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کلیات
صل   برقراری ارتباط میان قسمت های مختلف شبکه قدرت و ایجاد امکان قطع و و

ی توسلط  در واقع تجهیزات الکتریک. این قسمتها توسط کلید قدرت انجام می گیرد
ا در همچنین در صورت بروز خط. کلیدها به شبکه متص  و یا از آن جدا می گردند

به طور . ردشبکه، جداسازی قسمت معیوب از بقیه شبکه توسط کلید صورت می گی
:کلی قطع و وص  کلیدهای قدرت به دو صورت انجام می شود

 درها، انجلام  قطع کلید با برنامه و با اطالع مسئوالن شبکه به منظور انجام مانور و جابجائی فیل
. شوددر این حالت کلید به صورت دستی توسط اپراتور قطع می. تعمیرات، بازرسی و غیره

     ت در ایلن حالل  . قطع کلید بدون برنامه قبلی که در نتیجه بلروز خطلا در شلبکه ري ملی دهلد
. رله های حفاظتی با تشخیص خطا، به کلید فرمان قطع می دهند

   کلیدها در رژیم کار عادی شبکه و در هنگام وص ، نقش مهملی در تليمین انلرژی
نقلش اصللی آنهلا در پلی بلروز خطلا در شلبکه       . مصرف کنندگان به عهده ندارنلد 

. ارداز این نظر کلید اختالف عمده ای با سایر تجهیلزات شلبکه د  . مشخص می شود
اده درحالی که در شرایط عادی ممکن است کلیدها برای مدت طوالنی مورد اسلتف 

قرار نگیرند، اما قطع و وص  صحیح و مطمئن آنهلا در حلین بلروز خطلا يلروری      
. است



كليدو انواع ساختمان 
 ای ، مقره ها و اجزاء جانبی بخلش هل  (مکانیزم فرمان)قطع، مکانیزم عملکرد محفظه

قلرار  در ادامه، موارد مذکور به اختصار مورد بررسی. اصلی یك کلید قدرت هستند
می گیرند

محفظه قطع
  محفظله قطلع   . قطع و وص  جریان در داخ  محفظه قطع کلید صورت ملی گیلرد

س چینلی  فضایی بسته با یك یا چند کنتاکت ثابت و متحرك بوده و معموالً از جن
حفظله  کنتاکت متحلرك درون م . یا فلز و به صورت استوانه یا کره ساخته می شود

ا قطع حرکت کرده و با اتصال به کنتاکت ثابت یا جداشدن از آن، جریان را وص  ی
اال رفتن با افزایش سطح ولتاژ و ب. می کند که البته این امر با بروز قوس همراه است

تناسب با مقدار جریان اتصال کوتاه، باید فاصله بین کنتاکت های ثابت و متحرك م
ور طلول  افزایش فاصلله ملذک  . مقدار ولتاژ افزایش یافته و محفظه قطع توسعه یابد

مسیر حرکت کنتاکت متحرك و زملان طلی آن را افلزایش داده و ملدت برقلراری      
. قوس را طوالنی تر می کند



ماده عايقي
 دو کنتاکلت  باید بتواند حداکثر ولتاژ سیستم را به طلور پیوسلته بلین   کلید

علالوه بلراین بایلد در حلین قطلع جریلان اتصلال کوتلاه،         . خود تحم  نماید
وس درمقاب  ولتاژ گذرای ظاهرشده بین دو کنتاکت، اسلتقامت و از بلروز قل   

کلیلد  بدین  منظور باید تمهیدات عایقی خاصی بلرای . مجدد جلوگیری کند
یلر  کلیدها را از نظر نوع ماده عایقی می تلوان بله انلواع ز   . درنظر گرفته شود

:تقسیم نمود
 کلیدهای با حجم روغن زیاد(Bulk oil)
کلیدهای هوای فشرده
 کلیدهای کم روغن
کلیدهای خالء
 کلیدهایSF6



ماده عايقي
 در سطوح فشار قوی استفاده از کلیدهای کم  روغلن و کلیلدهای بلا حجلم     امروزه

به وفور ملورد  SF6روغن زیاد، به دالی  فنی و اقتصادی منسوي شده اما کلیدهای 
به عنوان عایق بین قطعات مختلف SF6در این کلیدها گاز . استفاده قرار می گیرند

گازی بی بو، بی رنگ، SF6. و همچنین به عنوان خاموش کننده قوس به کار می رود
برابر و اسلتقامت علایقی آن   5وزن مولکولی آن . غیرسمی و غیرقاب  اشتعال است

ی و نیلز  برای ایجاد استقامت عایقی کلاف . بیش از دو برابر مقادیر مربوط به هواست
در داخ  محفظه SF6برای عملکرد صحیح کلید در خاموش کردن قوس، فشار گاز 

بازرسلی  لذا در حین کار کلید باید این فشار ملورد . باید مقدار معینی داشته باشد
.منظم قرار گیرد

  استفاده از کلیلدهایSF6        در ولتاژهلای متوسلط عملدتًا بله دلیل  نلاچیز بلودن
اما در ولتاژهلای زیلاد علالوه  بلر ملورد ملذکور، کلاهش تعلداد         . تعمیرات آن است

از نظر اقتصادی نیلز مقلرون بله صلرفه     SF6محفظه های قطع باعث می شود کلید 
.باشد



(فرمان)عملكرد مكانيزم 
 رای عملکرد عالوه بر اینکه در هنگلام قطلع و وصل  کلیلد، انلرژی الزم بل      مکانیزم

به .  کندکنتاکت  متحرك را فراهم می آورد، لحظه  حرکت کنتاکت را نیز کنترل می
ده دنبال اعمال فرمان قطع و وص  به صورت دستی یا توسط رله، انرژی ذخیره شل 

ث حرکلت  در مکانیزم توسط ارتباطات مکانیکی به کنتاکت متحرك منتقل  و باعل  
لکلرد  با توجه به اینکه ک  مدت زمان قطع کلید شام  زمان عم. سریع آن می شود

رد و رله قطع به ايافه زمان عملکل ( در صورت وجود)رله حفاظتی، رله های کمکی 
یر مکانیزم و زمان خاموش شدن قوس می باشد، کاهش زمان عملکرد مکلانیزم تليث  

مهمی در کاهش مدت زمان قطع کلید داشته و از جملله پارامترهلای حسلاس در    
بله علالوه، طبلق بررسلی هلای انجلام شلده اغللب         . انتخاب کلید محسوب می شود

.خطاهای کلیدهای قدرت ناشی از اشکال در مکانیزم عملکرد آنهاست
اکلت  مکانیزم  های عملکرد معموالً برحسب نحوه ایجاد انرژی الزم برای حرکت کنت

رولیك و بدین ترتیب می توان به انواع فنلری، هیلد  . متحرك تقسیم بندی می شوند
.ده استمکانیزم فنری ل هیدرولیك نیز ساخته و معرفی ش. نیوماتیك اشاره نمود



کلید با قطع ساده

وبودهسادهمکانیکینظرازکلیداین
هبجریانحام دائمیاتصاالتبهاحتیاجی
کهمعنیاینبهندارد،متحركهایقسمت
چندهر.داردوجودکنندهقطعدوفازهربرای
عهتوسکهاستروغنیکلیدنوعاولیناین

هایجریاندرآنعم کهشدهدیدهیافته،
بودنبینیپیشقاب غیرعلتبهزیاد

ایناز.استنامنظمگازهایحبابطبیعت
میمحدودجاییبهآناستعمالموردجهت
تجاوزMVA150ازقطعقدرتکهشود
.نکند



کلید با تولید فشار خارجی
شارفمختلف،هایجریاندرکلیدکارتریکنواختشرایطبرقراریبرای

این.دباشقوسجریانازمستق بایستیقوساطفاءیمحفظهدرتولیدی
میيمینتپیستونیكازاستفادهباخارجیفشارتولیدباکلیددرشرط
عقطیلحظهدرهاکنتاکتفضایدرراروغنحرکتپیستوناین.شود

جریاندارمقازمستق پیستونتوسطتولیدیفشار.کندمیتيمینجریان
اًتقریبجریانازوسیعیحدوددرکلیدنوعاینعم زمانچندهر.است
کاربهندرتبهساختماننوعاینمکانیکی،مشکالتعلتبهاست،ثابت
.میرود



کلید کم روغن
روشهمانباچندهردارد،قرارایجداگانهیدستهدرروغنکمکلید

آنساختمان.کندمیکار"جوب"نوعدرمشروحقوساطفاءهای
د،دهمیانجامعم دوروغنبزرگروغنیکلیددر.استمتفاوتاساساً
هایقسمتبینکاریعایقدوموقوساطفاءمحیطآوردنفراهماول

برایزمالروغن.استشدهزمینکهکلیدظرففلزیبدنهوکلیدبرقدار
روغنحجم،کاهشبرای.استروغنک مقدار%10حدودقوساطفاء
روغنکلید،نوعایندر.استشدهعريهروغنکمکلیدابعادوالزم
زااستوانهیكفلزیظرفجایبهواستالزمقوساطفاءبرایفقط
الزمعایقبخشدو.استگرفتهقرارچینیدرمحصورباکلیتیکاغذ
آنییباالقسمتوبودهزمینازشدهعایقیپایهپائینیقسمتاست،

.باشدمیمتحركوثابتهایکنتاکتمحتوی



قدرتکلیدهای 12

سکسیونرها



قدرتکلیدهای 13

کلیات
جریانکهشرایطیتحتبایستنمیکههستندکلیدهاییسکسیونرها

یمنصبمدارازجاییدرمعموالً.شوندبازنمایدمیعبورهاآنازبار
داربرققسمتبقیهازتجهیزاتازیکییاخطبخواهیمکهگردند
تقریباًهکاستهاییسیستمقطعیوسیلهسکسیونر.گرددمجزامدار
کهرایوسائلوقطعاتسکسیونردیگرعبارتبه.هستندجریانبدون
معنیدینبباربدونتقریباً.میسازدجداشبکهازهستندولتاژزیرفقط
ها،رهمقکاپاسیتیوهایجریانسکسیونرکمكبهتوانمیکهاست
طورهمینوخطوطوکوتاهکابلهایوبرقیتيسیساتوهاشینه
رماتورهایترانسفوحتییاونمودقطعنیزراولتاژترانسفورماتورجریان
.کردقطعسکسیونرباراقدرتکم



قدرتکلیدهای 14

نبودنمجهزوص ،یاقطعموقعدرسکسیونربودنجریانبدونعلت
وانتمیکلیطوربهلذا.استکنخاموشجرقهیوسیلهبهسکسیونر
یجرقهابیاجرقهبدونبایدسکسیونروص وقطععم کهگرفتنتیجه
جریاننرسکسیوازکهصورتیدرتعریفاینحسببر.گیردصورتناچیزی
ظاهرنآکنتاکتدوبینپتانسیلیاختالفقطع،موقعدرولیکندعبور
دوبینهکسکسیونریوص همینطور.استبالمانعسکسیونرقطعنشود،

عبوراعثبوص محضبهچهگرنباشدموجودپتانسیلیتفاوتآنکنتاکت
.بودخواهدمجازنیزگرددجریان



قدرتکلیدهای 15

نیستدکلییكسکسیونرکهشودمینتیجهچنینشدهگفتهکهآنچهاز
.استاهسیستمبینمکانیکییکنندهقطعیادهندهارتباطیكبلکه

برایئنمطمومحکمگالوانیکیارتباطیكبستهحالتدربایدسکسیونر
.رددگولتاژافتمانعوسازدبرقرارقطبهرکنتاکتدرجریانبهترهدایت
تاباشد،کوچكسکسیونریمحدودهدرجریانعبورمقاومتبایدلذا

تجاوزمجازحدازشودمیایجادهاکنتاکتدرمداومکاراثردرکهحرارتی
تیغهوزنوجرماثردرکهشودساختهطوریسکسیونربایديمندر.نکند
بودنبستهموقعدریانشودبستهخودبهخودغیرهوبرفوبادفشاریاها

آیدمیدوجوبهکوتاهاتصالجریانعبوراثردرکهشدیدیدینامیکینیروی
.نگرددآنشدنبازاحتماالًیاهاتیغهلرزشباعث



قدرتکلیدهای 16

برایزمینهایتیغهکهباشدمجهززمینهایتیغهبهتواندمیسکسیونر
هحالیکدر.رودمیکاربهشدهبرقبیقسمتهایرویکارایمنیتيمین

تاسبازمعموالًزمینهایتیغهباشد،مجهززمینهایتیغهبهسکسیونر
ژهایشارتخلیهجهتحالتایندرکهشودبازسکسیونرکهزمانیدرمگر

تیغه،بودهداربرققبالًکههاییقسمتیاخطروی(باقیماندهولتاژ)خازنی
.شودمیبستهزمینهای



قدرتکلیدهای 17

موارد کاربرد
مح وص ،یاقطعحالتدرکهشوندمیساختهطوریسکسیونرها

درییعنباشد،رؤیتقاب آشکارووايحطوربهاتصالیاشدگیقطع
بارانآبتوانکهشکلیبهرامدارقطعسکسیونر.گیردانجامآزادهوای
یروخواهندمیکهکارگرانیبرایمنیوگردانندمیمیسردیدچشم

بازیانبستباعثسکسیونرکهآنجااز.افزایندمیکنندکارتجهیزات
تریکیالکمدارهربستنوکردنبازبراینمیشود،الکتریکیمدارکردن

هرتتحرامداراستقادرکهباشدمیقدرتکلیدبهاحتیاجفشارقوی
کلیدباطارتبرایاستایوسیلهسکسیونروکندبازیابستهشرایطی
.است پتانسیدارایکهشبکهازدیگریقسمتهریاوشینهبهقدرت



قدرتکلیدهای 18

میلرات،  لذا طبق قوانین متداول الکتریکی و به منظور ایمنلی الزم در هنگلام تع  
کیلوولت به باال و یا در هر دو طرف در 1الزم است تا جلوی هر کلید قدرتی از 

ط هنگلا م  با این شرای. صورتی که از دو طرف تغذیه گردد سکسیونر نصب گردد
تن ابتلدا  باز کردن مدار، ابتدا کلید و سپس سکسیونر باز میشود و در موقع بسل 

به تیغه هلای  سکسیونر و سپس کلید بسته می شود و در صورتی که سکسیونر
ا شارژهای زمین مجهز باشد، این تیغه ها بعد از باز شدن سکسیونر بسته شده ت

در سکسلیونرهای بله کلار رفتله    . خازنی ذخیره شده را به زمین منتقل  نمایلد  
ان عملکلرد همزمل  . سیستم قدرت سه فاز بوده و دارای سه پ  مشابه می باشلد 

.  شدسه فاز به وسیله ی ارتباط مکانیکی بین سه پ  امکان پذیر می با



قدرتکلیدهای 19

جداقسمتهایرویدر(ولتاژ)باقیماندهخازنیشارژمقدارکهآنجااز
تاسالزماست،توجهقاب فشارقویولتاژهایهایردهدرشبکه،ازشده
اینونر،سکسیزمینهایتیغهبستنیوسیلهبهتعمیرات،عم ازقب 
دروعموقبیوص یاوقطعازجلوگیریبرای.گرددتخلیه(ولتاژ)شارژ
یامکانیکی)ارتباطقدرتکلیدوسکسیونربینمعموالًسکسیونر،بارزیر

واننتکلیدبودنوص باکهشودمیبرقرارنحویبه(الکتریکی
ازهکبوبینیكازمنظوراینبرای.نمودوص یاوقطعراسکسیونر

تیغهردعملکجهتالکتریکیارتباطایجادبرایشودمیتغدیهخطولتاژ
تریکیالکیاومکانیکیرابطازچنینهم.نمایندمیاستفادهزمینهای
ایهتیغهعملکردزماندرسکسیونربودنبازازاطمینانحصولجهت
.شودمیاستفادهبالعکسوزمین



قدرتکلیدهای 20

سکسیونر قاب  قطع زیر بار 



قدرتکلیدهای 21

ا سکسللیونر در ارتبللاط بلل 
کلید زمین، قطع و وصل  

بلللرای . توسلللط موتلللور 
، 12kVاخللتالف سللطح  

و A 1250جریان نلامی  
جریللان يللربه ای نللامی  

80kA



سکسیونر عمودی و پانتوگراف

قدرتکلیدهای 22



قدرتکلیدهای 23

رفتار کلید 
يمن قطع  
کردن



نوع مکانیسم عملکرد
انیکیمکانرژیصرفمستلزمزمینهایتیغهوسکسیونروص وقطععم 
زیردرتنهاوباریبیشرایطدرعم ایناینکهبهتوجهبااما.باشدمی
دهایکلیخالفبرلذانداردجریانقطعبهنیازیوگیردمیانجامولتاژ
هببستهبنابراینونبودهنظرموردچندانوص وقطعسرعتقدرت
:گیردانجامزیرروشسهتوسطتواندمیبرداریبهرهشرایط

موتوریعملکردمکانیسمباسکسیونر
دستیعملکردمکانیسمباسکسیونر
دستی-موتوریعملکردمکانیسمباسکسیونر
اختهسسازندگانکلیهتوسطفوقعملکردهایمکانیسمانواعازیكهر

لکنتروعملکردکهدارداینبهبستگیمکانیسمنوعشود،می
.گیردانجامدورراهازیاوسکسیونرمح ازسکسیونر

قدرتکلیدهای 24



ولتاژ نامی
نآمقدارکهمیشودانتخابطوریزمینهایتیغهوسکسیونرنامیولتاژ

هایهتیغوسکسیونرکهاینقطهدرسیستمولتاژحداکثرمساویحداق 
.باشدشودمینصبزمین
تیغهورسکسیونبرایکیلوواتحسببرنامیولتاژمقادیراستانداردمطابق
:ازعبارتندزمینهای
765-420-362-300-245-170-145-132-100-72.5-52-36-24-
17.5-12-7.2-3.6
تاژولحداکثرمقداربهتوجهبازمینهایتیعهوسکسیونرنامیولتاژکه

.شودمیانتخابفوقمقادیرازسیستم

قدرتکلیدهای 25



قدرتکلیدهای 26

فرکانس نامی

هرتز60یا50برابروص وقطعتجهیزاتبرایفرکانساستانداردمقادیر
.استهرتز50مقداراینایرانیشبکهمورددرکهاست



قدرتکلیدهای 27

جریان نامی
انیجریمؤثرمقدارازاستعبارتوص وقطعقاب تجهیزیكنامیجریان

هبآندادنعبوربهقادراستفاده،مشخصشرایطدرمربوطهیوسیلهکه
حاسباتمنتایجبهتوجهباسکسیونرنامیجریانمقدار.باشدپیوستهطور
گرفتنرنظدرباوسکسیونرنصبمح برایکوتاهاتصالجریانوبارپخش
نوعهمچنینوسیستمتوسعههایریزیبرنامهاساسبربارافزایشروند
.استاستاندارددرمندرجمقادیرازبندیشینه



قدرتکلیدهای 28

دیژنکتورها



قدرتکلیدهای 29

(  دیژنکتورها) کلیدهای قطع خودکار 
میجامانتوأماًراحفاظتوکنترلعم دودیژنکتوریاخودکارقطعباکلید

در.کندمیعم فیوزیكانضمامبهکلیدیكمانندنظراینازودهد
بهیایدستطوربهکهکندمیعم کلیدیكماننددیژنکتورعادیشرایط
باردماننغیرعادیشرایطدر.شودمیوص یاقطعدورراهازالکتریکیطور

.کندمیبازرامداروشدهقطعخودبهخوددیژنکتورکوتاهاتصالیاايافی



(اختیاری)مطالعه جهت 



مقدمه
دتي غيرر  اگر جدا شدن كنتاكتها در زماني اتفاق بيفتد كه جريان داراي ش

از شدن كليد صفر است، جريان بدون تغيير شكل يافتن و بدون توجه به ب
فر تا لحظه اي كه طبر  تغييرراط طبي ري و يرادي و نوسراني هرود بره صر        

ز در لحظه ي گذشت جريان ا. نرسيده است، به مسير هود ادامه مي دهد
صفر، جريان قطع و جرقه هاموش مي شود، و اگر از ايرن لحظره بره ب رد    
شرايط الزم براي هاموش ماندن جرقه در كليرد فرراهب باشرد، جرقره برر     

.نگشته و مدار به كلي قطع مي شود



    ه ي هميشه س ي بر اين است كه قوس بين دو كنتاكرت از هرب جردا شرد
فر، كليد پس از هاموش شدن به صورط طبي ي در اثر يبور جريان از صر 

.مجدداً بر نگردد و جرقه دوباره ايجاد نشود
         هاموش كردن جرقه يمومًا برا هنرك كرردن گراز داس قروس و برا هرار

.كردن آن يملي مي شود
استقطع جريان در مدار اندوكتيو به مراتب سخت تر از حالتهاي ديگر.



قطع جرقه در كليدهاي فشار ضعيف
 ت هاموش كردن سريع جرقه در كليدهاي فشار ض يف يك امر مهب اسر

ا قطرع  زيرا اوالً كاري كه در كليد انجام مي شود كوچك مي گردد، ثانياً بر 
ص در سريع قوس دستگاههايي كه اين كليد برراي حفاترت آنهرا بخ رو    

.زمان ات ال كوتاه بكار برده شده است، كمتر آسيب مي بينند



روشهاي مختلف خاموش كردن جرقه
ازدياد طول قوس-1
تشديد هنك كردن-2
مقطع كردن قوس-3
هاموشي در نقطه ي صفر-4
هازن موازي با كنتاكتها-5
هالء-6
روغن-7



خازن موازي با كنتاكتها-5

      ل در كليدهاي جريان دايب، در موقع براز شردن كنتاكرت كليرد، هرازن كر
ي انرژي مغناطيسي را كه بايد در قوس از بين برود را در هرود خهيرره مر   

هرب دور  در فاصله ي ماكزيمب ولتاژ بر روي هازن كنتاكتها آنقدر از. كند
. مي شوند كه برگشت جرقه امكان نخواهد داشت



كليدهاي فشار قوي
کلید بدون بار یا سکسیونر

کلید قاب  قطع زیر بار یا سکسیونر قاب  قطع زیر بار

کلید قدرت یا دژنکتور



سكسيونر
جدا كردن تاسيساط زير ولتاژ و بدون جريان
لهاي كوتاه قطع جريان كاپاسيتيو مقره ها، ماشين ها، تاسيساط برقي، كاب

و جريان بي باري ترانسفورماتورها 
ا قطرع كننرده   سكسيونر يك كليد نيست، بلكه يك يك ارتباط دهنده يا ي

.ي مكانيكي بين سيستمها ست



سکسیونر
  ا نيرروي  تيغه ي سكسيونر به صورط يا پروفيل موازي ساهته مي شرود تر

ه بيشتر الكتروديناميكي حاصل از جريان ات ال كوتاه بايث فشردن هر چ
تيغه ها در محل كنتاكت دهنده شود و از لررزش آن كره بايرث كوچرك    

.شدن سطح تماس مي شود جلوگيري كند



انواع سكسيونر
سکسیونر تیغه ای

کشوییسکسیونر

سکسیونر دورانی

سکسیونر قیچی











سكسيونر كشويي



سكسيونر دوراني



سكسيونر قيچي





قسمت داخلي راه انداز يك سكسيونر

 ور فرمان  محور كليد سكسيونر كه با حركت موت–موتور –هندل دستي
–رله ي مغناطيسي–كليد كمكي فرمان –ج به دنده –مي گيرد 

(بسته –باز ) نمايانگر وض يت كليد 



انواع كليدهاي قدرت

كليد روغني
كليد كب روغن
كليد اكسپانزيون
كليد هوايي
كليد گاز سخت
 كليدSF6

كليد هال



موفق و پیروز باشید


