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  به نام خداوند بخشنده مهربان

  

  مقدمه 

 500اداره برق شهرستان مباركه در انتهاي خيابان بسيج قرار دارد كه مساحتي در حدود 

متر مربع دارد و كنترل و نظارت و طراحي بر كليه امور برق شهرستان و توابع آن را بر 

توزيـع بـرق   عهده دارد و من كار آموزي خـود را در ايـن اداره و در قسـمت طراحـي     

گذرانده ام و كارهاي عملي زيادي را در اين مدت تجربـه كـرده ام و دوران خـوبي را    

براي آموزش مطالبي كه در دوران تحصيل ياد گرفته بودم براي اجرا و عملـي سـاختن   

  اين مطالب بود . 
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تاد در اولين  جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود به همراه مهندس محموديـان اسـ  

كار خود جهت طراحي و نصـب محـل تيرهـاي بتـوني و فاصـله آنهـا از هـر يـك از         

ترانسفورماتورها و  حذف تيرهاي اضافي و چوبي در نقشه كه در يكي از بخـش هـاي   

مباركه به نام باغ ملك است مراجعه كرديم و در آنجا من به همراه مهندس محموديـان  

فاصله گذاري براي نصـب تيرهـاي بتـوني     ضمن متراژ كردن فاصله تيرها از يكديگر و

جديد ، محل هايي را كه در نقشه نبود و يا قرار بود احـداث شـود در نقشـه مشـخص     

كرديم و من نيز به عالوه با نكاتي در زمينه اينكه ، در زير ترانس ها يـك تـابلو نصـب    

 مي شود  كه براي انشعاب گيري به مصرف كنندگان مختلف بكار مي رود و همچنـين 

و همين طور با كراس آرام و اينكه كراس در انتهاي خط مي بينيم  Aبا چراغ هاي نوع 

  بكار مي رود ، و همچنين مقره هاي بشقابي و سوزني آشنا شدم . 

در اين جلسه با مراجعه به اداره برق مباركه ومعرفي خـود دران اداره و مشـغول شـدن    

ع كردم . در ايـن جلسـه مـن بـا     درقسمت طرح و نظارت برق رساني كار خود را شرو

استاد كار خود ، مهندس محموديان كه مجري طرحهاي مهندسي برق رساني بودم آشنا 

كيلـو ولـت كـه     20شدم و سپس به همراه ايشان براي طراحي نصب محل بك ترانس 

قرار بود براي يك مجتمع كارگري بكار برود به محل مجتمع رفتـيم و در انجـا فاصـله    

ترانس در آن محل نصب مي شد مشخص كرديم و نيز فهميديم كه براي  اي را كه بايد
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 12متري بتـوني و يـك پايـه     9كيلو ولت معموالً از يك پايه  20پايه بتوني يك ترانس 

متري بتوني استفاده مي شود مگر در مواقعي كه حريم بايد رعايـت شـود و از دو پايـه    

كمتر اتفاق مي افتد و با فهميـدن ايـن   متري استفاده مي شود كه اين حالت معموالً  12

متري بتـوني بايـد بـه     12متري بتوني و يك پايه  9موضوع دانستيم كه بايد از يك پايه 

متري كه در محل بود استفاده شود و سرانجام پـس از مشـخص    6جاي يك تير بتوني 

 كردن محل نصب ترانس و طراحي نقشه محل آن به همراه استاد كار خود به محل كـار 

  خود بازگشتيم اين بود گزارش كار من در اين جلسه كاري .

در اين جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود و فرا گرفتن مطالبي همچـون ،فاصـله   

سيم يا هادي را تا سطح زمين كليرانس گويند و فاصله سيم تا زمين در خطوط توزيـع  

امتـداد جـاده هـا نصـب         كيلو ولت هوايي كه در داخل شهرها و روستا ها و يـا در  20

مي گردند . به لحاظ تقاطع هاي زياد و عبور و مسائل ايمني ، عموماً در سرتاسـر خـط   

متر انتخاب مي نماينـد و همـين طـور در مـورد تقـاطع       9تا  6حداقل كليرانس را بين 

خطوط فشار قوي كه هميشه خط با ولتاژ باالتر از روي خط با ولتـاژ پـايين تـر عبـور      

 20كيلـو ولـت ا زخطـوط     63يد كه در ايـن صـورت حـداقل فاصـله خطـوط      مي نما

 380متر مي باشد و همچنـين وقتيكـه خـط فشـار ضـعيف (      5/2تا  2كيلوولت حدود 

 20كيلو ولت كشيده مي شود ، حداقل فاصله شبكه فشارضعيف تـا   20ولت) زير خط 

همچنين آشـنايي بـا   متر باشد كه اين فاصله بايد رعايت شود و  5/1كيلو ولت بايستي 
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كليـد هـاي    -1دسته تقسيم مي شوند و عبارتند از :  5انواع كليدهاي فشار قوي كه به 

سكسـيونر قابـل    -سكسيونر غيرقابل قطع زير بار ب –هوايي يا خشك كه شامل : الف 

  سكسيونر قابل قطع زير بار فيوزي   -قطع زير بار  ج

  كليدهاي روغني  -2

  كليدهاي خالء  -3

   SF6دهاي كلي -4

  كليدهاي با هواي فشرده   -5

در اين جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود و همراه مهندس محموديان استاد كـار  

كيلو ولت و همچنـين تقويـت يـك تـرانس      20آموز خود جهت بازديد از يك ترانس 

ديگر به محل مورد نظر رفتيم من در انجا با فهميدن مطالبي همچون رلـه ريكلـوزد كـه    

ار آن قطع كردن مدار در هنگام اتصالي است و مانند يك فيوز يـا ديژنكتـور مـدار را    ك

قطع مي كند و بالفاصله مجدداً وصل مي كند و همين طور اگـر اتصـالي هنـوز وجـود     

داشته باشد مجدداً قطع خواهد كرد واين عمل را تا زماني كه اتصالي برطرف به شود يا 

ي قطع كامل بكند ادامه خواهد داشت . ريكلوزر شـبيه  ريكلوزرد در مقابل اتصالي دائم

فيوزي مي باشد زيرا اتصالي موقتي را از دائمي تشخيص مي دهد . در صورتيكه فيـوز  

فيوز اتصالي دائمي و موقتي را مانند هم قطع مي كند . ولي ريكلوزر به اتصالي مـوقتي  

اتصالي بعد از سه بار قطع اين فرصت را مي دهد (معموالً سه بار) تا برطرف گردد اگر 
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و وصل بر طرف نشده باشد ، ريكلوزر تشخيص مي دهد كـه آن يـك اتصـالي دائمـي     

است و قطع كامل خواهد كرد . اين عملكرد در ريكلوزر باعث مي شود كـه ريكلـوزر   

اوت حفاظت مي شـود را ، قبـل از    –اتصالي را ، كه روي انشعابي كه بوسيله فيوز كت 

اوت بسـوزد ، برطـرف كنـد و اگـر بعـد از دو عمـل قطـع و وصـل          –اينكه فيوز كت 

ريكلوزر اتصالي بر طرف گشته باشد ، فرصت مناسبي به فيوز داده خواهنـد شـد تـادر    

سـيكلي بسـوزد و انشـعاب خـواب را جـدا نمايـد و        5عمل قطع و وصل بلند مـدت  

كـه در  اوت  –اتصالي بر طرف شود . و همچنين با بـرق گيـر كوشـينگ و فيـوز كـت      

  آمپر عمل مي كند آشنا شدم .  8كيلو ولت براي قطع برق تا جريان حدود  20خطوط 

كيلو ولـت بـه    160در اين جلسه من به همراه استاد كار خود براي تقويت يك ترانس 

محل رفتيم . و در آنجا من به مطالبي ، مانند اينكه بعد از هر ترانس اولين تير از هر دو 

ن يا به عبارت ديگر بـرق گيـر داشـته باشـد و همچنـين تشـتك       طرف بايد اتصال زمي

ترانس ، كه در زير تابلو ترانس ، ، كه در زير ترانس است نصب مي شـود آشـنا شـدم    

وهمين طور به همراه استاد كار خود براي جابجايي يك ترانس ديگر در وسط راه قرار 

نند اينكه بر روي هر تـرانس  داشت رفتيم و من نيز مانند هميشه به فرا گرفتن مطالبي ما

يك فيوز كت اوت نصب مي شود و اينكه فيوز كت اول مانند يك فيوز عمل مي كنـد  

و براي جلوگيري ومحافظـت در برابـر اضـافه جريـان بكـار مـي رود در مـواقعي كـه         

بخواهند يك ترانس عوض كنند ، ابتـدا اول بوسـيله فيـوز كـت اوت جريـان را قطـع            
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ن ترانس را عوض مي كنند . آشنا شـدم و همـين طـور دانسـتم كـه      مي كنند و سپس آ

سكوي ترانس در زير ترانس ،كه ترانس روي آن قرار مـي گيرنـد نصـب مـي شـود و      

همچنين با مقره هاي چرخشي و مقره هاي گششي كه مقره هاي چرخشي معمـوالً بـه   

در ايـن   طور ثابت بر روي تيرها نصب مي شود آشنا شدم .اين بـود گـزارش كـار مـن    

  جلسه كاري .

در اين جلسه من با مراجعه به محل كارآموزي خود با وچ كلمپ كـه در شـبكه فشـار    

ضعيف بكار مي رود و كار آن اين است كه در برابر نيروي كششـي كـه بـر سـيم وارد      

مي شود سيم را از زخمي شدن و آسيب خوردن محافظت مي كند و همين طور محـل  

د يك وچ كلمپ بر روي تير نصب شـود و يـك وچ كلمـپ    نصب آن ، كه معموالً باي

ديگر در محل نصب انشعابها كه مثالً ورودي خانه ها است نصب شود و همينطور مـن  

با سيم گير كه در شبكه فشار قوي به كار مـي رود و وظيفـه آن گـرفتن سـيم اسـت و      

از  بوسيله چند پيچ سفت مي شو آشنا شدم و همچنـين دانسـتم كـه بـراي عبـور سـيم      

متري  12عرض خيابان ها و جاهايي كه بايد حريم رعايت شود معموالً ا زتيرهاي گرد 

استفاده مي كنند و همين طور پاراك كه محل نصب مقـره هـاي چـرخش بـر روي آن     

  است آشنا شدم كه طول آن با توجه به كار كرد آن فرق مي كند .

باحثي از قبيل رعايت حـريم ،  در اين جلسه من با مراجعه به محل كار آموزي خود با م

سانتيمتر و يـا   210به طوري كه فاصله آخرين فاز فشار قوي در مناطق شهري از ديوار 
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متر است آشنا شدم همچنين  30متر است و در مناطق خاج از شهر مثالً و روستاها 1/2

به همراه استاد كار خود جهت تقويت يك ترانس به يكي از مناطق روسـتايي رفتـيم و   

كه ترانس هاي  برطوي به جريـان هسـتند ودر    CTانجا من دانستم كه ترانس هاي  در

تابلو ترانس كه در زير بار است براي افزايش يا كاهش جريان بكار مي روند همچنـين  

  دانستيم كه تعداد زنجيرهاي يك مقره را با توجه به فرمول زير بدست مي آورند : 

متـري   15ض جاده ها معمـوالً از تيرهـاي گـرد    و همچنين دانستم كه براي عبور از عر

بتوني كه به صورت گرد ساخته شده اند استفاده مي شود اين بود گزارش كـار مـن در   

  اين جلسه كاري .

در اين جلسه من با مزايا و معايب شبكه هاي هوايي و شبكه هاي زميني آشنا شدم كـه  

  به ترتيب مزايا و معايب آنها به صورت زير مي باشد : 

  مزاياي شبكه هاي هوايي عبارتند از :  

  هزينه احداث شبكه هاي هوايي كمتر از هزينه احداث شبكه هاي زمين است . -1

  احداث شبكه هاي هوايي آسانتر از احداث شبكه هاي زميني است .  -2

عيب يابي و رفع عيب شبكه هاي هوايي آسانتر و كـم هزينـه تـر از شـبكه هـاي        -3

  زميني است .

  ي هوايي عبارتند از : عيوب شبكه ها

  به زيبايي محيط لطمه مي زنند . -1
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شبكه هاي هوايي در معرض خطرات بيشتري قرار مـي گيرنـد كـه ايـن خطـرات        -2

شامل خطرات جوي از قبيل يخ  ، باران ، بـرف ، شـاخه درختـان ، رعـد و بـرق ،      

  برخورد پرندگان و ديگر خطرات است .

  داراي ايمني كمتري مي باشند .  -3

  شبكه هاي زميني عبارتند از : مزاياي 

  به حفظ زيبايي شهرها كمك مي كنند .  -1

  كمتر در معرض خطراتي قرار مي گيرند كه شبكه هاي هوايي را تهديد مي كنند .   -2

  داراي ايمني بيشتري نسبت به شبكه هاي هوايي هستند .   -3

  همچنين عيوب شبكه هاي زميني عبارتند از : 

ان بيشتري مي برد و مستلزم صرف هزينـه بيشـتري   عيب يابي شبكه هاي زميني زم -1

  مي باشد . 

  براي عيب يابي نياز به دستگاهاي مخصوص عيب يابي هست.   -2

  براي عيب يابي نياز به افراد متخصص بيشتري نياز است .    -3

  هزينه كابل هاي زميني زياد تر و با افزايش ولتاژ و نيز سريعاً افزايش مي يابد .  -4

يا و معايب شبكه هاي هوايي و زميني موارد استفاده آنهـا در جاهـاي   كه با توجه به مزا

مختلف با هم فرق دارد و در هر جا با توجه به اين خصوصيات در بكار گيري از ايـن  

 شبكه ها استفاده مي كنند . 


