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چکيده:

با توجه به کاربرد فراوان و عملياتي روغن بهعنوان عايق الکتريکي در صنعت ،توجه ويژه در تمامي مسائل مربوط به آن از جمله طراحي،

ساخت و نحوه بهرهبرداری ضروری است .از اين رو مطالعه روی مواد افزودني به روغنهای عايق برای رسيدن به ويژگيهای فني و اقتصادی بهتر
رويکرد روزافزوني پيدا کرده است .در اين مقاله با انجام آزمايش بر روی روغن عايق در ولتاژ فرکانس قدرت ،رفتار عايقي روغن در حضور ذرات
نانولوله کربني مورد تحليل قرار ميگيرد .ولتاژ شکست در ولتاژ فرکانس قدرت و سرعت بازيابي عايقي دو پارامتر اصلي عايقهای مايع از نقطه نظر
استقامت الکتريکي ميباشد .هدف از آزمايشهای انجام شده مقايسه اين دو پارامتر برای روغن مورد استفاده در دو حالت روغن خالص و روغن به
همراه نانولولههای کربني مي باشد .با توجه به نتايج آزمايش در آزمايشگاه فشارقوی ،تغييرات بهدست آمده در تمام مراحل با هم مقايسه و ارتباط
آنها با رفتار عايقي روغن مورد بررسي قرار ميگيرد .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که افزودن نانولولههای کربني عليرغم تضعيف برخي خواص
عايق روغن مانند ولتاژ شکست ،موجب بهبود برخي خواص ديگر مانند سرعت بازيابي عايقي ميشود.
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Evaluation of Mineral Oil Insulating Characteristics at Power
Frequency Voltage in Presence of Carbon Nano Tubes
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Abstract:

Insulation properties of oil have very important role in power system operation. Intensive care
should therefore be taken in all aspects of its production and service. In recent researches, the effect of various
additives on the transformer oil has been studied to achieve better technical and economical characteristics. In
this paper, the effect of Carbon Nano Tubes on the transformer oil in power frequency test voltage is analyzed.
The breakdown voltage and rate of rise of recovery voltage are two main quality measures of liquid insulation.
Therefore, it is tried to compare these two parameters for pure oil and oil containing carbon Nano Tubes.
Accordingly, the variations are analyzed and based on the physical properties of the test materials, it is tried to
explain the phenomenon behind the changes. The results show, adding Carbon Nano Tubes despite the
weakening of breakdown voltage at power frequency rate of insulation recovery is improved.
transformer oil, Carbon Nano Tubes, rate of rise of recovery voltage, charge relaxation time
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 -2مقدمه
روغن عايق سيالي است که بيشترين حجم يك ترانسفورماتور را
تشكيل ميدهد و دارای خواص و شاخصهای متعددی از قبيل
مقاومت مخصوص ،رسانايي حرارتي ،رسانايي عايقي و از همه مهمتر
استقامت الکتريکي ميباشد .استقامت الکتريکي عايق مايع ،حداکثر
شدت ميدان الکتريکي است کـه آن عايـق در شرايط خاص تحمل
مي کند .اين در حالي است که اگر به هر دليلي شدت ميدان الکتريکي
از اين حد تجاوز نمايد ،مقدمات شکست فراهم خواهد شد و خواص
عايقي از دست خواهد رفت.
استقامت الکتريکي روغن عايق به عوامل ديگری مانند درجه
حرارت روغن ،مدت زمان اعمال ولتاژ و ناخالصي های درون روغن نيز
بستگي دارد ] .[2آزمايشهای مختلفي بر روی روغن عايق (مانند
روغن تازه ،روغني که در آن شکست رخ داده ،روغن بدون رطوبت و
گاززدايي شده) در شرايط مختلف انجام شده و پارامترهای مختلف آن
مورد تحليل و مقايسه قرار گرفته است .از جمله اين پارامترها رسانايي
و ضريب اتالف دیالکتريک 1است .همچنين نشان داده شده است که
با افزايش عمر روغن ميزان گرانروی 2آن افزايش مييابد و اين به

بررسي رفتار عايقي روغن معدني در ولتاژ فرکانس قدرت ...
جدول( :)2مقايسه استقامت الکتريکي ،ميزان آب و اسيديته روغن عايق در
حالت خام و در حالت حضور نانوذرات نقره و نانولولههای کربني []9
استقامت
دیالکتريک )(kV

آب

اسيديته

)(PPM

(mg/KOH/g
)oil

روغن ترانسفورماتور

56

30

0.01

روغن با نانوذرات نقره

28

69

0.09

روغن با نانولوله کربني

2

_

_

نمونه

معنای کاهش رسانايي حرارتي در ترانسفورماتور است ].[2
تاکنون مطالعه و پژوهشهای مختلفي در زمينه بهبود کيفيت
روغن ترانسفورماتور در حضور نانوذرات انجام پذيرفته است .خانواده
نانوذرات دارای اعضای متنوعي از جمله نانولولههای کربني ،نانوذرات
نقره و غيره ميباشد .اين مطالعات نشان ميدهد که اضافهکردن
نانولولههای کربني به روغن عايق ترانسفورماتور بهعنوان انتخابي از
خانواده نانوذرات ،ميتواند نتايج متفاوت و از جهاتي مطلوبتر نسبت
به روغن خام از خود نشان دهد .در مطالعهای استقامت الکتريکي روغن
ترانسفورماتور در حضور نانولولههای کربني و همچنين نانوذرات نقره
مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است که نتايج مربوطه در جدول
( )2نشان داده شده است ] . [9طبق جدول ( )2استقامت الکتريکي در
ولتاژ فرکانس قدرت با افزودن نانو ذرات کاهش مييابد .اما در حضور
نانولوله های کربني ميزان آب و اسيد توليدی روغن کاهش يافته است
که ميتواند سبب بهبود برخي خواص عايقي گردد .در پژوهشي ديگر
اثر نانوذرات نقره بر هدايت حرارتي نانوفلوئيدهای شامل نانولولههای
کربني به مورد بررسي قرار گرفته است ] .[9بر اساس مطالعه فوق که
نتايج آن در شکل ( )2آورده شده است ،افزودن نانوذرات نقره موجب
رسانايي حرارتي بيشتر ميگردد.
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شکل( :)2اثر افزودن  %7/70نانو ذرات نقره روی هدايت حرارتي نانوفلوئيدهای
شامل نانولولههای کربني []9

آزمايش ولتاژ ضربه صاعقه بر روی روغن خالص و روغن حاوی
نانوذرات هادی (مانند CNTها )9نشان ميدهد که مقدار ولتاژ شکست
در ولتاژ ضربه صاعقه مثبت برای روغن دارای نانوذرات هادی تقريباً دو
برابر روغن خالص است .همچنين در ولتاژ ضربه صاعقه مثبت زمان
شکلگيری استريمر ،4برای حالت روغن حاوی نانوذرات ،تقريباً دو برابر
است .همچنين برای اين حالت ميانگين سرعت پيشروی استريمر
تقريباً نصف حالت روغن خالص است .در جدول ( )2اين مقايسه به
صورت دقيق مشاهده ميشود ].[1
همچنين بـرای بهبود رسانايي حرارتي روغن ترانسفورماتور
تالشهايي صورت پذيرفته است .در مرجع ] [5با افزودن محلولي از
نانوذرات مغناطيسي به روغن ترانسفورماتور نشان داده شده است که
ميزان رسانايي حرارتي عايق مايع افزايش مييابد.
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جدول ( :)2نتايج تحمل عايقي روغن خالص و روغن حاوی نانوذرات هادی در
ولتاژ ضربه صاعقه []1

نمونه

استقامت دیولتاژ
شکست ضربه
صاعقه )(kV

زمان تا وقوع
شکست

سرعت متوسط
پيشروی استريمر

()µS

()km/s

+

-

+

-

+

-

روغن خالص

86

170

12

27

2.12

0.94

روغن با
نانوذرات هادی

157

154

26

15

0.98

1.69

در ] [6آناليز الکتروديناميک جامعي از فرآيندهايي که در آنها
نانوسيالهای پايه روغن ترانسفورماتور ،تحت ميدان الکتريکي قرار
دارند ،انجام شده است .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد که نانوذرات
فلزی با جذب الکترون ،بارهای سريع و پرانرژی (الکترون) را به ذرات
سنگين باردار (ذرات نانو) تبديل ميکنند .در نتيجه سرعت پيشروی
استريمر مثبت کاهش مييابد .همچنين در ] [0تحليل رفتار عايقي
روغن ترانسفورماتور بعد از افزودن نانوذرات بررسي شده است .اين
تحليل بر پايه سازوکار شکلگيری استريمر در روغن ترانسفورماتور و
اثر نانوذرات بر آن قرار دارد .شواهد آزمايشگاهي مبين اين است که
استريمر مثبت از سطح الکترود مثبت ساطع و به الکترود منفي ختم
ميشود .به عالوه استريمر مثبت سريعتر و به ميزان بيشتر نسبت به
استريمر منفي گستـرش مييـابد .در نتيجه استريمر مثبت خطر
بزرگتری برای تجهيزات عايقبندی شده دارد ] .[8در ] [3نقش
سياالت مغناطيسي بهعنوان عايق مايع در ترانسفورماتورهای فشارقوی
مورد بررسي قرار گرفته است و توسعه و پيشرفت شکست الکتريکي در
سياالت مغناطيسي تحليل شده است .در نهايت پروسههای
الکتروفيزيکي که در عملکرد ميدان الکتريکي  DCو همچنين روی
شکست الکتريکي سيال تاثيرگذار بودهاند مورد مطالعه و بررسي قرار
گرفته است.
در پژوهش حاضر با طراحي و فراهم ساختن تجهيزات مورد نياز
برای انجام آزمايش ،بهدنبال رسيدن به يک تحليل جامع از استقامت
الکتريکي روغن عايق در حضور نانولولههای کربني هستيم .بهعبارت
ديگر هدف اصلي مقاله انجام مقايسهای ميان استقامت الکتريکي و
سرعت بازيابي عايقي روغن دارای نانوذرات کربني است .اين مقايسه
مبتني بر تجربه عملي و تحليل تئوريک خواهد بود .در بيشتر
تحقيقات اخير ،مساله استقامت الکتريکي عايقهای مايع بهطور کلي به
دو زير بخش تفکيکپذير است:




استقامت الکتريکي در مقابل ولتاژ فرکانس قدرت
استقامت الکتريکي در مقابل ولتاژ ضربه
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 -2مباني نظری و فرضيه آزمايش
همانگونه که پيشتر گفته شد در پژوهشهای انجامشده تاکنون به
روشهای مختلف ،ولتاژ شکست روغن عايق ترکيبشده با ذرات نانو
مورد ارزيابي واقع شده است .اما تاکنون توجه خاصي به سرعت بازيابي
روغن عايق پس از شکست نشده است .با توجه به آنچه که در [ ]0به
عنوان داليل شکست الکتريکي روغن ترکيب شده با ذرات نانو گفته
شده است ميتوان انتظار داشت که سرعت بازيابي پس از شکست عايق
در فرکانس قدرت تغيير قابل توجهي نمايد .چنين پيشبيني ميشود
که تغيير ولتاژ شکست در حضور ذرات نانو عمدتاً بهدليل جذب
الکترونها توسط ذرات هادی و يا تشکيل پلهای کوچک رسانا توسط
ذرات نانو صورت ميگيرد .با توجه به سرعت امواج ضربه ،مسئله
تشکيل پلهای بههم پيوسته ذرات نانو در بازه زماني کوتاه اعمال ولتاژ
چندان محتمل به نظر نمي رسد و از اين رو عامل اول (جذب الکترون
توسط ذرات نانوهادی) موثر واقع ميشود .اما در فرکانس قدرت اين
پلها فرصت تشکيل و تاثير در شکست عايق را مييابند .اگر اين
فرضيه در مورد شکست روغن عايق ترکيب شده با ذرات نانو صحيح
باشد ،ميتوان انتظار داشت سرعت بازيابي عايق پس از شکست نيز به-
شکل قابلتوجهي در ولتاژهای فرکانس قدرت تغيير يابد .سنجش اين
فرضيه با توجه به ابعاد کوچک ذرات نانو و پديدههای مداخلهگر متعدد،
از راه تحليل و يا شبيهسازی بسيار دشوار مينمايد.
در اين مقاله با طراحي آزمايشهايي جديد ،پارامتر عايقي برای
روغن خالص و روغن حاوی نانولولههای کربني مورد سنجش قرار
گرفته است .برای سنجش پارامتر اول يعني استقامت الکتريکي در
5
مقابل ولتاژ فرکانس قدرت از مفهوم ولتاژ تخليه کامل)V50( %57
مطابق با استاندارد  IEEE Std 4-1995استفاده ميشود .بدين ترتيب
که به عايق تحت شرايط خاص ،ولتاژ فرکانس قدرت اعمال ميشود و
بهآهستگي ولتاژ را افزايش مييابد تا شکست کامل رخ دهد .اين کار
چندين بار در شرايط محيطي و تجهيزات يکسان انجام ميشود .مقدار
ولتاژی که بهازای آن و مقادير بيشتر از آن در  %57مواقع منجر به
شکست کامل عايقي ميشود ،به عنوان ولتاژ تخليه کامل  %57در نظر
گرفته ميشود .همچنين با انجام آزمايشي ساده ،سرعت بازيابي روغن
خالص ،با روغن حاوی نانولولههای کربني مقايسه ميشود.

 -9مجموعه تست آزمايشگاهي
به منظور بررسي تاثير اضافهکردن نانولولههای کربني به روغن عايق از
ديدگاه استقامت الکتريکي ،مواد و تجهيزات آزمايشگاهي به شرح زير
در آزمايشگاه مورد استفاده قرار گرفته است.

 -2 -9روغن عايق و ذرات نانولوله کربني
روغن مورد استفاده در تستها ،از نوع نيترو  27ايکس 6و سازنده آن
شرکت نيناس سوئد ميباشد .ضمناً اين عايق مايع در فرآيند تصفيه،
تقريباً خشک و بدونگاز شده و شرايط اضافه شدن به عايق را دارا
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است .همچني ن ميزان رطوبت و نيز گازهای محلول در روغن در هر دو
آزمايش تقريباً شرايط يکساني دارد .به عالوه 267 ،گرم نانولوله کربني
فراهم ميگردد تا در سری دوم آزمايشها به روغن عايق اضافه شود.

 - 2 -9منبع اعمال ولتاژ فشارقوی
به منظور اعمال ولتاژ فرکانس قدرت ،يك مولد ولتاژ باالی متناوب
مورد استفاده قرار گرفته به طوری كه ولتاژ خروجي آن توسط
اتوترانسفورماتور ورودی ميتواند تا  127كيلوولت افزايش يابد .ولتاژ
ورودی ترانسفورماتور فشارقوی به وسيله يک ولتمتر اندازهگيری شد.
در شکل ( )2نمايشگرهای دستگاه اعمال ولتاژ نشان داده شده است.

شکل ( :)2نمايشگر دستگاه اعمال ولتاژ فشارقوی

 - 9 -9سلول تست روغن عايق
جنس اين سلول از شيشه پيرکس و متناسب با محفظه آزمايش از
دو الکترود نيمه کروی با قطر  96ميليمتر ساخته شده است .جنس
الکترود ها از مس و فاصله آنها از سطح روغن  27ميليمتر ميباشد.
فاصله بين دو الکترود توسط دو فک متحرک تنظيم ميشود .در اين
آزمايش جهت بررسي روند تغييرات ولتاژ شکست روغن در حضور
نانولولههای کربني ،اين فاصله در  2/5ميليمتر تنظيم شده است.
تصوير سلول تست روغن عايق در شکل ( )9نشان داده شده است .
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 -1 -9ساير تجهيزات مورد نياز
عالوه بر موارد فوق ،از يک ميله همزن از جنس پالستيک برای هم
زدن روغن داخل محفظه تست بعد از هر بار شکست روغن استفاده
شد.

 -1روش انجام آزمايشها و نتايج حاصله
آزمايش در دو مرحله انجام شده است:

 -2 -1مرحله اول
در اين مرحله به ظرف حاوی روغن خالص ،ولتاژ اعمال کرده و سطح
ولتاژ بهآرامي افزايش مييابد تا شکست رخ دهد .ولتاژ شکست
يادداشت ميشود و به روغن به اندازه دو دقيقه استراحت داده ميشود.
در فاصله استراحت هر دو تست محيط روغن به کمک ميله پالستيکي
همزده مي شود و مجدداً آزمايش تکرار ميشود .اين روند به تعداد 27
بار تکرار ميشود .مقدار ولتاژی که به آن در  %57از مواقع منجر به
شکست شده است ،بهعنوان  V50ثبت ميگردد .سپس به روغن جديد
ريخته شده در سلول بهميزان يک ميليگرم در ليتر نانولوله کربني
اضافه نمـوده و پس از هم زدن آن مشابه عمليات قبل آزمايش تکرار
ميشود و  V50برای حالت جديد مشخص ميگرديد .در جدول ()9
اعداد بهدست آمده از نتايج آزمايش آورده شده است.
جدول (  :) 9نتايج مرحله اول آزمايش – يافتن ولتاژ تخليه کامل%57
نمونه

مقدار)kV V(50

روغن عايق

22

روغن با نانولوله کربني

8/5

براساس نتايج فوق مشاهده ميشود که با افزودن نانولولههای
کربني به روغن ،ولتاژ شکست فرکانس قدرت کاهش  %53را نشان
ميدهد .در سری دوم آزمايشها ،پارامتر ديگر مربوط به استقامت
الکتريکي يعني نرخ (سرعت) بازيابي عايقي نيز مورد بررسي و مقايسه
قرار ميگيرد.

 -2 -1مرحله دوم آزمايشها

شکل ( :)9نمايي از سلول تست روغن عايق
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در اين مرحله دو مجموعه آزمايش با ولتاژ  22کيلوولت برای روغن
خالص و ديگری با ولتاژ  8/5کيلو ولت برای روغن با اضافه کردن يک
ميليگرم در ليتر از ذرات نانولوله های کربني انجام ميشود .در هر
مجموعه آزمايش ،شش جفت تست با فاصله زماني  2دقيقه (زمان در
نظرگرفتهشده برای استراحت روغن) انجام ميشود .هر جفت تست نيز
با قطع و وصل کليد با وقفه يک ثانيهای صورت ميپذيرد .درصورت
وقوع شکست در هر جفت تست در فاصله  2دقيقه ،روغن با ميله
پالستيکي هم زده ميشد .نتايج اين قسمت از آزمايش در جدولهای
( )1و ( )5به تفکيک نشان داده شده است.
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جدول ( :)1رخداد های شکست در روغن عايق
بدون نانولولههای کربني
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جدول ( :)5رخدادهای شکست در روغن عايق
با نانولولههای کربني
T1

OK
OK
OK

T1

OK

T  T1  1sec

OK

T  T1  1sec

T2

Breakdown

T2

*T2

Breakdown

*T2

Breakdown

T3

OK

T3

Breakdown

*T3

Breakdown

*T3

Breakdown

T4

Breakdown

T4

OK

*T4

Breakdown

*T4

OK

T5

Breakdown

T5

Breakdown

*T5

*T5

OK

Breakdown

T6

Breakdown

T6

Breakdown

*T6

*T6

Breakdown

Breakdown

*
1

طبق جدول ( )1مشاهده ميشود که از  22مرتبه آزمايش 3 ،مرتبه
منجر به شکست شده است .در  1مرتبهای هم که در قسمت اول
شکست رخ داده است (يعني  T5 ،T4 ،T2و  )T6قسمتهای دوم بدون
استثنا دچار شکست شده است (يعني * T3* ، T2* ، T1و *.) T4
در شکل ( )1نحوه اعمال ولتاژ به الکترودهای سلول روغن خالص
نشان داده شده است.

*
1

شکل ( )5نيز نحوه اعمال ولتاژ به الکترودهای سلول روغن حـاوی
نانولـولـههای کربني نشان ميدهد .در اين جا نيز مشاهده مـيشود
کـه دو قسـمت هـر جفت تست با وقفه يک ثانيهای انجام ميشود و در
هر قسمت ولتاژ به اندازه يک ثانيه در مدار برقرار است .همچنين فاصله
بين هر جفت تست دو دقيقه ميباشد.

شکل ( :)5نحوه اعمال ولتاژ  8/5کيلوولت به الکترودها در حالت روغن
با نانولولههای کربني ()V-t
شکل ( :)1نحوه اعمال ولتاژ  22کيلوولت به الکترودها در حالت روغن خالص
()V-t

همانطـور کـه مشاهده ميشود ،هر جفت تست با وقفه يک
ثانيه ای انجام شده است و در هر قسمت ولتاژ به اندازه يک ثانيه در
مدار برقرار است .همچنين فاصله بين هر جفت تست دو دقيقه است.
در جدول ( )5نتايج مربوط به آزمايش برروی روغن حاوی
نانولولههای کربني نشان داده شده است .مشاهده ميشود که از 22
مرتبه آزمايش 6 ،مرتبه با شکست مواجه شده است و از  9مرتبهای

که قسمتهای اول دچار شکست شدهاند (يعني  T5 ،T3و  )T6در *T5
شکستي رخ نداده است.

Serial No. 70

الزم به ذکر است در تمامي آزمايشها سلول تست در دمای 20
درجه سانتيگراد ميباشد و از اين لحاظ تفاوتي موثر بين هر آزمايش
وجود ندارد و شرايط يکسان است .در ادامه مقاله نتايج گزارش شده در
باال تحليل و مقايسه شده است.

 - 5تحليل نتايج آزمايشگاهي
همانطور که شرح داده شد برای رسيدن به يک تحليل جامع در
استقامت الکتريکي عايقهای مايع ،عالوه بر تحمل الکتريکي در ولتاژ
فرکانس قدرت ،ميبايست سرعت بازيابي عايقي را نيز در نظر گرفت.
اگر چه جدول ( )9مويد اين مطلب است که تحمل الکتريکي روغن با
نانولولههای کربني نسبت بـه روغن خالص کمتر است ،اما نتايج
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جدولهای ( )1و ( )5بيانگر بهتر بودن سرعت بازيابي روغن حاوی
نانولولههای کربني نسبت به روغن خالـص است .زيـرا تعـداد کمتری
شکست در آزمايش مطرح شده به وقوع ميپيوندد  .همچنين در يک
مورد ،عايق بعد از اينکه دچار شکست شد ،در يک ثانيه بعدی خود را
بـاز مييابد و نميشکند .اين سرعت بازيابي بهتر خاصيتي است که
ميتواند در کاربردها و شرايط خاصي به کار آيد .اکنون به دنبال پاسخ
تحليلي به رفتار روغن حاوی نانولولههای کربني هستيم.

 -2-5تحليل نتايج آزمايش مرحله اول
با اضافهکردن ذرات رسانا در محيط عايق مايع ،پالريزاسيون الکتريکي
در ذره رسانا ايجاد ميشود و الکترونها به سمت آند و بارهای مثبت به
طرف کاتد متمايل ميشوند .اين امر سبب برهم خوردن يکنواختي
ميدان شده و موجب تجمع بارهای مثبت و منفي بهطور غيريکنواخت
در محيط عايق ميشود .به عالوه با جذب ذرات باردار توسط الکترود
دارای پتانسيل باالتر (در اينجا آند) نقاط تيز روی الکترود پتانسيل باال
پديد مي آيد .اين عوامل به کاهش تحمل عايقي منجر خواهد شد .اما
بحثهای مطرح شده در حالت دائمي صادق است .يعني اينکه يک
ولتاژ فرکانس پايين ( )57Hzبه سيستم اعمال شده است و اثر حاالت
گذرا از بين رفته است و عايق فرصت کافي جهت عبور از پديدههای
گذرای اوليهای که رخ ميدهد را دارا است .در بخش بعدی به توضيح
رفتار گذرای روغن دارای ذرات رسانا پرداخته ميشود.

 -2-5تحليل نتايج آزمايش مرحله دوم
بعد از اينکه يک نانوذره رسانا در محيط عايق مايع قرار ميگيرد
بالفاصله بعد از اعمال ميدان الکتريکي ،بارهای مثبت و منفي به صورت
متقارن از هم جدا ميشوند (شکل  .)a- 6سپس به مرور زمان بارهای
آزاد درون فضای عايق (که عموماً الکترون هستند) جذب نانوذره رسانا
شده و ناحيه مثبت تنگتر ميشود (شکل  .)b-6تا اينکه ذره از بار
الکتريکي منفي اشباع ميشود .از اينجا به بعد (شکل )c-6ديگر هيچ
جذب الکتروني از سوی نانو ذرات رخ نخواهد داد ].[0

شکل ( :)6روند جذب الکترون در محيط توسط نانوذره رسانا []0
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سرعت روند جذب الکترون در محيط عايق مايع در شکلگيری
استريمر بسيار تاثيرگذار است .اگر ثابت زماني جذب بار آزاد  0در
مقايسه با زمان الزم برای گسترش و شکلگيری استريمر کوچکتر
باشد ،استريمر فرصت شکلگرفتن نخواهد داشت .در مقابل اگر ثابت
زماني جذب بار آزاد در مقايسه با زمان الزم برای شکلگيری استريمر
بزرگتر باشد استريمر تشکيل ميشود ]  .[0مطالب بيان شده مربوط
به نانوذره رسانای کروی شکل است .اما ذرات نانوی بهکار رفته در اين
آزمايش دارای نسبت بزرگ طول به قطر 8هستند و از فرض کرویبودن
خارج است .لذا برای محاسبه ثابت زماني جذب بار آزاد نميتوان از
فرمول عنوانشده در مرجع ] [0استفاده کرد .اما اصل پديده و جذب
بارهای آزاد توسط نانولولههای کربني و هر ذره رسانای ديگر (با هر
شکلي) همواره برقرار است.
ثابت زماني جذب بارهای آزاد برای نانولولههای کربني تقريباً
 1011 sاست ] .[27اين عدد در مقايسه با ثابت زماني شکلگيری و
گسترش استريمر که در حدود  106  109 sاست ،بسيار کوچکتر
است .يعني در ولتاژهای ضربه که مدت زمان شکل موج بسيار کوتاه
است ،نانولولههای کربني با جذب بارهای آزاد (عموماً الکترونها) قبل
از شکلگيری استريمر ،بستر مناسب برای شکلگيری استريمر را از
بين برده و شکست رخ نميدهد .به همين دليل احتمال شکست مجدد
در روغن حاوی نانولولههای کربني کمتر از روغن خالص است.
بنابراين اضافه کردن نانولولههای کربني به روغن عايق ،اگرچه
استقامت الکتريکي عايق را در فرکانس قدرت کاهش ميدهد ،اما
موجب افزايش استقامت الکتريکي به هنگام اعمال مجدد ولتاژ با فاصله
زماني کوتاه خواهد شد .بسته به کاربرد ،ميبايست برای انتخاب و
مقدار اين ماده افزودني به روغن عايق مصالحهای بين اين دو پارامتر
صورت پذيرد.

 -6نتيجهگيری
در ايـن مقاله استقامـت الکتريـکي روغـن عايـق در حالت خالص و
همچنين در حضور نانولولههای کربني مورد مقايسه و تحليل قرار
گرفته است .برای سنجش استقامت الکتريکي بايد چند پارامتر را در
نظر گرفت .استقامت الکتريکي در مقابل ولتاژهای فرکانس قدرت و
ضربه و در نهايت نرخ بازيابي عايقي از جمله مهمترين پارامترهای
بازيابي روغن ميباشند .بر اساس آزمايشهای انجام شده و تحليل
نتايج به نظر ميرسد که بعد از افزودن نانولولههای کربني ،استقامت
الکتريکي در مقابل ولتاژ فرکانس قدرت تضعيف و نرخ بازيابي عايقي
بهبود مييابد .لذا روغن حاوی نانولولههای کربني دارای رفتار بهتری
در مقابل اعمال ولتاژ مجدد بالفاصله پس از شکست است .به عنوان
مهمترين دستاورد اين پژوهش ميتوان به تاثير قابل توجه نانولولههای
کربني در سرعت بازيابي روغن عايق اشاره کرد .بنابراين برای انتخاب
نوع و ميزان استفاده از نانولوله کربني بايد دو معيار ولتاژ شکست و
سرعت بازيابي عايقي را به طور همزمان در نظر گرفت.
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زيرنويسها
1
2
3
4
5
6
7
8

Dielectric dissipation factor (DDF)
Viscosity
Carbon Nano Tubes
Streamer
Fifty percent disruptive discharge voltage
Nytro 10X oil
Charge relaxation time constant
Aspect ratio
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