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 مقدمه
بااستفاده ازتپ چنجرهای زیربارنسبت ولتاژترانسفورماتورباافزودن یاکاستن تعداددورها بصورت 

تپ چنجرهادرترانسفورماتوربسیارنقش حیاتی دارندچراکه بسیاری .پله ای قابل تغییراست

موجوددرترانسفورماتورهاناشی ازشکست درتپ چنجرهاست واین هم بیشتربه ازشکست های 

خاطراین است که تپ چنجرها مدام درحرکت اندولذادرمعرض آسیب بیشتری 

لذابایستی بااستفاده ازروش هایی وقوع شکست درتپ چنجرهاراپیش بینی کنیم تاقبل .قراردارند

لذابااستفاده ازاین روش هاتنها تپ .نماییمازاینکه شکستی درآن اتفاق بیفتدآنراازمدارخارج 

چنجرراازمدارخارج می نماییم وترانسفورماتورآسیبی نمی بیندامااگرشکست درتپ چنجراتفاق 

بیفتددراینصورت ترانسفورماتورنیزدچارشکست میشودولذادراین حالت تپ 

 .چنجروترانسفورماتورهردوآسیب می بینند که این اتفاق بسیارزیان آورخواهدبود

دراین پروژه ابتدابااصول کاروساختمان کلیدتپ چنجرآشنامی شویم وسپس بااستفاده ازروش 

DRMهم چنین .وروش آشکارسازی امواج آکوستیکی عیب یابی کلیدتپ چنجرراانجام می دهیم

توضیحات مختصری درمورددیگرروش های معمول تست تپ چنجرهای زیربارازجمله روش 

 .وروش اندازه گیری جریان موتوردرایومی دهیمDGAکلیدوروشاندازه گیری مقاومت استاتیکی 
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:فصل اول  

 :آشنایی بااصول کاروساختمان کلیدتپ چنجر
با افزودن یا کاستن تعداد دورها بصورت پله  با یک تپ چنجر زیربار نسبت ولتاژ ترانسفورماتور

به این منظور یک ترانسفورماتور با یک سیم پیچی تپ مجهز می شود و این . ای قابل تغییر است

اوالً . انجام میدهدتپ چنجر دو عمل اساسی . می شوندتپ ها به پایانه های تپ چنجر وصل 

می کند، ثانیاً بدون قطع جریان « انتخاب»اتصال تپ های ترانسفورماتور را در شرایط مدار باز 

ساده ترین نوع تپ . «برمی گرداند»می کند یا « منتقل»گذرنده توان را به تپ انتخاب شده 

ولی . چنجر زیر بار یعنی کلید انتخاب کننده، این دو عملکرد را در یک وسیله ترکیب می کند

 .اننده به طور مجزا استفاده می شوددر توان های باالتر، از انتخاب کننده تپ و کلید برگرد

انتخاب تپ می تواند بدون انتخاب کننده . ساختارهای متنوعی برای سیم پیچ تپ وجود دارد

تغییر وضعیت یعنی به صورت خطی، یا با انتخاب کننده تغییر وضعیت یعنی به دو صورت 

ستاره در شکل  اساس اتصال تنظیم کننده خطی یا اتصال. ظریف باشد/معکوس ساز یا درشت

ب کننده تپ می تواند بصورت انتخاب کننده چند اساختار مکانیکی انتخ. ارائه شده است(1-1)

 .مسیره منفرد یا دوتایی طراحی شود

 
 اساس اتصاالت سیم پیچی ترانسفورماتورتنظیم کننده ولتاژبااتصال ستاره(1-1)شکل
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انتقال جریان بار از تپ در حال اتصال به تپ از پیش انتخاب شده توسط یکی از دو روش 

. که اساساً در آمریکا ستفاده می شود انجام می شود( متناوب)مقاومت انتقالی یا راکتور انتقالی 

ت یک ولتاژ بازیافتی جریان بار، تحبعد از انتخاب تپ از یک کلید برگرداننده جهت قطع و وصل 

 .ه مقدارش در همان حد ولتاژ بین دو تپ است، استفاده می شودک

 :تپ چنجر زیربار مقاومتی با سرعت باال 1-1

زیربار مقاومتی با سرعت باال یا به صورت یک انتخاب کننده تپ و کلید برگرداننده، و تپ چنجر 

یا به صورت یک کلید انتخاب کننده به عنوان وسیله ای دارای قابلیت ترکیبی از قبیل انتخاب 

حالت دوم برای سازنده اقتصادی تر . کننده تپ و کلید برگرداننده می باشد، طراحی می شود

حدودیت های ذاتی خاصی کاربردهای آنرا فقط به ترانسفورماتورهای با اندازه های است، اما م

کیلوولت و جریان نامی گذرنده  123کوچک و یا متوسط و با ماکزیمم ولتاژ تجهیزات در حدود 

این نوع فقط در یک محوطه به همان صورتی که . آمپر محدود می کند 611تا  511در محدوده 

لذا قوس های تولیدی نه تنها با قسمتهای مکانیکی، بلکه با . اخته شودذکر شد، می تواند س

کاری کلید انتخاب کننده در اصول . بخش های عایقی بخش فشار قوی نیز در تماس هستند

 .نشان داده شده است(1-1-1)شکل

 
 طرح اساسی تپ چنجرزیربارازنوع کلیدبرگرداننده(1-1-1)شکل

 

اب کننده تپ و یک کلید برگرداننده برای هر کاربردی تا چنجر زیر بار شامل یک انتخ تپ

در خطوط با حداکثر ولتاژ  کاربردهایی. باالترین مقادیر نامی ترانسفورماتورها قابل استفاده است

یک تپ  (1-1-2)شکل . آمپر مشاهده شده اند 4511کیلوولت و جریانهای گذرنده نامی  362

 .چنجر زیر بار از نوع انتخاب کننده تپ و کلید برگرداننده را نشان می دهد
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 طرح اساسی یک تپ چنجرزیربارازنوع انتخاب کننده تپ وکلیدبرگرداننده(1-1-2)شکل

 

ر دو پله صورت می در تپ چنجر زیر بار نوع کلید برگرداننده و انتخاب کننده تپ، تغییر تپ د

پیش انتخاب شده و توسط انتخاب کننده تپ بدون بار  ازی که زیر بار است،تپ تپ مجاور. گیرد

پس از آن کلید برگرداننده، جریان را از تپی که زیر بار است به تپ پیش انتخاب شده . می شود

. نیروی الزم برای انجام کامل عملیات تغییر تپ به وسیله موتور تأمین می شود. منتقل می کند

ه تپ را با سرعت کمی از طریق جعبه دنده های جنوا به حرکت وا می دارد و موتور انتخاب کنند

همزمان یک دستگاه ذخیره کننده انرژی مانند یک فنر را می پیچاند وقتی فنر به طور کامل 

 .پیچانده شود، این فنر کلید برگرداننده را فعال می کند

میلی ثانیه بسته به نوع و طرح  61تا  41در حدود )سریع فنر منجر به یک زمان انتقال  تخلیه

می گردد و آزاد شدن فنر باعث می شود که کلید برگرداننده با سرعت باالیی ( تپ چنجر زیر بار

در حین این عمل مقاومتهای انتقالی . جریان را از تپ زیر بار به تپ انتخاب شده منتقل کند

میلی ثانیه، بسته به نوع و  31تا  21برای جلوگیری از اتصال کوتاه تپ ها برای زمانی در حدود 

کل زمان یک عمل تغییر تپ بین شروع اولیه از مکانیزم . طراحی، به مدار وارد خواهند شد

 .ثانیه است 11تا  3حرکت موتور و کامل شدن عمل توسط کلید برگرداننده در محدود 

 توالی کلید زنی1-1-1

دو روش برای انجام عمل تغییر تپ با در نظر داشتن شرایط کاری  IEC60214طبق استاندارد

عبارات . یعنی روش سیکل پرچم معمولی و روش سیکل پرچم سه گوش وجود دارد تاکتهاکن

سیکل پرچم معمولی و سیکل پرچم سه گوش از دیاگرامهای برداری که نشان دهنده تغییر 

. پ به تپ مجاور می باشند استخراج شده اندولتاژ خروجی ترانسفورماتور هنگام حرکت از یک ت

امروزه سیکل پرچم معمولی، متداول ترین روش مورد استفاده در مورد کلیدهای برگرداننده و 

مزیت این روش آن است که در حین کارکرد تپ چنجر زیر بار در . کلیدهای انتخاب کننده است

 .شرایط اضافه باری، ماکزیمم قابلیت اعتماد را دارد

کنتاکتهای کلید برگرداننده و اسلوگرام توالی کلیدزنی طبق روش  اصول آرایش(1-1-3)ل شک

کلید برگرداننده بصورت سیستمی با . را نشان می دهد( متقارن)سیکل پرچم معمولی 

 .کنتاکتهای ثابت و متحرک طراحی شده است
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روش سیکل پرچم معمولی )کلیدزنیطراحی کنتاکتهای کلیدبرگرداننده واسیلوگرام توالی اصول (1-1-3)شکل

 (متقارن

 (MA,B)کنتاکت های اصلی 

بدون امپدانس انتقالی بین سیم پیچ ترانسفورماتور و  مجموعه ای از کنتاکتهای حامل جریان

این کنتاکتها هیچ جریانی سوئیچ نمی کنند و معموالً از مس یا ترکیب مس و . کنتاکتها هستند

عه کنتاکتها اغلب در تپ چنجرهای زیر بار با جریان گذرنده این مجمو. نقره ساخته می شوند

 .پایین وجود ندارند

 (MSA,B)کنتاکتهای کلیدزنی اصلی 

. از کنتاکتها بدون امپدانس انتقالی بین سیم پیچ ترانسفورماتور و کنتاکتها هستندمجموعه ای 

تنگستن ساخته می  -مساین کنتاکتها جریان را قطع و وصل می کنند و معموالً از جنس آلیاژ 

در مواردی که کنتاکتهای اصلی وجود ندارند کنتاکتهای کلیدزنی اصلی از جنس مس . شوند

 .ساخته می شوند

 (TA,B)کنتاکتهای انتقالی 

این کنتاکتها جریان را وصل . انتقالی وصل می شوندمجموعه ای از کنتاکتها که سری با امپدانس

 .تنگستن ساخته می شوند -آلیاژ مسو قطع می کنند و معموالً از جنس 

کلیدزنی یک عمل تغییر تپ با استفاده از یک کلید برگرداننده و انتخاب کننده تپ در توالی 

عمل . در این شکل کنتاکتهای اصلی نمایش داده نشده اند. ارائه شده است (1-1-4)شکل 

این عمل . نمایش داده شده است(c-1-1-4)تا(a-1-1-4)انتخاب کننده تپ درشکل های 

عمل کلید . ثانیه انجام می شود 11تا  3دارای سرعت کمی بوده و توسط مکانیزم موتور بین 

نشان داده شده است، دارای  (i-1-1-4)تا  (d-1-1-4)که در شکل ( مکانیزم فنری)برگرداننده 

 .یردمیلی ثانیه انجام می گ 61تا  41سرعت باالیی بوده و در زمانی بین 

از یک سمت به یکی از دو انتخاب ( Bو  Aسمت های )انتهایی کلید برگرداننده دو موقعیت 

سمت دیگر کنتاکتهای کلید برگرداننده به . متصل هستند( کنتاکتهای فرد یا زوج)کننده تپ 
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توالی کلیدزنی، در حالیکه کلید برگرداننده، همانطوری که در . پایانه خروجی متصل می باشد

. ، شروع می شودنشان داده است، در یکی از موقعیت های انتهایی قرار دارد (a-1-1-4)شکل 

جریان  (MA)کنتاکتهای اصلی طرفین . نیز نشان داده شده است (1-1-3)این حالت در شکل 

 3یک تپ چنجر زیر بار را که تپ شماره  (a-1-1-4)برای مثال شکل . را از خود عبور می دهند

در ابتدا، کنتاکت متحرک انتخاب کننده تپ در شرایط . را نشان می دهد آن در سرویس است

 ((c-1-1-4و  ((b-1-1-4این موضوع در شکلهای. رکت می کندح 4به تپ  2بدون بار از تپ 

هنگامیکه انتخاب کننده تپ به تپ از پیش انتخاب شده برسد، کلید برگرداننده . دیده می شود

 .فعال خواهد شد

ن داده شده نشا (i-1-1-4)تا(d-1-1-4)ملکرد کلید برگرداننده در شکلهای مراحل مختلف ع

توالی کلیدزنی کلید برگرداننده با باز شدن  دیده می شود که(1-1-3)با مراجعه به شکل. اند

پس از بسته شدن کنتاکت  (d-1-1-4) در شکل. شروع می شود Aاز سمت  MAکنتاکت اصلی 

اتصال )خارج از مدار است  MSAهنوز از طریق کنتاکت کلیدزنی اصلی  RA، مقاومت TAانتقالی 

باز می شود که  (c-1-1-4)طبق شکل  MSAسپس کنتاکت کلیدزنی اصلی (. کوتاه شده است

 . است(1-1-3) اسیلوگرام شکلدر 2این موضوع قابل مقایسه با زمان 

ی کنتاکت کلیدزنی اصلی تا زمان قطع جریان عبوری، که در اولین صفر جریان پس از جدای

رخ میدهد، کنتاکتهای کلیدزنی اصلی جدا شده از  (1-1-3)دراسیلوگرام شکل  3یعنی زمان 

 RAاز مقاومت  ILپس از شکست قوس، جریان گذرنده . طریق یک قوس به هم متصل می شوند

 :بصورت زیر است MSAولتاژ بازیافتی در کنتاکتهای باز . عبور می کند

        
        

این مرحله همان است که  (f-1-1-4)یعنی شکل  TBقدم بعدی بسته شدن کنتاکت انتقالی 

تقسیم شده و یک  RBو  RAحال جریان گذرنده بین . است (1-1-3)دراسیلوگرام شکل  4زمان 

میزان جریان چرخشی توسط ولتاژ پله و مقاومتهای انتقالی . جاری می شود   جریان چرخشی 

 .شده اند به صورت زیر تعیین می شودکه بصورت سری متصل 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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را هنگام آسیب رسیدن به کنتاکت های انتخابگر متغیر، که به دلیل اثر  DRMحساسیت باالی 

 .دوره ی طوالنی است، نشان می دهند

 

 
 25شکل 

 
رابرای کنتاکت های کهنه نیازمندبه DRMبه ترتیب الگوی جریانی (3-11-11-3)و(3-11-11-2)شکل های

 نشان می دهندoverhaulتعمیرقبل وبعداز

 

 :نتیجه گیری12-11-3

. مدنظر قرار گرفت OLTCبرای تعیین وضعیت کنتاکت ها در یک  DRMدر این جا عملکرد 

شکل گیری الیه ی روغنی : مورد آزمایش قرار گرفتمکانیزم های مختلفی برای کنتاکت ها 

روی سطح کنتاکت، کوکینگ در مکان هایی با دمای باال که به دلیل عبور جریان بار اتفاق می 

 .افتد و وضعیت کنتاکت در هنگام جرقه

 :این موارد را می توان به صورت زیر لیست کرد
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را قادر می سازد تا داده های  ارزیابی مدلینگ و آزمایشگاهی در طی این فرآیندها ما (1

آزمایشات را تحت شرایط کنترل شده جمع آوری کنیم که این برای بدست آوردن 

 .مفید می باشد DRMدانش بیشتری از سیستم عملکرد 

2) DRM  نسبت به اندازه گیری های مقاومت استاتیکی اطالعات کامل تری از وضعیت

 .کنتاکت ها به ما می دهد

3) DRM پایین می تواند در همان مراحل ابتدایی فرآیند دوره  ریان تستانجام شده با ج

 .ی طوالنی اشکاالت کوچک در سطح کنتاکت را برای ما آشکار گرداند

ارزیابی های آزمایشگاهی نشان می دهد که الیه ی روغنی شکل گرفته ی نازک توسط  (4

DRM یم نمی تواند آشکارسازی شود در حالی که شکل گیری ضخیم و کوکینگ ضخ

 .با دقت می توانند شناسایی شوند

5) DRM  هنگامی که از یک مقاومت انتقال استفاده می کند می تواند به دلیل افزایش در

 .طول زمان، پوشش کنتاکت های جرقه زده را تشخیص دهد

های مسن قابل OLTCارزیابی های آزمایشگاهی همانند ارزیابی های مدلینگ روی  (6

یک ابزار مؤثر برای آشکارسازی وضعیت کنتاکت های  DRMتعمیر، نشان می دهد که 

OLTC می باشد. 

 «Iجدول »

 کمیت اندازه گیری شده تشخیص داد OLTCمشکالتی که می توان در یک 

 لرزشی آکوستیک OlTCمشکالت مکانیکی در تمام قسمت های 

افزایش مقاومت کنتاکت در جریان های به کار رفته 

های نوع OLTCدر وضعیت های مختلف تپ در 

 راکتوری

 دما

کربن پیرولیتیکی روی کنتاکت ها و جرقه زدن و 

 درجه روغن

 گازهای غیرمحلول

 مقاومت استاتیکی دمای کنتاکت ها مربوط به ثر دوره طوالنی

دمای کنتاکت ها مربوط به اثر دوره ی طوالنی، 

 زمان های کلیدزنی و پوشش کنتاکت ها

 مقاومت دینامیکی

توان اکتیو تولیدی  رد مکانیزم درایو، مکانیزم شفتافزایش عملک

 توسط درایو موتور
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