
توليد برق

توليد برق

DC : روشهاي توليد برق

-1 باطري

DC 2 ژنراتور برق-

-3 مبدل (AC-DC يكسو ساز) :
Reactifair

*مصرف كنندگان برق DC در پست :

-1 المپها وآالمهاي هشدار دهنده

-2 رله هاي حفاظتي

)voc ( 48-50) voc ( = 3 سيستم و دستگاههاي مخابراتي-

-4 بوبين قطع ووصل بريكر و _____ونرها

-5 روشنايي اضطراري :
Emergency light

125)voc(= 6 موتورهاي بريكر و _____ونر-

-7 زنگ اعالن خطر

-8 موتور تپ چنجر ترانسهاي قدرت.

*روشهاي تامين برق DC در ايستگاه :

1-استفاده از باطري.

Charger Battry .2-استفاده از باطري شارژر
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-در صورتي گه برق AC مورد نياز ايستگاه بهر دليلي قطع گردد, باطريها برق DC مورد نياز ايستگاه را به
مدت زمان معيني تامين مي نمايد كه اين مدت زمان بستگي به آمپر ساعت باطريها و مقدار مصرف از

باطريهاست.

موارد مصرف باطريها :

U.P.S 1 سيستم هاي مخابراتي و روشنايي اضطراري-

-2 سكوهاي نفتي درون دريا كه از ساحل دورند و نياز به انرژي دائمي دارند.

-3 بيمارستانها و سيستم اعالن خبر.

-4 تغذيۀ DC ايستگاهها و نيروگاههاي برق.

انواع شارژرها :

-1 استاتيك كه از يكو سازها هستند.

. CDكوپل موتور ژنراتور-CD 2 ديناميك- موتور ژنراتور-

باطري و باطري شارژر :

در هر يك از ايستگاههاي انتقال حداقل يك دستگاه باطري شارژر و يك سري 12Vdc)110,120,127( براي
حفاظت تجهيزات و يك دستگاه شارژرVdc 84 و يك سري باطري 48Vdc براي المپهاي سيگنال و سيستم
P.l.C وجود دارد در بعضي از دستگاههاي بزرگ دو دستگاه شارژر همراه با دو سري باطري و يا يك دستگاه

باطري شارژر و دو سري باطري وجود دارد.

بهترين حالت استفاده از دو دستگاه باطري شارژر و دو سري باطري مي باشد زيرا كه حفاظت كلي پست
يعني عملكرد رله هاي حفاظتي و چراغهاي آالم و سيستم P.l.C از طريق برق DC يعني باطري تامين مي

گردد,لذا اگر بعضي باطري شارژر صدمه ببينند و يا برق AC پست قطع گردد.

اوال در صورت سالم بودن باطريها , نيز فقط چند ساعت دوام خواهند داشت و وقتي كه ولتاژ آنها به 80%
ولتاژ نامي برسد قطع و وصل بريكرها با مشكل مواجه خواهد شد, ثانياچون كه باطريها به صورت سري مي

باشند در صورتي كه يكي از باطريها تخليه يا صدمه ببينند مشكالتي را ايجاد خواهند كرد كه در صورت بروز
فالت در شبكه و بر روي تجهيزات و يا خطوط مي تواند عواقب وخيمي در پي داشته باشد پس بايد :

* در كليۀ ايستگاههاي انتقال و حتي فوق توزيع مهم از دو دستگاه باطري شارژ و دو
سري باطري استفاده كرد.

* حداقل يك دستگاه باطري شارژ و چند عدد باطري در پست و يا در محلي در دسترس وجود داشته باشد تا
در هنگام بروز حوادث بتوان در اسرع وقت از آنها استفاده كرد.

* بايد بطور مرتب و دقيق و بكارگيري دستورالعمل هاي مربوط در نگهداري باطريها نهايت تالش را بعمل
آوريم.



پس با توجه به نكات ذكر شده در باال بطور مرتب و مداوم از باطريها بازديد و سرويس بعمل آورد كه اين
مهم در سه قسمت صورت مي گيرد :

-1 از لحاظ ظاهري

*چك كردن Plag (Vent دريچه ها) اگر در پوش آنها بسته نمي شدند و يا معيوب بودن آنها را تعويض نمائيم.

* چك كردن كانكتورها از لحاظ استحكام اتصاالت

*در صورت وجود شوره بر روي سلها و اتصاالت آنها را با بورس سيمي تمييز كنيم( از حالل آلي و يا معدني
استفادن نكنيم).

* اتصاالت نهايي باطري به شارژر را از طريق فيوز( كليد) چك كنيم.

-2 چك كردن وضعيت الكتروليت و الكترودها :

*سطح الكتروليت را چك مي كنيم كه بايد بين دو عالمت niMوxaM روي باطري و نزديك

xaMباشد.

* غلظت الكتروليت را با غلظت سنج اندازه بگيريم كه در حد نرمال باشد.

Kg/lite 1.24)+/-( 0.01

* دماي الكتروليت را توسط دماسنج مخصوص اندازه مي گيريم اين دما بايد بين 15C C 45– باشد.

* رنگ الكترودها را بازديد مي كنيم اگر بيش از حد روشن شده باشند نشان دهندۀ
وجود سولفات سرب بر روي الكترودها مي باشد پس بايد طبق دستورالعمل رفتار

نمائيم.

-3 چك كردن ولتاژ باطريها :

* ولتاژ كل سلهارا از زير فيوزها چك نمائيد.

* ولتاژ هر سل را اندازه بگيريد و دقت كنيد در رنج مجاز خود باشند حدود2.2ولت در هر سل باشد.

تعريف پيل الكتروشيميايي :

تبديل انرژي شميايي به الكتريكي كه از دو قسمت اساسي ساخته مي شود :

-1 قسمتهاي اصلي پيل كه از دو فلز مشابه ساخته شده اند.



-2 الكتروليت كه از مايع و جامد ساخته مي شود

از نظر واكنش دروني پيل ها به دو دسته تقسيم مي شوند :

-1 پيل هاي گالواني : 
در واكنش خودبخودي كه در درون آن صورت مي گيرد در اثر واكنش شيميايي الكتريسيته توليد مي شود.

-2 پيل هاي الكتروليتي : 
پيل الكتروشيميايي كه از الكتريسيته منبع خارجي براي انجام واكنش غير خودبخودي در داخل آن استفاده
مي شود. كه اين پيل را اصطالحا باطري مي نامند, همانطوري كه مي دانيم اين منبع خارجي در ايستگاه

برق شارژر است. عامل احياگر الكترود دهنده (كاتد) و عامل اكسيدگر الكترود گيرنده( آند) است. الكترودي
كه در آن عمل اكسيداسيون صورت مي گيرد آند و الكترودي كه در آن احيا صورت مي گيرد كاتد است. در

پيل هاي گالواني پتانسيل كاتد از آند بيشتر است يعني مثبت تر است چون الكترودي كه احيا مي شود
الكترونهاي آن بخادج رفته و بار مثبتي روي آن باقي مي گذارد.

در انداكسيداسيون باعث انتقال الكترون بدون الكترود گرديده و در آن ايجاد بار منفي مي نمايد.

در پيل هاي الكتروليتي باز هم اكسياسيون در آند صورت مي گيرد ولي چون فرايند بخودي خود انجام نمي
گيرد الكترونها بايد از آن قسمت خارج گرديده و كاتد ذخيرهاي از الكترونها براي انجام واكنش احيا داشته

باشد پس در باطريهاي الكتروليتي پتانسيل آند از كاتد مثبت تر است.

*عمليات شارژر در چهار حالت صورت مي گيرد :

-1 حالت شارژر اوليه :
Initial

از اين حالت شارژر باطريها زماني استفاده مي شود كه باطريها براي بار اول تحت شارژ گذاشته مي شوند
و كامال خالي هستند. در اين حالت شارژر مانند يك منبع عمل مي كند. بعد از زمان كافي( مطابق با ظرفيت

باطريهاي نصب شده) شارژر را بطور دستي از حالت اوليه خارج مي گردانيم, ياطريها بعد از اينكه يكبار
شارژ شدند مجددا دشارژ مي شوند و بعد از اين عمليات مجددا باطريها شارژ مي گردند در اينحالت ولتاژ

هر سلول باطري -2.75v 2.6v قرائت مي گردد.

-2 شارژ سريع :
Boost Chang

در صورتي كه از باطريها كار گرفته شده باشد و مدتي از برق DC باطريها استفاده شده باشد و نياز است
كه مجددا باطريها حالت اوليه خود را بدست آورده از اين نوع شارژ استفاده مي شود.

-3 شارژ اتوماتيك :
Automatic Charg

در صورت قطع و وصل برق دستگاه شارژ AC بمدت بيش از ده دقيقه شارژر بصورت اتوماتيك به مدت
بيست دقيقه به حالت Boost رفته و سپس بحالت Flating باز مي گردد.

-4 شارژ نگهداري يا شارژ آرام :
Flating Charg

در اين صورت باطريها بصورت آماده بكار نگهداري مي شوند و اينوع شارژ اغلب در ضمن كار عادي باطري
بطور خود به خود صورت مي گيرد. مي دانيم كه باطري ايده آل داراي مقاومت دروني صفر و در نتيجه
تافات دروني صفر مي باشد در حاليكه باطريها ايده آل نبوده و نياز به شارژ مداوم دارند به علت تلفات



انرژي ناشي از مقاومت دروني باطري. ولتاژ نامي مورد نظر در اينحالت براي هر سل باطري 2.23v مي
باشد.

*تعيين غلظت محلول باطري :

بوسيلۀ يك دستگاه چگالي سنج غلظت محلول را اندازه گيري مي كنند كه غلظت
مجاز را كه بين 1.19-1.21 گرم بر سانتيمتر مكعب در بيست درجه سانتي گراد است

بدست مي آورند. جهت رسيدن مجاز با ريختن آب مقطر يا محلول پتاس بداخل محلول
اينكار صورت مي گيرد.

.CDوCA سيستم تغذيۀ ايستگاه اعم از*

-1 حالت نرمال : 

Service Station مورد نياز ايستگاه از طريق ترانس مصرف داخلي AC 1 تامين برق-

-2 باطري شارژر :
كه شارژر ضمن توليد برق DC مورد نياز همزمان نسبت به شارژ باطريها نيز اقدام مي نمايد.

-2 حالت اضطراري :

-1 برق AC قطع مي باشد كه در اينصورت در صورت موجود بودن ديزل ژنراتور برق AC تامين مي گردد.

-2 برق AC اعم از S.S و ديزل ژنراتور قطع است كه در اين صورت برق مورد نياز ايستگاه را با باطريها
تامين مي نمايند.

*روش تامين سه فاز AC در ايستگاه :

-1 ترانس مصرف داخلي :
S.S

2-ديزل ژنراتور

*مصرف كنندگان برق AC در ايستگاه :

روشنايي محوطه , اتاقهاي فرمان, رله, باطريها و ساير اتاقهاي موجوددر ايستگاه.
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