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 علل اتصالي

 

 :جريانهاي اتصال كوتاه

 و    نيروي زيادي بين سيمها  ، د و از كابل نيز عبور مي كندندر شبكه ايجاد مي شو كه جريان اتصال كوتاهي

بوجود مي آورد كه باعث تغيير شكل و فرم سيمها شده و ممكن است خود موجب  ها و مفصل ها سر كابل

فشار الكتريكي . اتصال كوتاه شدن فازها نسبت به هم ويا نسبت به زمين در داخل كابل و يا سر كابل شود

ي كه بصورت موج سر گردان از موقع كليد حاصل مي شود و يا اثرات جو هبا ولتاژ زياد كه در اثر قطع ب

ها و يا در نقاط ضعيف كابل كه  ها و يا مفصل كابل عبور مي كند در طول كابل پيش ميرود و در سر كابل
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باعث ايجاد گاز در كابلهاي روغني شده و در نقاط ضعيف كابل  ندداراي استقامت الكتريكي كافي نيست

با زمين  زباعث اتصال كوتاه شدن بين دو فاز و يا يك فاو نهايتا  باعث تركيدن سر كابل و مفصل مي شود

 .مي گردد

. بداخل كابل جلوگيري كرد  همچنين بايد از ورود عوامل خارجي مثل رطوبت و آب و گرد خاك و غيره

همچنين ضربات  مكانيكي به .چون باعث كم شدن مقاومت دي الكتريك سر كابل و يا مفصل مي شود 

گي و يا اصابت بيل مكانيكي باعث اتصال شدن فاز به فاز و يا فاز به زمين مي كابل بر اثر كلنگ خورد

 .گردد

اتصال كوتاههاي پي در پي و عبور جريان بسيار زياد از داخل هادي باعث افزايش درجه حرارت شده و 

شي يك به همين دليل باعث اتصال كابل و خامو. نهايتا عايق كابل را معيوب و عمر آن را كوتاه مي سازد

لذا هر چه سريعتر محل اتصالي را بايد . منطقه شهري يا روستايي  شده و خسارت زيادي به بار مي آورد

 .مشخص كرد

به حالت غير عادي در كابل عيب گفته مي شود كه ممكن است اين عيب اتصال : تعريف عيب در كابل

 .كوتاه بين سه فازباشد  كوتاه بين دو فاز و يا فاز با زمين و يا بريدگي فاز و يا  اتصال

مهندسين و تكنيسينها در قديم براي رفع عيوب كابلها بدليل نبودن تجهيزات مدرن عيب يابي اكثرا با 

مشكالت زيادي روبرو بودند آنها با استفاده از پلهاي اندازه گيري كه عمدتا داراي خطاهاي زيادي  بوده 

ست آوردن نقطه دقيق عيب حفاريهاي زيادي در  نقاط عيب را بطور تقريبي بدست آورده و براي بد

طولهاي زياد انجام ميدادند كه نه تنها باعث طوالني شدن زمان كار شده بلكه خستگي زيادي براي كارگران 

بعد از حفاريهاي طوالني مشخص نميشد اما  حتي در بيشتر موارد بعضا نقطه عيب كه نيز بدنبال داشته

 نقطه دقيق اتصاليدر خودروهاي عيب ياب نصب شده نه تنها  براحتي ميتوان امروزه با تجهيزات مدرني كه 
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در شبكه هاي خطوط كابلي تعيين نمود بلكه كارهايي مانند مسير يابي كابل، تعيين محل مفاصل، تعيين  را

 .شماره كابل ، مشخص كردن مقدار  عمق كابل و غيره  رانيز  با سهولت انجام داد

نياز به يك دستگاه خودروي عيب يابي را دقيقا  ميباشندامروزه تمامي شركتهايي كه داراي شبكه هاي كابلي 

 .مي كنند  آن اقدام خريد اغلب نسبت به احساس و 

  

 روشهاي عيب يابي 

 تئوري اندازه گيري طول نقطه عيب با استفاده از روش انعكاس پالس  -1

 تئوري سوزاندن نقطه عيب بوسيله دستگاه كابلسوز  -2

 روش تخليه ضربه اي  عيب توسط تئوري تعيين نقطه دقيق -3

 تئوري تعيين نقطه دقيق عيب توسط مولد  فركانس صوتي  -4

 تئوري تعيين نقطه دقيق عيب توسط روش پاپاي  -5

 با استفاده از مولد فركانس صوتي (تعيين كابل)تئوري تعيين شماره كابل  -6

 ئوري مسير يابي كابل با استفاده از مولد فركانس صوتي ت -7

 تئوري دو راه يابي كابل وسيله مولد فركانس صوتي  -8

 تئوري تست ولتاژ عايقي كابل روي كابلهاي قدرت -9

 

 تئوري عيب يابي كابل 

 

 كه  دارد ختلفي وجودبراي تعيين محل عيب كابل روشهاي م

 .نمود تقسيم مي توان آنهارا بطور كلي بدو دسته
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 شامل پلهاي اندازه گيري ( قديمي)روش كالسيلك  -1 

 -موج ضربه اي -فلكتورشامل ر (استفاده از دستگاههاي الكترونيكي ) روش مدرن  -2 

 .بوبين اندوكتيو

مدرن عيب يابي مي باشد بررسي روي روشهاي  جزوه  خواننده عزيز چون هدف از نگارش اين: توجه

  .عيب يابي به روش كالسيك گذري اجمالي خواهيم داشتارتباط با مبحث نتيجتا در
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 H.V.P.Eشرح روش 

 

در ايدن  . گدردد  هرگاه يك عيب در يك نقطه از كابل وجود داشته باشد باعث تغيير امپددانس آن نقطده مدي   

  High voltage pluse EcHo صورت هرگاه پالس ولتاژ زياد  

گردد يعني قسدمتي  از   بداخل كابل فرستاده شود اين تغييرامپدانس سبب انعكاس قسمتي از موج ارسالي مي

 . نمايد كه به آن ضريب انعكاس پالس گويند ليه ارسال پالس منعكس ميپالس را به محل او

 

 

در نقطه عيب و برگشت    دستگاه رفلكتور با ارسال پالس به سمت محل عيب و تغييرامپدانس   توجه

طول نقطه عيب را با توجه به فرمول زير محاسبه كرده و بر واحد  متر ( دستگاه)پالس به سمت منبع 

 كند  مشخص مي

LX=V/2.T         فاصله عيب    = LX  

 T زمان انتشار موج برحسب ميكرو ثانيه =      T  

V=سرعت انتشار 

 

 

در نقطه عيب و برگشت    دستگاه رفلكتور با ارسال پالس به سمت محل عيب و تغييرامپدانس   توجه

طول نقطه عيب را با توجه به فرمول زير محاسبه كرده و بر واحد  متر ( دستگاه)پالس به سمت منبع 

 كند  مشخص مي

LX=V/2.T         فاصله عيب    = LX  

 T زمان انتشار موج برحسب ميكرو ثانيه =      T  

V=سرعت انتشار 
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هر چه مقدار ولتاژ برگشتي به سمت دستگاه كاملتر باشد يعني نقطه عيب از مقاومت كمتري    توجه

تر  گيري روي صفحه منحني دستگاه واضح برخوردار باشد ضريب انعكاس بيشتر خواهد بود در نتيجه اندازه

 خواهد بود

 

 

در نقطه عيب و برگشت    دستگاه رفلكتور با ارسال پالس به سمت محل عيب و تغييرامپدانس   توجه

طول نقطه عيب را با توجه به فرمول زير محاسبه كرده و بر واحد  متر ( دستگاه)پالس به سمت منبع 

 د كن مشخص مي

LX=V/2.T         فاصله عيب    = LX  

 T زمان انتشار موج برحسب ميكرو ثانيه =      T  

V=سرعت انتشار 



 

 

 

 

Page |  

 

 سرعت انتشار كابل 

 

باشد زيرا در شروع كار با دستگاه رفلكتور ابتدا دادن  ميدانستن سرعت انتشار پالس در داخل كابل ضروري 

سرعت انتشار به دستگاه ضروري است كه مقدار آن قبالً بايد مشخص شده باشد در غير اينصورت دادن 

گردد بخصوص اگر طول  گيري طول نقطه اتصالي مي سرعت انتشار غلط به دستگاه باعث خطا در اندازه

 .د اين خطا بسيار زياد خواهد بودكابل به چندين كيلومتر برس

                 آيد سرعت انتشار از فرمول زير بدست مي


C
V                           

  =ثابت عايقي     C=سرعت انتشار نور   V=سرعت انتشار 

 .معلوم باشد( ثابت عايق) گيرد كه مقدار  فرمول فوق زماني مورد استفاده قرار مي

در صورتي كه سرعت انتشار پالس در داخل كابل براي كابلي مشخص نباشد يك اپراتور ماهر با در دسدت  

ا بدا اسدتفاده از دسدتگاه    داشتن مقداري از كابل با طول مشخص ميتواند سرعت انتشدار كابدل مدورد نردر ر    

 . رفلكتور مشخص نمايد
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 هاي مختلف روي صفحه نمايش رفلكتور تصاوير از شكل موج

 

 شكل موج منحني در نقطه اتصال فاز با زمين 

 با ضريب انعكاس خوب 

 شكل موج منحني فاز بريده 
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 شكل موج منحني دو فاز سالم معيوب 

 

 : تئوري سوزاندن نقطه عيب بوسيله دستگاه كابلسوز

كند كه مقاومت عيوب پدايين   تعيين محل مقدماتي عيوب كابل با استفاده از روش انعكاس پالس ايجاب مي

روشدهاي  . پدالس فرسدتاده شدده حاصدل شدود      ( برگشدت   باشد تا اينكه شرايط مورد لزوم جهت انعكاس

بدر اينكده    فاٌشود نياز به پايداري عيوب دارندد مضدا   گيري اعمال مي ندازههاي ا كالسيكي كه با استفاده از پل

فقط در صورتي ميتوانند اعمال شوند كه مقادير مقداومتي عيدوب    يابيروشهاي فركانس صوتي جهت نقطه 
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 ضرورتمقدار مقاومت نقطه عيب يا پايدار است يا مقاومت بااليي دارند كه در اين حاالت غالباٌ پايين باشد

رد با يك دستگاه كابلسوز مناسب محل عيب سوزانده شود براي تعيين محل مقدماتي فقط كافي است كه دا

دستگاه كابلسوز، بايسدتي  . با يك ظرفيت بارگيري حمل جريان پايين باشد 10مقاومت نقطه عيب حدود 

 توانايي ايجاد مقاومتهاي شكننده و يك پارچه در محل عيب را داشته باشد 

 چگونگي عملكرد ولتاژ تزريق شده در محل عيب

   

پدل  كند و يدك   حرارت توليد شده در اثر جرقه محتوي هيدوركرين عايق را به هيدروژن و كربن تجزيه مي

اجدازه  مقاومدت پدايين    كند و اين پل كربني ايجاد شده در نقطه عيب با دارابدودن  كربني ايجاد مي

سدمت  ب بدااليي مِِيدهدپالس فرستاده شده ازدستگاه رفلكتور از پل كربني عبور كندد و بدا ضدريب انعكداس     

 .گيري صورت پذيرد تا اندازه. ستگاه رفلكتور منعكس شودد

 كابلسوز بوسيله : نحوه سوزاندن كابل 

گيدري كندد تدا مقددار ولتداژ نقطده شكسدت         اندازه بوسيله اهمتر در ابتدا اپراتور بايد مقاومت نقطه عيب را

 هميشده   عيدب تزريدق كندد    مقاومت محل عيب را بدست آورد و پس از آن ولتاژ كابلسدوزي را بده محدل   

كابلسدوزي، كدار را در    شود و در خاتمه هر مرحله   شروع مي كمبا ولتاژ باال و جريان   كابلسوزي عمليات

اين روش تا زماني ادامه خواهدد داشدت كده     .  تر و جريان بيشتر ادامه خواهيم داد مرحله بعد با ولتاژ پايين

عيدب   نقطده  مقاومدت  آمپر جريان ثابت بكشد در اين لحرده  3يا  2حدود  V220نقطه عيب در رنج ولتاژ 

ن فاصدله  اتدو  دستگاه رفلكتور مي بوسيله  فرستادن پالس ا ب پايين آمده واز شرايط خوبي برخوردار ميباشد 

 .عيب را مشخص نمود  نقطه

را در مرحله آخر كه مرحله   استفاده از ولتاژ كم در جريان زيداد  بلسوزيعمل كا: توجه
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عيب باعث ذوب هادي و كنيم چون حرارت ايجاد شده در محل  باشد طوالني نمي مي

گردد در چنين حالتي مشخص كردن نقطه دقيق عيب  ايجاد اتصال كوتاه فلز به فلز مي

باشد و اپراتور دچار مشكل خواهد  پذير نمي اي امكان با استفاده از دستگاه تخليه ضربه

 .شد

 

ينگ عمل كابلسوزي روي كابلهايي با عايق پرتولين و يا عايق پلي اتيلن كراسدل : توجه

در محلهايي كه كابل روباز و روي سيني قرار گرفته بايد با نهايدت دقدت انجدام شدود     

بده   را  سوزي كابلهاي مجاور خواهد شد و خطراتدي  چون كابلسوزي غلط باعث آتش

 . .خواهد داشت همراه 

 .اي انجام گيرد بهتر است كابلسوزي در كابلها با مهارت به صورت نقطه

 

مقدار ولتاژ اعمالي جهت شروع كابلسوزي نبايد بيشتر از مقدار ولتاژ تست هر : توجه

 . كابل باشد
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 اي نقطه دقيق عيب توسط روش تخليه ضربهتعِيين تئوري 

 

شخص شدن طول نقطده  مهاي قبل گفته شده پس از انجام كابلسوزي در نقطه عيب و همانطور كه در بخش

يدابي   مقددماتي انجدام شدده اسدت عيدب      دراين مرحله عيبِ يابيكلتور در حقيقت فلعيب توسط دستگاه ر

 .مقدماتي يعني بدست آوردن طول نقطه اتصالي بر واحد متر

كشي مشخص كرد براي مشخص كردن نقطه دقيق عيب كده در   اكنون بايد نقطه دقيق عيب را در مسير كابل

مشخص شده را حفاري خواهند كدرد   عيب  آن محل  پس از كه باشد  يابي مي حقيقت آخرين عمليات عيب

بايد دقت فراوان كرد يكي از روشهاي مشخص كردن دقيق نقطه عيب روش تخليه شوكي است ايدن روش  

هاي دفن كردن زياد كابل و يا ريختن خاك خيلدي   رود البته عمق براي تمام عيوب بجز اتصال كوتاه بكار مي

 .كند يمشكل مكابلكشي اين روش را كمي  ريسنرم پس از عملياتي كابلكشي روي م

گيرد بطوريكه با شارژ كردن  اي صورت مي تعيين محل عيوب كابلي مقاومت باال يا موقتي طبق روش ضربه

مقدار ولتاژ شارژ شده در كابل معيوب عمل تخليه  در نقطه عيب صورت ناگهاني يك گروه خازني و تخليه 

شود و مقدار انرژي تخليه شده در نقطده اتصدالي طبدق     داده مي WAگيرد خروجي توليد شده برحسب  مي

 . گردد فرمول زير محاسبه مي

     )( fkv+        يا
2

)().(2 fcvu 

كند به اين  مي( اي ايجاد صداهاي جرقه)كند  دهد كه نوساناتي ايجاد مي هايي روي مي در نقطه عيب جرقه

زمين توسط ميكروفونهاي طح جرقه در محل عيب و بوجود آمدن صداي بلند در سشكل كه پس از زدن 

. شود ها تشخيص داده مي ر گوشيتوسط گيرنده د شدن گردند و بعد از تقويت حساس و مناسب آشكار مي

شود  شود بطوريكه كه هر چه از محل عيب دورتر مي دهنده نشان داده مي شدت اين صداها توسط يك نشان
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شويد صداها شديدتر  تر مي رود و هر چه مجدداً به محل اتصال نزديك به ضعيف شدن مي صداها رو

 . شود نقطه دقيق عيب مشخص ميا اين روش  شود ب مي

متر برساند منرور اينكه  5/1البته يك اپراتور بايد طول نقطه اتصالي بدست آمده را جهت حفاري حداكثر به 

 متر از هر طرف را  مركز صدا نيم ترين تخليه در پس از مشخص كردن قوي

 .تاجهت حفاري اقدام گردد  گذاري كند مشخص و با رنگ عالمت

بريد نبايدد از مقددار    بذكراست مقدارتخليه شوكي كه در يك كابل بكار مي الزم:توجه

 ميگرددعايق درولتاژ تست عايقي كابل بيشتر باشدچون باعث تخريب 

  

همانطوريكه قبالً گفته شد روش تخليه شوگي در عيوبي كه نقطه اتصالي آن بصورت اتصال كوتاه باشد 

شود بلكه  شنود اين تخليه در نقطه اتصالي انجام نمي باشد اگر اپراتور صداي تخليه را مي غيرقابل استفاده مي

به . جربه به اين مسئله كامالً واقفندگيرد اپراتورهاي با ت بين دو گوي فاصله هوايي انجام ميصداي تخليه  

. همين دليل قبل از استفاده از اين روش حتماً بايد توسط اهمتر مقدار مقاومت نقطه عيب را مشخص كرد

 .تا بعد تصميم گرفت چه مقدار ولتاژ تخليه را جهت كار روي دستگاه انتخاب كرد

كيلو اهم باشدد تدا بهتدرين     3تا  5/2بايد حدود هاي مخابراتي يا پيلوت مقاومت نقطه عيب  معموالً در كابل

 .نتيجه را گرفت

 بتدوان    هاي فشار متوسط و فشار قوي بايد نوع اتصالي و مقدار مقاومت نقطه اتصالي تعيين شود تا در كابل

  .به كار كرداقدام  باشد و پس از آن ها مي مشخص كرد كه جزء كدام گروه از اتصالي

 :ها معايب اين روش

انجام كار در معابر پر سر وصدا )شود  هاي بسيار حساس استفاده مي ن روش چون از گوشي و گيرندهدر اي

باشد چون صداي ايجاد شده در محيط توسط اتومبيلها و عابرين پياده توسط گيرنده جذب  بسيار مشكل مي
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باشد به  جه ميشود در نتيجه مشخص كردن صداي اتصالي در اين مناطق بسيار مشكل و گاهاً بي نتي مي

همين دليل كارهاي اين چنيني حتماً بايد در شب انجام شود تا صداهاي اضافي حذف گردد  اپراتور بايد 

مورد  انجام كارهاي اضافي و بي از  تا به عمل آورد  گيري مناسبي باديدن شرايط محيط كار تصميم

 تا نتيجه مطلوبي حاصل گردد     خودداري شود

 

 :مزاياي اين روش

 

باشد نتيجتاً  از نويزهاي اضافي نمي ري هاي عا در اين روش چون امكان القاء و يا اشتباهاتي چنين در محيط

باشد و اپراتور با اطمينان كامل  صداي بدست آمده در نقطه اتصالي يقيناً صداي تخليه در نقطه عيب مي

 .تواند عيب را مشخص كند مي

خاك از نرر سدفت و ندرم بدودن و    نوع ل، در اين روش عواملي مانند عمق كاب: توجه

در محدل   نويزهاي اضافي و داشتن محيط كار ساكت  وجود  شرايط محيط كار از نرر

 باشد  بسيار حائز اهميت ميدر نقطه  عيب    و مقدار تخليه ولتاژ مناسب
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 (روش توتيست)تئوري نقطه دقيق عيب توسط مولد فركانسي صوتي 

 

بهتدرين   بتوان  رود كه مقدار مقاومت نقطه عيب نزديك به صفر باشد تا ميبكار هايي  اين روش براي اتصال

ف حتمداً در طدر   را  كه قرار است فركانس به آنها اعمدال شدود   يبايد دو فاز نتيجه را گرفت در اين روش

 .كرد ديگر زمين

تاه شده بايد وصل شود جرياني كده  يك فركانس صوتي با خروجي كافي به دو رشته فاز اتصال كو 

تواند آشدكار   كند كه روي سطح زمين مي شود يك ميدان الكترو مغناطيسي تا محل عيب توليد مي جاري مي

 .گردد محل عيب منجر ميتعيين شود و فقدان اين ميدان به 

م ها ميدان مغناطيسي بصورت يدك سدري مداكزيم    كابل( فازها)هاديهاي   بدليل چرخش روي رشته 

كابدل و چدرخش   ( تشخيص)كابل مسير  هاي بين چرخش جهت عمود  شود رابطه مشتق در ميدان ظاهر مي

يك تعيين محل دقيق نقطه عيب به روش فوق زماني بده  . جهت طولي تعيين محل عيب بايستي برقرار باشد

ارتي هدر چده   ها نباشد يا بده عبد   رسد كه عمق كابل بيشتر از نصف فاصلة چرخش دو رشته هادي نتيجه مي

 .خواهد بود به نقطه عيب راحت تر عمق كابل در زمين كمتر باشد رسيدن 

يهداي  شود در نتيجه اثرات القايي فركانس روي هاد در اين روش چون از فركانس استفاده مي: توجه

جاور بسيار زياد خواهد بود به همين دليل بايد از فركانسي استفاده شود كه كمترين اثرات القايي را م

 باشد  دارا 

 .باشد كه در عمل از اثرات القايي بسيار كمي برخوردار مي  KHZ  1فركانس : مانند
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 :روش  مزاياي اين

تدوان   باشد مدي  و يا اتصال كوتاه مي  1براي مشخص كردن نقطه دقيق عيوبي كه داراي مقاومت زير  – 1

 .استفاده كرد

اثدر   توان كار كرد و نويزهاي اضافي و غير مرتبط در حين كار بدي  تقريباً در جاهاي پرسر و صدا نيز مي – 2

 .باشد مي

 .روي كابل و ارتباط الكتريكي ديگر نداردء شود اثرات سو بدليل اينكه از ولتاژ فشار قوي استفاده نمي – 3

 

 :معايب اين روش

 .هاي مجاور را دارد شود امكان تداخل فركانسي در كابل در اين روش چون از فركانس استفاده مي – 1
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كافي برخدوردار باشدد چدون در ايدن روش امكدان       در استفاده از اين روش اپراتور حتماً بايد از تجربه – 2

 .باشد اشتباه زياد مي

روي  lokHzو  Hz k 1هاي  هاي فشار قوي در تجربه ديده شده است كه استفاده از فركانس در پست – 3

هداي اسدكن را    فرمدان قطدع پسدت   و جذب آن توسط رله ها   ها تأثير و گاهاً با القاء فركانس  بعضي از رله

اين مسدئله دربعضدي از پسدتهاي فشدار       ترول خواهد كردكن 0ايجاد اشكال در روند كاري مركزدهد كه  مي

 قوي ديده شده است  

شده باشد دقيقداً صدداي اتصدالي شدنيده       ير كابل لوله فلزي و يا كابلي  بصورت عرضي ردساگر در م – 4

 .اپراتور دچار مشكل خواهد شد در چنين مواردي شود كه مي

 

تعيين نقطه دقيق اتصالي بدا اسدتفاده از روش فركدانس صدوتي پدس از      جهت : توجه

ين بار بددقت  دمشخص شدن نقطه دقيق عيب توسط اپراتور محل مورد نرر بايد چن

چون در اين روش بدليل داشتن مشدكالتي كده مطدرد شدد امكدان       داده شود گوش 

 .اشتباه وجود دارد
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 (ولتاژ تخليه پالسي)تئوري تعيين نقطه دقيق عيب توسط روش پاپاي 

 

گيري مقدار مقاومت نقطه اتصالي بين  دهد كه پس از اندازه ها اتصال فاز به زمين روي مي در بعضي از  كابل

بدين فداز و   ( ولتداژ تخليده پالسدي   )تواند جهت تعيين نقطه دقيق عيب از روش پاپاي  فاز و خاك اپراتور مي

 احتتربه نتيجه مي رسد نداشته باشد بسيار ر آرمورو يا شيلد هايي كه  اك استفاده كند اين روش در كابلخ

شود كه تخليه ولتاژ در محل عيب يدك   ر اين روش يك ولتاژي بين فاز و خاك بصورت پالسي اعمال ميد

هاي ولتداژ توسدط    دياناي كه عايق تخريب شده است وجود خواهد داشت اين گرا گراديان ولتاژ حول نقطه

پتانسيل قرار دارد بوسديلة يدك    پالريته تواند آشكار شود عيب عايقي دقيقاً در نقطه تغيير  هاي زمين مي ميله

هاي كوتاه اعمال شود تا از خشك شده محل عيدب   تواند براي فاصله زماني كليد ويژه تايمر، ولتاژ تست مي

 حتي عليرغم ولتاژهاي تداخلي تشخيص دهد  د ولتاژ تست راو خرابي كابل اجتناب گردد و اپراتور بتوان

د حتماً بايد شديلد و يدا   يكن هاي شيلدار و يا آرموردار كار مي زماني كه روي كابل: توجه

در غيدر  )و در هر دو طرف پست از زمين پشت جددا شدود    به كار آرمور قبل از شروع 

 (شود اي حاصل مي اينصورت نتيجه
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 رسيدن به نقطه عيبچگونگي 

ها توسدط سديم ارتبداط بده      شود كه ولتاژ جذب شده بوسيلة ميله زماني حاصل مي رسيدن به نقطه عيب    

 مدنرم اپراتدور   ريتم هاي تخليه همان ولتاژ پالسي بصورت   شود و بوسيلة عقربة روي گيرنده گيرنده ارسال 

حركدت بداقي    رسد عقربه گيرندده بدي   حل عيب ميكند وقتي اپراتور دقيقاً روي م بطرف عيب هدايت مي را



 

 

 

 

Page |  

عقربه دستگاه شروع به زدن ضربه  جهت عكس شود مجدداً در ماند به مجرد اينكه از محل عيب دور مي مي

 . باشد كند استفاده از اين روش بسيار آسان مي كرده و اپراتور را به محل عيب راهنمايي مي

 

 :معايب اين روش

باشد زمان تخليه ولتاژ در محل عيب مقداري از  هايي كه داراي شيلد مي وي كابلبكار بردن اين روش ر – 1

شود بده همدين    باشد تخليه مي كابل معيوب مي pvcولتاژ تخليه روي شيلد كابل سوار شده و در نقاطي كه 

 .شد روبرو خواهد دليل در مسير كابل اپراتور با چندين نقطه اتصالي 

 هدا   اين روش را بايد در مناطقي استفاده كرد كه خاك زمين از رطوبت خوبي برخوردار باشدد تدا ميلده    – 2

ولتاژ را از فواصل دور دريافت كندد و اپراتدور هدر چده سدريعتر در مسدير        بطور كامل در خاك فر رفته تا  

طوبت خوب و مقاومت پدايين  در نتيجه استفاده از اين روش در مناطقي كه زمين آن از ر. اتصالي قرار گيرد

 . باشد باشد عمالً غيرقابل استفاده مي برخوردار نمي

 

 

 

 

 تشخيص كابل با فركانس صوتي 

  

شدود   تشخيص كابل بعنوان انتخاب معين يا تشخيص يك كابل بخصوصي از ميان يكدسته كابل تعريف مي

خدودداري   احتمدالي  ا اتفاقدات ياين تشخيص بايد با بيشترين دقت ممكن در كار صورت گيرد تا از خطا و 

هادي   ن دو رشتهشود كه اي به دو رشته هادي فاز اعمال مي زتهرشود يك سيگنال فركانس صوتي يك كيلو  
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قبالً به يكديگر اتصال كوتاه شده است اين جريان فركانس صوتي يك ميدان الكتدرو مغناطيسدي حدول هدر     

ميدان مغناطيسي بوجود آمده در كابل بده  )كند بدليل نزديكي هاديها در يك كابل به هم  رشته هادي القاء مي

 .تشخيص داد طبق شكل توان  بل را ميآيد و از اينرو با بوجود آمدن اين ميدان كا درمي &شكل 

 

 

 

 

 روش كار 

كه كابل رو باز و در معرض ديد است كويل تشخيص بايد دور هر كابل بطدور جداگانده   محلي در  

شود اين تغيير  موم يا برعكس مشاهده مي يك تغيير از ماكزيمم به ميني 90گردانده شود بعد از يك گردش 

دور كابدل   فقط در كابل حامل سيگنال ميتواند وجود داشته باشد اگر امكان گرداندن كويل تعيين كابدل بده   

 شود موم در فواصل ديده مي نباشد آنموقع بايد در امتداد كابل حركت داده شود كه يك ماكزيمم و يك ميني
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هايي استفاده  فركانس باشد اپراتور بايد حتماً از تعيين كابل بسيار حائز اهميت مي: توجه

هاي مجاور را به حدداقل برسداند در غيدر اينصدورت امكدان       كند كه اثر القاء روي كابل

عمل تست چندين بار صورت گيرد )شود  باشد همچنين توصيه مي اشتباه بسيار زياد مي

 (تا كمترين اشتباه رخ دهد

 

 تئوري مسيريابي كابل با استفاده از مولد فركانس صوتي 

 

قبدل از  . باشدد   مسيريابي  بخشي از تعيين محل عيب كابل در روش مددرن مدي   محل كابل  به روش ن تعيي

كده  نجدام ميشدود   البتده اينكدار در مدواقعي ا    كرد مشخص  را  مسير كابل قبال   تعيين محل عيب كابل بايد

 هاي مسير در دسترس نباشد نقشه

 

  روش تست

شدود در اغلدب    جريان جهت تعيين محل كابدل اسدتفاده مدي    كترو مغناطيسي حول يك كابل حامللميدان ا

شوند كه يدك سديگنال    حاالت اين ميدان نسبت به هادي بصورت دواير متحدالمركزي هستند و موجب مي

 .آيد البته اگر محور كويل در امتداد ميدان باشد ماكزيمم در كويل تحقيق بوجود مي

 (  كويدل تحقيدق در موقعيدت عمدودي باشدد     )قطدع كندد    90اما اگر خطوط نيرو كويل تحقيق را در زاويه 

 .موم درست روي كابل قابل مالحره است آنموقع يك تن ميني
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 : گيرد كه عبارتند از ها بصورت مختلفي انجام مي سيريابي كابلم

1 

 مسير يابي بين دو فاز    

 يگر فاز به زمين اتصال كوتاه باشدمسير يابي بين فاز با زمين به صورتي كه در طرف د  2

 مسير يابي بين فاز و شيلد كابل 3

 روشهاي ديگر مسيريابي بِين و خاك و 4
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 ها بروش چرخشي  تئوري تعيين محل مفصل

 

شان روي يك كابل معيدوب و يدا     ها ممكن است براي بازكردن آنها يا براي تعيين فاصله تعيين محل مفصل

 .هاي روغني به منرور رفع نشتي صورت گيرد روي كابلامكان نشت روغن 

دادن ايدن    تواند جهت نشدان  كند يك روش تست مي از آنجا كه يك مفصل يك نامنرمي در كابل ايجاد مي

 . رود ناهماهنگي در كابل بكار مي

هدادي  شود كه در انتهاي كابل اين دو رشدته   يك مولد فركانس صوتي به دو رشته هادي فاز كابل وصل مي

ها متقارن است و اين  مفصل به جزءدر تمام طول مسير كابل فازها  فاز اتصال كوتاه شده است چرخش گام 

پذير اسدت كده قدبالً     سازد تعيين محل مفاصل زماني امكان ميقادر ها  اختالف ما را براي تعيين محل مفصل

شود ميدان مغناطيسدي در آن   ال ميمسير يابي بدقت صورت گرفته باشد وقتي فركانسي به دو هادي فاز اعم

هدا تدا    فاز باشد زيرا طول گام  آيد كه در تمام طول مسير داراي يك صداي يك نواخت مي هادي بوجود مي

كندد يدا بعبدارتي بيشدتر از      تغيير ميفازها  باشد ولي در محل مفصل چون گام  محل مفصل به يك اندازه مي

صداي فركانس تغيير خواهد كرد يعني در محدل مفصدل يدك    شود در آن محل  كابل مي در  گام يك  طول

شدود بده ايدن     موم قوي خواهيم داشت كه روي عقربه گيرنده نيز به وضود ديده مي صداي ماكزيمم و ميني

 .شود ها مشخص مي طريق محل مفصل

ي با سطح البته بهترين نتيجه را زماني خواهيد گرفت كه مفصل بند دو فاز از سه فاز مفصل را بصورت مواز

همچندين هدر چده عمدق      درخواهدك  دريافت را بيشترين فركانس ورتدر چنين حالتي اپرا زمين بسته باشد 

 .شود مانند شكل  كابل كمتر باشد نتيجة بهتري حاصل مي
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 DC با استفاده از ولتاژ  هاي قدرت تئوري تست ولتاژ عايقي روي كابل

هاي قدرت در حين توليد و در خاتمه توليد هنگام خروج از  كابلهمانطور كه مطلع هستيد كليه  

 .انجام  خواهد شد  كارخانجات انواع تستها روي آنها
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ها در خاتمه نياز به تست ولتاژ دارند تدا   ها و سركابل اما زمان كابلكشي و در حين كار و بعد از بستن مفصل

 .ها يقين حاصل شود ل و سركابلكشي و كيفيت بستن مفص از صدمات احتمالي در حين كابل

دهد در صورت تدرك و يدا ورود    تست ولتاژ در حقيقت تستي است كه عايق كابل را مورد بررسي قرار مي

در  شدود  راجي عايق شدود باعدث مدي   خ اشياء خارجي به داخل كابل و فشارهاي فيزيكي مضاعف كه باعث

 .دهد نشانجواب منفي دهد و كابل تحت تست اتصال تست .  تست  زمان 

گدردد گاهداً    انجدام مدي  موجدود   و يا ساير استانداردهاي  IEC  مقدار ولتاژ تزريقي تست طي استاندارهاي

 .كنند برابر ولتاژ فاز به زمين را نيز جهت مقدار ولتاژ تست انتخاب مي 5/2بصورت تجربي 

 

 ولتاژشرايط صحيح تست  

تا از   قرار گيرد  سرويس و تميز كاري مورد  تستقبل از هاي هر دو طرف  در وحله اول بايد سركابل – 1

 .مورد جلوگيري شود هاي بي نشتي جريان

شود بعبارتي هر چه رطوبت هوا بيشتر باشدد از   رطوبت هوا در هر منطقه باعث مقدار نشتي جريان مي – 2

حدائز اهميدت   رطوبدت هدوا بسديار     مولفده پدس   . برخوردار خواهد بود و به عكدس  ي نشتي جريان بيشتر

 .باشد مي

هداي بلندد    باشد با كابل هايي كه از طول كمتري برخوردار مي تست روي كابل  : تست تحت طول كابل – 3

 .هاي بلند از اتصاالت بيشتري استفاده شده است باشد زيرا در كابل نشتي جريان متفاوت ميمقدار از نرر

 

چون بددليل ظرفيدت خدازني بداالي      نبريد ريعاً باال تزريق ولتاژ را س واريابل در حين شروع تست : توجه 

كابل باعث انحراف شديد عقربه ميلي آمپر خواهد شد تست بايد به آرامي انجام شدود بدراي خواندد مقددار     

شود بدا قددري تدأخير مقددار نشدتي جريدان را        باءنشتي جريان كابل عجله نكنيد تا ظرفيت خازني كابل اش
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آمپر را روي رنج حساس قرار ندهيد در صورت بروز اتصالي ناگهداني   ميلي قرائت كنيد و زمان تست عقربه

 .بيند شويد و دستگاه آسيب مي باعث انحراف شديد عقربه و در نهايت پاره شدن تار معلق عقربه مي

 .مدت زمان تست نيز بايد طي استانداردهاي داده شده عمل شود: زمان تست – 4

ايجاد ظرفيت خازني جلدوگيري  از باشد تا  زمين بايد دو فاز مجاور  در زمان تست روي يك فاز حتماً – 5

 .شود

پس از پايان تست حتماً از پرچهاي مقاومت دار جهت تخليه خازني كابدل اسدتفاده كنيدد چدون ولتداژ       – 6

 .شود تست نمي تگاهسدگردد و باعث ضربات شوكي روي  تخليه مي و به صورت ميرا  به آرامي هكاپاستي

  . كابل را زمين كنيدسر هاي دستگاه تست از سر كابل هر سه  پس از پايان كار و باز كردن ارتباط – 7

 دستگاه تستتصوير يك  

 

 




