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 UFES (Ultra-Fast Earthing Switch)ساخت  عنوان طرح:  -1

 

 ای اصفهان برق منطقهکارفرما:  -2

 
 برداری معاونت بهره واحد استفاده کننده از نتایج:

 

 توصیف مسئله:-3

 .  شودمی ها کیلوولت باعث افزایش فشار و انفجار در این کوبیکل 20های ( در داخل کوبیکلInternal Arcبروز آرک داخلی )

زدگی سایر  های مجاور و گسترش خطا، دودهذوب شدن قطعات داخل کوبیکل )اثرات حرارتی خطا(، سرایت خطا به کوبیکل

ها از شرایط کار و خارج شدن کوبیکل  شدنهها و دفرمهای کوبیکل، آسیب دیدن کلیدهای قدرت، آسیب دیدن سرکابلمحفظه

از تنش گونه    های قدیمی( از جمله پیامدهای اینهای مکانیکی خطا( و پرتاب شدن قطعات کوبیکل )در کوبیکلعادی )ناشی 

دا و موج،  دلیل امکان ایجاد حرارت، صه بنیز ها به علت بروز آرک داخلی در آنها  انفجار کوبیکل ها است. خطاها در داخل کوبیکل

 دهد. پرسنل ایستگاه را در معرض شرایط خطرناک و ناایمن قرار می

فوق   زمین  )کلیدهای  از خطای  Ultra-Fast Earthing Switchسریع  ناشی  عوارض  کاهش  که جهت  هستند  تجهیزاتی   )

کیلوولت   20( بر روی باسبار  شوند. تجهیز مذکور به صورت سه فاز )واحد مجزا برای هر سه فازها استفاده میداخلی در کوبیکل

و در واقع با  کندثانیه( باسبار را به زمین متصل میمیلی 4نصب شده و در هنگام بروز فالت با تشخیص نوری خطای داخلی فوراً )

ها عمل کنند و محدوده خطا  دهد تا زمانی که حفاظت را از داخل خودش عبور می  آنایجاد مسیر موازی برای خطا تمام جریان  

 را )به وسیله کلیدها( جدا کنند. 

از دو واحد مجزا  تجهیز  الکترونیکی      .تشکیل شده است    تشخیص و عملکردی  این  از یک بخش تشخیص  واحد تشخیص 

و فرمان عملکرد را به واحد   دهدمیها خطا را تشخیص  تشکیل شده که به واسطه سنسورهای نوری نصب شده در داخل کوبیکل

دو محفظه    ،کننده، از سه بخش مجزا )هر بخش روی یک فاز( تشکیل شده که هر بخشکند و واحد عملکننده ارسال میعمل

 . داردمجزاء  خالء 

  4کننده مانند یک کلید فوق سریع عمل کرده و باسبار را در هر سه فاز )در  به محض دریافت فرمان عملکرد، واحد عمل 

عملکرد کلید مذکور، آرک خاموش    ی نماید در نتیجهکند و در واقع مسیر موازی برای خطا ایجاد میثانیه( به زمین متصل میمیلی

یابد )همین موضوع مانع از انفجار داخلی ناشی از افزایش فشار در داخل کوبیکل  لید فوق سریع ادامه میشده و خطا از طریق ک

 .  شودگردد( تا زمانی که جریان خطا توسط کلید قدرت قطع می
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 تجهیز  یکبار مصرف بودنکننده روی هر سه فاز عمل میکند و بعد از عملکرد با توجه به در هر بار عملکرد، واحد عمل 

 الزم است که تجهیز با تجهیز جدید در هر سه فاز )واحد عمل کننده( تعویض شود.

 

 مشخصات فنی محصول:  -4

 از لحاظ ابعاد منطبق بر نمونه باشد )ابعاد کوچک و قابل نصب(. زیتجه

 .شود هیموجود تعب یهاکلیکوب یالزم متناسب با فضاها ینور یسنسورها تعداد

 برقرار شود.  یانیجر یو سنسورها یسنسور نور  نیب یهماهنگ درهایف یباسبارها و تمام یبرا

 اشتباه، صفر باشد. صیعملکرد اشتباه به واسطه تشخ درصد

 کننده.و تست عملکرد سنسورها بدون عملکرد واحد عمل یبررس  امکان

 )در مقابل صاعقه و فرکانس قدرت(. یکاف یقیعا استقامت

 (.  Fixبه صورت ثابت ) ای( withdrawableبل برداشت )به صورت قا نصب

 موجود به صورت ثابت.  یهاکلیکوب ینصب بر رو تیقابل

 به محض درخواست.  یتعداد کاف لیو امکان تحو دیخط تول جادیا

 و عملکرد هر سه فاز در هر بار. زیمصرف بودن تجه  کباری  لیمناسب به دل  متیق

 

 بازار کلی تعداد مورد نیاز و حجم  -5

در جلسات حضوری  مورد نیازسازی شود. اگر شرکتی این محصول را با این مشخصات داشته باشد، تعداد این محصول باید نمونه

 مشخص خواهد شد.  

 

 محدودیتها و قیود:  -6

 

 محصول مشابه داخلی یا خارجی:  -7

 ه شده است. یشرکت ارا ن ینظر تاکنون تنها توسط ا ن یو از ا است ABB( در واقع ابداع شرکت UFESمورد نظر ) زیتجه

 

 استانداردهای مورد نیاز: -8

 

 اقدامات پیشین انجام گرفته: -9

 خصوص کار ساخت انجام نشده است.  نیتاکنون در ا رانیبه صورت مشخص و اعالم شده در ا

 

 توضیحات تکمیلی:  -10

موجود و در نظر    تیوضع  یطرح برا  یسازابعاد و عواقب استفاده و مناسب  ینیب شیموجود و پ  تیوضع  یهایازمندین  یبررسـ  1

 موجود.  زاتیبا تجه دیجد زیتجه مینصب و تنظ طیگرفتن شرا
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الکتر  یکیمکان  یـ طراح2 پ  زیتجه  یک ی و  )صاعقه،    یقیاتصال کوتاه(، تحمل عا  انی)تحمل جر  یقوفشار  یهایژگیو  ینیب شیبا 

 .IEC فرکانس قدرت( مطابق با استاندارد

 .  ی متناسب با طراح زاتیـ ساخت تجه3

تا4 انجام  استانداردها  ی ک یالکتر  یهاتست  پیـ  با  و    IEC62271-1  ،IEC62271-102  ،IEC62271-200  یمطابق 

IEC62271-100 مرتبط.  یاستانداردها ریو سا 

 .هاستگاهیاز ا  یکیدر  یو تست واقع هیاولـ نصب نمونه 5

 و برطرف نمودن اشکاالت. ستگاهیدر ا یعملکرد واقع جینتا یـ بررس6

 


