


مراحل ایمن سازی شبکه های توزیع



الزم  ( بی برق)به منظور کار بر روی شبکه های برق به صورت سرد 
:است پس از اخذ اجازه کار به ترتیب مراحل ذیل انجام گیرد

آزمایش بی برقی
تخلیه مقدار جریان باقی مانده در شبکه
 (ارت موقت )زمین کردن
عادی سازی محیط کار



مراحل اخذ مجوزهای الزم جهت قطع و وصل شبکه

،خطبرایبرقهایفوریتودیسپاچینگامورازمرحلهایندر:اولمرحله
.شودصادرمیخاموشیدرخواست

بهیمتقاضواحدتوسط(وصلوقطع)کاراجازهفرمارائهوتنظیم:دوممرحله
واتفاقاتعملیاتاداره

داکنندهجیاکلیدنوعشدنمشخصبادقیقطوربهکروکیرسم:سوممرحله
خاموشیمدتوساعت،تاریخاعالم:چهارممرحله
قطع)چهارگانهسازیایمناجرایومنطقهبهتیماعزام:پنجممرحله

(موقتارتوتخلیهبرقی،بیمدار،آزمایش
شبکهکردنوبرقدارزمینبهاتصالدستگاهآوریجمع:ششممرحله



صحیح قطع و وصل انواع کلیدها و جدا کننده هااصول

سکسیونر گازی هوایی•
سکسیونر خشک قابل قطع زیر بار•
سکسیونر خشک غیر قابل قطع زیر بار•
سکسیونر زمین•
ریکلوزر•
کات اوت فیوز•
دیسکانکتور•
دیژنکتور•
کلید اتوماتیک•



سکسیونرها

شبکهدرهکجداکنندهمعنایبهوفرانسویاستلغتیسکسیونر•
وتجهیزاتازمختلفهایسکشنوقسمتها،جداکردنبرقهای
:شاملوکندمیمهیارامانور

سکسیونر تیغه ای-1
سکسیونر کشوئی-2
سکسیونر دورانی-3

سکسیونر قیچی-4



انواع سکسیونرهای تیغه ای در شبکه توزیع

سکسیونر گازی هوایی
سکسیونر خشک قابل قطع زیر بار
سکسیونر خشک غیر قابل قطع زیر بار
سکسیونر زمین



سکسیونر گازی هوایی

یامحفظهداخلدروصلوقطعهایتیغهسکسیونرنوعایندر
روایناز.گیردمیقرار(SF6)گوگردفلوئوریدهگزاگازازپر

یدکلاین.داردرابارزیرووصلقطعقابلیتگازیسکسیونر
رنگدوباوصلوقطعنشانگریکووصلوقطعاهرمیکدارای
برروی(1)عدددرجباقرمزرنگوآنرویبر(0)عدددرجباسبز
نشانباشد(1)مدرجعددباقرمزرنگنشانگراگر.باشدمیآن

دهشدرجعددباوسبزرنگبهنشانگراگروبودنبستهدهنده
.باشدمیکلیدبودنبازدهندهنشانباشد(0)



سکسیونر گازی در حالت قطع



سکسیونر گازی در حالت وصل



نکات ایمنی در قطع ووصل سکسیونرگازی هوایی

برقییبآزمایشمراحلبایستیهاتیغهنبودنمشخصعلتبه•
.گیردانجامبیشتریدقتباکردنزمینو
عایقدستکشهمراهبهپرچازوسیلهاینوصلوقطعجهت•

.شودمیاستفادهمتوسطفشار

رلکنتمرتببطورسکسیونرمحفظهداخلSF6گازفشاربایستی•
جادایالکتریکیقوسوصلوقطعهنگامدرگازبودنکم.شود
0.شودمیتجهیزتخریبباعثوکرده



سکسیونرخشک قابل قطع زیر بار

پیشیغه،ت(اصلی)انبریتیغهداشتنبعلتسکسیونرنوعاین•
.داردرابارزیرقطعقابلیتپوششعلهومرگ

از،سپسبانبریتیغهسکسیونر،ابتدااینکردن(باز)قطعهنگام•
ایجادیالکتریکقوسوجدامرگپیشتیغهکمزمانیفاصلهبا

ابتدا(بستن)وصلهنگاموشودمیخفهپوششعلهتوسطشده
انبریهتیغکمیزمانیفاصلهباوشدهبستهمرگپیشتیغه

.شودمیبسته



سکسیونرخشک قابل قطع زیر بار



ارنکات ایمنی در قطع و وصل سکسیونر خشک قابل قطع زیر ب

ندکناستفادهمتوسطفشارعایقدستکشازحتمابایستیمجریانووصلقطعجهت
یونرسکساجزاءسقوطوشکستناحتمالفرسودگیعلتبهکردنبستهوبازهنگامدر

شوداستفادهوصلوقطعهنگامایمنیکالهازحتمالذاداردوجودمجریفردبرروی
دنبازشزمانکاهشبهمنجرهاکلیدوصلوقطعدرعملسرعتودقتاینکهبهتوجهبا

لذا.شدخواهدکمترنیزشدهایجادقوس،میزانکمترزماناینهرچقدروشدههاتیغه
.رابگیرندآناهرمخالصیسکسیونروصلیاقطعازقبلبایستیمجریان

شلاتارتباطکهشودتوجههاارتباطوضعیتبهبایستیسکسیونربستنوبازهنگام
.نباشد

ندنکوصلراآندیگریاکیپاینکهبرایسکسیونرقطعازپسخطتعمیراتزماندر
.ببندندراآنقفلحتما

شودرعایتدیگرخطوطباهاتیغهوصلوبازکلرنسیهایفاصله.
میآنهایهتیغبودنرئویتقابلگازیسکسیونربهنسبتسکسیونراینمزایایازیکی

.باشد



خالصی دسته سکسیونر خشک قابل قطع زیر بار



سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار

کهجریانیمایمنیضریبافزایشمنظوربهدژنکتورازقبلسکسیونراین
.کنندمیکارترانسفورماتوریاودژنکتوربرروی

تواننمیاربزیردرکنتاکتهاعایقیمحفظهنداشتنعلتبهسکسیونراین
زمانی)ولتاژیاتانسیونزیرقطعزماندرمگر.دادآنبهوصلوقطعفرمان

(باشدصفرجریانکه
حفاظتبرایربیشتوشدهاستفادهاینترالکعنوانبهنیزسکسیونرایناز

.گیردمیقراراستفادهموردهستنکارمشغولپستدرکهافراد
تصلمزمینبهارتهایتیغهتوسطسکسیونرهاهایتیغهقطعزماندر

شودمی



سکسیونر ساده غیر قابل قطع زیر بار



قوس ایجاد شده در زمان قطع سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار



سکسیونر زمین

شبکههایقسمتازبرخیکردنزمینجهتسکسیونراین
گیردمیقراراستفادهمورد

ینیزمپستهایورودیسکسیونرزیرسکسیونرایننصبمحل
باشدمی
باشدیمالکاینترصورتبهورودیسکسیونربازمینسکسیونر
ودبهکهاستبستوچفتودرونیقفلمعنایبهاینترالک

.شودمیبندیتقسیممکانیکیوالکتریکیاینترالکصورت



سکسیونر قابل قطع زیر بار و سکسیونر زمین



ریکلوزر

هکاستمطلبایندهندهنشانبرقتوزیعهایشبکهدرقطعیآمار
زماندرتاداردوجودامکاناینیعنی.باشدمیگذرانوعازهاقطعی
خطمجددوصلزماندرکهایوسیله.شودبرطرفقطعیعاملکوتاه
.شودمیگفتهریکلوزرگیردمیقراراستفادهمورد

میصبرخطشدنبازازپسثانیهمیلی600زمانمدتدرریکلوزر
ازقطععاملاگرمیدهدوصلفرمانمجدداوشودبرطرفخطاکند
راخطریکلوزردوبارهاینصورتغیردرمیگیردجریانخطرفتبین
عاملاگرسومباردروشودمیانجامبار3تاعملاینوکندمیقطع
ستیبایقطععاملوشودمیقفلاصطالحاریکلوزرنشودبرطرفقطع

مجددوصلدورراهازیاودستیبصورتنهایتدروگرددبرطرف
.گیردمیانجاممرکزتوسطجریان



ریکلوزر



نصب ریکلوزر برروی تیر فشار متوسط



بخش مدار قدرت ریکلوزر

باشدمیگازیسکسیونرشبیهریکلوزرازبخشاین
گازازپرتانکمحفظهیکSF6وصلوقطعهایتیغهو
رااکتهاکنتبودنبستهیاوبازحالتکهنشانگریکقدرتتانکبرروی

اتوماتیکبهLOCKدستیحالتتغییرجهتاهرمیکودهدمینشان
TRIPبلعکسیاو

وزباراکنتاکتهاودیدهراآناتصالیدادنرخزماندراتوماتیکحالت
بنددمیمجددا

تاسدستیقطعحالتدرریکلوزرکهاستمفهومبدیندستیحالت.



ریکلوزرنمای جانبی مدار قدرت 
(اهرم قطع و وصل و نشانگر اتوماتیک و دستی)



نمای مدار قدرت ریکلوزر و نشانگر وضعیت قطع و وصل



مدار فرمان ریکلوزر

هپایبررویزمینسطحنزدیکوشدهدادهقرارتابلوداخلدربخشاین•
:شاملوگرددمینصب

ورودیبرققطعمواقعجهتباطریدوعدد-1
تنظیماتاعمالیاواطالعاتخواندنبرایدیجیتالصفحه-2
کاروضعیتتنظیماتجهتمربوطهLEDچراغهایودستیهایشاستی-3

ریکلوزر
ولت220ورودیباباطریشارژسیستم-4
باطریشارژوورودیولتاژکنترلمدار-5



فرمان ریکلوزرکلیدهای تنظیم مدار 



کات اوت فیوز

وطخطوهاترانسفورماتورازحفاظتدرایگستردهکاربردفیوزاوتکات•
.دارندطمتوسفشارتوزیعهایشبکهدراصلیخطوطازشدهمنشعبفرعی

،یوزفپایهبخشسهشاملپلهروبودهپلتکبصورتفیوزهااوتکات•
.باشدمیفیوزلینکهمچنینوفیوزگیر



اجزای پایه کات اوت فیوز



اجزای لینک فیوز کات اوت



اجزای لینک فیوز کات اوت

ایدکمهکله•
فیوزالمانازحفاظتجهت:فیبریمحفظه•
پذیرانعطافداردنبالهسیم•
رارتیحسیمیکوجریانسیمیکدارایفیوزازقسمتاین:شوندهذوبالمان•

درمنظورهمینبهبودهباالحرارتیمقاومتدارایجریانسیمچونباشدمی
ن،سیمجریابودناضافهصورتدرتاکنندمیاستفادهحرارتیسیمازآنکنار

.نمایدذوبراجریانسیمآنازحاصلگرمایوذوبحرارتی
گرفتهرارقفشارتحتوکششیصورتبه(شمعی)فیوزلولهداخلدرفیوزلینک•

تحالازفیوزولینکشدهذوب،المانجریاناضافهیاوباراضافهصورتودر
گرددیمفیوزلولهشدنآویزانیاوافتادنباعثوآمدهدرفشارتحتوکششی

.استسیمبانبرایفیوزالمنتسوختننشانهاینکه



مراحل بستن لینک فیوز برروی فیوز گیر

زفیولولهازداخلابتدا:اولمرحله•
یاوقبلیفیوزشدهسوختهقطعات

لاتصاازناشیگرفتگیکربن
یدبازدکاملبطورممتد،کوتاههای

.شودمیسازیپاکو



مراحل بستن لینک فیوز برروی فیوز گیر

ترعایباراالمانفیوز:دوممرحله•
ابوترانسفورماتوروشبکهبار

وفیوزذوبمنحنیبهتوجه
انتخابنیرووزارتاستاندارد

.شودمی



مراحل بستن لینک فیوز برروی فیوز گیر

فیوزلینکدنبالهسیم:سوممرحله•
بهگیرفیوزلولهباالیسمتازرا

.کردهواردپایینسمت



مراحل بستن لینک فیوز برروی فیوز گیر

لینکعبورازپس:چهارممرحله•
ردایدکمهکلهگیریقراروفیوز
میراگیرفیوزپوشدرخودجای

.بندیم



مراحل بستن لینک فیوز برروی فیوز گیر

شستانگشتبا:پنجممرحله•
وزفیانتهایسمتبهراشیطانک

دیگردستباودادهفشارگیر
.یریدبگرافیوزلینکدنبالهسیم

میلیمتر2ت1میزانبهشیطانک
یجاانقباضوانبساطمنظوربه

.باشدداشتهبازی



مراحل بستن لینک فیوز برروی فیوز گیر

کلیندنبالهسیم:ششممرحله•
یچپدوربهدورنیماندازهبهرافیوز

میسفتراپیچبعدوپیچانده
.کنیم



مراحل بستن لینک فیوز برروی فیوز گیر

قالبداخلدرراپرچ:هفتممرحله•
وایمنینکاترعایتباوانداخته
راگیرفیوز،فازهاترتیبرعایت

هباقدامودادهقرارفیوزپایهداخل
.نمائیممیبرقوصل



نکات ایمنی در قطع و وصل کات اوت فیوز

.نگرددوصلوقطعبارزیرعنوانهیچبه•
.شوداستفادهاوتکاتکاربادرهنکامدستکشوپرچاز“حتما•
اوتاتکقطعهنگامطرفینفازهایبابرخوردونیزالکتریکیقوسکاهشجهت•

زماندروگرددقطعوسطیفاز،سپسکناریفازهای(شمعی)فیوزگیرابتدافیوز
.گرددوصلکناریفازهایسپسوسطیفازشمعیابتداوصل

توسطوصلازجلوگیریجهتاکیپافرادخطتعمیراتوقطععملازبعد•
باوکردهجدافیوزاوتکاتپایهازراگیر،فیوزجویعواملیاودیگراکیپهای

.ببرندخود
.شوداستفادهاوتکاتوصلقطعوهنگامدرکالهاز•
.شودخودداری“جداساعتیکحتیبرایفیوزاوتکاتکردنیکسرهاز•



اجزای فیوز گیر کات اوت فیوز



(بریکر) دیژنکتور 

.داردارکوتاهاتصالوباراضافهحالتهایدرمدارقطعتواناییکهاستکلیدی•
:دیژنکتورانواع•

روغنی-1
(دمنده)هوایی-2
خالء-3
روغنینیمه-4
SF6گازی-5



دژنکتور نیمه روغنی با رله پریمر



نحوه شارژ فنر دیژنکتور



نکات ایمنی در قطع و وصل دیژنکتور

مانفرتابلویرویازاهرمبایستی،شارژاهرمتوسطدیژنکتورشارژازبعد•
.شودبرداشته

مانزدردژنکتورباکارزماندرموقتزمیناتصالنصبوبرقیبیآزمایش•
.استالزمتعمیرات

بهآسیبامکاناینصورتغیردرشودسنجیدهروغنمیزاننماروغندریچهاز•
.داردوجودکلید

.گرددمتنظینبایستیبودنداربرقبدلیلکارحیندراولیهیاپریمریرله•
روصفویاکممصرفیبارهایدژنکتورعمرترشدنطوالنیبرایبهتراست•

.شوددادهدژنکتوربهقطعفرماندرنهایت



SF6دژنکتور گازی 



کلید اتوماتیک یا خودکار

سفورماتور این کلید اولین کلیدی است که بعداز تبدیل ولتاژ  تران•
.در تابلوی فشار ضعیف بکار می رود



قطع کلید اتوماتیک به صورت ایمن



کلید اتوماتیک مجهزبه قفل ایمنی



کلید فیوز



اجزای کلید فیوز



خطر



فیوز کش



تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آزمایش بی برقی

تفنگ پرتاب سیم ارت•
(اپرومتر)فازمتر فشار متوسط•
تفنگ کابل پنچر کن•
(تستر)فازمتر دو طرفه فشار ضعیف •
فازمتر فشار ضعیف•



مراحل استفاده ازتفنگ پرتاب سیم ارت



کوبیدن میله تفنگ پرتاب سیم در زمین و ریختن آب



نحوه شارژ تفنگ پرتاب سیم ارت



نحوه صحیح خارج نمودن میله شارژ از داخل تفنگ



نحوه قرار دادن میله پرتاب متصل به سیم در داخل تفنگ



قرارگیری صحیح سیم جهت پرتاب برروی شبکه



قرارگیری میله حامل سیم ارت برروی هر سه فاز



پرتاب سیم ارت برروی شبکه و پاره شدن سیم به علت برقدار بودن شبکه




