:موضوع
MCC CORE L10  در تابلوSEPAM-S20 دالیل عملکرد رله
SWG-COR-M10,M20  در تابلو7SJ80 و رله

www.petronir.com

Page 1 of 7

 .1شرح واقعه:
براساس اطالعات دریافتی  ،کلید ورودی تابلوی  ، MCC CORE L10بنابه دالیل نامعلومی باز ( )OPENشده است .با توجه
به اینکه هر دو فیدر تغذیه پمپهای روغن مربوط به روغن کاری کمپرسور  SEAL GASروی این تابلو واقع شده اند ،این
مورد منجر به خاموش شدن این پمپ ها شده است( .برداشت میدانی)
با خاموشی پمپ های مذکور  ،روغن کاری روی کمپرسور جهت کنترل دمای روغن ،متوقف شده است و در نتیجه دمای
بیرنگها و دمای بدنه کمپرسور افزایش یافته است .از طرفی فرمان قطع اضطراری از طرف  ، DCSبه فیدر فشار متوسط
تغذیه کننده کمپرسور صادر شده است ،ولی فرمان قطع منجر به باز شدن کلید نشده است .لذا کلید فشار متوسط ورودی
( )INCOMINGتوسط اپراتور بصورت دستی باز شده است و کلید از تابلو  RACK-OUTگردید .در زیر بررسی نمودارهای
()C-GRAPHثبت شده در رله های حفاظتی  ،جهت بررسی رخداد ارائه شده است.

 .2بررسی منحنی های جریان در رله: SEPAM- S20
بررسی جریان نول  :مطابق شکل زیر  ،جریان موثری با دامنه  25آمپر در فرکانس  50هرتز از نقطه نوترال عبور میکند.
با توجه به دامنه پایین جریان ،ممکن است ،این جریان برگشتی در نقطه نوترال در شرایط عادی باشد.

بررسی جریان فازها :در شکل زیر جریانهای موثر فازهای  I3,I2,I1آمده است .در فاز  I2,I1همانطوریکه در شکل مشخص
شده است  ،ماهیت جریانها  ،در فرکانس  50هرتز نمی باشد و اغتشاشات زیادی در جریان نمایش داده شده است .در فاز
 ، I3مقدار موثر جریان برابر  10آمپر می باشد ولی شکل موج آن نیز در فرکانسی غیر از  50هرتز می باشد.
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 .3بررسی عملکرد فانکشن های حفاظتی در رله: SEPAM- S20
هیچگونه عملکردی در رله  sepam-s20ثبت نشده و لذا می توان گفت در صورت قطع فیدر عاملی غیر از وقوع اتصال
کوتاه سبب قطع برق در این تابلو شده است.
 .4بررسی عملکرد قطع جریان در فشار متوسط :
نوع رله 7Sj804 :
نام تابلو SWG-COR-M10,M20 :
با توجه به خاموش شدن موتورهای پمپ روغن ،عمل قطع برق در موتور کمپرسور فشار متوسط نیز باید توسط سیستم کنترل انجام شود .با
توجه به گزارشات شفاعی ،این عمل بصورت دستی با فشردن کلید قطع اضطراری ) (Emergency Stopبر روی تابلو نیز صورت گرفته
است ،اما به دلیل ایراد مدار فرمان دستور قطع اعمال نشده و بریکر مذکور قطع نمیشود .لذا عمل قطع از طریق کلید ورودی تابلو بصورت دستی
انجام میگیرد .اطالعات ثبت شده در رله  7sj80در ورودی تابلو فشار متوسط نیز در زیر نمایش داده شده است.
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در نمودارهای زیر مقدار موثر جریان عبوری در ورودی تابلو  SWG-CORE L10,L20نمایش داده شده است.
افزایش جریان بصورت موقت ناشی از افت ولتاژ در زمان قطع بریکر
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افت ولتاژ در زمان کوتاه در حین قطع بریکر ورودی تابلو

همانطور که در نمودارهای مذکور نمایش داده شده است اضافه جریان های گذرای ناشی از افت ولتاژ در حین قطع جریان بریکر ثبت شده است.
در زیر نحوه عملکرد فانکشن های حفاظتی و دستور تریپ رله نیز نمایش داده شده است .بر این اساس به وضوح مشخص است که عمل قطع
جریان برق توسط هیچکدام از فانکشنهای حفاظتی صورت نگرفته و تنها پس از طی زمان  3ثانیه بعد از قطع برق توسط بریکر ،فانکشن
 under voltageعملکرد داشته است.
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پیک آپ فانشکن  under voltageپس از قطع برق توسط بریکر

دستور تریپ فانشکن  under voltageپس  3ثانیه بعد از قطع برق توسط بریکر

نتیجه:
پس از بررسی رخدادهای ثبت شده در رلههای حفاظتی نتایج زیر ارایه میشود.
 -1هیچگونه خطای اتصال کوتاهی در باس فشار ضعیف اضطراری رخ نداده است و عامل قطع احتمالی جریان برق وقوع خطا نیست.
 -2در باس فشار ضعیف وجود اغتشاشات شدید رویت شد دالیل متعددی همچون امکان وجود جریان های سرگردان در سیستم زمین
می تواند می تواند علت وجود چنین اغتشاشاتی باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
 -3دستور قطع توسط کلید قطع اضطراری ) (Emergency Stopباید بصورت مستقیم بریکر اعمال گردد .نقص در مدارات فرمان
میتواند هزینه های مالی و جانی را به همراه داشته باشد .لذا توصیه میشود ،چک و اصالح مدارات فرمان و بررسی پیکرهبندی رلههای
حفاظتی در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.
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