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 چکیده :

مقره ها ، از جمله تجهیزات بسیار مهم در قسمت هاي مختلف سیستم هاي قدرت مانند پست ها و 
خطوط انتقال و توزیع می باشند. از آنجا که نحوه عملکرد این تجهیزات ، تأثیر قابل مالحظه اي بر 

ي مشخصه هاي سیستم هاي قدرت دارد ، لذا داشتن اطالعات کاربردي در مورد این تجهیزات برا
قدرت ضروري به نظر میرسد . از جمله مقره هایی که اخیراً به طور گسترده در     –متخصصین برق 

  شبکه هاي برق مورد استفاده قرار گرفته اند ، مقره هاي کامپوزیتی می باشند.
شدت میدان الکتریکی باالتر از استقامت الکتریکی هوا روي سطح مقره ها ، برقگیر ها و بوشینگ هاي 

ر قوي باعث ایجاد کرونا میشود که منجر به تلفات انرژي ، تداخالت رادیویی ، نویز هاي صوتی و تولید فشا
ازن و اشعه ماوراء بنفش می گردد. میزان کروناي ایجاد شده روي سطح این تجهیزات به شرایط   

ماوراءبنفش  محیطی ، مانند رطوبت و آلودگی و همچنین شکل هندسی آنها بستگی دارد . ازن و اشعه
  حاصل ازکرونا باعث فرسودگی و پیري زودرس مقره کامپوزیتی میگردد.

میدان الکتریکی شدید ، عالوه بر ایجاد کرونا روي سطح مقره ، میتواند باعث تخلیه جزئی در حفره هاي 
یري از موجود در مقره شود و مقره را از نظر خواص الکتریکی و مکانیکی کامالً معیوب سازد . براي جلوگ

  ایجاد کرونا در مقره هاي خطوط انتقال فشار قوي باید میدان هاي الکتریکی روي مقره کنترل گردند .
بحرانی ترین قسمت مقره از نظر تنش الکتریکی ناشی از شدت میدان الکتریکی ، سمت فشار قوي مقره      

حلقه کرونا در سمت فشار قوي و می باشد ،لذا براي کنترل شدت میدان معموالً از یک حلقه تحت عنوان 
  در دوسمت مقره استفاده میشود. EHVدر ولتاژ هاي 

  هدف این پروژه بررسی مقره هاي کامپوزیت و توزیع پتانسیل بر روي آنها می باشد .
در فصل اول این پروژه انواع مقره هاي مورد استفاده در شبکه هاي برق از نظر شکل ظاهري و مواد 

  ده است .ساختمانی معرفی ش
در فصل دوم ساختمان مقره هاي کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته و محدودیت ها و مشکالت آنها و  

  همچنین مزایاي آنها نیز ذکر شده است .
در فصل سوم آزمون هاي الکتریکی و مکانیکی که بر روي مقره ها انجام میشود ذکر شده و هر کدام مورد 

زمون هاي الکتریکی و مکانیکی انجام شده بر روي مقره هاي کامپوزیت بررسی قرار گرفته است . سپس آ
  بیان شده است .
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در فصل چهارم نحوه توزیع پتانسیل روي مقره و تأثیر ظرفیت هاي خازنی مربوط به مدل خازنی مقره بر 
یکنواخت شدن توزیع پتانسیل روي مقره بررسی شده است .سپس روش هاي یکنواخت کردن توزیع 

  ل روي مقره معرفی شده است.پتاسی
نحوه توزیع پتانسیل در طول مقره و   MATLABر فصل پنجم با استفاده از نرم افزار ددر نهایت 

  ز سمت زمین شده شبیه سازي شده است.ا )xهمچنین اندازه ولتاژ در نقاطی به فاصله معین (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١ 
 

     
  
  

**  
انواع آنها از نظر     آشنایی با مقره ها و 

  شکل ظاهري و مواد ساختمانی
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  مه:قدم )1- 1
انرژي الکتریکی در حدود یکصد سال پیش از طریق شبکه هاي کوچک توزیع مورد استفاده قرار گرفت و 

ت خصوصیات جالب توجه آن خیلی سریع توسعه یافت . عالرغم تمام محاسنی که انرژي الکتریکی به علّ
  دارد در صورتی که تحت کنترل صحیح نباشد خطرات و خرابی هاي زیادي به بار می آورد. 

این حرارت در  ، و کلید ها و دیگر تجهیزات برقی تولید حرارت میکندها جریان برق در عبور از سیم 
یط عادي به محیط اطراف داده میشود اما در صورتی که وسایل و عایق بندي آنها به درستی انتخاب شرا

این افزایش درجه  د ممکن است درجه حرارت وسایل برق رسانی از حد مجاز تجاوز کند .ننشده باش
رفتن از بین  . حرارت سبب فرسوده شدن و از بین رفتن عایق هاي سیم ها و دیگر تجهیزات میگردد

و درنتیجه حرارت ناشی از جرقه میتواند در شرایط  ها و جرقه الکتریکی میشود عایق ها باعث اتصال سیم
  مساعد به سهولت سبب بروز حریق گردد.

از طرف دیگر برق گرفتگی در اثر اتصال قسمتی از بدنه به سیم فاز یا سیم گرم صورت میگیرد و لذا براي 
ها و دیگر تجهیزات فلزي را که در شرایط عادي حامل الکتریسیته  جلوگیري از برق گرفتگی ، سیم

  به طور سهوي ممکن نباشد.ها هستند عایق بندي میکنیم تا دست زدن به آن 
این در هر جایی که جریان الکتریکی برقرار باشد نیاز به عایق بندي مناسب جهت حفاظت در مقابل بنابر

وسیله اي را نمیتوان نام برد که از انرژي الکریکی استفاده کند برق گرفتگی و حریق داریم  به طوري که 
  د.نو یا در تماس با آن باشد ولی در آن مواد عایقی در نظر گرفته نشده باش

   به عنوان مثال میتوان از یک کلید ساده فشار ضعیف گرفته تا وسایل و تجهیزات فشار قوي مانند 
بوشینگ به عنوان جداساز ، ري که در ترانس و. به ط را نام برد برقگیر ها ، کلید هاي قدرت ترانس ها ،

بر  جداسازي را بر عهده دارد و هم وظیفه شکل دهی به تجهیز رامقره هم وظیفه  بدنه و در برقگیر ها ،
در ترانس هاي ولتاژ  . عهده دارد  به گونه اي که تمام اجزاي برقگیر داخل مقره یا بوشینگ جاي میگیرد

و کلید هاي قدرت نیز مقره نقش پایه نگه دارنده و ایزوله کردن و شکل دهی به تجهیز را به و جریان 
  عهده دارد.

ت انتقال آن بسیار حائز اهمی استفاده همگانی از این انرژي بحث با توجه به رشد روز افزون جمعیت و
براي کاهش تلفات سطح ، ت است و چون انتقال انرژي الکتریکی به فواصل طوالنی داراي تلفات زیادي اس

. بنابراین  ولتاژ را افزایش میدهیم و هر اندازه که ولتاژ بیشتر گردد ، نقش عایقی بیشتر نمایان میشود
ت ویژه اي برخوردار است که این وظیفه عایقی را مقره هابحث عایقی خطوط انتقال و توزیع از اهمی     
شبکه هاي فشار قوي نقش عایقی و ایزوله کردن را به  يجزابر عهده دارند. مقره ها به عنوان یکی از ا
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عهده دارند که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت شکل خاصی به 
  خود میگیرند.

  وظایف مقره ها در شبکه ها را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
1 - دکل ها   اي نگهداري سیم هاي هوایی روي پایه ها ول وزن هادي هاي خطوط انتقال و توزیع برتحم

در بدترین شرایط را داشته باشند و اصوالً باید بتوانند بیشترین نیروهاي مکانیکی وارد شده بر آنها را 
ل کنند.تحم 

عایق بندي هادي ها و زمین و بین هادي ها با یکدیگر به عهده مقره است .یعنی مقره ها باید از  - 2
لکتریکی کافی برخوردار باشند تا بتوانند بین فاز هاي شبکه و دکل ها که متصل به زمین استقامت ا

ي هستند ایزوالسیون کافی براي تحمل ولتاژ فاز ها را داشته باشند . استقامت الکتریکی آنها باید در حد
 ت الکتریکی نشوند.سیط دچار شکباشد که در بدترین شرا

  ات زیر باشند:داراي خصوصیی مقره ها باید به طور کلّ
 استقامت الکتریکی باال - 1

 استقامت مکانیکی باال - 2

 عاري از ناخالصی و حفره هاي داخلی - 3

استقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما (با توجه به ضریب  - 4
 انبساط حرارتی که بایستی کم باشد.)

 ضریب اطمینان باال - 5

 کم ضریب تلفات عایقی - 6

 مقاوم در برابر نفوذ آب و آلودگی ها - 7

باشد تا  بنابراین نیاز به مطالعه دقیق و حساب شده جهت طراحی ،انتخاب و استفاده بهینه از مقره می
  وقفه به مشترکین باشد. رسیده و آماده ارائه خدمات بدون شبکه به پایداري الزم

  
  :  نیانواع مقره ها از نظر شکل ظاهري و مواد ساختما) 2- 1
   انواع مقره ها از نظر جنس آنها)1- 2- 1

  از چینی ، شیشه یا مواد کامپوزیت است . جنس مقره ها معموالً
  الف ) مقره هاي سرامیکی 

  مقره هاي چینی از سه ماده مختلف تشکیل شده اند: 
 درصد  50تا  40کائولین یا خاك چینی به مقدار  - 1
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 درصد 30تا  25) به مقدار 1سیلیکات آلومینیوم (فلداسپار - 2

 درصد 25خاك کوارتز به مقدار حداکثر  - 3

این سه نوع به ترتیب براي باال بردن استقامت حرارتی ،استقامت الکتریکی ، و استقامت مکانیکی به کار 
مکانیکی و حرارتی چینی بستگی به درصد فراوانی این سه جزء  میروند. به عبارت دیگر خواص الکتریکی ،

فلداسپار بیشتر باشد استقامت الکتریکی زیاد تر میشود و هر چه مقدار کوارتز بیشتر شود هرچه  دارد .
  استقامت مکانیکی بیشتر شده و با افزایش کائولین استقامت حرارتی افزایش می یابد .

سپس  لوط میکنند تا به صورت گل و خمیر در آید .نی مواد فوق را با کمی آب خالص مخبراي تهیه چی
را در قالب هاي معینی شکل داده و در کوره حرارت میدهند تا پخته شود و رطوبت آن نیز گرفته این گل 

 آن را پرس میکنند . آورند و تحت خالء البته قبل از قالب گیري درصد رطوبت گل را پایین می شود .
و به طور  شود آن را سرد میکنند ولی سرد کردن آن به طور ناگهانی انجام نمی، ریخته شدن پس از 

یک الیه لعاب شیشه اي بر پس از این مرحله .  یگیرد تا ترکی در آن ایجاد نشودمالیم این کار صورت م
اب شیشه اي لع روي آن میریزند تا سطح آن کامالً خالی از وجود حباب ها و ترك هاي مویین گردد.

نفوذ گرد و غبار و رطوبت را ستقامت مکانیکی مقره ، قدرت چسبندگی گرد و غبار و عالوه بر افزایش ا
کاهش میدهد. همچنین باعث ایجاد یک سطح صاف میشود که منجر به افزایش مقاومت سطحی عایق 

   میگردد.
ثر است که هر مقره چینی مؤ درجه حرارت پختن در کوره نیز در تعیین استقامت الکتریکی و مکانیکی

آیند و استقامت  هوا در آن کمتر به وجود می حباب هاي درجه حرارت باالتري قرار داده شود ، چه در
پختن در الکتریکی آن زیاد میشود اما در عوض عایق خیلی ترد و شکننده میشود و هر چه درجه حرارت 

کوره کمتر شود استقامت مکانیکی آن بیشتر شده ولی حفره هاي بیشتري در آن باقی میماند و استقامت 
    درجه نگه 1500تا  1200رجه حرارت پخت را در کوره بین الکتریکی آن کمتر میشود. معموالً د

و استقامت در برابر مواد شیمیایی و چینی میتوان آسان شکل گرفتن آن از خواص بسیار مهم  میدارند .
ي را نام برد.تغییرات جو   

  
  ): نمونه اي از یک مقره چینی1-1شکل (

                                                           
١ - feldspar 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



٨٩ 
 

  مراجع:
بررسی مقره هاي کامپوزیتی (غیر سرامیکی) ، مشکالت و "شیرپور،ابراهیمی،منا،محمد ابراهیم، [1]

  . 283تا  276،ص  F-PTL-788-98هجدهمین کنفرانس بین المللی برق،شماره ،"محدودیت ها 
  

[2]Frank Schmuck,Silicone Composite Insolators,NEW YORK,2013  
www.power2.ir[3]http://   
www.wikipedia.com[4]http:// 

 
 

http://www.power2.ir
http://www.wikipedia.com



