به سرعت افزا استحكام دي شود كه روغن باعث مياست، پاشيدن 

شود. محفظه  يمجلوگيري نيان، از محدود شدن و قطع شدن قوس در آغاز شروع جر

براي تحمل فشارهاي زياد در نظر گرفته شده است. اين قسمت با اجزاء  (5)احتراق 

هايي تقسيم بندي شده است كه وظيفه آنها نگهداري مقدار معيني  مختلف توسط صحفه
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كند كه  اهم ميرحله قطع جريان است، اين عمل اين امكان را فرروغن تازه در حين اولين م

  ، اتفاق بيفتد.  كامل كوتاه در جريان اتصال ايمني  "دومين مرحله قطع بطور كامال

جدا از نوع پيچي نياز دارند . مدار شكنهاي با حجم روغن كم به ترانسفورماتورهاي جريان 

به باال از نظر هزينه حتي همراه با  kv33از  ها- ز اين نوع مدار شكنها در همه ولتاژ هنو

  كنند.  ترانسفوماتور با مدار شكنهاي روغني غربي رقابت مي

توان در كل براي اينگونه مدار شكنها جمع بندي كرد در زير آمده  مزاياي ديگري كه مي

  است : 

)I(  حمل و نقل آسان به واسطه وزن كم و اندازه كوچك 

)II( كند.  راه اندازي را ساده مي و داشتن ساختار ساده كه نصب 

)III(  نگهداري سريع و ساده 

دار شكنها گذاشته شده است خدمات هاي كه بر سر راه اين نوع متياز محدويكي 

ن سريع بونيزاسيو جود حجم كم روغن و آمادگي براينگهداري متوالي است. به واسطه و

 هاسطبه و .ود داردبدليل وجود نقص زياد در اين مدارها وج قطع و وصل ، احتمال بروز

رد كرد مگر اينكه ار لحاظ اختالف را  بايست اين نوع مدار شكنها چنين داليلي نمي
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ها با مدار شكنهاي نوع مخزن روغن به صرفه نباشد. به داليلي زيادي ترديدهايي  هزينه

بستن بيان شده است. هر چند مدار  ودرباره توانايي اين نوع مدار شكنها براي عمل باز

بستن  واي با حجم كم روغن توسط سازندگان اين نوع مدار شكنها جهت عمل بازشكنه

 سريع طراحي و ساخته شده است. 

ئن توسط مدار شكن در تمامي انواع مدارشكنها و يتهاي قطع كننده اسمي به طور مطمظرف

به كار  ته به اصول قطع كنندگي قوسهاي مختلف آنها تامين شده است، ولي بس طرح

  مده است. در اجراي وظايف ويژه آنها بوجود آده، اشكالتي گرفته ش

  معايب اين نوع مدار شكنها در زير قابل مالحظه است: 

)I( وصل خطوط بدون بار (Switch unloaded Lines)   

)II( ها  بروز نقص(Evolvin Faults)  

)III( خارج از فاز   يقطع 

ت شرايط ذكر بادي تح مزاياي كمتري نسبت مدار شكنمدار شكنها با حجم كم روغن 

  شده در زير دارند : 

   ـ نقصهاي كيلومتريك 1
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هاي عادي ولتاژ محدود  اين به اين دليل است كه مدار شكنهاي روغن براي فركانس

  كننده حساسيت كمتري دارند. 

 انسفورماتورهاي در حال بارگيري ـ قطع جريان تر 2

نوع مدار  آورد، در اين يكه ولتاژ زيادي را بوجود م پديده قطع جريان

گاميكه انرژي قطع كننده قوس نيان فنر حاوي هقبل از جر (natarulzero)ها، شكن

  براي جريان قطع شده مناسب است، خيلي جدي نيست . 
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 3-. در پوش محفظه مكانيزم  2aمحفظه مكانيزم قطع جريان  2-قطب مدار شكن  1

پايانه اصلي  13. .پايانه اصلي بااليي 6.هندل  . محفظه 5سيلندر قطب  4.كالهك قطب 

  شاخص سطح روغن  23.محفظه هواكش   22.تحتاني .

. شاخص مدار  .98كليد فشاري . حالت روشن  .88. كليد فشاري حالت خاموش  82

  . دستگيره حمل و نقل دستگاه .  119. شمارنده عملكرد .  99شكن.

  

    مدار شكنهاي خالء 

) نشان داده شده است. مهمترين قسمت 6ار شكن خالء در شكل (نماي قطاعي يك مد

) داده 7باشد، نما از باالي اين قسمت در شكل ( اين نوع مدار شكن قطع كننده خالء مي
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شوند، جريان براي قطع شدن يك تخليه  شده است. هنگامي كه كنتاكتها جدا مي

شديد گازي (پالسما) زاسيون اين يوني را آغاز كرده و از طريقفلز الكتريكي قوسي بخار

شود  س قطع ميشود. سپس قو ان)، در مدار جاري ميتا شروع جريان بعدي (صفر جري

شود.  مايع تبديل مييليونيم ثانيه برروي سطوح فلز به و بخار فلز هادي در عرض يك م

كند. ميداني كه خود به خود  الكتريك خيلي سريع افزايش پيدا مي در نتيجه قدرت دي

شود كه بخش انتهايي قوس حركت كند و بدين وسيله از  د شده است باعث ميايجا

قطع شدن هستند، هاي زيادي در حال  گرم شدن بيش از اندازه محلي هنگاميكه جريان

م معيني براي حفظ تخليه الكتريكي قوسي بخار فلز، مشود. جريان ميني جلوگيري مي

 وس يا جرقه از عبور طبيعي تا فازمورد نياز است. براي جلوگيري از محدود شدن ق

  كند.  انرژي را براي راه اندازي خودش تامين ميصفر، بنابراين قوس الكتريكي خود 

آورد كه  د ميوالكتريكي در هنگام قطع اين امكان را بوج افزايش سريع قدرت دي

ش از صفر جريان قوس به شكلي ايمن قطع شود، حتي اگر جداسازي كنتاكت فوراً پي

م زمان جرقه زني براي انجام عمل آزاد سازي توسط آخرين قطب ميق بيافتد ماكزاتفا

  ميلونيم ثانيه زمان بندي شده است.  15
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بعالوه ولتاژ قوسي ايجاد شده در قطع كننده خالء بدليل رسانايي زياد پالسما بخار فلز 

  ولت) 200تا  20پايين است (بين 

حين قطع جريان خيلي كم است. با اين  اين داليل انرژي قوس ايجاد شده دربنابر

حساب اتصال زياد خواهد بود. عملكرد دستگاه نيز در برابر آلودگي ايمن خواهد بود 

  اند.  شده ها بدون هيچ منفذي درزبندي و به اين دليل كه قطع كننده

پشتيباني  kv36اين مدار شكن را تا ولتاژ اسمي  M/S ناي مدار شك رنج كارخانه

  كند.  مي

اند، درجايي كه فركانس  باي مناس دار شكنهاي خالء براي كاربردهاي كارخانهم

  شديداً با آلودگي زيادي تركيب شده است.  سوئيچينگ

  

  

  

  

  . قطع كننده خالء1
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  پايانه ترمينال 2-

  اتصال قابل انعطاف 3.

  عايقهاي پشتيبان 4-

  اندزي  محور راه 5.

  ميله رابط -6

  شفت عملكردمشترك   -7

  فحه عملكردص -8

  قفل كننده بادامكي  -9

                                 فنر نگهدارنده  -10

    فنر قطع كننده  -11

  فنر بار -12

   اصال اصلي  -13
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  )7شكل (                       

  

  SF6 (GIS)مدار شكنهاي 

  ساختار : 

براي مثال هر يك نشان داده شده است. ) 1(در شكل  8D.2يك مدار شكن سه قطبي 

هر محفظه حاوي يك واحد  )11(كيلو ولتي شامل يك محفظه هستند  132از قطبهاي 

و يك مخزن روغن  )14(ك مكانيزم تنظيم)ي15( )يك محفظه مبدل22قطع كننده(

وش درزبندي و پلمب شده قطع كننده گازگيري شده توسط دو ج محفظه )14.3(است

از اينرو اين مدار شكن به شكل يك اتاقك پرشده  )درصفحه بعد   2).(شكل 29است(

توسط يك فشار سنج در واحد  در هر يك از قطبهاباشد.فشار گاز  از گاز مستقل مي

واحد كنترل و شود و توسط يك مونيتور تراكمي قابل كنترل است. كنترل نشان داده مي
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، تمامي نظارت در اتاقك كنترل نصب شده است. اين  اتاقك حاوي يك دستگاه پمپ

 دستگاههاي مورد استفاده براي نظارت و كنترل الكترونيكي و هيدروليكي قطبهاي مدار

انرژي مورد نياز توسط فشرده سازي اي مي باشد. شكن و همچنين تجهيزات پايانه

هر قطب با يك ديافراگم  1). شكل 13شود( ون يك سيلندر ذخيره توليد مينيتروژن در

به  به عنوان محافظت از قطبها در هنگام فشار زياد گاز مجهز شده كه قابل گسيختگي 

  صحفه بعد). 2) (شكل 11.3آيد( كار مي

ـ صحفه بعد) در محفظه مدار شكن كار گذاشته شده  2شكل ( 11.31يك فيلتر ثابت

براي خشك  SF6ي  هاي حاصل از تجزيه است. كار اين فيلتر جذب فرآورده

اي قرار گرفته  تكيه گاه از نوع ساچمهاست، هر قطب برروي يك  SF6نگهداشتن 

شود.  دار قطعات جلوگيري مي وارد بر اتصالت لبهاست، با اين روش از فشار كششي 

  .نشان داده شده است 10شكن در شكل بخش مياني يك پل مدار 

   

    ساخته زيمنس : 8D.2) كدار شكن نوع 1شكل (
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  محفظه قطع كننده 11.

  تكيه گاه 11.4

 ندر ذخيره هيدروليكيسيل 13.

  اندازي مكانيزم راه 14.

  مخزن روغن 14.3.

  محفظه مبدل 15.

  واحد قطع كننده 22.
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  (يك قطب) 8D.2) بخش مياني 2شكل (

 . محفظه مدار شكن  11

 در پوش  1.

 ديافراگم گسيختگي 3.

 اتصاالت  11.    

 اتصاالت       12.

 فيلتر      31.

 مخزن روغن       3.

 محفظه مبدل     15.

 واحد قطع كننده .22. 

 وش . ج  22 

  

 

  

 سيلندر ذخيره 13.
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 توزيع كننده 1.

 شير منفذ هوا 14.12.2.

 (سيلندرذخيره سازي / HPلوله  13.1.

 شير كنترل تنظيم كننده)          

 (سيلندر ذخيره / HPلوله  13.2.

 مكانيزم تنظيم)          

 / پمپ) (سيلندر ذخيره سازي HPلوله  49.

 /لوله نمايش روغن(سيلندر ذخيره سازي 51.

 سازي هيدروكيلي) )سيلندرذخيره3(شكل (واحد كنترل)     

 

  »واحد قطع كننده«

ده شده است . جريان در نشان دا (4)نماي بخش مياني يك واحد قطع كننده در شكل 

كت جراي كنتا،م 22.3، تكيه گاه كنتاكت  22.3.1بااليي  جفت شدهكنتاكتهاي 

مجراهاي هادي ، (22.7)هاي كنتاكت متحرك  انگشتي 22.7.4،  22.9ثابت 
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جريان پيدا  22.21.1و كنتاكت جفت شده انتهايي  22.21، بالشك پايانه  22.11

  كند .  مي

همراه با نازلهاي خنك  22.11و مجراي راهنما  22.9در اين واحد، مجراي كنتاكت 

ابر قوس كه كنتاكت را از ساييدگي حفظ و مواد مقاوم در بر 22.9.1كننده قوس 

  اند.  كند، كارگذاشته شده مي

اند و  متحرك و سيلندر فشار به شكلي محكم با يكديگر جفت شده 22.7كنتاكت 

اند. پيستون فشار  متصل شده 15.9 اندازي همراه با ميله راه 22.14توسط محور اتصال 

  بسته شده است.  22.13.8ه پايانه بوسيله مهرهاي پاي 22.21به بالشك  22.13

مكانيزم متصل شده است انرژي  14.7.1كه همراه با ميله پيستون  15.9اندازي  ميله راه

  دهد.  الزم براي عمليات را در مسيري عمدي به واحد قطع كننده انتقال مي

كند   ميدر هنگام باز شدن كنتاكت، سيلندر فشار (تخليه) به سمت پيستون ثابت حركت 

كند ،  را باز مي وقفهسازد. وقتي كنتاكت متحرك  حصور شده را فشرده ميم SF6و 

كند عمليات  فشرده از ميان نازل عبور كرده و جرقه يا قوس را خاموش مي SF6گاز 

  نشان داده شده است. 5باز شوندگي در تصوير 
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 d    c    b    a  )  5شكل (

(a حالت بسته                   (b اكم مرحله تر  

(c                   توليد جرقه(d حالت باز  
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  اندازي .ميله راه15.9

  .پايه كنتاكت 22.3

  .كنتاكت كوپلينگ بااليي 3.1

  .سيلندرهاي تخليه5 

  .گايد.(لوله كنتاكت متحرك) 7 

  .انگشتي كنتاكت 7.4

  . لوله كنتاكت ثابت9

  . نازل خاموش كننده قوس9.1

  .  لوله گايد11

  خاموش كننده قوس .  نازل11.1

  . پيستون تخليه13

  .پيچ پايه13.8

  .ميله كوپلينگ 17 

  . بالشك پايانه انتهايي21
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  .كنتاكت كوپلينگ انتهايي21.1

  

  »مكانيزم عملي الكترو هيدروليك «

محفظه روغن ،  14.5سوپاپ  14.7.1يا ميله پيستون  14.9اين سيستم شامل سيلندر 

سوپاپ اصلي و  .تيامونيتورينگ ، سيلندر عملي يك محفظه تخليه در واحد كنترل و

ها وارد بخش كم  ز مخازن روغن و لوله)ا6(شكل هعمحفظه روغن از يك زير مجمو

ن روغن از انقباض بخاريها در مخزشوند. فشار پمپ در واحد كنترل و مونيتورينگ مي

  كنند.  جلوگيري مي

  

  مكانيزم عملي الكترو هيدروليك )6شكل (

  غن .مخزن رو14.3

  .فليتر 3.1 

  .شيرهاي اصلي 5  

  .رينگ درزبندي5.2
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  .رينگ درزبندي5.3

  .ميله پيستون7.1

  سيلندر.9 

  .لوله(سيلندر / شير اصلي)9.1

  .رينگ درزبندي9.2

  .رينگ درزبندي9.3

  .رينگ درزبندي9.4

  .پالگ 9.6

  .رينگ 9.9

  .لوله نشت روغن10

  .توپي هواكش12

  اندازي) يزم راه(سيلندر ذخيره / مكان HP.لوله 13.2

  .لوله (شير كنترل پيلوت / مخزن روغن)13.3

  .لوله كنترل (شير پيلوت / شير اصلي)13.5
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  .لوله مخزن روغن /پمپ31.1

) حاوي همه سوپاپهاي الزم براي كنترل 7و  8محفظه رها كننده يا تخليه تصاوير ( 

بر  y3و  y2ز شوند با و يك يا دو سلونوئيد  y1نوئيد بسته شوند پيلوت هستند. يك سلو

روي اين محفظه سوار هستند. سلونوئيدهاي باز شوند و بسته شونده از طرح يكساني 

  باشند.  برخوردارند و هر يك داراي سيم پيچهاي جداگانه مي

  

  

y1  سلوئوئيد بسته شونده  

y2 سلوئوئيد باز شونده  

  تخليه كننده سوئيچ كمكي 14.58

  ON/offنشانگر 15.7

  مكهاي ك .سوئيچ8
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)محفظه 7شكل(                                                                                               

  رهاكننده 

براي عملكرد تك                                                                                                      

                                                           قطب 

  

  

  

  )محفظه رها كننده براي                                        8شكل(                       

 On/Offقطب.متصل باكليدكمكي ووضعيت   3عملكرد                       

  

ها متصل  مكي توسط كوپلهسوئيچ ك )17و  8محفظه رها كننده يا تخليه باشد (شكل    

داراي عالئمي در سرهاي جلوئي خود  هاي سوئيچ كمكيشوند.محور مي

 3براي عمليات .مشخص شده است ON/OFFهستندوبرروي اين عالئم وضعيتهاي 
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محفظه رها كننده به يك سوپاپ كنترل پيلوت ويك محرك سوئيچ قطبي يا سه فازي 

   كمكي مجهزشده است .

ت يك قطبي با سه سوپاپ كنترل پيلوت و سه محرك سوئيچ كمكي مجهز براي عمليا

  شده است. 

  

  

  قاب .1

  .دستگاه هيدروليكي 2

  .صفحه اتصال دهنده يا كنتاكتور3

  .نشاندهنده فشارروغن 4

 SF6.نشاندهنده فشار5

 on/off.پايانه هابانشانگر6

  .فيلترروغن 7

  .محفظه رها كننده 8
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  .مجموعه سوئيچ كمكي 9

  واحد كنترل ومونيترينگ )10شكل (                   براي  sf6شاندهنده .ن10

  براي عمليات تك فاز                           قسمتهاي شبكه اتصال  

X2….X4                   اتصال دهنده هاي كليدي  

                                           

  )واحد كنترل ومونيتورينگ 11شكل(

  براي عمليات سه فاز 

  

  

  

  

  )D.Cدستگاه هيدروليكي (براي مثال 
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m1  موتور  

S2,S3  سوئيچهاي محدودكننده  

X5   اتصال دهنده كليدي  

  پمپ روغن  14.33

  چرخ دنده  14.43

  ديسك ياصفحه بادامي  14.45

  

  

  

   

  وسيله مونيتورينگ روغن 

  

  پيچ فشارشكن  14.37

  پيچ قفل  14.39
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  ن شيراطمينا 14.41

  براي راه اندازي  HPاتصال  14.53

  دستي پمپ      

B1.B2 نشاندهنده فشار  

M2  نقطه اندازه گيري  

X 2  اتصال دهنده  

  

  

   SF6فشار(نشان دهنده ) بزار مونيتورينگا

  

  

B4  مانيتورچگالي  

M1 1/4نقطه اندازه گيريp.t    

R   كوپلينگ باشير يكطرفه  
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V1  شيرقطعsf6 

W1  1/4   1اتصال نگهداريp.t. 

  

  

  

  14.31فيلتر روغن 

  

 

 اتصال جهت بازگشت  14.31.1

 روغن        

  

  

   B4مونيتور  SF6دير عملياتي  چگالياچك كردن مقو SF6پر كردن فيوز باز گاز 
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وسايل مورد نياز است به  فاده از يك واحد خدماتي كه حاوي همهاين امر با است 

توان  را مي SF6ماتي هم وجود نباشد ، گاز گيرد. اگر يك خد بهترين نحو انجام مي

از يك كپسول گاز با استفاده از ابزار اين كار گرفت .يك پمپ خالء بايد  مستقيماٌ

پر شود وجود باشد. مونيتورهاي چگالي   SF6براي خالي كردن فيوز قبل از اينكه گاز 

ير دقيق بدست آوردن مقاددهند. براي  به تغييرات در فشار ورد واكنش نشان مي

  در فيوز بايد اندازه گيري شود.  SF6هم دماي  هم فشار و عملياتي،

ها  د. در نتيجه قرائتمحيطي فيوز عموماً كافي خواهد بو در عمل اندازه گيري دماي

 1 تورهاي چگالي ممكن است چند دهم يك بار(نشان داده شده توسط مونيها)  (شماره

bar( هاي مرجع نشان داده شده يا منحني ) متفاوت باشند. هر يك از 1در شكل (

  ها در نقطه كنترل چك كنيد .  نشانه

 o.3نبايد كمتر از  SF6اختالف بين فشار پر كردن و فشار عملياتي براي افت گاز 

Bar  باشد و اختالف جزئي بين مشابه كردن و فشار عملياتي براي شاخص افتSF6 

 1/5ار اندازي دستگاه كمتر از و حداقل فشار براي از ك SF6خصهاي افت بين شا

Bar   هاي افت گاز  نبايد باشد. ولي اگر شاخصSF6  فشار براي از كار و حداقل
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درباره تنظيم شود. اگر بايد  SF6اندازي دستگاه فاصله زيادي با هم داشتند، پر كردن 

خيلي نزديك  SF6هاي حداقل فشار براي از كار انداختن دستگاه و افت گاز  شاخص

يم دوباره در محل امكانپذير م داده شده بود مونيتور چگالي را تعويض كنيد تنظبه ه

  نيست

  

  با استفاده از يك واحد سرويس  پر كردن 

برروي واحد كنترل متصل كنيد . شكل  SF6 W1نگهداري صال ات سرويس بهواحد 

نيد. خالي ك 20m bar >=). شير را در واحد كنترل باز كنيد و فيوز را به ميزان 1(

واحد سرويس را براي پر كردن روشن كنيد . در فشار مورد نياز براي پر كردن و 

  توان آنها را از نمودار استخراج كرد.  بستگي داشته و مي ر عملياتي به دمامقادي

حداقل فشار را از كار اندازي دستگاه  mباالتر از  bar 0.2پر كردن را در فشاري كه 

حداقل فشار براي از كار "فشار را كم كرده و شاخص است متوقف كنيد. به تدريج 

چك كنيد. پر كردن را تا زمانيكه حداقل فشار براي از كار انداختن  "انداختن دستگاه

افزايش  " SF6افت گاز "اقيست ادامه دهيد. فشار را تا باالتر از نقطه عملياتي شاخص ب
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قطه عملياتي مونيتور را درون واحد سرويس رها كرده و ن SF6دهيد. كم كم گاز 

  چگالي را كنترل كنيد . 

فيوز را تا فشار قرار دادي پر كرده و سيستم الكترو هيدروليك را براي راه اندازي 

  همانطور كه در زير گفته شده است ، آماده كنيد . 

ساعت در محل قرار گيرد سپس در صورت نياز  12به مدت  SF6گاز اجازه دهيد 

  ر مقداري از آن را خالي كرده يا دوباره پركنيد . براي تنظيم و تصحيح كا

  و شيرهاي قطع SF6) نقاط اتصال 1شكل (

  

M1    نقطه اندازه گيري  :        sf6   1/4 

V  شيرقطع   :sf6  براي بخشهاي ديگر  

  از گازپرشده      

V1 شيرقطع :sf6     1/4     p.t 

W1 اتصال نگهداري :  
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  )2شكل (

  

  

  

  

  

  

  » با استفاده سيلندر گاز  SF6كردن با گاز پر «

و براي  (84)براي كنترل مونيتورهاي چگالي  A21كامل ( SF6دستگاه پر كننده گاز 

نشان داده شده است. براي  (2)در شكل  SF6پر كردن اتاقكهاي گاز از سيلندرهاي 
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 SF6گ را در واحد مونيتورين SF6كنترل مقادير عملياتي يك مونيتور چگالي، لوله 

   .جدا كرده و سيلندر گاز براي مونيتور چگالي از طريق يك مبدل متصل كنيد

)شكل 2اند. (شكل  مقادير عملياتي توسط افزايش در فشار گاز يا كاهش آن قابل كنترل

   .SF6 w294) و دستگاه پر كننده 3) و (2(

  

  .سيلندرگازبااتصال1

  .توزيع كننده باشير2

  .اتصال دهنده 2.1

  براي مونيتورهاي چگالي .مبدل 3

  .فشارسنج بادقت باالبهمراه شير4

  قطع ومحافظ خالء  

  .ياتاقان 4.2

  .محفظه اندازه گيري فشارباال5

  شيركاهش دهنده فشار.6
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  sf6.نقطه اندازه گيري 12.4

  براي  sf6   C,B,A(لوله هاي كنترل .نقطه اتصال براي مبدل آزمايشي12.5

   قطبها)    

B4ي .مونيتور چگال  

V1 شيرقطع.SF6 

W1 فلنج سرويس جهت.SF6 

 

 

و فشار سنج و كيوم را به نقطه  W1 سر لوله سرويس  ج يافلن پمپ و كيوم (خالء) را به 

) . شير قطع را در واحد كنترل 1بر روي واحد كنترل وصل كنيد. (شكل  M1گيري  اندازه

شير قطع را ببنديد.فشار خالي كرده و دوباره  m bar 20>=باز كرده و فيوز را تا فشار 

جدا كنيد، سيلندر (يا سر لوله) سرويس  ز فلنژسنج و كيوم را آزاد كنيد و پمپ و كيوم را ا

) نشان داده شده متصل كنيد و شير قطع را در واحد كنترل 3گاز را همانطور كه در شكل (

  باز كنيد. 

بستن اتصاالت و  شير كاهش دهنده فشار را برروي سيلندر گاز براي جلوگيري از يخ

توان از  . فشار پر كردن به دما بستگي داشته و آن را مي (d17)ها كمي باز كنيد  لوله

پر كرده و سيستم هيدروليك را براي راه  6.5barنمودار استخراج كرد. فيوز را با فشار 

  اندازي همانطور كه در زير گفته شده آماده كنيد. 
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د سپس فشار خارج عت در محل خود قرار گيرسا 12براي مدت  SF6 اجازه دهيد گاز

  ن يا گاز گيري دوباره آن تنظيم و تصحيح كنيد .كردن مقداري از آ

  

  »كنترل پيش از راه اندازي مدار «

را كنترل  SF6.مقدار رطوبت بيش از راه اندازي فيوز SF6گيري مقدار رطوبت  اندازه

م داد. حداكثر دماي دستگاه انجانم توان با اندازه گيري نقطه شب را ميكنيد . اين كار 

در فشار عملياتي يا مقدار رطوبت مجازي كه در زير داده شده است ، مجاز نقطه شبنم 

   است : متناسب

  c°5-  نقطه شبنم                                         دهحدودكننممقدار

  c°7-بنم :                              نقطه شمجازدرعملياترطوبتحداكثر

  °15-مقداررطوبت براي راه اندازي عمليات :                             نقطه شبنم 

هست ولي نه  c°7-كنيد كمتر از  اگر نقطه شبنم هنگامي كه فيوز را راه اندازي مي

ماه تكرار كنيد.  3يا  2ها) را بعد از  ها و شماره ، قرائت شاخص °15-كمتر يا مساوي 
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اثر فيلترهاي ثابت را مورد آزمايش قرار دهيد. اگر مقدار رطوبت  به عبارت ديگر

  موجود به شكل فايل توجه كمتر نيست فليترها را عوض كنيد . 

  

  : SF6اندازه گيري مقدار هواي موجود در 

د از انجام نگهداري ، مقدار هواي موجود نبايد عتازه و ب SFOدر حين پر كردن فيوز با 

  % بيشتر باشد .5از 

   

  :  SF6 B4مقادير عملياتي مونيتور چگالي 

بايست  كنترل نشده بود، اين كنترل مي SF6در حين پر كردن  B4اگر مقادير عملياتي 

  گرفت . پيش از راه اندازي فيوز انجام مي

   

  اتصال يك فشار سنج آزماش براي كنترل فشار روغن : 

سيستم هيدروليكي تخليه شده فشار سنج آزمايشي را تنها هنگامي كه تمام فشار را از 

  توان متصل كرد.  است، مي
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شود.  انجام مي 14.37اين كار توسط متوقف كردن پمپ روغن و باز كردن شير تخليه 

هنگامي كه فشار درون سيلندر ذخيره تخليه شد، توپي بايدش درزبندي را از محل 

صل كنيد خارج كرده و فشار سنج آزمايش را مت M2 (M 16*17mm)گيري  اندازه

.  

   

  افت نيتروژن : "و نمايش شاخص  N2پر كردن گاز 

را قطع كنيد  S4 S2هاي رابط كنتاكتهاي محدود كننده  شير تخليه فشار را ببنديد، سيم

و پمپ روغن را روشن كنيد. هنگامي كه عقد به بدون حركت باقي ماند. (كمي بعد از 

دهد (شير  ار ابتدائي را نشان مياينكه پمپ روغن شروع به كار كرد) در اين حالت فش

  ) نشان داده شده است .1) . رابطه بين فشار و دما در شكل ( c°20در  200barگايد 
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  )1شكل (                       

   

  

   ها : كنترل به جهت ديدن از بين رفتن نشانه 

قطعي كلي  "هاي پمپ روغن را روشن كنيد، و مقادير روي مانو متر را هنگامي شاخص

و باز بستن اتوماتيك  "حداقل فشار راه اندازي سيستم در حالت روشن"،  "سيستم 
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تا  bar3اند قرائت كنيد، مقادير در حدود  قطعي سيستم از بين رفته يا خاموش شده

bar6 اند.  ن شروع كار كردهاند كه شاخصها با آ تر از مقداريباال  

ظاهر شد، پمپ روغن  "افت نيروژن "شاخص  پمپ روغن را روشن كنيد هنگامي كه

و  14.37بايست متوقف شود و قطع سيستم فعال شود. شير تخليه فشار را باز كنيد  مي

فشار روغن را بتدريج تا ميزان قراردادي كم كنيد. هم شاخص و هم قطع سيستم توسط 

منبع و سوئيچ روي  S3و  S2هاي  شوند. سوئيچ خاموش كردن منبع كنترل خاموش مي

  .كنترل را دوباره متصل كنيد 

  

  

  چك كردن مدار كنترل پمپ : 

قطر فشار توسط متر آزمايش را براي ديدن  واهش دهيد و مانكم فشار روغن را ك كم

   روشن شده است ، كنترل كنيد . مدار كنترل در هنگامي كه موجب

  

  چك كردن قطعي اتوماتيك سيستم : 



 

www.10sanat.com 

 53

فشار روغن را كاهش دهد. تا قطعي اتوماتيك  موتور پمپ را متوقف كنيد و كم كم

سيستم عمل كند. فشار را برروي مانو متر آزمايش قرائت كنيد و شاخص و عملكرد 

  قطعي اتوماتيك سيستم را بررسي كنيد. 

  

  :  "حداقل فشار براي قطعي سيستم  "چك كردن 

بخوانيد و بتدريج فشار روغن را كاهش دهيد تا شاخص ظاهر شود. فشار عملياتي را 

بايست اجرا  عملكرد و تاثير سيستم قطعي را آزمايش كنيد ؛ فرمان بستن الكتريكي نمي

  شود.

   

  ويژگي عمليات سه قطبي انجام شده : 

باز كننده راه اندازي  y2وئيد آنها را توسط سلون از هر سه قطب فيور را ببنديد و يكي

طبي سپري شده دو قطب ديگر نيز دستي باز كنيد. بعد از اينكه زمان عمليات را سه ق

بايد قطع شوند، انجام اين آزمايش براي دوتاي ديگر بايد همانند قبلي باشد. حال يك 

بسته كننده دستي ببنديد. هنگامي كه زمان برگشت به  y1قطب فيوز را توسط سلونوئيو 
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ب يا فاز اي هر سه قطحالت اوليه سپري شد قطب را دوباره باز كنيد . اين كنترل بايد بر

  انجام گردد.

   

  كلي سيستم :  كنترل شروع قطع

رود كار كند، فيوز  پمپ را روشن كنيد و بگذاريد تا هنگاميكه قطعي سيستم از بين مي

را ببنديد، پمپ را متوقف كنيد و كم كم فشار روغن را كاهش داده تا شاخص قطعي 

ئت كنيد و تاثير كار كرد كلي سيستم شروع به كار كند. فشار را از روي مانو متر قرا

هاي خاموش اضطراي و الكتريكي كنترل كنيد :  قطعي سيستم را توسط ارسال فرمان

  فيوز نبايد از كار بيفتد .

   

  ايجاد دوباره فشار قراردادي در سيستم هيدروليك : آزمايشي ومانومترخارج كردن 

متر آزمايش را خارج  را باز كنيد و فشار هيدروليكي را تخليه كنيد. مانو 14.37شير 

. سطح روغن را چك كنيد  و در  M2كرده و توپي درزبندي را به جاي آن ببنديد 

  صورت نياز براي رسيدن به نشانه بااليي به آن روغن بيافزاييد. 
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ببنديد و موتر پمپ را روشن  مرا با دست ببنديد، پيچ قفل كننده را محك 14.37شير 

يك افزايش دهيد تا به مقدار قراردادي برسد و چك كنيد. فشار را در سيستم هيدرول

اند. اجازه دهيد روغن نشست  كنيد كه آيا تمامي عالئم قطعي كلي سيستم از بين رفته

تمامي مسيرهاي قطع  با استفاده ازعمليات را انجام دهيد.  5دقيقه بعد) و بعد  10كند. (

   د.  زمايش عملكرد قطع فيوز اين كار انجام دهيكننده براي آ

  

  ويژگي ضد پمپ كنندگي: 

در حالت بسته فيوز ، فرمانهاي بستن و باز كردن ممكن است همزمان ارسال شود. فيور 

ممكن است باز شود، بسته شود و يا باز كردن را دوباره تكرار كند. فيوز ممكن است 

  تنها بسته يا باز شود.

   

  بخارهاي ضد انقراض : 
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ي ضد انقباض اگر كه براي تصحيح عملكرد ايجاد ر ناظر را بر منظور بخاريهاامد

اند، ورودي جريان آنها  اند،؛ كنترل كنيد. اگر بخاريها به طور صحيح كنترل نشده شده

  را اندازه گيري كنيد . 

  آزمايش نشتي : 

را براي هر نوع نشانه نشتي با  SF6هاي  اي و لوله دار چرخ دنده تمامي اتصاالت لبه

كنترل كنيد اگر چنين وسيله وجود ندارد، عمليات  SF6ياب استفاده از يك نشت 

براي اين  wohstبا محلول كف صابون انجام داد. افشانه ساخت  توان نشت يابي را مي

  است بهتر كاربرد

بعد از تشخيص و حذف نشتي در اين روش، همه اتصالت آزمايش شده بايد به طور 

  تميز شودند .  Rit2d 2 -7يا ماده جلوگيري از خوردگي  WD40سراسري با 

گر افت فشار بايست براي چند هفته كنترل شود، ا روزانه مي SF6فشار پر كردن 

بايست مشخص شود و براي جلوگيري از هر گونه افت  ود، محل نشتي ميمشاهده ش

  وبت، درزگيري گردد.و ورد رط SF6فشار گازي 
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  » اطالعات فني«

8D.2 ستفاده از گاز هگزا فلوريد سولفور به عنوان مدار شكن نوع بخار كننده با ا

باشد. اين سيستم يك طرح خالصه شده  نارسانا و اهداف خاموش كنندگي قوس، مي

  تك فازي است براي نصبهاي دروني انتخاب شده است. 

شدن توسط يك دستگاه بخار  براي خاموش كردن قوس در حين باز فشار گاز ورد نياز

  شود.  كننده توليد مي

قطب مدار شكن يك مكانيزم عملياتي كنترل شده دارد و براي نوع قطع اتوماتيك هر 

  سه قطبي و تك قطبي (فازي) مناسب است . 

  از استانداردهاي زير برخودار است :  D2.8فيور 

VD EO670   (مدار شكن) و استانداردهاي  101/1075براي  101قطعاتIEC 

  زير : 

IEC  مدار شكنهاي  1171/72ويرايش سوم  56شماره)AC  (   

IEC  (چرخ دنده بسته شونده ـ فلزي) 1975،  517شماره  
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IEC  راهنماي آزمايش مدار شكنها با سوئيچنگ  1968، ويرايش اول  297شماره)

  خارج از فاز) 

  

  


