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Important element in the power system

Interconnection link between two different voltage levels

Many sizes and types of power transformer

 Fuses may provide adequate protection for distribution 
transformers

 Big generator step-up transformers may require 
sophisticated protection

The repair time may be long

Transformer faults may cause substantial losses

Introduction
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انواع ترانسفورماتورهاي مورد استفاده       

      ژنراتور( ترانسفورماتور واحد نیروگاه (

 ترانسفورمر قدرت

 ترانسفورمر توزیع

    ترانسفورمر روشنایی هوایی

 ترانسفورمر زمین

      ترانسفورمر تنظیم کننده

 ترانسفورمر جوشکاري

 ترانسفورمر مبدل

      ترانسفورماتورهاي اندازه گیري
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نمودار فازوري و اتصاالت ترانسفورماتورهاي سه فازه          

                چهار اتصال پایه در ترانسفورماتورهاي سه فاز وجود دارد  )−∆Ỵ ،Ỵ∆− ،

∆−∆ ، Ỵ−Ỵ ( 

     در ترانسفورماتورهاي−∆Ỵ ،Ỵ∆−         بین ولتاژ و جریان اولیه و ثانویه اختالف 

.فاز وجود دارد     

        ن بنحوي    به خاطر تفاوت جریانهاي اولیه و ثانویه ، نسبت تبدیل ترانسهاي جریا

است که جریانهاي ثانویه با هم برابر می شوند       

     براي جریانها در سمت مثلث داریم :
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Different vector groups and neutral connections

Transformers can have different vector groups. It depends on how
the windings are connected into the transformer.

Usually you introduce phase shift and change in amplitude transformation ratio. We 
have to take care of this in DIFF Transformers protection.

In the past this was done with interposing CTs.
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Different winding arrangements

Very often transformers provide earthing of the power system.
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مولفه هاي هارمونیکی در ترانسهاي قدرت       
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اتصال اولیه مثلث   
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اتصال ستاره ستاره بدون سیم صفر       
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اتصال ستاره ستاره با سیم پیچ مستهلک کننده           
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 مثلث  -اتصال ستاره      
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 زیگزاگ   –اتصال ستاره    
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بارگیري از مرکز ستاره ترانسفورماتور      
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 ستاره با سیم پیچی مثلث بسته           –اتصال ستاره    
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 ستاره   -اتصال مثلث   
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گروه برداري ترانسفورماتورهاي سه فاز       
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انواع خطاهاي ترانسفورماتورهاي سه فازه       

farokhi rad



فرخی راد :  مدرس -دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت 

 

36

انواع خطاهاي ترانسفورماتورهاي سه فازه       

     خطاهاي داخلی

  خطاي فاز بزمین ، خطاي فاز به فاز ، اتصال حلقه         (  خطاهاي الکتریکی  (

    خطاي  تانک روغن ،اشکاالت سیستم تنظیم          ( خطاهاي غیر الکتریکی

) کننده ولتاژ،سیستم خنک کننده         

    خطاهاي خارجی

  اضافه بار ، اتصال کوتاه ، اضافه ولتاژها        (  خطاهاي الکتریکی   (

    زلزله ، تنشهاي مکانیکی   ( خطاهاي غیر الکتریکی (
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:می شوندخطاهاي ترانسفورماتور قدرت به طور کلی به پنج دسته عمده زیر تقسیم 

 خطاهاي سیم پیچ و ترمینال-

 خطاهاي هسته-

 خطاهاي تجهیزات جانبی ترانسفورماتور-

 خطاي تپ چنجر قابل تغییر زیر بار-

 شرایط بهره برداري غیرنرمال-

 خطاهاي خارجی سنگین-

انواع خطاهاي ترانسفورماتورهاي سه فازه       
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 Earth-fault
Short-circuit
 Turn-to-turn  Fault
(Very high fault current in the shorted turns; Low fault 

current at the transformer terminals)

 Flash-over from HV to LV winding
(High voltage rise; Usually high fault current)

Core Fault
 Tank Fault
 Reduced cooling

Types of Internal Fault
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Consequences of Internal Fault

 Danger to people

 Damage of winding, core and insulation

 Damage of the tank and bushings

 Escape of oil , possibility of fire

 Damage to surrounding equipment

 Disturbance to the power system

 Possible loss of the transformer for a long time

 Costly repair or replacement
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46 Detection of transformer internal fault

 Phase-phase fault
– Transformer Differential Protection

– Buchholz Relay

– Overpressure Device

– Underimpedance / Distance Protection

– Overcurrent Protection (non directional, directional)
– HV Fuses

 Earth-fault , Low impedance earthing

– Restricted Earth-fault Protection

– Transformer Differential Protection
– Buchholz Relay

– Underimpedance / Distance Protection
– Overcurrent or Earth-fault Protection (non directional, 
directional)
–
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Detection of transformer internal faults

 Earth-fault , High impedance earthing

– Sensitive earth-fault current protection
– Neutral (residual) overvoltage protection

– Buchholz Gas Alarm

 Turn-to-turn  fault

– Buchholz Alarm

– Overpressure Device

– (Transformer Differential Protection)

 HV to LV winding flash-over

– Transformer Differential Protection
– Buchholz Relay

– Overpressure Device
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خطاهاي الکتریکی داخلی     

 خطاي فاز بزمین   -الف

تگی تغییرات جریان خطاي فاز بزمین نسبت به محل خطا در ترانسفورماتور بس         

رد به نوع اتصال ،روش زمین کردن نوترال ترانسفورماتور و محل اتصالی دا            

               اتصالی در سیم پیچی ستاره با نقطه زمین شده از طریق یک امپدانس

                 اتصالی در سیم پیچی ستاره با نفطه ستاره مستقیم زمین شده

      اتصالی زمین در سیم پیچی مثلث
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49 اتصالی در سیم پیچی ستاره با نقطه زمین شده  

سیم پیچی ستاره مستقیم زمین شده    سیم پیچی ستاره زمین  

شده از طریق امپدانس
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51  مثلث با نقطه زمین شده از طرف ستاره    –اتصالی در سیم پیچی ستاره  
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اتصالی در سیم پیچی ستاره با نقطه زمین شده           

                 ریان  سیم پیچی ستاره با نقطه زمین شده از طریق یک امپدانس یا مقاومت ، ج

خطاي فاز بزمین بستگی به محل خطا و اندازه مقاومت نوترال دارد             

                 مسیر   در سیم پیچی ستاره مستقیم زمین شده با توجه به تغییر راکتانس موثر

خطا با محل خطا ، جریان اتصالی توسط راکتانس نشتی کنترل شده و لذا               

.جریان خطا رابطه ساده اي با فاصله محل خطا از نوترال ندارد            

                  در سیم پیچی ستاره مستقیم زمین شده حداقل مقدار خطا زمانی است که

. درصد انتهاي سیم پیچی از نوترال باشد         40 تا  30خطاها در فاصله     
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اتصالی در سیم پیچی مثلث       

              درصد ولتاژ     50در سیم پیچی مثلث ، حداقل ولتاژ در مرکز سیم پیچی است که 

. فاز بزمین عادي می باشد    

             محدوده مقادیر جریان خطا در سیم پیچی مثلث کمتر است.

           مقدار جریان اتصال زمین کمتر از مقدار جریان نامی ترانس می باشد.

             یگر  با بروز اتصالی در یک فاز سیم پیچ مثلث ، جریان اتصالی بین دوفاز د

.تقسیم می شود   
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57 خطاهاي الکتریکی داخلی     

 خطاي فاز به فاز        -ب 

ر خطاهاي فاز به فاز با توجه به ساختار ترانس که سیم پیچهاي هر فاز ب                 

روي یک بازو پیچیده شده اند از خطاهاي نادر در ترانس قدرت می باشد                     

.و در صورت نفص عایقی بطور معمول به اتصال بدنه منجر می گردد            

 خطاي اتصال حلقه  -پ

         اضافه ولتاژهاي ناشی از رعد و برق

          اضافه ولتاژهاي ناشی از کلید زنی

  نقصان عایقی
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               با ورود امواج ناشی از رعد و برق ، سیم پیچی ترانس بعلت فرکانس باال  ، 

.راکتانس زیادي از خود نشان می دهد          

                س  بدلیل ماهیت خازنی میان حلقه هاي سیم پیچی و نسبت عکس رابطه راکتان

ی در    خازنی با فرکانس ، لذا حلقه هاي سیم پیچی راکتانس خازنی بسیار کوچک              

.مقابل موج سیار نشان می دهند      

                 از   در صورت مناسب نبودن عایق بندي اضافه ولتاژ گذرا بصورت تخلیه جزئی

. سطح خارجی حلقه هاي مجاور عبور کرده و به اتصال حلقه منجر می شود                   

         تقویت عایق بندي حلقه هایمجاور نقطه صفر ضروري است.

70            درصد خطاهاي داخلی ترانس از نوع اتصال حلقه می باشد .

               ینال  در اتصال حلقه علیرغم عبور جریانهاي زیاد میان حلقه ها ، جریان ترم

.  خروجی  بسیارکوچک می باشد     

                 باعث ایجاد نقاط داغ و تجزیه روغن و تخریب عایق بندي می گردد.

            تشخیص خطاي داخل حلقه توسط رله هاي اضافه جریان و دیفرانسیل مشکل

.است لذا این وظیفه بر عهده رله بوخهلتز می باشد      

 خطاي اتصال حلقه  -پ
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مثال خطاي اتصال حلقه     

جریان گردشی در حلقه هاي  اتصال 

 آمپر است در حالیکه 5000کوتاه شده 

 کیلوولت این جریان 400در ترمینال 

.  آمپر می باشد0.11حدود 
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 مثلث-اتصال حلقه در ترانسفورماتور ستاره        
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 خطاي هسته و ترمینالها        -ت

              اسبی   پلهاي ارتباطی در عرض ساختار ورقه اي هسته ترانسفورماتور، شرایط من

 این  را براي عبور جریانهاي گردابی فراهم کرده ، باعث گرم شدن بیش از حد               

.قسمتها می شود  

                رتباطی ،   تلفات اضافی هسته ناشی از این حرارت و ایجاد نقصان عایق در پلهاي ا

عایق بندي اتصاالت و صفحات هسته ، تغییرات محسوسی در جریان اولیه                  

. ترانسفورمر ایجاد نمی کند    

                     اي محلی    خطاهاي هسته عمدتا به دلیل اتصال هسته به بدنه و در نتیجه اضافه دم

.باال ، جوشکاري هسته و افزایش گاز تولیدي خواهد شد          

          خطاهاي ترمینال شامل شل بودن یا باز شدن سر سیمها می باشد.
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 خطاي اضافه بار   -الف 

                  حرارت  اضافه بار باعث افزایش تلفات مسی در ترانس و در نتیجه افزایش درجه

.می گردد  

                      در یک دوره محدود زمانی بر اساس استاندارد ، متناسب با درجه حرارت

انس ابتدایی ترانس و سیستم خنک کنندگی می توان بیش از ظرفیت مجاز از تر               

.بار گیري نمود  

            ن  اضافه بار ترانس  باعث تولید هیدروکربورهاي سنگین بصورت لجن در روغ

. ترانس شده و مانع انتقال حرارت مس از طریق عایق به روغن شوند           

            ایش  این وضعیت باعث تخریب عایق سیم پیچ ، کاهش عمر ترانسفورماتور و افز

.احتمال اتصال زمین می گردد    

           ع  خطاي اضافه بار ترانس توسط حفاظت فوق جریانی یا دمایی شناسایی و رف

.می گردد  
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خطاهاي الکتریکی خارجی   

 خطاي اضافه بار   -الف 

200 100 75 50 25 درصد اضافه بار 

1 10 15 45 125
دوره زمانی مجاز 

)دقیقه ( 
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67  خطاي اتصال کوتاه   -ب 

                 کندجریانهاي اتصال کوتاه شدید تنش مکانیکی شدید را در ترانس ایجاد می .

                حداکثر تنش مکانیکی ناشی از ایجاد میدانهاي مغناطیسی جریان خطا ،در  

فاظتی   اولین سیکل جریان اتصال کوتاه نامتقارن اتفاق می افتد که رله هاي ح           

.  در این زمان قادر به قطع مدار نمی باشند          

                میدانهاي مغناطیسی حاصل از جریانهاي خطا در حلقه هاي مجاور در خالف  

  جهت هم بوده و در سیکل اول نیروي الکترودینامیکی زیادي به سیم پیچی               

.ترانس وارد می گردد     

           خطاي اتصال کوتاه خارجی توسط حفاظت فیوز یا فوق جریانی شناسایی و

.برطرف می گردد  
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 خطاي اتصال کوتاه   -ب 
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71 خطاهاي الکتریکی خارجی   

:   اضافه ولتاژهاي گذرا     

:    عوامل مهم و اصلی ایجاد اضافه ولتاژهاي فرکانس قدرت               

       افزایش ولتاژ فرکانس قدرت در       (  افزا یش ولتاژ فازهاي سالم در اتصالی تک فاز

)  برابر برسد1.4شبکه هاي  بطور موثر زمین شده ممکن است به         

          خاصیت خازنی شبکه در شرایط بی باري و کم باري

     قطع ناگهانی بار ترانس

                 اشکال در کنترل کننده هاي بار راکتیو در نیروگاه یا پست برق

         اضافه ولتاژهاي ناشی از رعد و برق

          اضافه ولتاژهاي ناشی از کلید زنی

:  اضافه ولتاژهاي  فرکانس قدرت      

 خطاي ناشی از اضافه ولتاژها      -پ
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فرخی راد :  مدرس -دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت 

 

 از بروز صاعقهی ناشياضافه ولتاژها

ا بدنه برج ین و ی زمي هاي فاز، هادي هاي از ابر به هاديه جویل کانال تخلی رعد و برق و تشکیدر پ

. گردندیه، حاصل میق کانال فوق به نقطه تخلی ابرها  از طریکی الکتريدر اثر انتقال بارها

خطی در امپدانس موجیان موجیموج اضافه ولتاژ صاعقه برابر است با حاصل ضرب جر 

ن اضافه ولتاژها  یش دامنه در بیحداکثر سرعت افزا

ان صاعقه استانداردیشکل موج ولتاژ و شکل موج جر

ا ابرها ی در فاصله ابرها و یکیدان الکتریش بارها و شدت میزان افزایلحظه بروز صاعقه وابسته به م

نیبا زم

یکیدان الکتری فاز شدت ميم های و سي بر خطوط انتقال انرژيه جوی از عوامل موثر در تخلیکی 

 از ولتاژ خطیناش
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فرخی راد :  مدرس -دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت 

 

 و نوسانات باری از قطع ناگهانی ناشياضافه ولتاژ ها

قطع و وصليشکل موج اضافه ولتاژ ها 

یلین امواج حدود چند می و زمان پشت ایشانیزمان پ( ه امواج صاعقه یشب : یشکل کل 
) هیثان

شکل، دامنه و فرکانس برحسب مشخصات شبکه و نوع و : ات موج ها شاملیرخصوصییتغ
د یط انتشار موج از محل نصب کلید قطع و وصل و شراینحوه عملکرد کل

د و ی اضافه ولتاژ قطع و وصل وابسته  به مشخصات شبکه، مشخصات کليدامنه موجها
 مورد قطع و وصلينوع دستگاهها

یدزنیشکل موج ولتاژ استاندارد کل
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                   تصال حلقه   اضافه ولتاژهاي گذرا ناشی از کلید زنی و رعد وبرق عامل مهم ایجاد ا

.  در ترانسفورماتورهاي قدرت می باشند        

           شونداضافه ولتاژهاي گذرا توسط برقگیر هاي منصوبه بر روي ترانسها رفع می  .

           نیه تا     اضافه ولتاژ فرکانس قدرت ممکن است بر حسب نوع آن زمانی حدود چند ثا

.چند ساعت به ترانسفورماتور اعمال گردد      

         یش شار   اضافه ولتاژ فرکانس قدرت موجب افزایش تنش روي عایقهاي ترانس ، افزا

ویه جریان    نقطه کار هسته ترانس و در نتیجه افزایش تلفات آهنی و زیاد شدن بی ر                     

. مغناطیس کنندگی ترانس می گردد      

                ت اضافه ولتاژ فرکانس قدرت موجب افزایش شار عبوري از هسته آهنی به سم

 این نقاط   پیچهاي نگهدارنده و در نتیجه ایجاد نقاط گرم و تخریب ایزوالسیون در                  

.می شود 

 خطاي ناشی از اضافه ولتاژها      -پ
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75 خطاهاي الکتریکی خارجی   

 خطاي فوق تحریک یا اضافه شار      -ت 
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76 خطاهاي الکتریکی خارجی   

       خطاي فوق تحریک یا اضافه شار      -ت 

              س  طراحی ترانسفورمرها بنحوي است که در نقطه زانوي اشباع مشخصه مغناطی

.شوندگی عمل می کنند   

            تیجه    افزایش ولتاژ موجب افزایش چگالی شار ترانس ، اشباع شدن هسته و در ن

  افزایش شدید جریان تحریک هسته ترانس می گردد که این وضعیت را اضافه                

.تحریک گویند  

                وددر حالت اضافه تحریک با افزایش تلفات هسته ، دماي آن نیز زیاد می ش.

             براي باقی ماندن شار ترانس در محدوه مجاز ، نسبتV/F        نبایستی از حدود تعیین 

یعنی فرکانس از حد مجاز کمتر نگردد یا ولتاژ از میزان تعیین شده                 .شده تجاوز کند     

. تجاوز نکند  

          در ترانسفورماتورها بخاطر تحمل اضافه ولتاژها داریم        :V/F=1.1
               د می   اضافه شار در ترانسفورماتورهاي قدرت فقط در وضعیت بهره برداري ایجا

.گردد 

            راي    قطع فوري اضافه شار ضرورت ندارد زیرا عامل آن ممکن است اختالالت گذ

.  شبکه قدرت باشد   
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منحنی حد اضافه شار در یک ترانسفورماتور 

 خطاي فوق تحریک یا اضافه شار      -ت 
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78  خطاي فوق تحریک یا اضافه شار      -ت 

4 1/3 1/25 1/2 1/1 V/F/Vn/Fn

. 0.5 1 2 ثابت  )دقیقه ( دوره زمانی مجاز 

دوره زمانی مجاز اضافه شار
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 خطاي فوق تحریک یا اضافه شار      -ت 
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80 خطاهاي غیر الکتریکی    

 خطاي تانک روغن -الف

      

   نشت روغن

                 رسوب لجن روغن در لوله ها و مجراهاي ارتباطی سیستم خنک کننده

         خرابی سیستم خنک کننده اجباري

 نواقص سیستم تنظیم کننده ولتاژ–ب 

      

 مانند اتصال حلقه در تپ چنجر       (  نواقص الکتریکی (

 معیوب شدن قسمتهاي مکانیکی و متحرك       (  نواقص مکانیکی  (
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81 جریان هجومی وصل    
      

                این پدیده در شرایط کلید زنی و برقدار کردن ترانس ایجاد می شود .

               ته می شود     جریان هجومی فقط از سیم پیچ اولیه عبور کرده و صرف تولید فلو در هس

            سیستم    این جریان از ثانویه عبور نمی کند لذا می تواند باعث عملکرد ناصحیح 

.حفاظتی گردد  

                   منفی است و    در شرایط ماندگار شار هسته در حال تغییر از حداکثر مثبت به حداکثر

ار ماکزیمم     با کلید زنی در لحظه صفر ولتاژ و صفر بودن شار پسماند هسته مقدار ش                 

.به دو برابر شار حالت عادي می رسد         

               ر شرایط    در ترانسهاي قدرت  نقطه کار ترانس نزدیک مقدار اشباع می باشد لذا د

یافته که     فوق هسته به اشباع رفته و مقدار جریان مغناطیس کنندگی بشدت افزایش                 

. برابر جریان نامی ترانس باشد   10تا5که ممکن  . به آن جریان هجومی گویند      

          100ثابت زمانی کاهش جریان هجومی براي ترانسهاي تاMVA ثانیه و    0.1 برابر 

. براي ترانسهاي بزرگتر ممکن است تا یک ثانیه باشد     

             بر روي هر    با کلید زنی بر روي ترانس موازي با ترانس تحت ولتاژ ، جریان هجومی

.دو ترانس اتفاق افتاده و ثابت زمانی حدود چند دقیقه خواهد داشت               
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جریان هجومی وصل    
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 مثلث   –جریان هجومی وصل ترانس با اتصال ستاره         

و نقطه ستاره زمین شده          

ازها باعث به اشباع رفتن چون ولتاژ هر سه فاز با هم اختالف فاز دارند لذا  ولتاژ دو تا از ف

.هسته در دوفاز می گردد
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مقدار تخمینی جریان ضربه اي وصل       

گروه اتصال قدرت اسمی برقدار شدن از سمت فشار قوي 

XIn

- <10MVA 20X

Yy 10-100 MVA 13X

Yy > 100 MVA 8X

Yd - 13X

Dy < 100 MVA 13X

Dy > 100MVA 8X

farokhi rad



فرخی راد :  مدرس -دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت 

 

91 جریان هجومی وصل یک ترانس سه فاز        

زنی درفازهاي جریان هجومی وصل در فازهاي مختلف متفاوت است زیرا ولتاژ لحظه کلید 

 درجه اختالف فاز دارد و امپدانس متقابل هر فاز نیز دخالت کرده و 120مختلف با یکدیگر 

فلوي ترکیبی متناسب با آن در هسته ایجاد می گردد
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دامنه و ثابت زمانی جریان هجومی وصل          
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جریان هجومی وصل در ترانسهاي موازي        
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Factors that Affect the Inrush Current

 The source impedance

 The size of the transformer

 The location of energised winding (inner, outer)

 The connection of the windings

 The point of wave when the switch closes

 The magnetic properties of the core

 The remanence of the core

 The use of pre-insertion resistors
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Characteristics of the Inrush Current
 Magnetising inrush current can appear in all three phases and in
anearthed neutral

 The magnitude of the inrush current may be 10 to 20 times the 
rated current for the inner winding (typically LV winding)

 The magnitude of the inrush current may be 5 to 10 times the 
rated current for the outer winding  (typically HV winding)

 Maximum inrush  if the switching-in occurs at voltage zero and 
the flux increases from the remanent flux

 The source impedance and the air-core reactance determine the 
maximum inrush current

 The inrush current is seldom equal in the phases
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Consequences of Inrush Current

 The inrush current has a large DC component that may
saturate the CTs

 DC saturation of phase and neutral CTs may cause a false 
residual current and a false differential current

 There is a risk that sensitive differential protection, residual
overcurrent protection and neutral point overcurrent 
protection may operate incorrectly

 Phase O/C Protection can maloperate
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