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الناشئة عن  تقی�م االجهاداتطر�قة 
م�م الموجات العابرة السر�عة جدا لتص

 –ملفات محوالت القو� 

ستخدم والمالُمصنع خبرة مت#ادلة بین 

  الخالصة

2

  تقع ف.ك /50013.8/138 بالغازجهد المعزول النوع من الكهربية جارو محوالت محطة 
 من مجموعات أربعة على المحطة وتحتوى محطة هى بالبرازيل جانيرو دى ريو من بالقرب

 الثالث الملف استخدام ويتم محوالت ثالث على تحتوى مجموعة كل الوجة أحادية المحوالت
 الوجه دىاحا محول اثنين عدد باالضافة األربعة من مجموعتين فى فعالة الغير القدرة لتعويض
.عام 35 لمدة دائم تشغيل وضع فى والمحطة هامة أحمال لتغذية المحطة وتستخدم احتياطى

على توصيلوال الفصل وعمليات بالمحطة التشغيل تقييد تم المحوالت فى اعطال لحدوث ونتيجة 
 وقد ف.ك 1550   بقيمة عزل مستوى لتحمل ُمصممة  المحوالت أن من الرغم على ف.ك 500
 تؤخد مل والتى جدا السريعة العابرة الموجات لظاهرة الغالب فى ترجع المحوالت اعطال أن تبين
  . التصميم مرحلة اثناء االعتبار فى
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 لموجاتا عن الناشئة االجهادات بأخذ الُمصنع الزام تم المواصفات وضع عند سبق ما على وبناءا
 ويجب تصنيعال مرحلة قبل الشبكة بدراسات الُمصنع امداد يجب ولهذا االعتبار فى السريعة العابرة

 صورة فى عليه الحصول يمكن وهذا الدراسات هذه فى المحول لتمثيل نموذج أعداد الُمصنع على
 من ءاالنتها عند االسود الصندوق نموذج و التصميم من االنتهاء عند األبيض الصندوق نموذج

  . التصنيع

.لدراساتا تلك التمام الالزم الزمن مع تتفق ال المحول لتصنيع الزمنية المدة االحيان اغلب وفى

 مستخدموال المحوالت ُمصنع بين المتبادلة الخبرة على اعتمادا مقترحة طريقة يقدم البحث هذا
  بمدى لطريقةا هذة من التحقق وتم التوريد التاخيرفى إلى يؤدى والذى االنتاج فى التأخير لتالفى
  السريعة االنتقالية الظواهر حوادث حاالت الصعب المحوالت ملفات عزل تحمل

  الخالصة

3

الموجات تسبب ظهور صواعق عالية القيمة وعالية التردد تسمى  SF6عملية الفصل والتوصيل فى البسبار المعزول بالغاز  
.            الغازوهذا اعلى جهد تتعرض له المحوالت اثناء التشغيل العادى الى محطة من النوع المعزول بالعابرة السريعة جداً 

:الموجات العابرة السريعة جدا فوق الجهد تكون نتيجة اآلتى �

الشرارة الكهربية المتتالية بين نقط توصيل سكينة الفصل  1.

SF6الكهروسلبية لغاز 2.

الوقت القصير لموجات االجهاد  3.

SF6المسافة القصيرة للموجة العابرة داخل بسبار 4.

وعمل ابحاث للحصول على بيانات اكثر عن ظاهرة  500KVومنذ ذلك الوقت تم تجنب استخدام سكينة الفصل جهد  �
الموجات العابرة السريعة جدا 

:  المقدمة
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:  المقدمة

لعابرة االموجات فقد ُطلب فى المناقصات الجديدة من ُمصنعى المحوالت االخذ فى االعتبار لذلك  �
ة من المستخدم  وغير قياسى ضمن اختبارات القبول النهائيخاص السريعة جدا وايضا تم توصيف اختبار 

زل الكهربائى تصميم المحول ، تم اقتراح منهجية من قبل ُمصنع المحوالت للتحقق من تحمل الع لتقييم 
ُمصنع حتى للملفات ألخطر الموجات العابرة السريعة جدا خالل عملية التشغيل وهذة الخطوة تُطلب من ال

.يكون قادر على البدأ فى التصنيع لعدم توفر دراسات  النظام بعد

وهو يحتوى  .الموجات العابرة السريعة جدا االعتبارية تم تمثيلها بنفس الترددات كما فى حالة الرنين  
.على اخطر اجهادات على الملفات

الخاصة  تقديم نموذج الصندوق االسود للمحول من الُمصنع للمستخدم لعمل دراسة النظاممؤخراً تم  �
.    ضنموذج الصندوق االسود تم اشتقاقه من نموذج الصندوق األبي. بالموجات العابرة السريعة جدا
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:المنهجية
 اتالملف عزل تحمل ومقارنة المحول ملفات من التأكد هى المحول ُمصنع من المقترحة المنهجية هذه من الغرض 

 على الرنين تترددا نفس على تحتوى التى جدا السريعة العابرة الموجات أشكال تمثيل طريق عن الناتجة لإلجهادات
.الملف اطراف كل

 الترددات قيمل الُمصنع قبل من العابرة للموجات تستخدم اداة طريق عن الملفات الجزاء الرنين ترددات تحديد يتم 
2 إلى HZ 60 من MHZ . موجة بشكل تمثيله يتم جدا سريع عابر إجهاد كل damping cosine

T=0                                   B=-f         االعلى وهو جهد أول اقصىUo= : حيث  x ln(0.8)

 العابرة الموجات ظاهرة ان اظهرت برازيل – فوران طريق عن EMTP بواسطة والمحاكاة الدراسة أظهرت
2.0 عند لها قيمة القصى تصل بالغاز المعزولة جارو محوالت محطة فى جدا السريعة PU 2.5 تردد عند MHZ  
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:المنهجية
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:النتائج

 الموجات إجهادات عند المتوسط الجهد لملفات حسابه يتم دقة عامل أقل توضح )2( و )1( الجداول  
HV أطراف على تمثيلها تم التى جدا السريعة العابرة and MV الجداول فى ويوضح ، حده على منهم كال  

  .ابهحس يتم دقة عامل أقل بها التى المنطقة اين يوضح ايضا و الملفات األجزاء على رنان تردد كل
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عوامل الدقة لملفات الجهد المتوسط إلجهادات الموجات العابرة السريعة جدا ) 1(الشكل 
المسلطة على أطراف ملفات الجهد العالى   
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:النتائج
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عوامل الدقة لملفات الجهد المتوسط إلجهادات الموجات العابرة السريعة جدا ) 2(الشكل 
المسلطة على أطراف ملفات الجهد المتوسط  

ة طيف الترددات إلجهادات الموجات العابرة السريع
:جدا 

وتم تحويلها عن طريق ) 1(تم تمثيلها على أطراف المحول طبقاً للمعادلة رقم ) VFT(نطاق الوقت الخاص بشكل موجة     
)FFT (لكثافة طيفية ومقارنتها بغالف الفيض الخاص باختبارات قبول المحول  .

النهائية،  النظرية غير قابلة ان تطبق على المحول عن طريق وسائل التصنيع خالل اختبارات القبول VFTايضا شكل موجة  
. ت الرنينكتعزيز للغالف الفيضى للموجات القياسية الكاملة والمقطعية فى نطاق ترددا) 3و2(وهذا ما تم مالحظته فى الشكل 
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ت الفيضى لالختباراالغالف ) 2(الشكل 
الموجات الزائلة القياسية واجهادات 

HVالممثلة على أطراف السريعة جدا 

ات الغالف الفيضى لالختبار) 3(الشكل 
واجهادات الموجات الزائلة القياسية 

MVالممثلة على أطراف  VFTالسريعة 
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:نموذج المحول
ى التردد هذا النموذج البسيط يحتوى عل. نموذج الصندوق األسود البسيط للمحول تم ارساله الى المستخدم لدراسة النظام  

 RLCله بدائرة التردد الرنان الرئيسي يتم تمثي. الرنان الرئيسى الذى هو مشتق من التردد الرنان لنموذج الصندوق األبيض
.  المتوازية

يوضح مقارنة استجابه التردد بين نموذج الصندوق ) 4(الشكل . العازل الُمقاستم تمثيل عازل ملف الجهد العالى بمكثف  
. األبيض و الصندوق األسود الُمبسط 
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:دراسات النظام
 نموذج على تعتمد بدراسات حسابها تم VFT إجهادات ، المحول ُمصنع من المقترحة المنهجة لتكملة   

. االسود الصندوق

 الخاصة VFT لـ أثبات بعمل قام الُمصنع ان إال ، بعد تنتهى لم المحدثة النظام دراسات ان من بالرغم 
.المحطة  تصميم عند السابق فى حسابها تم موجات أشكال طريق عن المحول بعزل

 طيف .الجديدة للمحوالت حاسمة تكون لن األساسى النظام لدراساتVFT إجهادات ، متوقع هو كما 
 ال األساسى للنظام العليا VFT سعة . الحالية للمنهجية المقترحة الدراسات عن خطورة أقل تكون تردداتهم

.الجديد المحول ملفات من قريبة رنانة ترددات ان توضح وال 1.5PU عن تزيد
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:أختبارالنبضة الغير نموذجية

 نموذجى الغير النبضة اختبار عمل يتم ، الوزارة من توصيفة تم هو كما  
1.2/4200 µs ناحية HV ناحية و MV 2.0 بـ المحول الطرافPU . هذا عمل يتم 

 لمحولا عزل على التشديد بغرض النهائية المحول قبول إختبارات خالل األختبار
 .الخدمة فى الفتح عمليات عن الناتجة VFT إلجهادات يكون ما أقرب يكون أنه حيث

 تبارتاخ على انتاجه إلعادة جدا معقدة المنهجية هذه فى تعتبر الموجة شكل ، اجماالً 
   . HV لناحية الموقع
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:النتائج
  الوزارة بمتطلبات الخاص االختبار متضمنة بالمصنع اختبارها تم التى المحوالت كل نجحت  

.2014 بداية من الخدمة وفى

  تإلجهاد المفات عزل من للتأكد الخدمة فى الدخول من المحوالت بتجنب المقترحة المنهجية 
VFT اجهادات مع مقارنة الحاالت اخطر فى الناتجة VFT األصلية النظام دراسات من الممثلة.

 لم يدةالجد النظام دراسات بينما التصنيع عملية المحوالت ُمصنع بدء هو المنهجية هذه غرض 
   .التوريد وقت فى التأخير يجنب وهذا .بعد تنتهى

 مع ولكن تحليلها يتم ان يمكن الجديدة النظام دراسات من الناتجة VFT موجة أشكال ذلك ومع 
      .المحول ملفات فى المتوقع من اقل داخلية تذبذبات

 تحذيرات ةاي غير من تشغيلها يمكن اآلن جارو محطة . والُمصنع المستخدم بين للتعاون شكراً   
   .الكهربائى النظام فى للفتح
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:قام باألعداد والترجمة 

EEHCمجدى بسيونى                     

EETC     هناء عبد الفتاح عبد هللا     

EETCعالء الدين أبو الوفا          هيثم 
ب 
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قام بالعرض 

هيثم عالء الدين 
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شكراً لكم 

على حسن االستماع  
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