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  :  مقدمه 

ها ، به وسيله كليد قدرت انجام ميمقابل عيوب و اتصالي حفاظت تجهيزات و دستگاه هاي سيستم قدرت در

تغذيه به  كنندة آن بايد تغذيه شود اينبتواند باز شود ، سيم پيچي عمل گيرد قبل از اينكه كليد قدرت

  .پذيردحفاظتي انجام مي هايوسيله رله

مانند ولت و جريان و يا كميت  شود كه در اثر تغيير كميت الكتريكيرله به دستگاهي گفته مي :تعريف رله

تحريك شده و باعث به كار افتادن  )در رله بوخهولس(فيزيكي مثل درجه حرارت و حركت روغن 

يا دژنكتور ) در سيستم توليد و انتقال و توزيع(قدرت  مدار به وسيله كليدهاي ديگر و نهايتاً قطع  دستگاه

  .گردد مي

  :رله  بنابراين به وسيله

همچنان  هاي سالم شبكه باعث مي شود كه ساير قسمت و محل وقوع عيب از شبكه جدا سازي شده - 1

  .دبه كار خود ادامه دهند و پايداري و ثبات شبكه به همان حالت قبلي محفوظ بمان

به آنها  ها محافظت شده و ميزان خسارات وارده ها در مقابل عيوب و اتصالي تجهيزات و دستگاه - 2

 .محدود گردد

 

  به وجود آمدن اتصالي ها و تأثيرات آن علت

  :اتصالي ها مي توانند به وجود آيند  به دو علت زير

ها يا خطوط انتقال و  دستگاه خراب شدن و از بين رفتن تأثيرات داخلي كه باعث :تأثيرات داخلي –الف 

. هاي عايق در يك مولد ، ترانسفورماتور ، خط ، كابل و غيره شدن قسمت فاسد: توزيع مي شود عبارتند از 

كن است مربوط به عمر عايق ، عدم تنظيم صحيح ، عدم ساخت صحيح و يا عدم مامكانات م اين ضايعات و

  .صحيح عايق باشد نصب

جمله رعد و برق ، اضافه بار كه  يرات خارجي شامل تأثيرات زيادي است از آنتأث :تأثيرات خارجي –ب 

ها ، حيوانات و پرندگان ، سقوط  طوفان ، شاخة درخت باعث به وجود آمدن حرارت شود ، برف و باران ، باد و

  .ه وسيله مردم وارد مي شود و غيره بهايي كه  خسارت اشياء اشتباه در عمليات و
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نقصان پيدا ) اختالف پتانسيل ( دهد ، جريان افزايش يافته و ولتاژ  الي در مداري رخوقتي كه يك اتص

. جريان حرارت زيادي را به وجود آورده كه ممكن است منجر به آتش سوزي يا انفجار شود كند افزايش مي

بر روي خط  اي جرقه براي مثال اگر. اگر اتصالي به صورت جرقه باشد ممكن است خسارت زيادي به بار آورد

باعث پاره شدن آن خواهد شد و نتيجه  انتقال نيرو به وجود آمده و سريعاً بر طرف نشود خط را سوزانده و

  .سبب قطع برق براي مدت طوالني خواهد شد

آور است و اگر  هاي الكتريكي بسيار زيان براي دستگاه ،آيد ولتاژ كه در اثر يك اتصالي به وجود مي نقصان 

مشتركين از كار باز ايستاده، دوران  اي ادامه داشته باشد، موتورهاي ضعيف براي چند ثانيهاين ولتاژ 

صورت وقوع جريان شديد و ولتاژ ضعيف به سبب اتصالي  پس در .مولدهاي برق نامنظم و نامرتب خواهد شد

  .باز گردانده شودولتاژ به حالت عادي  و كشف و برطرف گردد و جريان مي بايست به فوريت اتصالي ،در مدار

   انواع اتصالي 

  :اتصالي ها به قرار زير است  انواع

  :اتصال فاز به زمين و فاز به فاز -الف

 .باشد درسيستم سه فاز مربوط به فازها است ولي بيشتر مربوط به وصل نبودن سيم زمين مي گرچه اتصالي

اين امر به علت  اتصالي فاز به فاز است وجريان در يك اتصالي بين فاز به زمين كمتر از جريان در يك 

هاي فاز به زمين و  براي اتصالي يا هاي جداگانه مقاومت بيشتر زمين است به همين جهت در بيشتر موارد رله

  .شود فاز به فاز در نظر گرفته مي

  :فاز هاي سه اتصالي -ب

  .ترين نوع اتصالي است خفيف و زمين ترين نوع اتصالي بوده و اتصالي بين يك فاز فاز با هم شديد اتصالي سه

   ها از نظر طرز اتصال به شبكه رله 

  .اتصال به شبكه به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم مي شوند ها از نظر طرز رله

گيرد منظور از مستقيماً يعني اينكه از ترانس  رله مستقيماً در مدار قرار مي پيچي سيم :رله اوليه -الف

  .بريم براي رله سيم نمي ترانس ولتاژ جريان و
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قرار نمي گيرد منظور اين است كه روي خط ترانس  سيم پيچي رله مستقيماً در مدار :رله ثانويه –ب  

آن را براي رله مي بريم در سيستم قدرت از رله ثانويه استفاده  جريان يا ولتاژ مي بنديم و سپس دو سر

توان از  اي حاصل شده است كه به ترتيب مي مالحظههاي قابل  ها پيشرفت رله شود تاكنون در ساخت مي

هاي  رله هاي الكترونيكي و باالخره هاي نيمه الكترونيك رله الكترومغناطيسي و اندكسيوني رله هاي رله

  .برد دار ميكروپروسوري با استفاده از مدارات مجتمع آي سي نام ديجيتالي حافظه

  

  انواع رله و كاربرد آن

  :آنها به شرح زير است انواع رله و كاربرد

فراواني  هاي برق كاربرد ها به صورت اندكسيوني و الكترونيكي در پست اينگونه رله :اضافه جريان رله -الف

    كننده قطع و وصل از طريق خط مربوطه و كليد I با شدت جريان A انرژي الكتريكي از نقطة. دارند

براي كنترل مقدار جريان عبوري از خط . ارسال مي گردد) بار( يا كليد قدرت به مصرف كننده ) دژنكتور(

وظيفه اين رله آن است كه اگر از خط مربوطه شدت جريان . باشد مي o/c مزبور احتياج به رلة اضافه جريان

اضافه جريان براي آن مقدار تنظيم شده، افزايش يابد و يا اينكه اتصالي بين  از حدي كه در انتظار است و رلة

مي دهد،  يا سه فاز بين خطوط انتقال پيش آيد، رله تحريك شده و با فرماني كه به كليد دژنكتور دو فاز و

  .باعث قطع خط مزبور مي شود

اين ترانسفورماتور ، جريان . باشد مي (CT) ترانسفورماتور جريان يا جريان احتياج به هبراي تحريك رلة اضاف 

اگر  به عنوان مثال. شود مزبور انتقال داده و باعث تحريك آن مينسبت تبديل آن به رله  اخط را متناسب ب

آمپر تنظيم شده باشد،  200باشد و رله براي مقدار شدت جريان  1/200نسبت تبديل ترانسفورماتور جريان 

شدت جريان ورودي به رله از يك آمپر تجاوز  آمپر زيادتر گردد مقدار 200هرگاه شدت جريان خط انتقال از 

  .گردد قطع كليد دژنكتور مي يد، و در نتيجه باعث عملكرد رله ونما مي

باشند، بنابراين براي هر كدام از فازها احتياج به يك  به علت اينكه خطوط انتقال انرژي به صورت سه فازه مي

  .باشد عدد رله اضافه جريان مي عدد ترانسفورماتور جريان و يك

كه  ها كمتر از حد تنظيمي آنها و در صورتي ريان عبوري از رلهدر حالت عادي ج ،اضافه جريان هاي رله در

. نمايد هاي مربوطه عمل مي رله ها اضافه بار بگيرد و يا اتصالي بين دو فاز و يا سه فاز رخ دهد هر كدام از خط
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 R آن به باعث تحريك رله اضافه جريان  CTبيش از حد معمول آن گردد،  R مثالً اگر شدت جريان فاز

هاي مربوطه آن تحريك و باعث عمل نمودن  اتصال يابند، رله به هم Y و B هم چنين اگر فازهاي. شود مي

باشند كه  ها داراي دكمة نشان دهنده و يا پرچم رنگي كوچكي مي اصوالً اين رله .گردند كليد قطع مدار مي

  .تحريك رله، عملكرد آن را اعالن مي نمايد در صورت

هاي اضافه جريان بوده و وظيفه اصلي اين  ها مانند رله اين رله اختمان و طرز كارس :رله اتصال زمين –ب 

  .سه فاز با زمين نيز مي باشند يا رله، تشخيص بروز هرگونه اتصالي بين هر كدام از فازها با زمين و دو

سيستم حفاظتي  فازه و رله اتصال زمين تواماً به صورت يك هاي اضافه جريان سيستم سه نظر عملي، رله از

جريان بوده و هر گاه يكي از فازها به  هاي اضافه رله اتصال زمين اصوالً حساستر از رله. شود واحد بسته مي

  .نمايد رله اضافه جريان همان فاز عمل مي زمين اتصال يابد، رله اتصال زمين همراه با

  .باشد مين مياحتياج به يك رله اتصال ز چنانچه مشاهده مي گردد، براي سه فاز فقط

و مدار آن آشنا شديم ، رله مزبور عهده دار تشخيص هرگونه  با رله اتصال زمين :رله اتصال زمين محدود

اي ديگر  براي سهولت تشخيص محل اتصال زمين در سيستم قدرت از رله. بود مي اتصال خط انتقال با زمين

  .رله اتصال زمين محدود هم استفاده شده است به نام

ها  در بيشتر طراحي .باشد شود مؤثر مي كه مدار جاري مي بروز اتصالي در جهت جرياني :رله جهتي –ت  

هاي جهتي استفاده  بايست مشخص شود در اين صورت از رله مي جهت جريان براي نصب دستگاه رله

 ، كاربرد فراوانيهاي اندوكسيوني و الكترونيكي  داخلي و طرز كار، اين رله به صورت شود از نظر ساختمان مي

  .دارد

 I جريان با شدت جريان ورودي هاي اضافه پيچ بوده كه يكي از آنها مانند رله هاي جهتي داراي دو سيم رله

ياب و اضافه  ها از دو قسمت جهت اين رله. گردد پيچ ديگر با ولتاژ مناسبي تحريك مي تحريك شده و سيم

هرگاه در شبكه تحت حفاظت، اتصالي رخ دهد، ابتدا اين  است كه اند و اين بدين معني جريان تشكيل شده

ياب تشخيص داده و سپس اگر جريان  جريان به محل اتصالي را به وسيله قسمت جهت رله جهت عبور شدت

قسمت اضافه  باشد كه بتواند موجب تحريك يا عملكرد رله باشد و هم چنين از نظر مقدار به اندازه در جهت

  .مزبور تحريك شده و فرمان قطع را صادر مي نمايدجريان رله گردد، رله 

انتقال نيرو و  ها، خطوط اين رله براي حفاظت مولدها، ترانسفورماتور :ليرله قياسي يا رله ديفرانسي -ث

ديفرانسيل جريان ورودي و خروجي از  توسط رله. رود هاي انتقال نيرو به كار مي هاي واقع در ايستگاه شين
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ا اتصالي رخ نداده است، اين جريان يهيچگونه اتفاق  در شرايط عادي هنگامي كه .شود دستگاه، مقايسه مي

قسمت مورد حفاظت اتصالي رخ دهد جريان بالفاصله نامساوي شده و اين  اگر در. باشند مساوي و يكسان مي

  .شود عملكرد رله مي پديده باعث

باشد، وظيفه  ترانسفورماتورهاي قدرت مي هاي حفاظتي اين رله يكي از مهمترين رله :رله بوخهلس –ج 

. باشد ترانسفورماتور و قطع سريع برق ورودي به آن مي تشخيص بروز هرگونه اتصالي در محفظة داخلي

ترانسفورماتورهاي قدرت به وسيله مايع مخصوصي مانند روغن عايقكاري و خنك  دانيم كه اصوالً مي

از  ظرف انبساطي براي آن در نظر گرفته شده و اين ظرف به خاطر سرد و گرم شدن روغن مزبور. شوند مي

  .باشد طريق لولة رابطي به محفظه داخلي ترانسفورماتور متصل مي

لولة رابط بين ترانسفورماتور و ظرف انبساط قرار مي گيرد و روغن از اين لوله عبور  رله بوخهلس بر روي

اتصالي در محفظه داخلي  هرگاه هرگونه. باشد ن ميبنابراين تمامي محفظه داخلي رله پر از روغ. نمايد مي

در نتيجه اين عمل . شود الكتريكي زده مي ترانسفورماتور پديد آيد، در نقطه اتصالي مقداري جرقه و قوس

هاي گازي  اين حباب. نمايد هاي گازي شكلي را مي توليد حباب كمي از روغن اطراف محل اتصالي سوخته و

نسفورماتور حركت نموده و از طريق لوله رابط به رلة بوخهلس وارد شده و در ترا به طرف قسمت فوقاني

سطح روغن  هاي گاز ، باشد كه با تجمع حباب اين رله داراي شناوري مي. گردند فوقاني رله جمع مي قسمت

كليد شناور باعث بسته شدن  پايين آمدن. آيد در رله پايين آمده و همراه با آن شناور نيز به پايين مي

هاي اين رله از دو شناور استفاده  بعضي از مدل در. گردد الكتريكي رله و تحريك مدار هشدار و يا قطع مي

هشدار و شناور پاييني براي فرمان مدار قطع دستگاه مورد حفاظت  شده كه شناور بااليي براي تحريك مدار

سفورماتور شديد باشد، يك موج انفجاري جرقه و قوس الكتريكي در محفظه داخلي تران باشد و اگر مقدار مي

بوخلهس وارد  روغن داخلي ترانسفورماتور به وجود آمده و روغن ترانسفورماتور با سرعت زيادي به رلة در

اين دريچه . گردد ورودي رله مي شود همانطوريكه قبالً گفته شد، سرعت زياد روغن باعث عملكرد دريچه مي

هاي  هرگاه در اثر علت. شود تحريك مدار قطع مي ده و مستقيماً باعثبا شناور پائيني رله هم محور بو

مقداري روغن ريزش نمايد، به مرور زمان سطح روغن در ظرف انبساط كاهش  مختلفي از بدنة ترانسفورماتور

در رله بوخهلس اگر سطح روغن همچنان كاهش يابد باعث عملكرد و . رسد بوخهلس مي يافته و به رله

هاي  مانند حباب در بعضي موارد مقداري هواي نشتي به رله راه يافته و. هشدار و قطع مي گرددمدار  تحريك

  .گاز باعث تحريك رله مي شود
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