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العوازل املستخدمة يف شبكات القوى الكهربائية
 -1مقدمة:
تنقسم العوازل املستخدمة يف منظومة القوى الكهربية اىل ثالثة اْنواع هي العوازل الغازية والعوازل السائلة و العوازل
الصلبة و لكل نوع اهميتة و استخداماته و تطبيقاته يف احلياة العملية و سوف نتناول يف هذه الوحدة دراسة سريعة
لكل من العوازل الغازية والعوازل السائلة بينما سنستقيض يف تناول اْنواع العوازل الصلبة و التى تستخدم يف عزل
اخلطوط النقل اهلوائية عن اْبراج النقل.
 -2العوازل الغازية :
تستخدم العوازل الغازية بصورة كبرية يف املعدات الكهربائية و اْهم هذه الغازات املستعملة هي اهلواء وغاز سادس
فلوريد الكربيت وبنسبة اْقل النيرتوجني والفريون وثانى اْوكسيد الكربون  ،وحتدث خمتلف الظواهر داخل العوازل
الغازية عندما يطبق عربها جهد كهربائي حيث يسري تيار صغري جدا بني االْقطاب الكهربائية املعزولة بالغاز ،
ويستعيد الغاز العازل خصائصه الكهربائية عند فصل املصدر  ،على اجلانب االْخر اذا كان اجلهد كبريا تزداد شدة
اجملال الكهربائي  )E=V/D kV/cm( Electric Field Intensityوحيدث التاْين و من ثم يزداد التيار السارى
بني االْقطاب ويسمى اْقصى جهد يفقد بعده العازل خاصية العزل جبهد النهيار للغاز العازل.
 :1 -2غاز سادس فلوريد الكربيت Sulfur hexafluoride SF6
غاز سادس فلوريد الكربيت غاز خامل له خصائص جيدة كعازل و كوسط طايف للشرارة داخل قواطع غاز سادس
فلوريد الكربيت وتزداد قوة العزل بزيادة الضغط .ويستخدم اآلن غاز سادس فلوريد الكربيت على نطاق واسع داخل
املعدات الكهربائية مثل القواطع الكهربائية  ،واملكثفات  ،وحموالت التيار  ،و الكيابل الكهربائية  ،واحملطات املغلقة
بلغاز و خطوط النقل الكهربائية املغلقة بلغاز  ،واْطراف التوصيل  ....وههكذا  .و يتحول الغاز اىل الصورة السائلة عند
قيمة منخفضة لدرجة احلرارة و تعتمد هذة الدرجة على ضغط الغاز.
 قدرتة على االنتقال احلرارى  :قدرة غاز سادس فلوريد الكربيت على االنتقال احلراري تعادل من  2اىل 2.5
مرة القدرة على االنتقال احلرارى للهواء عند نفس الضغط لزلك لنفس حجم املوصل سعة التيار تكون اْكرب.
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 اخلصائص الكيميائية :
 -1متزن كيميائيا حتى  500درجة مئوية .
 -2خامل ومخ ول الغاز الكيميائي ميزة كربى للقواطع الكهربائية حيث ال تتعرض االْجزاء املعدنية و املالمسات
للتلف لعدم وجود االْكسدة للمعادن و بالتالي تقل عمليات الصيانة املطلوبة .وتؤثر الرطوبة بشكل فعال
على خصائص الغاز ويتكون فلوريد اهليدروجني اْثناء الشرارة داخل غاز سالب الكهربائية
()Electronegative gas
 -3ال يتفاعل مع االْجزاء املعدنية حتى  500درجة مئوية.
 -4يتحلل الغاز اْثناء اطفاء الشرارة اٍىل رابع فلوريد الكربيت وثاني فلوريد الكربيت  .وتتحد هذة الغازات مرة
اْخرى بعد اٍطفاء الشرارة و عملية التربيد لتكون الغاز االْصلي واْية خمتلفات اْخرى ميكن اٍزالتها باملرشحات
اليت حتتوي على االْلومينا ( . )A12O3كما اْن نتائج التحلل سامة وميكن اْن تهاجم بعض تركيبات املواد.
 -5الفلورايد املعدني مادة عازلة جيدة لزللك تستخدم باْمان للمعدات الكهربائية .
 -6احتواء الغاز على اْية رطوبة اْثناء ضخ الغاز من اخلارج يوجد العديد من املشاكل اخلطرية لقواطع غاز
سادس فلوريد الكربيت.
 خصائص العزل الكهربائي
 .1شدة العزل لغاز سادس فلوريد الكربيت عند الضغط اجلوي حوالي  2.35مرة اْعلى من شدة عزل اهلواء و
اْقل حوالي  30%من شدة عزل الزيت املستخدم يف القواطع الزيتية.
 .2عند الضغط العالي تزداد شدة عزل الغاز و عند ضغط حوالي  3كجم/سم ²تكون شدة عزل الغاز اْكرب من
شدة عزل الزيت العازل و هذة اخلاصية تتيح مسافات اْصغر بني املوصالت الكهربائية وحجم اْقل للمعدات
الكهربائية لنفس اجلهد .
 .3جهد االنهيار للغاز يعتمد على العديد من العوامل مثل شكل املوصالت الكهربائية  ،وخشونة اْسطح
املوصالت  ،وتوزيع اجملاالت الكهربائية  ،وقرب عازالت التثبيت  ،و الرطوبة  ،وشكل املوجات الكهربائية ....
وهكذا .ويزداد جهد االنهيار للغاز مع زيادة ضغطه ويتبع الغاز قانون باشون ( )Paschens Lawوالذى
ينص على اْن جهد االنهيا ر للغاز يف جمال كهربائي منتظم يتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب الغاز و
مسافة الثغرة بني االْقطاب الكهربائية .
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 .4منطقة الضغط احلرجة  :اْذا كان اجملال الكهربائي غري منتظم فالعالقة بني جهد االنهيار و ضغط الغاز ال
يتبع قانون باشون متاما.
 .5تاْثري سطح املوصل  :خشونة سطح املوصل تقلل من جهد االنهيار للغاز حيث تتكون جماالت كهربائية قوية
حول خشونة السطح تبدا معها عمليات تاْين قوية عند جهود منخفضة مثل التفريغ اهلاىل ( )Coronaمما
يتسبب يف حدوث االنهيار الكلي للغاز مبكرا لذلك ال بد اْن تكون اْسطح املوصالت ملساء.
 .6تاْثري عوازل التثبيت على جهد االنهيار  :املوصالت الكهربائية داخل املعدات املعزولة بالغاز تثبيت على
عوازل من االْيبوكسي اْو البورسلني و ميكن حدوث االنهيار على اْسطح العوازل وميكن حدوث ذلك عند
جهود قليلة اٍذا كانت اْسطح العوازل مغطاه بالرطوبة و الغبار املوصل لذلك جيب اْن تكون العازالت متاما.
 .7االْطراف احلادة  :االنهيار يبداْ عند االْطراف احلادة لالْجزاء املوصلة واليت ترتكز عندها اجملاالت الكهربائية
العالية لذلك التنظيم اجليد لتوزيع االجهادات الكهربائية مهم جدا للمعدات املعزولة بغاز سادس فلوريد
الكربيت وجيب جتنب االْطراف احلادة.
 :2 -2 -2االعتبارات العملية يف استخدامات الغاز الْغراض العزل الكهربائي :
ظهرت يف االْعوام القليلة املاضية اْعمال كثرية لتبنيي غاز معني لالْستخدامات العملية  ،ولكي يستخدم غاز معني
يف التطبيقات الكهربائية فاٍنه ال بد اْوال من االٍمللم مبعلومات عن الغاز مبا يف ذلك تركيبة وما هي العوامل اليت
تؤثر على اْدائه .وكلما زادت متطلبات التشغيل  ،زادت املتطلبات الكثرية والعنيفة اليت تكون مطلوبة من الغاز
العازل.
اخلصائص املفضلة املطلوب توفرها يف الغاز العازل لتطبقات اجلهد العالي هي :
 -1شدة عزل عالية.
 -2اتزان حراري وعدم نشاط كيميائي جتاه املواد املستخدمة.
 -3غري قابل لالْشتعال وغري ضار بالصحة العامة.
 -4درجة حرارة تكثيف اْقل.
 -5انتقال حراري جيد.
 -6تكلفة اقتصادية متوسطة.
غاز سادس فلوريد الكربيت له معظم اخلصائص السابقة الزكر وقد اْخز الكثري من االهتمام يف السنوات السابقة .
كما تستخدم خالئط غاز سادس فلوريد الكربون مع النيرتوجني اْيضا.
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جدول ( )1-2خصائص العازالت الغازية
ساْم

inactive

no
no
no
no
no
no
no
no
no
*

قابيلة

اجلاذبية النوعية

لالشتعال

اهلواء=1

no
no
yes
no
no
no
no
no
no
no
no

1.00000
0.96724
0.06952
...........
...
...
..

…
..

7.3323
5.1900

ثابت العزل

1.00059
1.00058
1.00026
1.00060
1.00200
………
...
...
1.00340
1.00191
1.00160

شدة العزل

درجة الغليان

درجة

الوزن

الرتكيب

النسبية
N²=1

عند 760
torr

االنصهار عند
760torr

اجلزيئي

الكيميائي

1
1
..
1.01
2.02
2.2
2.6
3.6
62.5
2.0
2.46

-194
-196
-253
-128
-78
-37
-2
+2
-63

...
...
-210
-259
-183
-101
-160
-80

29
28
2
88
138
188
238
200
146

...
...
N²
H²
CF4
C²F6
C²F5
C4F16
C4F3
SF6
CC1,F2

-30

-158

121

اسم الغاز

Air
Nitrogen
Hydrogen
Carbon tetraflouride
Hexafluoro-ethane
Perfluoro-propane
Perfluoro-butane
Perfluoro-n-butane
Sulfur hexafluoride
30%SF6+ 70% Air
Freon-12

*خامل) (inactiveملدة ساعتني اْو اْقل مع تركيز %22
 : 3 -2العوازل السائلة :
تستخدم العوازل السائلة يف عزل كيابل اجلهد العالي و املكثفات ومللء احملوالت و القواطع.
وباإلضافة لوطيفتها كعازل وظايف اْخرى مثل وسط ناقل للحرارة يف احملوالت وكوسط طاف للشرارة يف القواطع .و
يعترب زيت البرتول من اْكثر الزيوت استخداما كعوازل سائلة و تستخدم زيوت اهليدروكربونات الصناعية
واهليدروكربونات اهلالوجينية يف التطبيقات  .وتسخدم زيوت السليكون واهليدروكربونات اليت حتتوي على الفلوريد
للتطبيقات ذات درجات احلرارة العالية  .وحديثا تستخدم بعض الزيوت النباتية و االْسرتات.
العوازل السائلة عادة ما تكون خليطا من اهليدروكربونات اضعيفة االستقطاب واليت جيب اْن تكون خالية من الرطوبة
ومنتجات االْكسدة واملوثات االْخرى واليت تؤثر تاْثريا كبريا على شدة العزل للزيوت العازلة  .ومن اخلصائص اهلامة
املطلوبة للزيوت العازلة املوصلية الكهربائية وثابت العزل وشدة العزل .بإلضافة اىل ذلك فاخلصائص الفيزيائية و
الكيميائية مثل اللزوجة و االتزان احلراري واجلاذبية النوعية هامة اْيضا  .عمليا يتم اختيار العازل السائل لتطبيق
معني على اْساس االتزان الكيميائي.
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تعمد الية (ميكانيزم) االنهيار لتلك السوائل على عدة عوامل هامة مثل طبيعة وحالة االقطاب الكهربائية
واخلصائص الفيزيائية للسائل والشوائب والغازات املتواجدة بالسائل .
 .1وجود شوائب ( )particlesعند تطبيق جهد عال ينشاْ جمال كهربائي بني القطبني شدته  . Eواذا كانت

مساحية الشوائب ( )1 particles permittivityاْكرب من مساحية العازل السائل 2

تتشاْ قوة تدفع

بالشوائب للمساحة اليت يكون فيها اجملال الكهربائي اْعلى ما ميكن  .فاذا كانت الشوائب كرؤية هلا نصف قطر r

فان القوة تعطي بالعالقة التالية F= (1/2)r³ (2-1 / 21 ).▼E2وعندما تتجة هذه الشوائب باجتاه
املنطقة اليت يكون فيها اجملال الكهربائي اْعلى ما ميكن فانها تتابع حتى تصل ما بني القطبني مما ينشاْ عنه
توصيل ثم انهيار كهربائي Breakdown
 .2وجود ماء  :عند وجود قطرات من املاء يف العازل السائل فانها تستطيل يف اجتاه اجملال الكهربائي مما يؤدى اىل
التوصيل بني القطبني وحدوث االنهيار كهربائي .
 .3وجود فقاعات هوائية  :توجد يف بعض االْحيان فقاعات غازية يف السائل العازل إما نتيجة لوجود شرخ يف
اإلطار اخلارجي اْو وجود نتوءات يف اْحد األقطاب  .وعند تطبيق اجلهد بني القطبني ينشاْ جمال كهربائي شدته
) E=V/d (Kv/cmوحيث إن شدة العزل للهواء اْقل منه للعازل السائل فإن الوسط الغازي داخل الفقاعة
الغازية سينهار مما ينشاْ عنه شرارة كهربائية وخبار مما يؤدي إىل توليد املزيد من الفقاعات حتى متالْ الفراغ
املوجود بني القطبني مما ينشاْ عنه انهيار كامل للوسط العازل بني القطبني الكهربايني .
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جدول ( )3-2خصائص العزل لبعض العوازل السائلة
اخلاصية

-

شدة العزل عند  20 °Cعلى 2.5mm

موصالت كروية قياسية ()kv/mm
 النافاذية النسبية ()50Hz  Tan 8عند 50Hzعند 1kHz
 املقاومة النوعية (اْوم.سم ) اجلاذبية النوعية عند 20 °C اللزوجة عند 20 °C القيمة احلامضية () mg/gm of KOH معامل االنكسار التصنب ()mg/gm of KOH/gm of oil التمدد ( )20-100°C -اْقصى حمتوى مائي مسموح ()ppm

زيت احملوالت
15

زيت الكابالت
30

زيت املكثفات
20

االْسكرال
20-25

زيوت السيليكون
30-40

2.2-2.3
0.001
0.0005
10¹²-0¹³
0.89
30

2.3 -2.6
0.002
0.0001
10¹²-0¹³
0. 93
30

2.1
0.25x10-³
0.10x10-³
1013-014
0.88-0.89
30

4.8
0.60x10-3
0.50x10-3
2x1013
1.4
100-150

2-73.0
10-3
10-4
3x1014
1.0-1.1
10-1000

Nil
1.4820
0.01
7x0-4 /co

Nil
1.4700
0.01
7x0-4 /co

Nil
1.4740
0.01
7x0-4 /co

Nil
1.6000
˂0.01
7x10-1/co

Nil
1.50-1.60
˂0.01
5x10-4/co

50

50

50

˂30
negligible

˂30
negligible

 :4 -2العوازل الصلبة املستخدمة يف خطوطالنقل اهلوائية
ملنع تسرب التيار الكهربائي لالْرض من نقاط تثبيت خطوط النقل أو التوزيع الكهربائية فإن كل هذه النقاط جيب
تأمينها باستخدام عوازل صلبة بني اخلطوط الكهربائية وأجسام االْبراج احلاملة هلا.
لذالك فأن العوازل الكهربائية الصلبة تلعب دورا هاما وحيويا يف التشغيل اآلمن والناجح خلطوط النقل والتوزيع.
املتطلبات الرئيسة للعوازل الصلبة هية:
( ْا) ال بد تكون قوية جدا ميكانيكا.
(ب) جيب ان تكون شدة العزل هلا عالية جدا.
(ج) ال بد أن توفر مقاومة عزل عالية جداً ضد تيار التسريب.
(د) خالية متاما من الشوائب أو الشروخ الداخلية.
(ه) جيب أن تكون غري مسامية.
(و) أن تكون مادته غري قابلة لنفاذ الغازات او السوائل أىل داحل املادة.
(ز) ال تتاْثر بتغري درجة احلرارة احمليطة .
(ح) اْن تكون املادة العازلة مقاومة لالنهيار الداخلي ( )punctureوكذلك النهيار السطح الكهربائي
()flashover
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وباستعراض أسباب انهيار العوازل اهلوائية الكهربائية  ,جند أن السطح هو املسبب الرئيسي النهيار تلك العوازل .وميكن
أن حيدث هذا االنهيار بني املوصالت الكهربائية خلطوط النقل واألرض (اليت هي عبارة عن الربج املعدني احلامل
خلطوط النقل)_أي بني املوصل ومسمار ربط العازل _كما حيدث نتيجة للحرارة العالية جداً الناجتة عن الشرارة
الكهربائية.
 : 1 – 4 – 2مواد العوازل الكهربائية :
املواد اليت تستخدم يف تصنيع العوازل الكهربائية الصلبة هلا متطلبات وخصائص معينة جيب أن تتوفر فيها ومن هذه
املواد البورسلني .فالبورسلني(اخلزف) هو املادة شائعة االستعمال لكن باالضافة للبورسلني يستخدم الزجاج امللدن
واالسيتايت كما تستخدم أيضاً العوازل املصنوعة من الدائن البيرتوكيميائية .وسنستعرض عوازل البورسلني والزجاج
امللدن واالسيتايت نظراً لكثرة استخدامها مقارنة بعوازل الدائن.
( أ )عوازل البورسلني :شدة اجملال الكهربائي اليت يتحملها العازل دون انهيار يف حدود 60kv/cm
وقوة الضغط والشد امليكانيكي له يف حدود 70.000kg/cm²و.500kg/cm²
(ب) العوازل الزجاجية :العوازل الزجاجية تستخدم يف عمليات العزل الكهربائي حتى اجلهود املتوسطة ويصبح
الزجاج قاسياَََ بتقسية املادة حرارياَ ََ) )annealingويكون له امليزات التالية :
 -1شدة عزل عالية جداَََ يف حدود 140kv/cmمن مسك املادة.
 -2يصبح املادة مقاومية عالية جداَََ عندما تتقسى جيداَََ.
 -3يكون له معامل متدد حراري منخفض.
 -4رخيص السعر مقارنة بالبورسلني.
(ج) عوازل االسيتايت :االسيتايت هو سيليكات املاغنسيوم املوجودة بنسب خمتلفة الوكسيد املاغنسيوم والسيليكا يف
اجزاء كثرية من العامل  .ولالسيتايت قوة شد ميكانيكية عالية باملقارنة بعازل البورسلني وميكن استعماهلا بكفاءة يف
ابراج الشد واليت تكون عند الدورانات احلادة للخط الكهربائي .
 :2-4-2انواع عوازل خطوط النقل اهلوائية:
 -2عوازل التعليق.
 -1العوازل املسمارية .
 -4عوازل الدعم .
 -3عازل االجهاد .
 -5عوازل البكرة او القعد .
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اْوال -:العوازل املسارية (: )pin type insulator
إن تصميم هذا النوع من العوازل و املستخدم لتثبيت موصالت اخلط قديم جدا ويوضح الشكل قطعتني من العازل
ومسمار التسرب على سطح العازل  ،ولزيادة طول مسار التسرب يتم عمل مظلة (جتويف) اْمطار واحدة اْو اثنني اْو
ثالثة بالعازل .

قطعة عازل مسمارى جهد  11كيلو فولت

مسمار تثبيت من احلديد اجمللفن
9
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تتم قلوظة العازل املساري ويتم ربطه بواسطة مسامري من احلديد اجمللفن .تزداد مسك املادة مسك املادة املطلوبة
الْغراض العزل عند اجلهد العالي ،ولذلك نستخدم اْجزاء متعددة من العازل املساري عند اجلهود العالية باستخدام
اإلمسنت البوتالندي و يوضح الشكل اْحد العوازل متعددة االْجزاء

عازل مسماري من جزاْين جهد  33كيلو فولت

ثانيا  -:عوازل التعليق ()Suspension type insulator
مع زيادة اجلهد يصبح العازل املسم اري ثقيال و معقدا يف الرتكيب و تزداد تكلفته و اْيضا يكون تغري القطع التالفة
مكلفا جدا  ،لذلك العازل املساري غري اقتصادي للجهود العالية  ،فعند اجلهود العالية نستخدم عوازل التعليق ويربط
عدد منه ا على التوالي برابط معدني لتكوين سلسلة و تعليق موصالت اخلط الكهربائي يف نهاية سلسلة العوازل ،
ويوضح الشكل وحدة من النوع املستخدم للغطاء الإلمسنيت و املستخدمة بكثرة لتعليق موصالت خطوط النقل
الكهربائية .
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ثالثا  -:عوازل اإلجهاد :
عند طرف نهاية اخلطوط الكهربائية اْو وجود دوارنات للخط اْو منحى حاد للخط الكهربائي اْو عبور اخلط الكهربائي
لنهر اْو ما شابه يتعرض اخلط إلجهاد ميكانيكي عال جدا .ففي اجلهود املنخفضة ميكن استخدام عوازل القيد اْو
البكرة اْم ا يف خطوط اجلهد العالي فنستخدم عوازل اإلجهاد و اليت تتكون من عوازل تعليق و هي عبارة عن خطني اْو
ثالثة من عوازل التعليق متوازيني و مرتبطني ببعضها.
رابعا  -:عوازل الدعم :
يف جهود النخفضة تعزل شدات االْسالك عن االْرض على ارتفاع اْكرب من  13مرتا عن االْرض و يسمى العازل املستخدم
يف سلك الشد عازل الدعم من البورسلني و يصمم حبيث إنه يف حالة انهيار العازل ال يسقط سلك التثبيت على االْرض
.

خامسا  -:عوازل البكرة والعقد :
وتستخدم عادة يف خطوط التوزيع الكهربائية ذات اجلهود املنخفضة و تستخدم مثل هذه العوازل فيالوضع األفقى أو
الوضح الراْسي و تثبيت املوصالت الكهربائية للخط الكهربائي يف جتويف العازل مبساعدة سلك ناعم مرن.
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 : 4 -4 -2اْسباب انهيار عوازل املستخدمة يف خطوط النقل اهلوائية :
إن من اْسباب انهيار العوازل املستخدمة يف خطوط النقل اهلوائية ما يلي :
 .1كسر العازل  :السبب الرئيسي لكسر العازل هو اإلجهادات الناجتة يف عازل البورسلني من خالل التمدد غري
املتساوي و االنكماش الناتج يف ااإلمسنت والبورسلني والصلب والذي تسبب فيه احلرارة املومسية والربودة
واجلاف وتسخني العازل  .ولتجنب مثل هذا الكسر اْدخلت حتسينات كثرية على العازل اْحيانت بوضح وسادة
بني الطبقات ومسمار التثبيت الصلب للسماح مبثل ذلك التمدد .
 .2عيوب مادة العزل  :إذا كان مبادة العزل اْي عيب  ،مثل وجود فراغات أو شوائب  ،باْي مكان بها فإن هذا
العيب يؤدي لكسر هذا العازل .
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 .3مسامية مادة  :لو صنعت مادة البورسلني للعازل حتت درجات حرارة منحفضة فإن البورسيلني يصبح
مساميا ونتيجة هلذا ميتص الرطوبة من اهلواء ومن اإلمسنت وتقل بصورة خطرية شدة عزله ويبدأ تيار
التسريب يف السريان خالل العازل مما يؤدى النهيار املادة العازلة .
 .4الصقل غري الكايف  :إذا مل يتم صقل العازل بصورة كافية فإن املاء املتبقي على سطح العازل نتيجة االْمطار
اْو الندى ميكن اْن يؤدي لرتاكم الغبار على السطح مكونا مناطق موصلة كهربائية تتسبب يف خفض مسافة
شرارة السطح للعازل واليت تتسبب يف انهيار العازل .
 .5شرارة سطح  :لو حدثت شرارة على سطح العازل فإنها ميكن اْن تؤدي إىل تسخني العازل تسخينا زائدا
وبالتالي تؤدي النهياره.
 .6اإلجهاد امليكانيكي  :يف بعض االْحيان ميكن اْن يؤدي شد العازل اىل إجهاد العازل ميكانيكيا إذا كانت مادة بها
عيوب وبالتالي تؤدي إىل كسره .
 .7القصر  :اْحيانا تتسبب الطيور الضخمة يف حدوث شرارة ومن ثم ميكن اْن يؤدي ذلك النهيار العازل (هذا
حمتمل فقط إذا كانت املسافة بني املوصالت قليلة ) .
 :5 -2توزيع اجلهد على سلسلة العوازل املعلقة :
نفرض اْن هناك سلسلة من العوازل املعلقة حتتوي على مخس وحدات عزل  ،جزء البورسني ينحصر بني معدني
الربط لذلك فهي تكون مكثف سعته  Cفاراد و تسمى السعة املتبادلة  .باإلضافة هلذه السعة هناك سعة بني كل
معدن ربط و الذراع املعدني للربج اْي إن بني معدن ربط العوازل و االْرض ويف هذا املكثف يكون اهلواء هو العازل .
وهنا ايضا سعة بني معدن الربط موصل اخلط ولكن قيمتها صغرية جدا وميكن إهماهلا .

توزيع اجلهود على وحدات سلسلة العوازل
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نفرض اْن سعة وحدة العزل هي C
ونفرض اْن السعة ما بني الرابط املعدني و االْرض (السعة لالْرض) هي C1
 mهي النسبة ما بني السعة لالْرض إىل سعة الوحدة.

C1
 m =   C1 = mC
C
املانعة السعوية لوحدة العزل هي

Xc = 1/c

املانعة السعوية للسعة لالْرض هي

Xmc = 1/mc

 عند نقطة  Aبتطبيق قانون كريشوف
I 2 = I 1 + i1
)(2.1
و ميكن احلصول على تيار كما يلي
I2 = V2/Xc = V2/ (1/c) = cV2
1 = V1/Xc = V2/(¹/c) = cV1
i1= V1/Xmc = V1/(¹/mc) = cV1
وبالتعويض يف املعادلة رقم ()2.1

cV2 = cV1+mcV1
) cV2 = cV1(+m
V2=V1+m
V2=V1+m

و بنفس الطريقة ميكن احلصول على V3
* عند نقطة  Bو بتطبيق قانون كريشوف للتيارات
)(2.2

I 3 = I 2 + i2
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وميكن احلصول على قيمة كل تيار كما يلي

3V3/XV3/(¹/c) cV3
2V2/XcV2(¹c)= cV2
)I2(V1+V2)/ Xmc(V1+V2)/(1/mc)mc(V1+V2
وبالتعويض يف املعادلة رقم ()2.2

)cV3cV2+mc(V1+V2
cV3cV1(1+m)+mcV1+mcV2
)V3V1(1+m)+mV1+ mV1(1+m
)V3V1(1+3m+m²

وبنفس الطريقة ميكن احلصول على كل من  V4,V5كما يلي :

)V4V1(1+6m+5m²+m³
)V5V1(1+10m+15m²+7m³+m4

وبناء على ذلك ميكن حساب اجلهد الكلي على السلسلة كما يلي :

vV1+V2+V3+V4+V5
وبالتعويض عن قيم كل اجلهود ميكن احلصول على اجلهد اخلط كما يلي :

)vV1(5+20m+21m²+8m³+m4
مع مالحظة اْن
 Vجهد الوجه وبالتالي ميكن احلصول على جهد اخلط كما يلي :

 VV√3جهد اخلط 
مثال  1إذا كانت سلسلة العوازل مكونة من مخسة عوازل وبفرض اْن  m0.1اْوجد توزيع اجلهود على
وحدات السلسلة من اجلهد الكلي :
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)VV1(5+20m+21m²+8m³+m4
)V=V1(5+20(0.1)+21(0.1)²+8(0.1)³ +(0.1)4
)VV1(5+2+0.21+8x10-³+1x10-4
)V=V1(7.2181
V1=0.1386V
)V2=V1(1+m
)V2=0.1386(1+0.1
V2=0.1386x1.1
V2=0.15246 V
)V3=V1(1+3m+m²
)V3=0.1386(1+3(0.1)+(0.1)²
V3=0.1386 x 1.31
V3=0.1815V
)V4=V1(1+6m+5m²+m³
)V4=0.1386(1+6(0.1)+5(0.1)²+(0.1)³
V4=0.1386 x 1.651
V4=0.2288V
)V5=V1(1+10m+15m²+7m³+m4
V5=0.1386(1+10(0.1)+15(0.1)²+7(0.1)³+(0.1)4
V5=0.1386 x 2.1571
V5=0.2987V
 :6 -2كفاءة السلسلة :
وحدة العازل يف السلسلة اجملاورة للموصل الكهربائي يقع عليها اْكرب فرق جهد و بالتالي فهي معرضة لإلجهاد
الكهربائي العالي والذي ميكن اْن يؤدي إىل انهيارها .
اجلهد الواقع على السلسلة
كفاءة السلسلة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * nاجلهد الواقع على وحدة العزل املالصقة للخط
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حيث إن ال  =nعدد وحدات العازل يف السلسلة
إذا كان 5=n
V
كفاءة السلسلة = ـــــــــــــــــــــ
V5*5
 : 7 -2طرق زيادة كفاءة سلسلة العوازل :
هناك ثالث طرق لزيادة كفاءة السلسلة هي :
 .1تقليل قيمة m
 .2بتدرج العوازل .
 .3باستخدام حلقة احلماية Guard ring

استخدام حلقة احلماية ملساواة اجلهود على وحدات السلسلة العازلة
عند النقطة A

I + I1=I +i1
I1= i1  1
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i1=V/)Xmc(=mcV
I1-)3V/Xc1(-c1(3V)
)1( بالتعويض يف

c1(3V)=mcv
3C1-mc
C1=)1/3(mc I
I +I2 = I +i2
I2 = i2 2
I2 = 2V/Xc2 = c1(2V)
i2=2V/Xmc = mc(2V)

B النقطة

2 بالتعويض يف
c2(2V) = mc(2V)
C2 = mc II
I + I3 = I + i3
I3 = i3 3
I3 = V/Xc3 = c3V
i3 = 3V/Xmc = mc(3V)



عند



D عند النقطة

3 بالتعويض يف

c3V = mc(3V)
C3 = 3mc III

18



العوازل املستخدمة يف شبكات القوى الكهربائية

مثال  : 1سلسلة من العوازل مكونة من  3وحدات احسب :
ْا -اجلهد على وحدة منسوبا إىل جهد الوجة للخط الكهربائي .
ب -كفاءة السلسلة .

I1 = V1c
i1 = 0.25V1C
ix = 0.1(V1 + V2)C
I2 = V2C
i2 = 0.25(V1 + V2)C
Iy = 0.1V3C
I3 = V3C
وبتطبيق قانون كريشوف عند النقطة  Aفإن :

ix = I1+i1
I=0.1C (V1 + V2) = V1C + 0.25V1C
اْو

V2C + 0.1C (V1 +V2) = V1C +0.25V1C
V2 + 0.1 V2 +0.1 V3 = 1.25V1
1.25V1 – 1.1V2 -0.1V3 -0
وبتطبيق قانون كريشوف عند النقطة  Bفإن :
I3+iy=I2+i2
V2C+0.1V3C=V2C+0.25(V1+V2)C
1.1V3=0.25V1+1.25V2
0.25V1+1.25V2-1.1V3=0
بضرب املعادلة
13.75V1 - 12.1V2 - 1.1V3=0
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