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:تشكر وتقديم به

و مادر مهربانم كه همواره ياري رسان بنده در تمام مراحل زندگي ام بوده اند .پدر

:وتشكر از

و ياري رسان من در تمام همه آنهايي كه در راه تحصيلم باري از بنده بر دوش كشيدند

.ام بوده اند مراحل زندگي

:تقدير وتشكر

د لطف الهي پروژه فارغ التحصيلي ام را با راهنماييهاي برادرانه استاد محترم جناب به امي

اميدوارم كه راهنماييهاي ايشان همواره در مسير. به پايان رساندم دكتر جليل زادهآقاي

و  و صداقت كاري براي پيشبرد اهداف و هميشه با استفاده از معلومات زندگيم باشد

.ش نمايمسرافرازي وطن عزيزم تال

و آرزوي سالمتي  با تشكر فراوان

 سيد رضا احمدي
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 اول فصل

و مس  مقايسه آلومينيوم



�

 تاريخچه-1-1

و متنوعب در صنايع به ويژه در صنايع فضايي، كشتي سازي، آلومينيوم فلزي است كه مصارف بسيار زياد

و  و نقل، الكترونيك، لوازم خانگي، بسته بندي اين فلز به علت خواص ويژه. دارد... ماشين سازي، حمل

ب و و مكانيكي .لقب گرفته است» فلز قرن«ويژه الكتريكي

، شخصي به نام ديوي هامفري سعي كرد تا آلومينيوم را به روش الكتروليز جدا نمايد، اما 1807در سال

.موفق نشد

شد1لس باكسسنگ معدن آلومينيوم در ناحيه 1812در سال از ان پس سنگ. در كشور فرانسه كشف

م و .نام گذاري گرديد�حل كشف، بوكسيتمعدن آلومينيوم، صرف نظر از تركيبات

.موفق به توليد ذرات آلومينيوم گرديد�، كرستد1825در سال

در سال�و ماير 1854در سال�، دويل1845در سال�به دنبال اين مسئله، تحقيقاتي كه توسط وهلر

شد 1888 نسه توسط فرادر 1892فرآيندهاي امروزي توليد آلومينيوم در سال. انجام گرفت، منتشر

.به كار گرفته شد�و در آمريكا توسط هال�هرالت

:اولين كاربردهاي الومينيوم به عنوان ماده هادي در صنعت برق به شرح ذيل بود

و فرانسه به كار رفت1895در سال .، هادي الومينيومي تابيده شده جهت خطوط هوايي در آمريكا

در خطوط هوايي مورد) ACSR(ط رشته هاي فوالدي، هادي آلومينيومي تقويت شده توس1908در سال

.بهره برداري قرار گرفت

و عايق كاغذي در شهرهاي 1910در سال هادي الومينيومي در كابل هاي زيرزميني با غالف سربي

و ايلينگ به كار گرفته شد .بوستون

� . les baux 
� . Bauxite 
� . H.C Querested 
� . F. Wohler 
� . H.S.C Deville 
� . K.J. Meyer 
� . P.T. Herault 
� . C.M. Hall 
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 يك سده پيشرفت در صنعت كابلسازي1-1جدول

الكت 1880دهه و) Gutta Percha(ريكي گوتاپرچا ساخت نخستين كابل و به دنبال آن عايقبندي كابلها با الستيك

.الستيك ولكانيزه شده

.و آغاز عايقبندي با كاغذ) Ferranti(كابلهاي لوله اي ده كيلوولت فرانتي 1890دهه

كيلوولت33يع تا كه امكان افزايش ولتاژ توز) Hochstetler( 1914سال) الكتريكي(روش حفاظ گذاري1914سال

.را پديد آورد

از) Emanueli(امانوئلي 1926سال 66اصول زير فشار قراردادن كابلهاي كاغذي روغني را براي ولتاژهاي باالتر

.كيلوولت پايه گذاري كرد

شد P/Cعايق هاي 1930دهه .براي نخستين بار در آلمان آزمايش

شد 132ته اي از نخستين كابل فشار قوي سه رش1934سال .كيلوولتي بهره برداري

و اشباع شده با روغن1949سال براي غلبه بر نشت) Mass- Impregnated(آغاز به كارگيري كابل هاي بدون نشت

.رزين در كابلهايي كه در شيب نصب مي شدند- روغن

از):آ( 1950دهه به عنوان عايق در كابلهاي) Thermo set(سخت-و ديگر عايق هاي گرما P.V.Cاستفاده بازرگاني

و همچنين استفاده از  شد P.V.Cتوزيع .براي كابل هاي فشار ضعيف كه در انتهاي اين دهه آغاز

و سازگار سازي تدريجي):ب( توسعه موفقيت آميز زره هاي آلومينيومي نخست براي كابل هاي زير فشار

و فشا ر قويرساناهاي آلومينيومي براي كابلهاي فشار ضعيف

و استفاده از آن در سال)1954(كيلوولتي 275ساخت كابل):پ( ،1959 

و زمين تغيير صرفه جويانه چشمگيري در شبكه توزيع پديد):آ( 1960دهه به دنبال استفاده مشترك از كابلهاي نول

.آمد

در dc(100(كابل ارتباطي جريان مستقيم):ب( و فرانسه .گشايش يافت 1961كيلوولتي ميان انگليس

و بهره برداري از آن در سال 400ساخت نخستين كابل):پ( .1369كيلوولتي

. كه به سرعت جايگزين كاغذ شدند) Thermo set(سخت- گسترش سريع استفاده از عايق هاي گرما):آ( 1970دهه

.براي ولتاژهاي باالتر

به عنوان جايگزين احتمالي XLPEو) Polyethylene(آغاز بهره برداري آزمايشي از پلي اتيلن):ب(

و موفقيت در اين زمينه .كاغذ در كابل هاي فشار قوي

.استفاده شد2آلومينيومي در يك كشتي به نام آكويتانا1، از شينه هاي1912در سال

شد1917در سال .، ترانس هايي با سيم پيچ آلومينيوم ساخته

ق1920در سال شد، موتورهايي با روتور .فس سنجابي از جنس آلومينيوم ساخته

�.�� � ���م����م�����
� . Aquitana 
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و انتقال انرژي-1-2  آلومينيوم به عنوان ماده اي هادي در صنايع كابل سازي

و هسته اي توليد مي انرژي الكتريكي كه در نيروگاه ها از انواع مختلف انرژي نظير انرژي حرارتي، آب

.شود، بايد انتقال داده شود تا مورد مصرف قرار گيرد

اين انرژي نهايتاً. موالً انتقال انرژي الكتريكي از نيروگاه ها، در فواصل نسبتاً طوالني صورت مي گيردمع

و مناطق صنعتي توزيع مي گردد و بزرگ .در شهرهاي كوچك

و اتصالت آنها هادي هاي لخت، شينه ها، كابل هاي هوايي عايق شده، كابل هاي قدرت زيرزميني

و توزيع انرژي الكتريكي هستندهمگي اجزاء اصلي سيستم  .انتقال

امروزه، استفاده از هادي. سال پيش نصب گرديد 100اولين خط هوايي با هادي آلومينيومي، در حدود

و خطوط هوايي شبكه هاي الكتريكي به طور وسيعي گسترش يافته است .آلومينيومي در انواع كابل ها

و انتقال انرژي الكتريكي بوده، چرا كه پيش از اين، مس شاخص ترين ماده هادي مورد استفاده در توزيع

و مكانيكي بسيار خوب بود .اين عنصر داراي قابليت هدايت الكتريكي باال، خواص فيزيكي

 چرا آلومينيوم؟-1-3

و مستحكمي در مورد استفاده از فلز آلومينيوم به جاي مس، در اكصر كشورها به عنوان داليل بسيار زياد

ا و انتقال انرژي الكتريكي وجود دارد صليمؤلفه در زير به برخي از اين داليل اشاره. سيستم هاي توزيع

:مي شود

. چگالي مس است%30چگالي آلومينيوم حدود. آلومينيوم بسيار سبك تر از مس مي باشد•

سبكب فلز آلومينيوم به ويژه در خطوط هوايي، عامل بسيار مهمي به شمار مي رود، چرا كه

و قيمت دكل هاي نگهدارنده مي شودا از طرف ديگر. فزايش وزن هادي باعث باالرفتن وزن

و جابه جايي  و نقل و لذا حمل آنها در سبكي وزن آلومينيوم باعث كاهش وزن كابل شده

نهايتاً سبكي وزن آلومينيوم داراي مزاياي. مقايسه با كابل هاي با هادي مسي بسيار آسان تر است

.مي باشد بسيار زياد
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را%8اين فلز. آلومينيوم فلزي است كه در طبيعت به وفور يافت مي شود• فلزات سطح زمين

و روند رو به كاهش آن، قيمت اين. تشكيل مي دهد با توجه به محدود بودن ذخيره معادن مس

و روندي صعودي را پيوده است ب. فلز همواره باال بوده ه در حالي كه فلز آلومينيوم با توجه

و قيمت آن در سال هاي مختلف، صرف نظر از فراواني آن در طبيعت، داراي بهاي كمتري بوده

و)1شماره(جدول زير. برخي افزايش ها، ثبات نسبي داشته است مقايسه فلزهاي مس

 LMEاين قيمتها براساس. نشان مي دهد 200تا اكتبر 1993آلومينيوم را در طي سال هاي 

به. استخراج شده است به دليل سبك بودن آلومينيوم، قيمت كابل هاي با هادي آلومينيومي،

.مراتب پايين تر از كابل هاي با هادي مسي مي باشد
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 بورس فلزات لندن

و آلومينيوم-1-1جدول )تن/ دالر(قيمت ميانگين ساالنه مس

)$/T(مس)$/T(آلومينيومسال

2002339/1548/1

2001446/1582/1

2000539/1815/1

1999386/1661/1

1998358/1276/2

1997599/1302/2

1996507/1936/2

1995806/1307/2

1994477/1914/1

1993139/1

و نصب تا حد زيادي توسعه يافته اند، به گونه اي كه مشكالت25در طي سال اخير روش هاي توليد

ك .ابل هاي آلومينيومي تا حدودي رفع شده استمربوط به روش هاي نصب

مس-1-4  ارزيابي فني آلومينيوم در برابر

و و كابل هاي با هادي آلومينيومي كه شامل اتصاالت و نصب هادي هاي آلومينيومي اكنون طراحي

ترمينال هاي مربوطه مي باشند، چون گذشته مشكل تر از مس نخواهد بود؛ امام بايد توجه داشت كه 

و مكانيكي آلومينيوم با مس متفاوت است ضروري استخ .واص الكتريكي



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتيجه گيري فصل دوم-2-16

و استفاده گسترده از پايه هاي بتوني در خطوط توزيع نيرو، تحمل كم آنها در مقابل نيروهاي مكانيكي

در چنين شرايط عمالً لزومي. ساير محدوديت ها، سبب مي شوند كه اسپن اين نوع خطوط محدود گردد

و در نتيجه نيازي به بكارگيري هاديهاي  احساس نمي ACSRبه استفاده از هاديهاي مقاوم نمي باشد

و عمالً در چنين مواردي امكان جايگزيني هاديهاي  بررسيهاي.ل خواهد بودهم اندازه معقو AACشود

را AACانجام شده در اين فصل نشان مي دهد در خطوط توزيع با اسپن هاي كوتاه مي توان هاديهاي 

نمود، اين جايگزيني بخصوص در مناطق آلوده كشور كه موضوع خوردگي ACSRجايگزين هاديهاي

اهاديها بسيار مهم است از درجه اهميت  ينكه عمر هاديها افزايش مي بيشتري برخوردار است چون ضمن

و ظرفيت خطوط نيز افزايش داد .يابد با اين اقدام مي توان تلفات الكتريكي خط را كاهش



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتيجه گيري فصل چهارم-4-12

و اختالف قيمت آن با آلومينيوم توجه شركتهاي توزيع افزايش قابل مالحظه قيمت مس در بازار جهاني

.برق را به استفاده از هادي آلومينيوم جلب نموده است

و هواي متفاوت، در استفاده يا عدم استفاده از البته تجربيات كارشناسان در مناطق مختلف كشور با آب

و كابل آلومينيوم در شبكه هاي زميني مفيد  و متوسط هوايي سيم آلومينيوم در شبكه هاي فشار ضعيف

و جنوب كشور دارايبه. خواهد بود عنوان مثال هادي هاي آلومينيوم فوالد در مناطق ساحلي شمال

با رطوبت موجود، موجب خوردگي نمكهاي موجود در اين محيط. مكانيزم خوردگي كامالً متفاوت است

مي گردد كه اين مسأله باعث شده در اين مناطق بيشتر از هادي هاي مسي استفاده گردد، الزم به ذكر 

و وجود ناخالصي خود موجب خوردگي است  كيفيت هادي مسي نيز در بروز خوردگي مؤثر مي باشد

.مي گردد

هرچند در مناطق شهري با چگالي بار باالتر استفاده از سيم مسي توصيه مي گردد، اما استفاده از سيم

و روشنايي معابر نيز بهتر است مدنظر قرار در. گيرد آلومينيومي فوالد فقط به جاي هادي نول همين طور

و يا مناطق دور دست كه داراي چگالي بار كمتري مي باشند با رعايت  برخي از موارد مانند روستاها

و از نظر اقتصادي مقرون  مسائل فني استفاده از سيم آلومينيوم فوالد در شبكه هاي فشار ضعيف مطلوب

.به صرفه تر از سيم مسي خواهد بود

شده از مهندسين شركت هاي توزيع در شبكه هاي فشار ضعيف گرايش طبق نظر سنجي هاي انجام

و در نتيجه سطح  بيشتر به سمت هاديهاي مسي به دليل نصب آسانتر، ضريب هدايت بهتر، قطر كمتر

و كم بودن فلش بوده است اما براساس مطالب ارائه شده  بادخور كمتر، مقاوم بودن در مقابل خوردگي

و تلفات را مي توان جبران كرد ضمن در فصل به افزايش قطر  هادي آلومينيوم مشكل ضريب هدايت

.اينكه جريان هادي نيز افزايش خواهد يافت

اگرچه از نظر اقتصادي بكارگيري هاديهاي آلومينومي مناسب تر است، اما با توجه به قيمت متعارف مس

و تخريب هاديها در و داليل مختلف از قبيل بروز خوردگي و در گذشته محل اتصال هاديهاي مسي

آلومينيومي استفاده از هاديهاي آلومينيومي تا كنون مورد استقبال كارشناسان قرار نگرفته است، البته اين 
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و با استفاده از يراق آالت بي متال مناسب از قبيل كملپهاي بي متال، كبلشوهاي بي متال، مشكل به احتي

. قابل حل خواهد بودمفصل هاي حرارتي بي متال با كيفيت باال

و با و زميني و اجراي شبكه هاي توزيع برق هوايي و مهندسي در طراحي بنابراين با رعايت مسائل فني

.توجه به افزايش روز افزون قيمت مس استفاده هاديهاي آلومينيوم مفيد خواهد بود
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  .مراجعه فرمایید



�� 

:منابع

 شركت هيتاچي-كاتالوگ هاديها-1

 BS 215 Part 2استاندارد-2

 ASTM B231- 78استاندارد-3

ه-4  جلد پنجم-وايي توزيعاستاندارد خطوط

و فناوري دانشگاه تهران-5  گزارش علمي دكتر فرشيد فروزبخش معاونت پژوهشي

 مهندس علي جاجرمي-تأليف مهندس سيدعباس شهرآييني-سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي-6

 دكتر عرباني، مهندس اسالم زاده-ديدگاههاي مهندسي در طراحي خطوط انتقال انرژي-7

و اجرايي هاديهاي شبكه توزيع نيروي برقمشخ-8 و شناخت هاديهاي(قسمت اول-صات فني بررسي

)توزيع

و اجرايي هاديهاي شبكه توزيع نيروي برق-9 )تنوع زدايي(قسمت دوم- مشخصت فني

10- www.donya-e-eqtesad.com

11- Guide Ti Electrical power Distribution System- Anthony j- pansini 

"Sixth Edition" 
12- Electrical Engineers Reference Book by MALAUGHTON 

 




