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که بر عهده دارند نقش   یا فهیابعاد و اندازه و وظ مت،ی قدرت از نظر ق دیکل
تابلو   ی منظور طراح  به .تابلو خواهند داشت ی در طراح  یکننده ا نی تع

 .است ر یها و نحوه عملکرد آن ها اجتناب ناپذ دیبا کل یی برق آشنا

  بیو معا ای نحوه عملکرد و مزا خچه،یقدرت، تار یها دیمقاله با کل نیا در
 .شد میاز آن ها آشنا خواه کیهر

 

 قدرت  دیکل خچهی تار  1#

مورد  ادیز ی لیبا حجم خ  ی روغن یها دیکل 1910از سال  ریشکل ز مطابق
 .گرفتند ی استفاده قرار م

 

 دیو تول ی روغن طراح  قدرت کم حجم یها دیکل 1985تا  1955از  اما
  دیتول زیقدرت خاموش کننده با هوا ن یها دیدوره کل نیهم در .شدند

 .افتیمتوقف شد و ادامه ن زیآن ها ن دیشدند و تول
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 شیکه سال ها پ ی کم حجم روغن  یها دیهنوز کل  سات یتاس ی برخ در
  ایو  ری تغ ،یابی بیبه منظور ع  نیبنابرا .استفاده شده اند، وجود دارند

 .است یقدرت ضرور  یها دینوع کل نیبا ا یی آشنا سات یتاس نیا ینگهدار 

شوند و مورد    ی م  دیو تول ی تاکنون طراح   1965و خال از  یگاز  یها دیکل
 .رندیگ ی استفاده قرار م

 

 قدرت  دیمختلف کل یاجزا 2#

 .قدرت نشان داده شده است دیکل کیاجزاء مختلف  ریشکل ز در

 

  ی مورد بحث و بررس یقدرت در چند دسته بند یها دیادامه انواع کل در
 .قرار خواهند گرفت
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 قدرت  دی انواع کل 3#

 ریخاموش کننده قوس به انواع ز طیقدرت از نظر نوع مح یها دیکل
 .شوند ی م  می تقس

 با حجم بال  نروغ .1
 هوا  .2
 حجم روغن  کم .3
 گاز  .4
 خالء .5

 .شد میآشنا خواه شتریقدرت ب یها دیاز انواع کل کی ادامه با هر در

 

 حجم باال یروغن MV دیکل 1-3#

آن از روغن به  در است که یی ها دیحجم بال از جمله کل ی قدرت روغن دیکل 
از   نیهمچن .شود ی استفاده م  ی کیخاموش کننده قوس الکتر لهیعنوان وس

 .کند ی استفاده م  انیحامل جر ی کنتاکت ها نیب قی روغن به عنوان عا

 .ترانسفورماتور است قیهمان روغن عا نجایمورد استفاده در ا روغن
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 کم حجم روغن  MV دیکل 2-3#

از روغن به عنوان ماده قطع کننده استفاده   زیقدرت ن یها دینوع از کل نیا
روغن با حجم بال، واحد قطع کننده را در  یها دیخالف کل بر .کنند ی م

فقط در محفظه قطع  قیعا روغن .دهند ی تحت ولتاژ قرار م قیمحفظه عا
 .کننده موجود است

توان به کاهش   ی قدرت کم حجم روغن م  دیکل ی طراح  یها ی ژگیو از
ابتدا شفاف است اما پس از   دیدرون کل روغن .مصرف روغن اشاره کرد

رفته و ممکن است موجب   نیآن از ب ی قی عا تیخاص ی دزنیچند بار کل
به طور منظم   دیها با دیکل نی روغن درون ا نیبنابرا .شود دیانفجار کل

 .شود ضیو در صورت لزوم تعو ی بررس
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روغن و قطعات از   ضیمستمر و منظم و تعو یو نگهدار  ریبه تعم ازین
 .هاست دیکل نیا بی معا

 

 خاموش کننده با هوا MV دیکل 3-3#

از محفظه   انیاز قطع جر ی خاموش کردن جرقه ناش ی ها برا دیکل نیا در
و  سیلیمحفظه ها از جنس س نیا .شود ی بزرگ استفاده م ریگ جرقه یها
 .شوند ی ساخته م  هیل هی آزِبست بوده و به صورت مشبک و ل  ای

ها  جرقه نیکوچکتر شده که ا  یهاجرقه به جرقه  میباعث تقس  ر،یگجرقه
 .شوندی زودتر خاموش م
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جرقه زن استفاده   یاز کنتاکت ها ریجرقه به داخل جرقه گ تیهدا یبرا
 .شود ی استفاده م ی س یحلقه مغناط ایدمنده و  کی از  گاها شود و ی م

 

 یگاز  MV دیکل 4-3#

 گوگرد به عنوان دیهگزا فلوئور ای SF6 از گاز هادینوع کل نیا در
دو کنتاکت و نگهدارنده ولتاژ استفاده   نیب قیکننده جرقه، عاخاموش

 .شودی م

هوا   ی کی برابر استقامت الکتر  ۳تا  ۲به  SF6 گاز  ی کی الکتر استقامت
اتمسفر برسد، استقامت   ۵تا  ۳که فشار آن به  یصورت در و  رسدی م

 .برابر هوا خواهد بود ۱۰آن  ی ک یالکتر
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  نیهمچن .قابل اشتعال است ریو غ داریپا  زین ادیمقابل حرارت زگاز در  نیا
 ی م  یادیز اریبس ی حرارت تیهدا تیقابل یگوگرد دارا دیگاز هگزا فلوئور

 .باشد

 .است ستیز طیرساندن به مح بیآس یگاز گلخانه ا نی ا بیع نیمهمتر
 SF6 موظف به کاهش استفاده از گاز  وتویطبق عهدنامه ک زیما ن کشور
وجود   یگاز  یها  دیکل یبرا ی نیگزی بال جا یکشور ما، در ولتاژها در .است

 .خالء بهره گرفت یها دیتوان از کل ی ندارد اما در ولتاژ متوسط م 

 

 خالء  MV دیکل 5-3#

ولتاژ متوسط و ولتاژ  یمدارشکن ها ی و هسته اصل  ی قطعه اصل زیتجه نیا
جداشدن کنتاکت ها، در خال آرک رخ داده که   هنگام .دی آی بال به حساب م 

 .گرددی بالفاصله خاموش م 
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شناخته شده تاکنون   MV یها دیکل  نیرتر یو فراگ نیها بهتر دینوع کل نیا
 .هستند

 .ها ذکر شده است دیکل ریخالء نسبت به سا MV دیکل یایمزا  ریز در

 انفجار و اشتعال  نییا پ سکیر .1
 کوچکتر و وزن کمتر  ابعاد .2
 گر یکمتر نسبت به انواع د یصدا .3
 ست یز طیخالء سازگار با مح طیکردن جرقه در مح خاموش .4
 خالء  یها دیاشتعال بودن کل رقابلیغ .5
 کمتر  یو نگهدار   ریتعم .6
 بالتر  ی ک یمکان عمر .7
 قطع و وصل بالتر  سرعت .8
 تر  ن یی پا ی حرارت تلفات  .9
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 مجاز کمتر نسبت به دما  انی جر رات یتغ .10

 در است اما تی مز کی قدرت معمول  دیبودن سرعت قطع و وصل کل بال
مثال  ) می بزرگ سر و کار دار یسلف یکه با قطع و وصل بارها یموارد

 .شود ی محسوب م دی تهد کی  (MV یموتورها

نسبت به زمان  انی )مشتق( جر رات یبرابر است با تغ ی زن دیولتاژ کل رابطه
  شیبا افزا  نیبنابرا .یهانر  ی لیاندوکتانس موتور بر حسب م زانیم ضربدر

  جهینت در شود و  ی م  شترینسبت به زمان ب انی جر رات یتغ   ی دزنیسرعت کل
قطع و وصل   یبرا نیبنابرا .افتی به شدت افزاش خواهد  ی دزنیولتاژ کل

 شود که یاستفاده م  یی ها دی با اندوکتانس بال از کل یموتور  یبارها
 .داشته باشند  یتر  نیی پا  ی دزنیکل سرعت

 

 قدرت دیعملکرد کل زانیم 4#

 .شود  ی م  نیتع ریز یقدرت بر اساس پارامترها دیکل کی عملکرد

 

 یک ی تعداد عملکرد مکان 1-4#

 .شوند ی م یبند می به کالس تقس ریجدول ز طبق
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 یو نگهدار  ریبه تعم ازین  2-4#

 .مشخص شده است یو نگهدار   ریدو کالس مربوط به تعم ریجدول ز در

 

 

 (TRV) گذرا یاب یاحتمال بروز ولتاژ باز  3-4#

که دچار اتصال کوتاه   یدهد فقط در فاز  ی اتصال کوتاه تک فاز رخ م ی وقت
فاز  نیا .کند ی عبور م  ی نام انیجر  گریدو فاز د از شده آرک وجود دارد و

 .واهد شدقطع خ گریاز دو فاز د رترید  ی کم

دچار   گریقدرت( دو فاز د دیمدت )از لحظه اتصال کوتاه تا قطع کل نیا در
به عنوان  گریاز آرک فاز د ی اضافه ولتاژ ناش نیا .اضافه ولتاژ خواهند شد

 .شود ی گذرا شناخته م ی اب یولتاژ باز
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 ریگذرا طبق جدول ز ی اب یقدرت بر اساس احتمال بروز ولتاژ باز یها دیکل
 .شوند ی م  میس تقسبه دو کال

 

 

 قدرت   یها دیکل یکل سهی مقا 5#

 کیو خالء  یقدرت کم حجم روغن، گاز  یها دیکل نیب ریجدول ز در
 .)بدون توجه به برند، ولتاژ کار و …( انجام شده است ی کل سهیمقا 
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 قدرت دیکل یاستانداردها 6#

متناوب   یها  انیقطع و وصل جر یقدرت فشار متوسط که برا یها دیکل
 رندیگ ی مورد استفاده قرار م شتریولت و ب 1000 یاتصال کوتاه با ولتاژها

ساخته و مورد آزمون  ،ی طراح IEC-62271-100 استاندارد مطابق دیبا
 .رندیقرار گ

و   ی ات یعمل زات ی قدرت فشار متوسط شامل تجه یها دی کل ی فن مشخصات 
  ی م  ریشامل موارد ز رندیقرار بگ ی طبق استاندارد مورد بررس  دیکه با ی کمک
 .شود
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 ( یو روغن SF6 خالء، گاز)  دیمحفظه قطع کل نوع .1
 ییکشو  ،یدر تابلو: ثابت، ارابه ا یر یاز نظر نحوه قرارگ دیکل نوع .2
 ینام  انیجر .3
 ینام ولتاز .4
 ینام فرکانس .5
 صاعقه مقاوم در فرکانس قدرت و ولتاژ مقاوم در ولتاژ ضربه  ولتاژ .6
 قطع اتصال کوتاه  انیجر ایقطع  قدرت  .7
 اتصال کوتاه و مدت زمان تحمل  انیدر برابر جر دیکل ی ستادگ یا .8
 اتصال کوتاه  کیپ انیجر .9

 وصل اتصال کوتاه  انیجر .10

بدون برق است  مدار  است که ی وصل اتصال کوتاه مربوط به زمان  انیجر
خط را  رات،یتعم عنوان مثال به منظور به .اتصال کوتاه رخ داده است ی ول
پس از  اگر .سر کابل ارت شده است کی نانیاطم یو برا میبرق کرده ا ی ب

 انیوصل شود با جر دیکل ی ارت کابل برداشته نشود ول رات یانجام تعم
 .شد میوصل اتصال کوتاه مواجه خواه

 قطع اتصال کوتاه  انیگذرا مرتبط با جر ی اب یباز ولتاژ .11
 (Operating Sequence) دیعملکرد کل ی توال  .12
 کنتاکت ها  مقاومت .13
 یکمک یکنتاکت ها تعداد .14
 نیموتور شارژ فنر و بوب هیتغذ   ی و مقدار ولتاژ نام نوع .15
 قطع و وصل  یها نیبوب تعداد .16
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 ( ی )موتور شارژ فنر و دست زمیمکان نوع .17
شمارنده قطع و وصل و رله   رینظ ی بودن به قطعات  مجهز .18

 مسدود کننده وصل مجدد 
 ( ی)مقابل کل زمیمکان یر یقرارگ محل .19
 یبودن به فشارسنج گاز در نوع گاز  مجهز .20
 دیقطع و وصل کل تیبودن به نشانگر وضع مجهز .21
 شارژ فنر تیبودن به نشانگر وضع مجهز .22

 خالصه

و  ای نحوه عملکرد، مزا خچه،یقدرت، تار یها دیمقاله با انواع کل نیا در
 .م یمربوطه آشنا شد ی و استانداردها سهی آن ها، مقا بی معا


