
ترانسفورماتور محافظ با مقایسه در فشار تخلیه شیر راندمان محاسبات  

 SERGI ترانسفورماتور کوتاه اتصال هنگام در 

 ترمودینامیک-مغناطیسی مدل توسعه به منجر 5991 سال از SERGI تحقیقات بخش توسط شده انجام کار

(MTH) مدل نظری نتایج MTH همکاری با تجربی های بررسی[. 5] شد منتشر 5999 جولای در بار اولین برای 

 0222 جولای در نتایج و شد انجام SCHNEIDER گروه ،FRANCE TRANSFO ترانسفورماتور، سازنده یک

 و انفجار از پیشگیری سیستم گیری اندازه و طراحی برای ارزشمندی کمک MTH مدل امروزه،[. 0] شد منتشر

 TRANSFORMER PROTECTOR نام به و یافته توسعه SERGI توسط که است ترانسفورماتور سوزی آتش

 پردازد می شکن فشار شیرهای مورد در MTH مدل کاربرد به مقاله این. شود می شناخته

 ترانسفورماتورهای تمام حال، این با. کنند می محافظت ترانسفورماتور مخازن از همیشه فشار کاهش شیرهای

 مک فشار حفظ توانایی و فشار کاهش سرعت پاسخ، زمان به آنها عملکرد. بودند مجهز محافظ این به شده منفجر

 دینامیکی رفتار بررسی برای را ای مطالعه SERGI بنابراین. دارد بستگی کوتاه اتصال هنگام در مخزن داخل در

 .است داده انجام کم امپدانس خطاهای طول در شده محاسبه فشار گرادیان برای آنها

 به تهبس. شد ترانسفورماتور انفجار هنگام در شده تولید فشار گرادیان تعیین به موفق SERGI تحقیقاتی برنامه

 افزایش ثانیه میلی هر در بار 5 تا 2021 مخزن داخلی فشار روغن، به شده منتقل انرژی مقدار و کوتاه اتصال محل

 راحیط سیستمی تا گرفت قرار مطالعه مورد گسترده طور به نیروگاه ترانسفورماتور انفجار خاص مورد. یابد می

 هدهند افزایش ترانسفورماتورهای برای شده محاسبه فشار گرادیان. باشد مناسب انفجار مورد هر برای که شود

 .شد اعمال آنها عملکرد مقایسه منظور به فشار تخلیه شیر و ترانسفورماتور محافظ به[ 3] نشریه در نیروگاه

 به بسته را انرژی تلفات و فنر اینرسی تا ساخت قادر را SERGI فشار، کاهش شیر مکانیکی دینامیکی مطالعه

 دلیل هب انرژی تلفات و فشار تخلیه شیر سیال مقاطع. کند تعیین ترانسفورماتور داخل فشار شیب و آن طراحی

 را SERGI محدود المان تحلیل و تجزیه نهایت، در. شد محاسبه دهانه مختلف ارتفاعات برای آن "U" هندسه

 فشار کاهش طول در و مختلف فشار های گرادیان تحت که حالی در را خود هیدرولیکی رفتار تا سازد می قادر

 .کند کمیت و درک گیرد، می قرار

 کل کیهیدرولی و مکانیکی محدود المان تحلیل و تجزیه شامل کامل مطالعه یک موضوع نیز ترانسفورماتور محافظ

 جهتو با را آن پارگی دیسک شدن باز عملکرد جمله از فشار رفع مجموعه عملکرد مطالعات این. بود فشار کاهش

 پارتماند سند یک در آنها. است نشده منتشر محاسبه جزئیات. کنند می تعیین مواد فیزیکی خواص و هندسه به



 محدود است، دسترس در مشاوره های شرکت یا ها سازمان مشهور، کارشناسان برای فقط که SERGI تحقیقات

 [.4] شوند می

 مقاله در هک عایق، گسیختگی مختلف نوع سه اساس بر فشار تخلیه شیر و ترانسفورماتور محافظ راندمان سپس

 شیب که پردازد می 032KA و 31KA، 118KA خطاهای به نشریه این. گرفتند قرار مطالعه مورد شد، منتشر[ 3]

 .کنند می ایجاد( بار 500) مخزن انفجار زمان در ثانیه میلی در بار 003 و 0 ،205 فشار های

 تعاریف و سازی شبیه پارامترهای 0

 خطا زمان مدت 005

 که گیرند می نظر در را ثانیه میلی 02 طول در دائمی خطای تغذیه شده، انجام محدود المان آنالیزهای تمام

. ستا مداوم فشار کاهش فرآیند طول در گاز تولید بنابراین. است معمولی مدار کلیدهای شدن باز زمان به مربوط

 شبیه یماتتنظ تمام در فشار زیرا کنند می ایفا را اساسی نقش ترانسفورماتور محافظ و فشار تخلیه شیر اینرسی

 .دهد می ادامه خود تکامل به سازی

 ترانسفورماتور محافظ و شکن فشار شیر اندازه 000

 .دارند دح از بیش فشار از حفاظت سیستم در مهمی نقش "عملیاتی فشار تنظیم نقطه" و "اسمی قطر" پارامتر دو

 تحلیل یحفاظت سیستم دینامیکی رفتار که هنگامی. است فرضی نفتی تخلیه قطر دهنده نشان "اسمی قطر" 

 .باشد عملیاتی بخش از متفاوت بسیار تواند می شده طراحی بخش این شود، می

 فشار کاهش فرآیند شروع برای حفاظتی سیستم برای که است فشاری سطح «عملیاتی فشار تنظیم نقطه» 

 .است شده انتخاب

 فشار کاهش پارامترهای تعریف 003

 مختلف های اندازه عملکرد مقایسه برای که شود می استفاده SERGI تحقیقات بخش توسط کلیدی پارامتر سه

 :شود می استفاده معین فشار گرادیان و ترانسفورماتور یک برای ترانسفورماتور محافظ

 .سیستم سازی فعال از پس ترانسفورماتور مخزن در "رسیده فشار حداکثر" 

 ؛"عملیات زمان" 

 ."فشار کاهش زمان" 

 :است رفته کار به ترانسفورماتور محافظ با فشار تخلیه شیر رفتاری مقایسه برای همچنین تعاریف این



 خنثی ایبر را مکانیکی حفاظت توانایی سیستم، شدن فعال از پس ترانسفورماتور مخزن در رسیده فشار حداکثر

 را دهرسی فشار حداکثر باید. است برخوردار بالایی اهمیت از محاسبه این. دهد می نشان فشار گرادیان آنی کردن

 رفیتظ در تا دارد بستگی مکانیکی حفاظت اینرسی به عمدتاً مقدار این. کرد مقایسه مخزن فشار تحمل حد با

 لتع تواند می فشار، کاهش فرآیند شروع از پس رسیده، فشار حداکثر دیگر، عبارت به. کند عمل کامل جریان

 .باشد زیاد خیلی سیستم اینرسی که صورتی در باشد، مخزن انفجار

 شدن ازب به شروع بار اولین برای فشار کاهش دستگاه که ای لحظه بین زمانی فاصله از است عبارت عملیات زمان

 .رسد می کامل شدن باز به که ای لحظه و کند می

 فاظتح عملیات شروع با اتمسفر فشار به مخزن فشار بازگرداندن برای نیاز مورد زمان به مربوط فشار کاهش زمان

 می رچهیکپا را شود تخلیه باید که روغنی مقدار و هیدرولیک خواص سیستم، اینرسی مقدار این. است مکانیکی

 .کند

 فشار تخلیه شیر دینامیک مطالعه 3

. شدند طراحی عایق خطاهای به متوالی مخازن انفجار از جلوگیری منظور به پیش سال 32 فشار کاهش شیرهای

 شیرهای به مجهز مخازن همه اگرچه است، مکرر آن از ناشی های سوزی آتش و ترانسفورماتورها انفجار امروزه

 آغاز نادیاس بررسی و شناختی کتاب بررسی با فشار تخلیه شیر روی بر شده انجام تحقیق. هستند فشار کاهش

 یا شفک شکن فشار شیرهای دینامیکی رفتار مورد در کنندگان تامین محاسبه نه و مقاله نه تعجب، کمال با. شد

 در ورترانسفورمات مخازن فشار کاهش در شکن فشار شیرهای ناتوانی به مقاله چندین حال، این با. است نشده ارائه

 .کردند اشاره[ 0] و[ 7] ،[2] شدید خطای معرض

 ریپیشگی سیستم دو هر سازیفعال زمان در عملیاتی فشار تنظیم نقطه هر برای فشار گرادیان با خطا نوع هر

 .شودمی تعریف

 و ماده به که را اینرسی و فنر دینامیک تا ساخت قادر را SERGI فشار، تخلیه شیر از مکانیکی مطالعه یک اولاً،

 هندسه از یناش انرژی تلفات و مفید مایع تخلیه بخش. کند تعیین دارد، بستگی ترانسفورماتور در فشار گرادیان

 یافته افزایش مطالعه، این نتایج. شد محاسبه روغن مختلف های سرعت و ها دهانه برای "U" فشار تخلیه شیر

 را فشار تخلیه شیر هایمحدودیت و کارایی تا ساخت قادر را SERGI فشار، کاهش فشار افت محاسبه توسط

 .کند تعریف

 توضیحات 305



. است سیال از خاصی مقدار کردن آزاد با ترانسفورماتور داخلی فشارهای کردن محدود فشار تخلیه شیر نقش

 یک شدن باز به متکی هاآن سازیفعال. دارند قرار جانبی های دیواره یا مخزن پوشش روی فشار کاهش شیرهای

 تا کرد تنظیم را آن توانمی که است شده فشرده( 0) دوتایی یا منفرد فنر یک توسط که است( 4) عامل دیسک

 .شود باز متفاوت شده تنظیم پیش از کاری فشارهای در

 شده طراحی طوری آنها. است متفاوت ندرت به دیگر اندازه به ترانسفورماتور یک از فشار تخلیه شیر هایآوریفن

 به ملیاتیع فشار تنظیم نقطه این. شوند باز رسد می خاص شده تعیین پیش از آستانه یک به فشار وقتی که اند

 بستگی آنها مکانیکی خواص و فنرها مقدار نتیجه در و( 4) عامل دیسک روی بر فنر توسط شده اعمال نیروی

 .دارد

 

 

 فنرهای توسط که( 4) محکم عملیاتی دیسک روی بر ترانسفورماتور در روغن فشار ،0 شکل و 5 شکل به اشاره با

 شارف تنظیم نقطه از حد از بیش فشار که هنگامی. کند می عمل شود، می داشته نگه بسته( 0) دوگانه یا منفرد

 از مهمتر دوم، سطح روی روغن سپس،. شود می جدا( 1) بالایی واشر از( 4) عملیاتی دیسک رود، فراتر عملیاتی

 وارد دوم سطح به که فشاری. شود می تضمین( 2) جانبی واشر توسط آن بندی آب که شود، می پخش اول سطح

 کند می تسریع را شدن باز و کند می ایجاد بیشتری نیروی شود، می



 محاسبه 300

 فشار تخلیه شیر تخلیه بخش 30005

 شود می انجام رانش دو به مربوط حرکت دو در عمدتاً فشار تخلیه شیر شدن باز

 آن "U" شکل حال، این با. شود می تضمین( 2) جانبی واشر و( 1) بالا واشر توسط آنها بندی آب که سطوحی

 است

 .است شده ارائه زیر نمودار در که کند می تحمیل مرحله چند در را( 4) عامل دیسک شدن باز هندسه

 

 

 

 شکل دلیل به است، صفر با برابر اول متر میلی 4 برای اینجا در سیال تخلیه بخش(: متر میلی 4-2) 5 مرحله

 (.1) جانبی واشر و( 4) عملیاتی دیسک مربع زاویه

 یزمان تا ماند می ثابت بخش دهد، می را سیال تخلیه اجازه جانبی واشر که هنگامی(: متر میلی 50-4) 0 مرحله

 یعنی. است متر میلی 50 ارتفاع به مربوط که باشد( 3) فلنج بالای از بالاتر( 4) عملیاتی دیسک پایین سطح که

 .است تخلیه بخش حداکثر از درصد 51 معادل تخلیه بخش ،0 مرحله در. ارتفاع حداکثر از درصد 44

 .است پیشرونده کامل دهانه تا تخلیه بخش ارتفاع، حداکثر از درصد 12 طول در(: متر میلی 45-50) 3 مرحله

 دهانه حال، این با. است متر میلی 45 ارتفاع، حداکثر فشار، تخلیه شیر کامل شدن باز(: متر میلی 45) 4 مرحله

 شود، می محدود متر میلی 500 قطر به واقع در خلاء بخش زیرا ندارد، مطابقت متر میلی 512 اسمی قطر با کامل

 .اسمی قطر از ٪01 یعنی



 :فشار تخلیه شیر که کند می تأکید یکی ساده، تحلیل و تجزیه این از

 میلی 4 نرفتبالامرحله   یک از پس یعنی باشد، پذیر امکان سیال تخلیه که است باز زمانی تنها فیزیکی نظر از

 لطو در اسمی قطر. کند می وارد فشار کاهش فرآیند ابتدای در را مهم دور یک فنر، اینرسی بر علاوه که متری،

 .شود می محدود متر میلی 500 قطر به واقع در متر میلی 512 اسمی قطر. بازشو ارتفاع حداکثر از 44٪

 فشار کاهش اینرسی شیر 30000

 .دارد بستگی فنر مکانیکی و فیزیکی خواص به( 4) عامل دیسک شدن باز های ویژگی

 اهشک شیرهای از برخی. کند می مشخص را شدن باز فشار و شدن باز سرعت. است کلیدی پارامتر یک آن سفتی

. کرد مقایسه معادل سختی با( 0) منفرد فنر یک با را آن توان می که اند شده طراحی( 0) دوگانه فنرهای با فشار

 .است شده کالیبره بار 2031 در و شده مجهز فنر یک به تنها آزمایش این برای مطالعه مورد فشار تخلیه شیر

 که حالی در کند، می فراهم را زمان مقابل در آن ارتفاع ردیابی امکان( 4) عامل دیسک حرکت معادلات تعیین

 .گیرد می نظر در را مکانیکی خواص و فنر سختی

 

 دهد می نشان فشار مختلف مراحل برای زمان برابر در را عامل دیسک شدن باز تکامل زیر نمودار

 



 فشار مراحل یا ثانیه میلی 4 تا 0 تاخیر دهنده نشان )حرکت عمودی اهرم پریشر رلیف(رفتهبالا اول متر میلی 4

 اخیرت علت فنر اینرسی. دارد فشار تخلیه شیر عملکرد در مهمی نقش فنر ی پویا رفتار. است بار 5 تا بار 204 از

 است، ثانیه میلی 3 تقریباً فشار تخلیه شیر یک شدن باز زمان حداقل. است عامل دیسک شدن باز در دور زمانی

 .باشد مخزن در شده اعمال فشار گرادیان چه هر

 فشار افت محاسبه 30003

 توجهیقابل مانع شیر پوشش و عامل دیسک« U» شکل هندسه که کنندمی اشاره واقعیت این به زیر هایشکل

 ملیاتیع دیسک مختلف های ارتفاع برای شیر در فشار افت مشخصات است لازم بنابراین. است سیال تخلیه برای

 شود محاسبه

.کند می محدود را شیر در روغن حجم سوپاپ، فلنج داخلی های دیواره و عامل دیسک

 

 یم تعیین عملیاتی دیسک شدن باز زمان به بسته را روغن حجم جریان یک تخلیه و اگزوز سرعت های بخش

 شدن باز های منحنی به اگزوز مختلف های سرعت ادغام با فشار مرحله هر برای شده تخلیه روغن جریان. کنند

 .شود می محاسبه فشار تخلیه شیر

 تخلیه آن محیط کل در همگن روشی به را سیال فشار کاهش شیر که کندمی فرض SERGI تحقیقات دپارتمان

 .کرد بهمحاس فشار تخلیه شیر خروجی و ورودی بین برنولی فرمول از استفاده با توان می را فشار تلفات. کندمی

 



 :شود می تعیین زیر فرمول با انرژی تلفات

 

سیال  جریان شرایط تحت موارد همه. شود می محاسبه)سیال( جریان نوع به توجه با خطی فشار افت نسبت

 گیرند می قرار مطالعه مورد آشفته

 کند می تعیین فشار فشار در را روغن سرعت میانگین حجم و جرم بقای معادلات تفکیک

 :شیر خروجی

 

 می تعیین را روغن جریان عامل، دیسک شدن باز زمان به بسته تخلیه، های بخش خروجی در اگزوز سرعت

 .کند

 

 

 گیری نتیجه 303

 زیادی حد تا را جریان که شود می توجهی قابل فشار تلفات به منجر "U" شکل هندسه و فشار تخلیه شیر طراحی

 درصد 51 تنها باز نیمه فشار تخلیه شیر یک تخلیه سطح. کند می مهار را مخازن از روغن خروج و دهد می کاهش

جریمه)خطرناکتر  بسیار شدن باز تاخیر به منجر همچنین فنر اینرسی. دهد می نشان را آن سطح حداکثر از

 .شود می میشود(



 یا بماند باقی عیب اگر بنابراین شود، می بسته یابد می کاهش فشار که هنگامی فشار کاهش دریچه این، بر علاوه

 .دهیم می ترجیح را دوم حد از بیش فشار یابد، ادامه گاز تولید

 یم تخلیه معیوب ترانسفورماتور پوشش روی بر اشتعال خود گازهای و آلاینده های روغن که است ذکر به لازم

 .شوند می تاسیسات اجزای سایر به آتش انتشار باعث نتیجه در و شوند

 

 ترانسفورماتور محافظ دینامیک مطالعه 4

 ارائه 405

 تجزیه آن. بود هیدرولیکی و مکانیکی محدود اجزای تحلیل شامل کامل مطالعه یک موضوع ترانسفورماتور محافظ

 تخلیه لطو در انرژی تلفات و فشار گرادیان به توجه با را سیستم پاسخ زمان شدن، باز تابع محدود المان تحلیل و

 .کند می تعیین روغن

 

 

 ترانسفورماتور محافظ فشار کاهش مجموعه: 0 شکل

Isolation valveستمسی به تخلیه بخش کنترل حفظ منظور به که است خلاء ضد دروازه شیر یک ایزوله شیر 

 .است شده یکپارچه

 ای نگهداری و تعمیر نصب، حین در ترانسفورماتور محافظ از را ترانسفورماتور تا کند می فراهم را امکان این  

 .کنید جدا میدانی عملیات



absorberحلقه و خلاء نگهدارنده کننده تقویت داخلی های حلقه دارای که است موجی 3 دم یک کننده جذب 

 ارگیپ دیسک به شده منتقل مکانیکی تنش عنصر این. است حد از بیش فشارهای برای بیرونی نگهدارنده های

 .دهد می کاهش را لوله انبساط یا ترانسفورماتور ارتعاشات توسط

Rupture disk هنقط. است شده تقویت خلاء در ایستادن برای و شده ساخته زنگ ضد فولاد از پارگی دیسک 

 پیش از اتعملی مقدار به فشار که هنگامی. است متفاوت آن کاربرد به بسته دیسک پارگی عملیاتی فشار تنظیم

 .دهد می کاهش را ترانسفورماتور و شود می باز پارگی دیسک رسید، شده تنظیم

Depressurization setsupport راث در که شده تخلیه گاز و نفت مخلوط کردن فعال با فشارزدایی محفظه 

 .کند می کمک فشار کاهش به "شاخه" اثر گونه هیچ ایجاد بدون شود می ایجاد عایق پارگی

 محاسبات 400

 ترانسفورماتور محافظ اینرسی 40005

 یا گونه به فشار رفع مجموعه یکپارچه پارگی دیسک مخزن، انفجارهای ترین نامطلوب از جلوگیری منظور به

 001 تا 201 بین زمانی بازه در سولاسیون، گسیختگی دنبال به که فشار، گرادیان به بسته که است شده طراحی

 .شود می باز کامل طور به ثانیه میلی

 تواند می آن ردکارب به بسته ترانسفورماتور محافظ برای زنگ ضد فولادی دیسک پارگی عملیاتی فشار تنظیم نقطه

 خارج خزنم از را اضافی مایع و شود می باز عملیاتی فشار تنظیم نقطه به رسیدن با پارگی دیسک. باشد متفاوت

 .کند می

 .شد مشخص آزمایشات و ها سازی شبیه محاسبات، سری یک از پس SERGI پارگی دیسک عملکرد

 اریاجب شدید، خطاهای به متوالی تانک انفجار از جلوگیری هدف با حفاظتی، مفهوم بهترین تعیین برای این  

 است شده ارائه اینجا در انرژی تلفات محاسبه جزئیات با همراه اصلی نتایج فقط. است بوده

 

 

 


