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مجدى محمد بسیونى/ مھندس

والمواصفاترئیس قطاع التصمیمات 
"مقرر اللجنة"

)3A-109(بحث السیجریة رقم 

Development of requirements for testing and verification of
RTV-coated substation support insulators for AC application

)  RTV(ونى لعازالت التثبیت المغطاة بالمطاط السلیكالتحقق تطویر متطلبات االختبارات و
فى تطبیقات التیار المتردد بمحطات المحوالت 

"بحث من السوید"

A3مقدم من اللجنة 
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لوث الملحى الساحل الغربى السویدى بدرجة التعلى تتأثر محطات المحوالت التى تقع 
ز لذلك والناتجة عن البحر العالیة  تم تجھی ة مكان ی ن البحر محطات المحوالت القریب

ة  ة آلی اة بأنظم رش المی یل لل د لغس ت الجھ ازالت لتح تع ازالت  التثبی ات الولع مھم
دة اواحالل ال. الخزفالمصنعة من  محطات وحدیثا عند انشاء محطات محوالت جدی

ى تم تغییر العازالت الخزفیة بأخر" 1970بعد عام "تم إنشاؤھا خالل السبعینات التى 
ة الغسیل ا تغناء عن أنظم ا سمح باإلس لیكونى وھو م ى حدیثة من نوع المطاط الس آلل

ة  ازالت المركب بحت الع ة واص ى ) Composite Insulators(المكلف دیل قیاس ب
. لعازالت البورسلین

ملخص
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ان لألشخاص وك ین األم ى تحس ة ال ازالت المركب تخدام الع ى اس ال ویرجع السبب الرئیسى ف ذلك مث ل
د  لعن ائر أق دوث خس ى ح بب ف ع أن یتس ن المتوق وف م ب مج ب ذو قل ازل مرك ار لع دوث إنفج  ح

ازل  ة بالع ة مقارن ة المحیط ىللمنطق .الخزف
ومیض السطحى نتیج  بة لل وث بالنس از للتل ا أداء ممت لخصائص ة كما أن العازالت المركبة لھا أیًض
ز التي الماء او طرد " عدم التألف" ا یتمی ا بھ ن المطاط سطح حاویتھ لیكونى المصنعة م ا والس و م ھ

ىجعل العازالت المركبة  السویدى  مناسبة لبعض تطبیقات المشروعات الموجودة على الساحل الغرب
ى ح ومیض حیث یتواجد التلوث الملحى البحرى المتراكم على أسطح العازالت التى تتسبب ف دوث ال

طحى م . الس ن ل ت الخولك ازالت التثبی ة لع ازالت مركب تخدام ع ویدیة اس ركة الس ل الش ة تفض اص
ن وض ك یمك ن ذل دالً م ة وب ارات میكانیكی ك العتب ى وذل كاكین األرض ا لس بان وأیًض الء بالقض ع ط

.على سطح العازالت الخزفیة لتحسین اداء التلوث RTVالمطاط السلیكونى 

3

تابع : الملخص
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الھدف من البحث
وم استخدامعلى  ى المواصفة القیاسیة العال RTVالرغم من أن مفھ ره ف م ذك ًدا وت د جدی م یع ة ل می

IEC 60815-1 ة  {2} یة عالمی فة قیاس د مواص ھ الیوج ات  IECاإل أن ة ومتطلب د خصائص لتحدی
.اختباره

ك  ً وذل ا ا عملی ار وتطبیقھ ة االختب د منظوم ى تحدی ة إل ذه الورق دف ھ ل وتھ الءات طالختیارأفض
)RTV(  علىبرنامج االختبارات ویشتمل .تجاریًامن بین المنتجات المتاحة:-

ادة الواح (المادة عینات تتم على المدى قصیرة اختبارات  ة بم ث ) RTVمطلی ق حی ن التحق أمك
دئیًا  ا مب م اختیارھ ى ت ن اداء منتجات الطالء الت ى "م دى عل ن " القصیرالم د اختباخالل م رتحدی

". ساعة 160لمدة "صناعیًا الومیض السطحى للسطح الملوث درجة االلتصاق واختبار 
ة .ك 145جھد خزفیة تتم على نماذج لعازالت اختبارات طویلة المدى  ادة ف مطلی ) RTV(بم

ن أداء الذات شكل مماثل للعازالت المستخدمة فى الشركة السویدیة  ق م ن التحق ازالت حیث امك ع
 1000لمدة " للعازل الملوث بالضباب الملحىمن خالل اختبار التتبع والتأكل على المدى الطویل 

".ساعة
-:وفیما یلي شرح تفصیلي لالختبارات المشار الیھا 

4
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"طحالساختبارخصائص و وتشمل اختبارااللتصاق "المديقصیرة األختبارات : اوالً 

دد  ار ع د واختی م تحدی ات متنوعة لطالء) 7(ت ن منتج ات م دى (RTV)عین ارات الم ك إلجراء اختب ، وذل
ى السمك الموصى بمم  250×100القصیر على الواح زجاجیة  ھ وقد تم دھان الطالء بالفرشاة لتصل إل

–(من قبل الصانع  0,6mm 0.4 (وتم قیاس سمك الطالء بواسطة مؤشرمدرج.
 
دف ) 5(وتم تطبیق االختبارات لكل منتج على عدد   ك بھ ات المصنع وذل ا لتعلیم ً یم تقی"الواح زجاج طبق

وھو درجة االلتصاق بین سطح الخزف والطالء  RTVأحدى الخصائص المھمة التى یجب تقییمھا لطالء 
ألف باالضافة الى تقییم صفة مھمة اخرى یتمیز بھا سطح الطالء وھى ظاھرة  دم الت ع اطرد أو ع اء م لم

."من خالل اختبار الومیض السطحي للسطح الملوث صناعیا

ىاالختبارات قصیرة المدتحدید عینات 
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  بأغل ان تبین و داخلي، معمل فى االلواح طالء تم
 ليإ لتصل طالء طبقة من أكثر تحتاج RTV منتجات
  اجراء وتم الصانع قبل من بھ الموصي السمك

ً  الطالء علي االلتصاق كشط اختبارات  طبقا
ISOلمتطلبات 2409  االختبارعلى عمل تم وقد {5}

  بـ مطلى لوح سطح فى سم 2×2 مستعرض جزء
RTV المعالجة زمن من ساعة 24 بعد  

 لىع االلتصاق اختبار نتائج وبینت .)1انظرشكل(
 )6( عدد أن RTV طالء من مختلفة عینات )7( عدد

 فقط واحدة وعینة %100 التصاق  لھا حدث عینات
ً  أسوأ نتائجھا كانت   بـ رقد التصاق لھا حدث قلیال
 المحیطة الرطوبة ان النتائج اوضحت وقد 95%

 نتكو ال ان ویجب الطالء التصاق جودة تؤثرعلي
 لنسبیةا الرطوبة التقل وان تماما جافة المحیطة البیئة
 تعلیمات فى واضحا یكن لم ما وھو %20 عن

.الصانع

 المدىاالختبارالقصیرة برنامج 
:اختبار االلتصاق-1

ءمثال لجزء مستعرض بعد كشط الطال) 1(شكل 
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 لخال من الطالءات لمختلف الماء طرد ظاھرة تقییم تم
 على فولت 200 الى 50 من یتراوح جھد وضع

  عمل بھدف "2 شكل انظر" مم120 بینھم الكترودین
 لمطلیةا الزجاج الواح على لتیارالتسرب قیاسات سلسلة

 باتلمتطل طبقا علیھا صناعي تلوث طبقة وضع بعد
CIGRE TB555مرات 6 التسرب تیار قیاس تم حیث 

 بھدف 160 والساعة "االختبار بدایة"صفر الساعة بین
 لمكونات( الماء مع التألف عدم ظاھرة أن كیف دراسة
 وثالتل طبقة إلى تنتقل )المنخفض الجزیئى الوزن

 جًدا مھمة خاصیة وھذه الطالء سطح على المجمعة
 رمرو وتمنع التلوث طبقة مقاومة من تزید RTV لطالء

 الیةاحتم من كبیر بشكل یُخفض وھذا التسرب تیار
 ىف موضحة االختبار ھذا ونتائج.سطحى ومیض حدوث

 فى تغیر وجود )3 (شكل یوضح حیث )4و3(شكل
  شكل یوضح كما الوقت بمرور الطالء عینات مقاومة

  فى الطالء عینات بین ملموسً  اختالف وجود )4(
 فى الماء طرد فئة تقییم تم وبذلك الماء طرد خصائص

IECالقیاسیة للمواصفة طبقا االختبار نھایة TC 62073

:اختبار خصائص السطح -2 

الى طبقة التلوث الماءطرد ظاھرة  نتقالاتجھیزة لتقییم ) 2(شكل 
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ء استعادة ظاھرة طرد المانتیجة مختلفة لعینات طالء بمرورالوقت تغیر المقاومة ) 3(شكل 
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اللواح زجاج ملوثة ومطلیة) ساعة من االستعادة 160بعد (الماء فى نھایة االختبار طرد ظاھرة ) 4(شكل 
لعینات مختلفة RTVبـ  

9
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:تحدید عینات اختبارات التلوث

 ةخزفی تثبیت عازالت من عینات )9( عدد استخدام تم
 فى استخدامة یتم ف.ك 420 جھد نمطى لعازل

  لىحوا موحد نوعى زحف مسافة ولھ السویدیة الشركة
  حیث مجموعات 3 الى سیمھمقت وتم ف.ك/مم 54

 غیر خزفیة عازالت 3 من األولى المجموعة تتكون
 تم عازالت ثالث من تتكون الثانیة والمجموعة مطلیة
 یتالتثب عازل ُمصنع خالل من المصنع فى طالئھا

ًا اختیارھا تم RTV للـ مختلفة بطالءات  لنتائج طبق
 )5 شكل( السابقة المدى قصیرة االختبارات
 طالء عامل خالل من طالئھا تم الثالثة والمجموعة

.الُمصنع تعلیمات باستخدام صناعى محلى
10

 ً )"التقادم (ل التتبع والتأكواختبارات التلوث وتشمل اختبارات "طویلة المدي األختبارات : ثانیا

طالءة بمادة تم خزفي مثال لعازل ) 5(شكل 
RTV  مدىاختبار التلوث طویل الالستخدامة فى

10
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 برنامج االختبارالطویلة المدى 
3- اختبارات التلوث 

ة  یة عالمی ا مواصفة قیاس ا فی IECال یوجد حالیً ة بم ازالت المركب ى الع وث ف یم اداء التل ا لتقی ھ
ـ  ة ب ازالت المطلی یجر.RTVالع ث الس ى بح ودة ف وث الموج ة التل ق طریق تم تطبی ذلك ی یة ول

TB555   العازالت المطلیة بـ للحصول على طبقة تلوث منتظمة علىRTV  یلىكما:
تنظیف خفیف
 التھیئة بمسحوق كاولین جاف
)بالرش(تطبیق طبقة التلوث •

)6(وذلك على النحو الموضح تفصیال فى شكل 

11
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.RTVطریقة تطبیق التلوث على عازل مطلى بـ ) 6(شكل 
والرش  ،) أسفل شماالً (، إزالة الكاولین الزائد ) أعلى یمین(، طالء الكاولین بالفرشاة ) أعلى شماالً (التنظیف 

)ماء ، كاولین ، ملح(بمعلق الكاولین 
 

12
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ة RTVالمطلیة ب(العازالت یتم تلویث • ر مطلی ق) اوالغی  بتطبی
رة  ر مقط اة الغی ن المی دادة م م إع ذى ت ق ال ول المعل المحل

ى الع ازالت والكاولین وكلورید الصودیوم والملح التجارى عل
وللحصول ) 6(شكل فى الرش كما ھو موضح خالل تقنیة من 

ا بس ازل افقیً تم إدارة الع وث ی  10رعة على طبقة منتظمة للتل
rpm  اثناء تطبیق التلوث خالل فترة التجفیف.

د • ازالت بع ار الع تم اختب وث  4ی ة التل ن وضع طبق اعات م س
.ایام بما یسمح باستعادة ظاھرة طرد الماء 3وعندما تجف بعد 

ة ف• ة والجاف ازالت الملوث ع الع تم وض د ی ار الجھ د اختب ى عن
اع ة خزفیصالة االختبار ویتم وضعھا على عازالت تثبیت  بارتف

)7شكل.(متر 2

13

اإلعداد الختبار الجھد) 7(شكل 

13
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ة منحنیات أداء الومیض السطحى للعازل الملوث التى تم الحصول علیھا فى ھذا التقریر باستخد ة حدیث ام تقنی
الء  ار ط ى اختب ىRTVف ب اآلل ى الحاس اعد عل امج مس تخدام برن ذھا باس م تنفی ت

 {10} Insulation tool software selection
واردة بالمواصفات القیا ة للحصول على احصائیات عملیة لتحدید طول العزل باستخدام األسس ال یة العالمی س

IEC  تم إجراء حسابات باستخدام المعامالت التالیة:
.ف.ك 420أقصى جھد للنظام  -
245عدد العازالت التى على التوازى  -
- Mean Time Before Failure   متوسط الزمن قبل حدوث عطل
الترسیب غیر منتظم -
عدد جزئیات الملح المترسبة 

NSDD  0.1= ثابت mg/cm2
15: عدد حوادث التلوث سنویًا  -
ESDD (,6 : Ln(االنحراف المعیارى  -

.9وشكل  8بدون استعادة فى شكل / وتم عرض نتائج الحسابات للطول المطلوب للعازل مع 

ملخص نتائج اختبارات التلوث
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مع االستعادة  RTVطول العازل وطول مسار الزحف المطلوب للخزف ولطالءات )  8(شكل 
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بدون االستعادة RTVطول العازل وطول مسار الزحف المطلوب للخزف ولطالءات ) 9(شكل 
16
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)التقادم( اختبار التتبع والتأكل تحدید عینات 

دد  ى ع ار عل راء االختب م إج ازل ) 2(ت ع
الءات  ى بط دد  RTVخزف ع ع ة بوض مختلف

د ) 2( ن الحدی ورة م كل أس ى ش رود عل الكت
ازل  م الع ول جس لب ح كل(الص م ) 10ش وت

ینما تم تطبیق الجھد على االلكترود األوسط ب
ة ا فل والفالنش رود األس أریض االلكت ا ت لعلی

وازى  ى الت ة عل الل مقاوم ن خ ازل م للع
یح اخ ا یت و م رب وھ اس التس مح بقی ار تس تب

اعین  مین(قط ف ) قس افة زح م  727بمس م
.مم 690و

اختبار التتبع والتأكل) 10(شكل 
17
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:  أكلالتتبع والتاختبارات  -4
ساعة بالتلوث  160لمدة  RTVیعتبراداء التلوث للعازالت المطلیة بـ 

ا التحق م أیًض ن المھ ًدا وم ن الصناعى على المدى القصیر مھم ج ق م
ـ  دھانات ب ل   RTVاداء ال دى الطوی ى الم ادم(عل دة ) التق  1000لم

ذلك ساعة بالضباب الملحي وحالیًا ال یوجد مواصفة قیاسیة لت قییمة ول
ازالت ال ى الع ق عل ل المطب ع والتأك ار التتب ار اختب م اختی ة ت مركب

ازالت ع الع طحھا م ابھ أس ة لتش البولیمری
الء وللتأكد من كفاءة االداء على المدى الطویل للط) RTVالمطلیة بـ  

ات  ریض العین تم تع ارة ی م اختی ذى ت دد (ال ي  2ع ازل خزف ع
 ساعة اختبار بالضباب الملحى 1000لمدة ) مختلفة RTVبطالءات 

ة  یة العالمی فة القیاس ا للمواص ً رة  IEC 62217طبق ر دائ انظ
).11(االختبار فى شكل 

اختبار التتبع والتأكلإعداد ) 11(شكل 

داث  ذا االختبارالح تخدم ھ اط ویس ن نق ف ع ة الكش تمر لمحاول اد مس إجھ
ادة  ى الم ىالمستخدمة للطالء والتصمیم الضعف ف ؤثر عل د ت ى ق اداء  الت
رفض. العازل اثناء الخدمة ل ل ع والتأك ار التتب واد  ویمكن استخدام اختب الم

.  أو التصمیم الغیر مناسبین
18
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)التقادم(نتائج اختبارات التتبع والتأكل 
كال من عینتى الطالء اختبار الضباب الملحي اجتازت 

مختلفة بین النتائج ساعة وكانت  1000لمدة 
:النحو التاليالعینتین علي 

:كما یلى) 1(نتائج العینة رقم 
یة كانت اقصى قیمة لتیار التسرب فى نھا

مللى امبیر مع عدم وجود تلف  240االختبار 
صداء ملموس فیما عدا تغیر فى اللون نتیجة ال

ة الناشيء عن االلكترود الحدیدي وكانت حال
، ) HC 3-4(عدم التألف بقیمة متوسطة حوالى 

ومع ذلك فى الیوم التالى ) 12أنظر شكل (
یة استعاد السطح عدم التألف مع الماء مرة ثان

.بصورة كبیرة

بمستوى متوسط لعدم التألف مع الماء) 1(رقم عینة ) 12(شكل 

19

19



10/18/2020

20

20

:یلى كما )2( رقم العینة نتائج
 لاكتما بعد النظرى الفحص أوضح كما .امبیر مللي 20االختیار نھایة فى قیاسة تم تسرب تیار أقصى

 اعادة مت التالى الیوم وفى .تفریغ أثار یوجد وال ، جیدة حالة فى العازل سطح أن ساعة 1000 فترة
 1000 اختبار نھایة عند جًدا منخفضة التسرب تیار قیمة وكانت .جدید ساعة 1000 اختبار إجراء
 وجود داع تلف عالمات وجود عدم وتبین الثاني االختبار بعد بدقة العازل فحص وتم الثانى ساعة
.كالكترودات المستخدمة الحدیدیة األحزمة من الناتج الصدأ نتیجة اللون فى تغییر

بمستوى عالى لعدم التألف مع الماء ) 2(عینة رقم ) 13(شكل 
20
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الخالصة

 التى المدى ةقصیر االختبارات نتائج وعلى التشغیل بخبرة الخاصة المجمعة المعلومات على بناء
  لھا الطالءات أن النتائج أوضحت فقد ، مختلفة RTV طالءت من عینات )7( عدد على أجریت

 السلیمة قةالطری أن بوضوح النتائج أظھرت كما الزجاجیة االلواح على االلتصاق فى جیدة نتائج
 كلھا )راالم استدعى إذا( للدھان اولیة بطانة واستخدام المحیطة البیئة فى والتحكم للتنظیف

 كانت ءالما مع التألف استعادة سرعة أن كما .للطالء تطبیق أفضل على للحصول جًدا أمورھامة
.السبعة الطالءات أنواع لجمیع جًدا مختلفة

 تطبیقھا تم التى اصناعیً  الملوث للعازل السطحى الومیض الختبارات الحدیثة بالطریقة یتعلق وفیما
 أظھرت كما المدى قصیر التلوث اداء من التحقق تم فقد RTV بـ مطلیة خزفیة عازالت على

  أعلى( ملحوظ بشكل أعلى سطحى ومیض جھد لھا RTV بـ المطلیة العازالت أن بوضوح النتائج
 العملى لالختیار االختبار ھذا نتائج استخدام وتم .مطلى الغیر الخزفي بالعازل مقارنة )40%

.السویدى الغربى الساحل فى الواقعة المحوالت محطات فى المطلوبة العازالت الطوال
21
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 الضباب اختبارات خالل من RTV بـ المطلیة للعازالت المدى طویل االداء من التحقق تم كما
 2000 – 1000(  الملحى والضباب بالجھد الطویل االجھاد من بالرغم أنھ بینت والتى الملحى
 الذى التسرب تیار مستوى وأن والتأكل التتبع من تتأثر لم اختیارھا تم التى الطالءات فأن )ساعة

 تقل مل الماء مع السطح تألف عدم حالة وان منخفض كان ذلك رغم االختبار نھایة فى قیاسة تم
 24 لخال  التألف حالة عدم لحالة بسرعة السطح استعادة وتم الماء مع التألف حالة مستوى إلى

.ساعة

تابع:الخالصة
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IEC و السیجریة إلى المقدمة المقترحات
 من كل ھاب لتأخذ التالیة التوصیات اقتراح تم المدى وطویلة المدى قصیرة االختبارات نتائج على بناء

: IEC و السیجریة
 عازالت شراء عند ةالمستقبلی القیاسیة المواصفات فى قبول كاختبار االلتصاق اختبار بتضمین التوصیة•

ISO فى الموجود المستعرض الجزء اختباركشط وكمثال RTV بـ مطلیة 2409  یحقق أن یجب حیث {5}
.)1( درجة أو )صفر( درجة ISO درجات متطلبات الطالء

 أجل من الةفع وسیلة یمثل الماء مع التألف عدم استعادة سرعة من للتحقق االلواح على المقترح االختبار•
 ثالتلو اختبار اجراء من التحقق ویلزم .مبكرة مرحلة فى المختلفة RTV الـ طالءات صالحیة من التأكد

 ومسافة لطول العملى االختیار یتم النتائج على وبناء RTV بـ المطلیة العازالت على الحدیث الصناعى
.RTVبـ المطلیة للعازالت الزحف

 ویمثل RTV ـب المطلیة للعازالت المدى طویل االداء من للتحقق والتأكل التتبع اختبارات بعض إلى الحاجة•
  . لذلك بدیال ساعة 2000 – 1000 من لمدة الملحى الضباب اختبار

  الھوائیة بالخطوط الخاصة SCB2 للسیجریة الفنیة اللجنة أعمال ضمن اعتبارھا یجب المقترحة االختبارات•
 اللجنة اھتمامات ضمن تكون وقد RTV) لطالءات جدیدة عمل مجموعة إلى الحاجة مناقشة تم بالفعل(

SC للسیجریة الفنیة D1 المستحدثة واالختبارات المواد بتقنیات الخاصة.
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شكرا لحسن استماعكم
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