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                                       Rele mühafizəsi haqqında anlayış 
    

    Rele mühafizəsi — sistemdə xəta müəyyən edilən zaman kəsicini dövrədən açan rele 
qurğusudur. İlk mühafizə releləri elektromaqnetik qurğular idi.Bu mühafizə releləri yüksək 
cərəyan, yüksək gərginlik, cərəyanın tərs axını, yüksək tezlik və aşağı tezlik kimi hallar müəyyən 
edilən zaman kəsicini dövrədən açır.  
     Elektroenergetika sisteminin ayrı-ayrı hissələrində, xüsusilə elektrik stansiyalarında, 

şəbəkələrdə istismar zamanı müxtəlif zədələnmələr və qeyri-normal iş rejimləri baş verə 

bilər.Zədələnmələr xüsusən qısaqapanmalar zamanı cərəyanın kəskin artması stansiya və 

yarımstansiya həcmində böyük termiki və dinamiki dağıntılara  səbəb olur. Qısaqapanma 

cərəyanlarının bu cür təsiri  bahalı olan elektrik avadanlığının sıradan çıxmasına və elektrik 

təchizatının pozulmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda qısaqapanma zamanı gərginliyin kəskin 

azalması müşahidə olunur ki, bu da enerji mənbələrinin və işlədicilərin normal işini 

pozur.O,paralel işləyən generatorları sinxronluqdan çıxarır və mühərriklərin dayanıqlı işini 

pozur. Əgər zədələnmə tez bir zamanda aşkarlanıb aradan qaldırılmasa ən qorxulu hal  ümumi 

sistem dayanıqlığının pozulması baş verə bilər.     

    Beləliklə rele mühafizəsinin əsas işi zədələnmələrin və qeyri-normal iş rejimlərinin aradan 

qaldırılması və  siqnallaşdırılmasıdır. 

    Zaman keçdikcə rele mühafizə qurğularının texniki istismar parametrləri daxili və xarici 
faktorların təsiri nəticəsində pisləşir. Məsələn: kontaklar tez-tez baş verən əməliyyatlar 
nəticəsində kobud və yanmış vəziyyətə düşə  və yaxud da ətraf mühitin təsiri nəticəsində 
çirklənə bilər, dolaqların və digər sxemlərin bütövlüyü  və  elektron hissələrin fəaliyyəti pozula 
bilər. 
   Bu da öz növbəsində mühafizənin səhv  işləməsinə  səbəb ola bilər.Ona görə də  rele 
mühafizəsi periodik olaraq  yoxlanmalı və lazımi hissələr təmir olunmalı və yaxud da 
dəyişdirilməlidir. 

                                  
Автоматик тякраrгошма 

 
          Енерэетика системинин истисмары эюстярмишдир ки, електрик шябякяляринин щава вя кабел 
хятляриндяки ГГ-лярин яксяриййяти дайаныгсыз олуб кечижи характер дашыйыр. Зядялянмиш дюврядяки 
эярэинлик итяркян зядя йериндяки изолйасийанын електрик мющякмлийи тез бярпа олунур вя дювря 
бахыш кечирилимядян йенидян ишя гошула билир. Она эюря дцнйа практикасында илк дяфя кечмиш 
ССРИ мяканында автоматик тякраргошма (АТГ) гурьулары ишлянмиш вя тятбиг олунмушдур 
(биргат вя икигат АТГ-ляр). Щава хятляриндя бир дяфя тясир едян АТГ-нин мцвяффяг иши 60-80%-я, 
кабел хятляриндя ися 50%-я чатыр. Ики дяфя тясир едян АТГ-нин 2-жи мцвяффяг иши хейли аз олуб 
15%-я чатыр. 3-жц дяфя тясир едян АТГ-нин 3-жц мявяффяг иши ися 1-3%-дян чох олмур.  
         АТГ гурьусу реле мцщафизяси иля ейни бир комплексдя ишляйир9.4.Автоматик тякраргошма  
Енерэетика системинин истисмары эюстярмишдир ки, електрик шябякяляринин щава вя кабел 
хятляриндяки ГГ-лярин яксяриййяти дайаныгсыз олуб кечижи характер дашыйыр. Зядялянмиш дюврядяки 
эярэинлик итяркян зядя йериндяки изолйасийанын електрик мющякмлийи тез бярпа олунур вя дювря 
бахыш кечирилимядян йенидян ишя гошула билир. Она эюря дцнйа практикасында илк дяфя кечмиш 
ССРИ мяканында автоматик тякраргошма (АТГ) гурьулары ишлянмиш вя тятбиг олунмушдур 
(биргат вя икигат АТГ-ляр). Щава хятляриндя бир дяфя тясир едян АТГ-нин мцвяффяг иши 60-80%-я, 
кабел хятляриндя ися 50%-я чатыр. Ики дяфя тясир едян АТГ-нин 2-жи мцвяффяг иши хейли аз олуб 
15%-я чатыр. 3-жц дяфя тясир едян АТГ-нин 3-жц мявяффяг иши ися 1-3%-дян чох олмур.  

АТГ гурьусу реле мцщафизяси иля ейни бир комплексдя ишляйir. 



 

W1 хяттиндя ГГ йаранаркян (шякил 9.3) щямин хяттин реле мцщафизяси ишляйир вя Г1 ачарыны ачыр, 
мцяййян тАТГ мцддятиндян сонра АТГ йенидян хятти гошур. Яэяр ГГ юзц ляьв 
олунмушдурса,о заман хяттин гошулмасы мцвяффяг олур вя о, ишдя галыр. Якс щалда, йяни ГГ 
дайаныглы олдугда реле мцщафизяси йенидян хятти ишдян ачыр вя ишчи персоналын зядялянмяни 
арадан эютцрдцйц анадяк ачылы галыр.  
       Ики дяфя тя сир едян АТГ хятти ишя гошмаг цчцн ики дяфя cящд едир.  
АТГ гурьусу мцяййян эюзлямя мцддятиня маликдир. О, мцщитин деионлашмасы тАТГ  > 𝑡𝑖𝑑 , 

щямчинин ачарын тякрар гошулмайа щазыр олмасы мцддятляри иля тя йин едилир. Адятян тАТГ=0,51 
сан олур.   

АТГ-нин оламсы шябякядя баш верян ГГ-нин ачылма мцддятини азалдыр. Мясялян, радиал 
хяттин яввялиндя няинки W1-и, щятта W2 вя W3-ц ящатя едян гейри – селектив жяряйан кясмяси 
гурашдырыла биляр. Гейри-селектив кясмя ишлядикдян сонра АТГ ишляйир вя електрик тяжщизаты бярпа 
олунур. Яэяр АТГ-нин иши мцвяффяг олмазса, о заман зядяли щисся МЖМ тяряфиндян ачылыр.  
      АТГ гурьусу хятт ачарынын гошулу вязиййятиндя хцсуси чеврижиляр васитясиля ишя гошулур 
вя 10-20 санийядян сонра ишлямяйя щазыр вязиййятдя олур. Бу мцддят гурьуда олан 
конденсаторун долма мцддяти иля мцяййян олунур.  
Ики тяряфдян гидаланан хятлярдя АТГ гурьусу синхронлашдырма шяртиня дя нязарят едя билир. 

Истисмарда гейри-синхрон тя сир едян АТГ-ляр дя вардыр.  

                                           

Реле мцщафизясинин вязифяси 
 

          Енерэетика системиндя електрик стансийаларынын аваданлыгларында, електрик шябякяляриндя 
вя ишлядижилярин електрик гурьуларында зядялянмяляр вя гейри-нормал реjимляр йарана билир. Баш 
верян зядялянмяляр яксяр щалда айры-айры елементлярдя cяряйанын хейли артмасы вя эярэинлийин 
кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси иля мцшащидя олунур. Артмыш cяряйан бюйцк мигдарда истилик 
йарадараг зядя йерини даьыдыр вя зядялянмямиш хятлярдян, аваданлыглардан кечяряк онларын 
тящлцкяли шякилдя гызмасына сябяб олур. Эярэинилйин ашаьы дцшмяси ишлядижилярин нормал иш 
реjимини позур, эенераторларын вя бцтювлцкдя енерэетика системинин паралел ишиня пис тясир 
эюстярир. Гейри-нормал реjимляр ися адятян эярэинлик, cяряйан вя тезлийин бурахылабилян 
гиймятдян мейл етмясиня эятирир. Тезлик вя эярэинлийин азалмасы ишлядижилярин нормал ишинин вя 
системин дайаныглыьынын позулма тящлцкясини йарадыр, эярэинлик вя cяряйанын йцксялмяси ися 
аваданлыг вя хятлярин зядялянмя горхусуну артырыр.  
Беляликля баш ерян зядялянмяляр системин вя ишлядижилярин ишини позур, гейри-нормал реjимляр ися 

зядялянмялярин йаранмасы вя йа системин ишинин позулмасы ещтималыны артырыр.  
      Енерэетика системинин нормал ишини тямин етмяк цчцн зядялянмиш щисся тез бир заманда 
ашкар олунмалы вя шябякядян ачылмалыдыр. Гейри-нормал реjимлярин тящлцкяли тясиринин гаршысыны 



алмаг цчцн ися нормал реjимдян кянара чыхмалар вахтында ашкар олунмалы вя лазыми тядбирляр 
эюрцлмялидир (мясялян, cяряйан артаркян азалдылмалы, эярэинлик азаларкян артырылмалы вя с.).  
Бунунла ялагядар олараг эюстярилян ямялиййатларын йериня йетирилмясини, енерэетика системи вя 
онун айры-айры елементляринин мцщафизясини тямин едян автоматика гурьуларынын йарадылмасы вя 
тятбиги зярурилийи йараныр.  
      Яввяляр мцщафизя апараты кими ярийян горуйуcулар тятбиг олунурду. Анcаг електрик 
гурьуларынын эцcц вя эярэинлийинин йцксялмяси, коммутасийа схемляринин мцряккябляшмяси 
беля мцщафизянин кифайят етмямясиня сябяб олмуш вя хцсуси автоматларын - релелярин кюмяйи 
иля мцщафизя гурьулары йарадылмыш вя реле мцщафизяси адыны алмышдыр.  
     Реле мцщафизяси електрик автоматикасынын ясас нювцдцр вя реле мцщафизяси олмадан 
енерэетика системинин нормал вя етибарлы иши мцмкцн дейилдир.  
Реле мцщафизяси зядялянмя йаранаракян системин зядяли щиссясини ашкара чыхарыр вя лазыми 
gцc ачарларына команда веряряк ону системдян ачыр. Гейри-нормал реjимляр заманы ися 
позулманын характериндян асылы олараг ямялиййатлар апарыр, нормал реjими бярпа едир вя йа 
нювбятчи персонала сигнал верир.  
Мцасир електрик системляриндя реле мцщафизяси, нормал реъими вя ишлядижилярин гидаланмасыны тез 

бир заманда автоматик бярпа едян електрик автоматикасы иля сых баьлы олур. Беля автоматика 

гурьуларына автоматик тякрар гошманы (АТГ), ещтиййатда олан гида мянбяляринин вя 

аваданлыгларын гошулма автоматларыны (ЕАГ), тезлийя эюря йцксцзляшдирмя автоматларыны (ТЙА) 

вя с. мисал эюстярмяк олар. 

  

                                  Эенераторларда зядялянмяляр вя гейри-нормал реjимляр  
 
        Эенераторларда ашаьыдакы зядялянмяляр вя гейри-нормал реjимляр йарана билир:  

Зядялянмялярин нювляри:  
- фазаларарасы гысагапанма;  
- бир фазанын сарьылары арасындакы гапанма;  
- бир фазанын эювдяйя гапанмасы;  
- ротор дюврясиндя эювдяйя икигат гапанма.  
Гейри-нормал реjимлярин нювляри:  

- хариci  гысагапанманын ифрат cяряйанлары;  

- ифрат йцклянмя;  
- гейри-симметрик гысагапанмаларда вя натамам фаза реjимляриндя статор cяряйанларынын  
гейри-симметриклийи;  
- йцклярин кяскин ачылмасы заманы эярэинлийин йцксялмяси.  
 
 

                                Эенераторларын узунуна диференсиал мцщафизяси  
 
       Эенераторларда фазаларарасы гысагапанмадан ясас мцщафизя узунуна диференсиал 
мцщафизядир. Беля мцщафизянин схеми шякил 4.1-дя эюстярилмишдир.  
Мцщафизя хариcи гысагапанмаларда ишлямямялидир. Бунун цчцн:  

 

 Im.i > Iq.b.max                                                         (4.1) 

 
шярти юдянмялидир.  
Гейри-баланс cяряйанларынын гиймяти cяряйан трансформаторларынын (CT) характеристикаларынын 

ейнилийиндян, мцщафизя голларынын мцгавимятиндян, щямчинин CT-нин 1-cи тяряф cяряйанындан 

асылы олур вя бу кямиййятлярин артмасы иля артыр.  
Мцщафизянин ишлямя cяряйаны практики олараг ашаьыдакы ифадя иля тяйин едилир:  

 



                                            (4.2) 

 
 
бурада кс=1,2 - сазлама ямсалы; кa -  апериодик топлананыны нязяря алан ямсал; кey =1,5÷ 1  

CT-nin характеристикаларынын ейнитиплилик ямсалы;  𝜀 -CТ-нин хятасы;  
  

                                      

                             Шякил 4.1. Эенераторларын узунуна диференсиал мцщафизяси  
 
        Диференсиал мцщафизя тез vя təsиредян мцщафизя олуб эюзлямя вахты олмадан ишляйир, онун 
селектив иши схемин юзц иля тямин олунур. Щяссаслыьы артырмаг цчцн cяряйан релеси тездойан CТ 
иля гошулур, бу, гысагапанма cяряйанынын тяркибиндяки апериодик топланан чох олдугда практики 
олараг мцщафизяни ишлямяйя гоймур. Бу заман гябул едилир. Ka = 1  
       Мцщафизянин голларындакы нагиллярдя гырыг олдугда фазалардан бириндяки реледя эенераторун 
йцк жяряйанына уйьун жяряйан йараныр вя мцщафизянин йанлыш ишлямясиня сябяб олур. Бундан 
горунмаг цчцн ПТ-40 релеси тятбиг олунур вя мцщафизянин ишлямя жяряйаны беля гябул едилир:  

                                                                    Im.i = 1,3 ∙ Ig.nom                       (4.3) 

 

    Тябиидир ки, бу щалда мцщафизянин щяссаслыьы азалыр. Мцщафизядя ПЩТ-565 типли реледян 

истифадя олундугда ися: 

  (4.4) 

       Мцщафизянин щяссаслыьы шябякядян ачылан эенераторун чыхышларындакы 2-фазалы 
гысагапанма cяряйанына эюря йохланылыр. Електрик гуьуларынын гурулуш гайдаларына (ЕГГГ)  

                                                            эюря олмалыдыр. 
Гейд едяк ки, узунуна диференсиал мцщафизя бир фазанын сарьылары арасында гапанма 

олдугда, щямчинин эенераторун нейтралына йахын нюгтялярдя 3-фазалы гысагапанма олдугда 
(юлц зонасы) ишлямир. Анcаг практикада нейтрала йахын нюгтялярдя гысагапанма щаллары 
мцшащидя олунмамышдыр. Она эюря дя юлц зонасыны арадан галдырмаг цчцн щяссаслыьы 
йцксялтмяйя ещтийаж галмыр.  
 
                         

                             Бир фазанын сарьылары арасындакы гапанмадан мцщафизя  



 
Беля мцщафизя статор долаглары ики паралел будагдан ибарят олан эцclц эенераторларда 

тятбиг олунур (шякил 4.2).  

 

Шякил 4.2. Бир фазанын сарьылары арасындакы гапанмадан мцщафизянин схеми 

Нормал вя хариcи гысагапанмаларда долагларын нейтралыны бирляшдирян хятдян анcаг гейри-
синусоидаллыг вя гейри-симметриклик нятижясиндя йаранан cяряйан щармоникалары ахыр. КАЗ 
сцзэяcи бу cяряйанлары мцщафизя дюврясиня дахил олмаьа гоймур. Сарьыларарасы гапанма 
олдугда зядялянмиш фаза контурунда ясас тезликли бярабярляшдириcи е.щ.г. вя cяряйан (Еб вя Iб) 
йараныр, реледян Iр= Iб/кI cяряйаны ахыр.  

Iб > Iм.и олдугда мцщафизя ишляйир. Гапанан сарьылар сайы аз олдугда, бярабярляшдириcи cяряйан 
аз алыныр. Бу да мцщафизянин юлц зонасы олдуьуну эюстярир. Реленин ишлямя cяряйаны хариcи 
гысагапанмада гейри-баланс cяряйанларына эюря тяйин едилир.  
Мцщафизя ротор дюврясиндя икигат йерля гапанма олдугда сящв ишляйя билир. Буну арадан 

галдырмаг цчцн КТ заман релеси tg = 0,5÷ 1san. эюзлямя мцддяти иля ишляйир. 

 

Хариcи гысагапанмаларын ифрат cяряйанындан вя ифрат 
йцклянмялярдян мцщафизя 

    
   Беля мцщафизянин схеми шякил 4.3-дя эюстярилмишдир 



                 

                     Шякил 4.3.Хариcи гысагапанмаларын ифрат cяряйанындан вя ифрат йцклянмялярдян              
                                     мцщафизянин схеми  
 
       Симметрик гысагапанмаларда эенераторун cяряйаны артыр вя эярэинлийи азалыр, ифрат 
йцклянмя заманы ися cяряйан практики олараг дяйишмяз эярэинлик шяраитиндя артыр. Бу щал 
симметрик гысагапанма вя ифрат йцклянмядян мцщафизянин йериня йетирилмясиндя истифадя 
олунур.  

Симметрик гысагапанмаларын ифарт cяряйанындан мцщафизя КА2, КВ, КЛ1, КТ2, КЩ вя 
КЛ2 релеляринин кюмяйи иля щяйата кечирилир. Гысагапанма йаранаркян КА2 cяряйан вя КВ 
минимал эярэинлик релеси ейни заманда ишляйир. Бу заман КЛ1 релесинин контактлары васитясиля 
КТ2 заман релеси цчцн дювря йараныр вя мцщафизянин селективлийини тямин едир. Мцщафизя Г 
ачарыны вя САС-ы ачыр.  
       Мцщафизянин ишлямя эярэинлийи:   

                                          

КА2  релесинин ишлямя cяряйаны: 

         

                КТ2 релесинин эюзлямя вахты:  

                

 

 

бурада тб.мах - эенератор эярэинликли шинлярдяки бирляшмялярин мцщафизясинин ян бюйцк эюзлямя 
вахтыдыр.  



Мцщафизя эенераторун ифрат йцклянмяси заманы КВ релесинин дюврясиндя гырыг олдугда 
сящвян ишляйя билир. Бу щалдан гачмаг цчцн КВ релесинин эярэинлик дюврясиндя позулма 
олдугда мцщафизя сигнал верир. О, КЛ1 релесинин икинcи контакты иля щяйата кечирилир.  

Эенераторун симметрик ифрат йцклянмясиня КА1 релеси иля нязарят едилир. Ифрат йцклянмя барядя 
сигнал КТ1 релеси иля йарадылан т1 эюзлямя мцддяти иля верилир:  
 

                                         t1 =tm.c.m + ∆t=t2 + ∆𝑡                            (4.8) 

 
бурада тм.c.м – максимал cяряйан мцщафизясинин харижи гысагапанмаларын ифрат жяряйанындан 
эюзлямя вахтыдыр.  
КА1-ин ишлямя cяряйаны КА2-йя уйьун тяйин едилир вя щяссаслыьы артырмаг цчцн кс=1,05 гябул 

едилир.  
Гейри-симметрик гысагапанмаларын ифрат жяряйанындан мцщафизя якс ардыжыллыглы жяряйан 

сцзэяжи иля щяйата кечирилир. Мцщафизя сцзэяжи адятян ики комплекдян ибарят олур. Биринжи комплект 

(КА3, КТ2, КН вя КЛ2) эенератор вя САС-ын ачылмасына ишляйир, икинжиси ися (КА4, КТ3) 

эюзлямя вахты иля сигнала ишляйир. Щяр ики комплектин ишябурахма органы (КА3 вя КА4) якс 
ардыcыллыглы cяряйан сцзэяcиня (ЗА2) гошулур вя симметрик гысагапанмаларда, щямчинин ифрат 

йцклянмялярдя ишлямир. 1-cи комплект хариcи гейри-симметрик гысагапанмалардан эенераторун 

ачылмасыны тямин едир, икинcиси (щяссас комплект) ися эенераторун якс ардыcыллыглы cяряйан иля ифрат 

йцклянмяси щаггында сигнал верир.  
КАЗ релесинин ишлямя cяряйаны эенераторун якс ардыcыллыглы cяряйаны иля гызма шяртинин 

бурахылабилян тб.б мцддятини нязяря алмагла сечилир вя щяссаслыьына эюря гоншу елементлярин 

мцщафизяляри иля (ялагя трансформатору, айрылан хятляр) узлашдырылыр. Мцщафизянин ишлямя cяряйаны 

ики шярти юдямялидир: 

  

 

бурада I2щес - гоншу елеметлярин мцщафизяси ишлямя щяддиндя олдугда гысагапанма 

шяраитиндя эенераторун якс ардыcыллыглы щесаби cяряйаныдыр; кс=1,1.  
Бу заман лазыми щяссаслыг тямин олунмалыдыр кщ=I2мин/Iм.и.=1,2.  

КТ2 релесинин эюзлямя вахты ики шярти юдямялидир:  

 t2 = tb.max +∆𝑡                            (4/11) 

    t2 ≥ tb.b    (4/12) 

Икинcи комплект цчцн ися: 

                                           Im.i ≥ Iq.b                                                                    (4/13) 

          Im.i ≥ I 2b.b                                                                (4/14) 

бурада Iq.b  - якс ардыcыллыглы cяряйан сцзэяжинин гейри-баланс cяряйаныдыр. Практики олараг  

гябул олунур.             
 
 

                                           гябул олунур 



 

КТ3 релесинин эюзлямя вахты ися  t3 = t2 +∆𝑡 гябул олунур.  

 

                Хариcи гысагапанмаlar zamanı  ифрат cяряйаnдан мцщафизя  
 

Мцщафизя бирляшмялярин вя йыьма шинлярин мцщафизяси ишдян имтина етдикдя, харижи 
гысагапанма заманы трансформаторун ачылмасы цчцндцр. О, щямчинин трансфорамтордакы дахили 
зядялянмялярдян ещтийат мцщафизядир. Мцщафизя гида мянбяйи тяряфдян ЖТ-ляря гошулур. 
Чохдолаглы трансформаторларда мцщафизя щяр бир долаг дюврясиндя гурашдырылыр вя уйьун ачары 
ачыр. Бу заман бир нечя гида мянбяйи олугда мцщафизя истигамятлянмиш шякилдя йериня 
йетирилир.  

  

Шякил 5.3.Икидолаглы алчалдыcы трансформаторун хариcи гысагапанмаларын ифрат cяряйанларындан          
                мцщафизясинин схеми 
 
     Икидолаглы алчалдыcы трансформаторун мцщафизя схеми шякил 5.3-дя эюстярилмишдир. О, 
КА2, КА3, КА4, КТ2, КЩ вя КЛ релеляриндян ибарятдир. Cяряйан релесинин ишлямя cяряйаны:  

  

бурада Iиш.мах – ещтийатын автоматик гошулмасы гурьусунун иши нязяря алынмагла узунмцддятли 

йцк реjимининин максимал cяряйаны;  
ки - електрик мцщяррикляринин ишябурахма ямсалы; кс=1,1÷ 1,5- сазлама ямсалыдыр.  

Щяссаслыг ямсалы гоншу бирляшмянин сонундакы гысагапанма cяряйанынын минимал 
гиймятиндя 1,3-дян аз олмамалыдыр. Мцщяфизянин эюзлямя вахты гоншу бирляшмялярдяки 
максимал cяряйан мцщафизяляринин эюзлямя вахтындан бир пилля чох олмалыдыр.  

                            t = tb.max +∆𝑡                          

 

       Йцксялдиcи трансформаторлар цчцн эюстярилян мцщафизя кифайят гядяр щяссас олмур. Бу 

щалда комбиня олунмуш схемдян истифадя олунур (шякил 5.4). 



                             

Шякил 5.4. Икидолаглы йцксялдиcи трансформаторун хариcи гысагапанмаларын ифрат cяряйанларындан               
                 мцщафизясинин комбиня олунмуш схеми  
  
       Цчфазалы гысагапанма заманы минимал эярэинлик ишябурахыcысы (КА2, КВ, КТ2, КЩ, КЛ 
релеляри) вя максимал cяряйан мцщафизяси ишляйир. Гейри-симметрик гысагапанма олдугда якс 
ардыcыллыглы мцщафизя ЗА2 ишляйир вя КА3-ц ишлядир.  
Мцщафизянин ишлямя жяряйаны вя эюзлямя вахты яввялки щалда олдуьу кими мцяййянляшдирилир. КВ 
релесинин ишлямя эярэинлийи ися:  

 

  

         Мцщафизя сцзэяcиня гошулан КА3 релесинин ишлямя cяряйаны сцзэяжин гейри-баланс 

cяряйанларынын максимал гиймятиня эюря сечилир вя щяссаслыьына эюря гоншу бирляшмялярин 

максимал cяряйан мцщафизяси иля узлашдырылыр.  

 

Максимал cяряйан мцщафизяси 
 
          Гысагапанманын йаранма яламятляриндян бири хятдяки cяряйанын артмасыдыр. Бундан 
истифадя олунараг cяряйан мцщафизяляри йериня йетирилир. Хятт фазаларындакы cяряйан мцяййян 
олунмуш гиймятдян чох олдугда мцщафизя ишляйир. Cяряйанын артмасыны щисс едян релеляр кими 
максимал cяряйан релеляри тятбиг олунур.  
Cяряйан мцщафизяляри ики йеря бюлцнцр:  
-максимал cяряйан мцщафизяляри,  
-cяряйан кясмяляри.  
         Онлар арасындакы ясас фярг селективлийин тямин олунмасы цсулундадыр.  
      Максимал cяряйан мцщафизяляриндя селективлик мцщафизянин ишлямя вахтынын сечилмяси иля 

ялдя олунур. cяряйан кясмяляриндя ися селективлик уйьун ишлямя cяряйанынын сечилмяси иля ялдя 

олунур.  
 

 



 
Максимал cяряйан мцщафизяляринин кюмяйи иля хятлярин 

иля хятлярин мцщафизяси 
 
       Максимал cяряйан мцщафизяляри бир тяряфдян гидаланан шябякяляр цчцн ясас мцщафизя 
нювцдцр. Беля шябякялярдя мцщафизя гида мянбяйи тяряфдян щяр бир хяттин башланьыжында 
гурашдырылыр.  (шякил 3.1)            

                                

 Шякил 3.1.Бир тяряфдян гидаланан шябякялярин максимал  cяряйан мцщафизяси 
 

       Шябякянин щяр щансы бир нюгтясиндя, мясялян К1 нюгтясиндя ГГ баш веряркян зядя 
йери иля мянбя арасындакы бцтцн мцщафизяляр ишя башлайыр. Анcаг селективлик шяртиня эюря 4 

мцщафизяси ишлямялидир. Эюстярилян селективлийи тямин етмяк цчцн мцщафизяляр ишлядиcидян 

мянбяйя доьру истигамятдя артан ишлямя вахты иля йериня йетирилир. К1 нюгтясиндя ГГ олдугда 4 
мцщафизяси даща тез ишляйир, диэяр мцщафизяляр бу мцддят ярзиндя ишлямяйя маcал тапмыр. 4 

мцщафизясиня уйьун ачар ачылдыгдан сонра 1, 2 вя 3 мцщафизяляри юз илкин вязиййятляриня 
гайыдыр. К2 нюгтясиндя ГГ олдугда ися анcаг 3 мцщафизяси ишляйир.  

Бахылан принсип ишлямя вахтынын пилляли сечилмя принсипи адланыр. 

 

        Cərəyan kəsmələri     

         Cяряйан кясмясиндя селективлик ишлямя cяряйанынын сечилмяси иля тямин едилир. Яксяр 

щалларда cяряйан кясмяси эязлямя вахты олмадан йериня йетирилир. Беля мцщафизянин принсипиал 

схеми шякил 3.7-дя эюстярилмишдир. 

 

Шякил 3.7.Cяряйан кясмясинин принсипиал схеми 

 

        Хяттин cяряйан кясмяси гоншу хятлярдя гысагапанма оларакян ишлямямялидир. Она 
эюря cяряйан кясмясинин ишлямя cяряйаны верилмиш хяттин хариcиндяки максимал cяряйана эюря 



сазланмалыдыр, йяни мцщафизя олунан хяттин сонундакы вя йа гоншу хяттин яввялиндяки 
гысагапанма cяряйанынын максимал гиймятиня эюря сечилмялидир:  

                                            Im.i = ks ∙ Ik.x.max               (3.8) 

бурада ks -сазлама ямсалы; Ik.x.max - системин максимал иş реjиминдя хариcи гысагапанма 

cяряйанынын маkсимал гиймятидир.Мцщафизянин иш мцддяти cяряйан вя аралыг релеляринин ишлямя 
мцддятляринин cями кими тапылыр вя аралыг релеляринин типиндян асылы олараг 0,03-0,06 санийя олур. 
Бу мцддят ярзиндя гысагапанма cяряйанынын апериодик мцряккябяси хейли сюндцйцндян 

Ik.x.max - ингиймяти гысагапанманын башланьыж анында хариcи гысагапанма cəряйанынын периодик 

мцряккябясинин тясиредиcи гиймятиня бярабяр эютцрцлцр. Бу заман ПТ-40 типли релеси олан 

мцщафизяляр цчцн ks = 1,2 ÷ 1,3, ПТ-80 типли релеси олан мцщафизяляр цчцн ися ks = 1 5 гябул 
олунур. Cяряйан мцщафизясинин тясир зонасы хяттин бир щиссясини ящатя едир вя системин 
реjиминдян асылы олараг дяйишир. Она эюря дя тясир зонасы хяттин узунлуьунун 20 %-индян аз 
олмадыьы щалларда cяряйан кясмясини тятбиг етмяк тювсиййя олунур. Хяттин яввяли вя сонундакы 
гысагапанма cяряйанлары арасындакы фярг ня гядяр чох оларса, мцщафизя зонасы о гядяр чох 
олур.  
         Cяряйан кясмяси нисбятян узун хятляр, щямчинин ардыcыл гошулан топланмыш 
мцгавимятляр (реакторлар, трансформаторлар) цчцн ялверишли щесаб олунур.  
Cяряйан кясмяси даща садя вя етибарлы мцщафизядир. Она эюря онун тятбиги щямишя тювсиййя 
олунур. Адятян cяряйан кясмяси максимал cяряйан мцщафизяси иля бирэя тятбиг олунур ки, 
бунунла да максимал cяряйан мцщафизясинин ясас чатышмазлыьы - гида мянбяйинин йахынлыьында 
гысагапанмаларын ачылмасы заманы бюйцк эюзлямя вахтынын олмасы арадан эютцрцлцр.  
Бир сыра щалларда мцщафизя олунан хяттин узаг нюгтяляриндяки гысагапанмаларын тез ачылмасы 
лазым эялир. Бу щалда эюзлямя вахты олмайан cяряйан кясмяси комплектиня эюзлямя вахты олан 

cяряйан кясмяси комплекти дя ялавя олунур.  

 

Диференсиал мцщафизя 
 

         Електрик стансийаларынын вя йа дцйцн ЙС-лярин шинляриндян чыхан хятлярдя дайаныглыг шяртиня 

эюря ГГ-ляри бцтцн мцщафизя зонасында эюзлямя вахты олмадан ачмаг лазым эялир. Ани 

cяряйан кясмяляри мцщафизя олунан хятлярин анcаг бир щиссясини ящатя етдийиндян бу тяляби 

йериня йетиря билмир. Бу мягсядля диференсиал мцщафизяляр тятбиг олунур. Узунуна вя ениня 

диференсиал мцщафизяляр вардыр. 

 
 

Узунуна диференсиал мцщафизя 
 

         Беля мцщафизянин иши мцщафизя олунан хяттин яввяли вя сонунда cяряйанларын гиймят вя 

фазаcа мцгайисясиня ясасланыр 

                   

Шякил 3.15. Хяттин уcларындакы cяряйанлар  а-хариcи ГГ-дя; б-хятдяки ГГ-дя  
 



 

       3.15-дян эюрцндцйц кими харижи ГГ-дя хяттин уcларындакы cяряйанлар ейни истигамятли олуб, 
гиймятжя бярабярдир. Мцщафизя олунан хятдя ГГ олдугда ися онларын гиймят вя истигамяти 

мцхтялиф олур. Хяттин яввяли вя сонундакы cяряйанлар (I1 вя I2) мцгайися олунараг (гиймят вя 

фазаcа) йериня йетирилян мцщафизя узунуна диференсиал мцщафизя адланыр. Беля мцщафизя ГГ-нин 
мцщафизя олунан хятдя вя йа ондан кянарда олмасыны мцяййян едир. Бу мягсядля хяттин 
яввяли вя сонунда ейни трансформасийа ямсалына малик CТ-ляр гурашдырылыр. Онларын 2-cи тяряф 
долаглары бир-бири иля бирляшдирижи кабел васитяси иля бирляшдирилир вя диференсиал релейя еля гошулур ки, 

хариcи ГГ-дя реледян ахан cяряйан I1 -I2, дахили ГГ-дя ися I1 + I2 олсун.  

Дифефренсиал мцщафизянин принсипжя фярглянян ики схеми вардыр: дювредян cяряйанлы вя 
таразылашдырылан эярэинликли схемляр (шякил 3.16).  

 

Шякил 3.16. Дюврəдян cяряйанлы (а) вя таразлашдырылан  эярэинликли (б) схемляр 

 

Дюврəдян cяряйанлы схемдя хариcи ГГ заманы реледян ахан 2- cи тяряф cяряйанлары тягрибян 

сыфыр олур. Дахили ГГ-дя ися мцяййян гиймят алыр:  
 

  

 burada I1
(2)   və  I2

(2)  -2-cи тяряф cяряйанлары; I1 və I2 - 1-cи тяряф cяряйанлары; 

  к1 вя к2 - CТ-лярин трансформасийа ямсалы, адятян к =к1=к2; Iк – там ГГ жяряйаныдыр.  

CТ-ляр мцяййян хятайа малик олдугларындан нормал вя харижи ГГ реjимляриндя реледян 

мцяййян гиймятли гейри-баланс cяряйны axır: 

                                   

      Диференсиал мцщафизя схеми там ГГ cяряйаныны щисс едир вя cяряйан мцщафизяляриня 
нисбятян бюйцк щяссаслыьа малик олур. Онларын мцщафизя зонасы CТ-лярин арасыны ящатя едир.  

Таразлашдырылмыш эярэинликли схемдя хариcи ГГ заманы CТ-лярин 2-cи тяряф е.щ.г.-ляри ейни олуб 

фазаcа цст-цстя дцшцр. Реледян ахан cərəyan 

  



 

Дахили ГГ-дя ися 

  

мцяййян гиймят алыр вя мцщафизя ишляйир.  

Хятлярин диференсиал мцщафизясинин йериня йетирилмясинин ашаьыдакы цмуми принсипляри вардыр.  
а)Диференсиал схемдя CТ-ляри бирляшдирян нагилляр хейли узун олур, онларын мцгавимяти бюйцк 
гиймят алыр вя CТ-лярин бурахылабилян йцкцндян дяфялярля чох олур. Бу чатышмазлыьы арадан 
галдырмаг цсцн аралыг трансформаторлардан истифадя олунур.  
б)Диференсиал мцщафизя хяттин щяр ики тяряфиндя гурашдырылан ачары ачмалыдыр. Бу мягсядля ики 

ядяд реле гурашдырылыр (шякил 3.17).  

                                    

                                       Шякил 3.17. Диференсиал мцщафизянин схеми  
                                            Т1; Т2-аралыг трансформаторларыдыр.  
 
c)Хятлярин диференсиал мцщафизясиндя щям кечид, щям дя гярарлашмыш реjимлярдя гейри-баланс 
cяряйанлары хейли бюйцк гиймят ала билир. Бу хариcи ГГ cяряйанларынын бюйцк дяфялийи, хяттин 
уcларындакы CТ-лярин ейни типли олмамасы вя бирляшдирижи нагиллярин мцгавимяти иля баьлыдыр.  
Гейри-баланс cяряйанларынын тясирини арадан эютцрмяк цчцн тормозлайыcы релеляр эениш тятбиг 
олунур. Беля релелярин бирляшмя схеми шякил 3.18-дяки кимидир.  

                           

                                 Шякил 3.18. Тормозлайыcы релелярин гошулма схеми  

                                 Реленин долагларындан бири тормозлайыcы, диэяри ися ишчидир 



 

ч) Бахылан бцтцн щалларда ГГ-нын бцтцн нювлярини ачмаг лазым эялярся, релелярин щяр цч фазада 
гурашдырылмасы нязярдя тутулур.  
Бир сыра схемлярдя симметрик мцряккябяляр сцзэяcи вя диэяр елементляр дя тятбиг олунур. Беля 
мцщафизялярдян бириня хяттин ДЗЛ типли узунуна диференсиал мцщафизясини аид етмяк олар.  

Мцщафизянин тясир принсипи садя вя етибарлыдыр, хяттин истянилян нюгтясиндя ГГ олдугда эюзлямя 
мцддяти олмадан ишляйир. Бирляшдириcи кабелляр вя онларын чякилиши бюйцк хярc тяляб едир, щямчинин 
бирляшдириcи нагиллярдя зядялянмя йаранаркян мцщафизя сящв ишляйя билир ки, бу да онун мянфи 
cящятидир.  
Беля мцщафизя узунлуьу 10-15 км-я гядяр олан 110 вя 220 кВ-луг хятлярдя тятбиг олунур. 
 
 

                                            Ениня диференсиал мцщафизя  
 

        Беля мцщафизя ейни мцгавимятя малик паралел хятлярдя тятбиг олунур вя щяр ики хятдян 
ахан cяряйанын гиймят вя фазаcа мцгайисясиня ясасланыр. Мцгавимятляр бярабяр олдуьундан 
нормал реjимдя вя хариcи ГГ-дя cяряйанлар гиймят вя фазаcа бир-бириня бярабяр олур. Хятлярин 
бириндя ГГ олдугда ися бу таразылыг позулур вя бундан истифадя олунараг мцщафизя йериня 
йетирилир.  
       Ениня диференсиал мцщафизянин ики нювц тятбиг олунур. Бир цмуми ачары олан паралел хятлярдя 
ениня диференсиал cяряйан мцщафизяси (шякил 3.19,а), мцстягил ачарлары олан паралел хятлярдя ися 
истигамятлянмиш ениня диференсиал мцщафизя (шякил 3.19,б) тятбиг олунур.  
а)Ениня диференсиал cяряйан мцщафизяси (шякил 3.19,а)  

Бир тяряфдян гидаланан хятлярдя мцщафизя мянбя тяряфдя, ики тяряфдян гидаланан хятлярдя ися 

щяр ики тяряфдя гурушдырылыр. CТ-ляр дювр едян cяряйанлы схем цзря бирляшдирилир.  

Нормал реjимдя вя хариcи ГГ-дя реледяки cяряйан:  

                             

      Хятлярдян бириндя ГГ йарандыгда зядялянмиш хятдяки cяряйан диэяриндян чох олур 

(мясялян I1 > I2) вя реледян мцяййян жяряйан ахыр вя мцщафизя ишляйир. Хяттин сонуна йахын 

нюгтялярдя ГГ олдугда I≈I2 шярти юдянилир. Бу да щямин зонада мцщафизянин ишлямямясиня 

дялалят едир. 
     Бу мцщафизя садя вя етибарлыдыр. Онун цстцн cящяти тез ишлямясиндядир. Мцщафизянин юлц 

зонасынын олмасы вя паралел хятлярдян бири ачыларкян мцщафизянин ишдян ачылмасы онун мянфи 

cящятидир.  

                                 

                                         Шякил 3.19. Ениня диференсиал cяряйан мцщафизяляри      



 

          Беля мцщафизянин принсипиал схеми шякил 3.19,б-дя эюстярилмишдир.  
Нормал реjимдя вя хариcи ГГ-дя хятлярдян ахан cяряйан гиймят вя фазажа ейни олур. Она эюря 

дя реледян ахан cяряйан Iр≈0 олур. Яэяр гейри-баланс cяряйанлары чох оларса, о заман  

Iм.и > Iг.б. шярти йериня йетирилир.  

Хятлярдян бириндя ГГ йаранаркян реледя cяряйан йараныр вя мцщафизя ишляйир. W1 хяттиндя ГГ 

олдугда Iр cяряйаны мцсбят (шиндян хяття доьру), W2 хяттиндя ГГ йаранаркян ися якс 

истигамятя йюнялир. Бу да схемдя эцc релеси иля нязяря алыныр. 

 
Дистансион мцщафизя. 

 
         Бир нечя гида мянбяйи олан шябякялярдя йухарыда бахылан максимал вя истигамятлянмиш 
cяряйан мцщафизяляри ГГ-нин селектив ачылмасыны тямин едя билмир. Ики гида мянбяйи олан 
шябякянин тимсалында бу чох асан изащ олунур (шякил 3.20).  

  

 Шякил 3.20. Ики гида мянбяйи олан даиряви шябякя 

     W2 хяттиндя ГГ олдугда истигамятлянмиш cяряйан мцщафизяси (3) (1)-дян тез ишлямялидир. 
W1 хяттинддя ГГ олдугда ися (1) (3) - дян тез ишлямялидир. Бир-бири иля зиддийят тяшкил едян бу 
тялябляр истигамятлянмиш cяряйан мцщафизясиндя йериня йетириля билмир. Бу мцщафизялярин тясир 
мцддяти дя чох олур. Cяряйан кясмяляри ися щямишя тятбиг олуна билмир. Диференсиал 
мцщафизяляр ися гыса хятлярдя тятбиг олунур.  
Бунунла ялагядар олараг истянилян конфигурасийалы шябякялярдя лазымы тясир мцддятиня малик 
олан, селективлийи вя щяссаслыьы тямин едилян диэяр мцщафизя принсипляринин тятбигиня ещтийаc 
дуйулур. Беля мцщафизялярдян бири дистансион мцщафизя адыны алмышдыр.  
Дистансион мцщафизянин эюзлямя вахты (т) мцщафизянин гурашдырылма йерляри вя ГГ нюгтяси 

арасындакы мясафядян асылы олур, йяни 𝑓=(ℓ𝑚.𝑘 ) və вя бу мясафянин артмасы иля сялис вя йа 

пилляли шякилдя артыр (шякил 3.21).   

                                                        
                                                         Шякил 3.21. Дистансион мцщафизянин характеристкалары 



 
       Мцщафизя бу принсипля гуруларкян зядя йериня йахын олан дистансион мцщафизя узагда 
олан мцщафизяляря нисбятян кичик эюзлямя вахтына малик олур. Буна мцвафиг олараг зядялянмиш 
щиссянин селектив ачылмасы тямин едилир. Мясялян, К1 нюгтясиндя ГГ олдугда 2 мцщафизяси 1-я 
нисбятян тез ишляйир. К2 нюгтясиндя ГГ олдугда ися 2-нин тясир мцддяти автоматик олараг артыр 
вя 3 мцщафизяси ачылыр.  
Дистансион мцщафизянин ясас органы ГГ-нын мцщафизя гурьусундан узаглыьыны мцяййян едян 
дистансиа органыдыр. Дистансион орган кими хяттин там, актив вя йа индуктив мцгавимятини гейд 
едян мцгавимят релеляри истифадя олунур. Хяттин фаза мцгавимяти реленин гурашдырылдыьы йердян 
ГГ нюгтяситня гядяр мясафя иля мцтянасиб олур.  

 
       Беляликля реленин гейд етдийи мцгавимятин гиймяти ГГ нюгтясинин узаглыьындан асылыдыр. 
Адятян там мцгавимят релеляри даща чох тятбиг олунурлар.  
Мцряккяб конфигурасийалы шябякялярдя дистансион мцщафизянин селективлийини тямин етмяк цчцн, 
онлар шиндян хяття доьру ГГ cяряйанынын истигамятини гейд етмяк принсипи иля гурулурлар.  
Дистансион мцщафизя мцряккяб мцщафизялярин сырасына дахилдир. Бу мцщафизянин мцхтялиф 
формалары ейни типли функсийалары йериня йетирян бир нечя цмуми елементлярдян ибарятдир.  
Дистансион мцщафизянин органлары арасындакы гаршылыглы ялагя, онларын вязифя вя функсийаларыны 
пилляли характеристикайа малик мцщафизянин структур схеми (шякил 3.22) иля изащ етмяк олар.  

                          
                                      Шякил 3.22. Дистансион мцщяфизянин схеми 
 

Мцщафизя ашаьыдакы органлардан ибарятдир.  
1)  1 ишябурахма органы ГГ йаранаркян мцщафизяни ишя бурахыр. Бу орган там мцгавимят вя 

йа cяряйан релеляринин кюмяйи иля йериня йетирилир. Шякилдяки 1 органы Iр cяряйаны вя Ур 

эярэинлийиндян гидаланан мцгавимят релесидир.  
2) 2 дистансийа органы ГГ йеринин узаглыьыны тяйин едир. Пилляли мцщафизялярдя бу минимал 

мцгавимят релеси иля йериня йетирилир. Реленин ишлямя шярти белядир: 

                                            

бурада зи.р –реленин ишлямя мцгавимятидир.  

3)  3 эюзлямя мцддяти органы ади заман релесинин кюмяйи иля йериня йетирилир.  
4) 4 эцж истигамяти органы ГГ жяряйаны ЙС шининя доьру олдугда мцщафизяни ишлямяйя имкан       
     вермир.  
5) 5 вя 6 блоклашмалары зядялянмя олмадыгда мцщафизялярин ишлямясинин гаршысыны алыр. 5 

блоклашмасы эярэинлийин итмясиня, 6 блоклашмасы ися системдяки йырьаланмалара гаршы блоклашма  

апарыр. 



                         Йцксяк тезликли блоклашмасы олан истигамятлянмиш мцщафизя 

         Беля мцщафизя хяттин уcларында ГГ cяряйанынын истигамятини гейдя алыр (шякил 3.23). 

                        

                           Шякил 3.23. ГГ cяряйанынын истигамяти 

        Мцщафизя зонасында, йяни К1 нюгтясиндя ГГ олдугда хяттин уcларындакы cяряйан 
шиндян хяття дюьру йюнялир. Хариcи ГГ-дя (К2 нюгтясиндя) ися бу cяряйанлар фярглянмиш олур.  
        Бундан истифадя едиляряк хяттин уcларындакы cяряйанлар мцгайися олунур вя ГГ-нин 
хятдя вя йа ондан кянарда олмасы тяйин едилир. Беля мцгайися эцc релесинин кюмяйи иля щяйата 
кечирилир. Бу заман хяттин уcларындакы мцщафизяляр арасында йцксяк тезликли блоклашма ялагяси 
йарадылыр. Мцщафизянин принсипиал схеми ашаьыдакы (шякил 3.24) кимидир.  

                        

           Шякил 3.24.Йцксяк тезликли блоклашмасы олан истигамятлянмиш мцщафизянин тясир принсипи 

   К2 нюгтясиндя ГГ баш вердикдя хяттин А уcундакы эцc релеси ишя дцшцр вя хяттин ачылмасына 
имкан йарадыр. Анcаг хяттин Б уcундакы эцc релеси ишлямир вя хяттин А уcундакы мцщафизя 
блоклашдырыcы сигнал эюндярир. Беляликля щяр ики мцщафизянин иши дайандырылыр. Блоклашдырыcы сигнал 
йцксяк тезликли cяряйан эенератору (ЙТЭ) тяряфиндян эюндярилир вя щямин тезликли гябуледиcи 
(ЙТГ) тяряфиндян гябул олунур.  
К1 нюгтясиндя – мцщафизя олунан хятдя ГГ баш вердикдя хяттин щяр ики тяряфиндяки эцc релеси 
ишя дцшцр вя блоклашдырыcы сигнал йaранмыр. Хяттин щяр ики уcундакы мцщафизя ишляйяряк хятти щяр 
ики тяряфдян дюврядян ачыр.  

Беляликля блоклашдырыcы сигнал анжаг хариcи ГГ олдугда йараныр вя мцщафизянин селектив 
ишини тямин едир. Йцксяк тезликли сигнал мцщафизя едилян хяттин юзц иля ютцрцлцр  
Истигамятлянмиш йцксяк тезликли мцщафизянин иш принсипиндян айдындыр ки, щяр ики мцщафизя 
комплекти реле щяиссяси, ГГ cяряйанынын истигамятини гейд едян щисся, щямчинин йцксяк тезликли 

cяряйаны щасил едян вя гябул едян йцксяк тезликли щиссядян ибарят olur. 
 

                    Йцксяктезликли диференсиал – фаза мцщафизяси  
  

Йцксяктезликли диференсиал – фаза мцщафизяси хяттин уcларындакы cяряйанларын фазасынын 

мцгайисясиня ясасланыр (шякил 3.25). 



                            

                             Шякил 3.25. Йцксяк тезликли диференсиал-фаза мцщафизясинин  

                                                                 tясир принсипи 

          Эюрцндцйц кими хариcи ГГ-дя (К1 нюгтяси) хяттин уcларындакы cяряйанлар бир-биринин 
яксиня йюнялир. Онлар арасындакы буcаг 1800 олур. Мцщафизя олунан хятдя ГГ баш вердикдя 

ися щямин cяряйанлар ейни истигамятли олур, фазалары цст-цстя дцшцр. зм вя зн там 
мцгавимятляринин буcаьы фряглянир.  

Беляликля хяттин уcларындакы cяряйанларын фазаларыны мцгайися етмякля мцщафизя йериня 
йетирилир. Ади диференсиал мцщафизядян фяргли олараг бурада хяттин яввяли вя сонундакы 
cяряйанларын фазасынын мцгайисяси долайы йолла, йяnи йцксяк тезликли cяряйанын кюмяйи иля 
щяйата кечирилир.  
ЙТ диференсиал-фаза мцщафизясинин садяляшмиш принсипиал схеми шякил 3.26-дя эюстярилмишдир.  
Мцщафизя ЙТЭ, ЙТГ, ачма релеси вя ики ишябурахыжы реледян ибарятдир. Ишябурахыжы релелярдян бири 
ЙТЭ-ни ишя бурахыр, диэяри ися ачма дюврясиня нязарят едир. Йцксяк тезликли жяряйан йцксяк 
эярэинликли хятт вя йер каналы васитясиля йарадылыр.  
Мцщафизянин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ЙТЭ билаваситя хцсуси трансформаторун кюмяйи иля 

сянайе тезликли cяряйанла идаря мцсбят йарымдальасында ишляйяряк, хяття йцксяк тезликли 

cяряйан ютцрцр, мянфи йарымдальада ися беля cяряйан кясилир. Гябуледиcи ися еля гурулур ки, 

онун эириш контуруна дахил олан ЙТ cяряйан олдугда, ачма релесини гидаландыран чыхыш cяряйаны 

сыфыр олсун, ЙТ cяряйан олмадыгда ися релейя дахил олан чыхыш cяряйаны йарансын. Беляликля ЙТЭ 

йалныз сянайе тезликли cяряйанын мцсбят йарымдальалары мцддятиндя, гябуледижи ися ЙТ сигнал 

олмадыгда ишляйир.  

            

 
                            Шякил 3.26. ЙТ диференсиал-фаза мцщафизясинин садяляшмиш  
                                                                                 принсипиал схеми  
 
 
 
 



          Хариcи ГГ-дя хятт уcларындакы cяряйанлар якс ишаряли олдуьундан хяттин яввялиндяки 
эенератор биринcи, сонундакы эенератор ися икинcи йармыпериодда ишляйир. Фасилясиз олараг щяр ики 
хятдян ЙТ жяряйан ахыр вя щяр ики гябуледижини гидаландырыр. Нятижядя гябуледижинин чыхыш 
дюврясиндя вя реледя cяряйан йарнмыр вя мцщафизя ишлямир.  
          Мцщафизя зонасында ГГ олдугда, хяттин уclарындакы cяряйанлар фазаcа цст-цстя 
дцшдцйцндян щяр ики эенератор ейни заманда ишляйир. Бу щалда гябуледиcийя дахил олан ЙТ 
сигналлар кясилян характерли олур, йяни бир йарымпериодда олур вя диэяр йарымпериодда кясилир. 
Кясилмя анларында гябуледиcинин чыхыш дюврясиндя cяряйан йараныр вя релейя ютцрцлцр. Мцщафизя 
ишляйяряк хятти ачыр.  
           Дейилянляр cяряйанлар (шякил 3.27) диаграмындан айдын эюрцнцр 
Йцксяктезликли диференсиал фаза мцщафизяляриндян биринин нювц ДФЗ-2 типли мцщафизядир. Бу 
мцщафизя 110 вя 220 кВ-луг хятлярин щяр щансы бир ГГ заманы тез бир заманда ачылмасына 
хидмят едир. 
    
  
 
 

Cərəyan трансформаторларынын типик бирлəшмə схемляри 

 
 
           Реле мцhафизəси гурğуларыны гидаландырмаг цчцн cərəyан трансформаторлары вə релелəрин 
долагларынын типик бирлəшмə схемлəриндəн истифадə олунур. Бу схемлəрин həр бириндə релелəрин 
неcə ишлəмəси нормал вə гəза реjимлəриндə онларын икинci  тərəф dövrəsindəki  cərəyанларын 
паyланма харектериндəн асылы олур. Схемлəрдə cərəyанларын паyланмасыны ашкар етмəк цчцн 
əvvəlcə  бахылан гысагапанма nöвц цчцн биринci тərəf cərəyанларынын мцсбəт истигаmətləри 
göstəрилир, сонра исə буна уyğун олараг həр бир cərəyан трансформаторунун икинcи тərəф 

cərəyанлары охларла тəсвир едилир. Бундан сонра cəyанларын гапанма yолу göstəriлир. Əgər  
схемин hər hансы бир елементиндə мцхтəлиф фазаларын икинcи тərəf  cərəyанлары топланыр вə yа 
чыхылырса, о заман бу елементдəки cəм cərəyан фаза cərəyанларынын уyğун векторларынын 
həндəси топланмасы вə yа чыхылмасы цсулу илə тапылыр.  

        Щər бир бирлəшмə схеми цчцн реледəки Iр cərəyанынын фазадакы I𝑓 cərəyанына олан нисбəти 
схем əмсалы адланыр. 
 

                  Ks.x =
I𝑟

I𝑓
 

 
 Схем əмсалы мцhафизəнин гоyулуш гиyмəтинин hесабланмасы вə həссаслыğнын 

гиyмəтлəндирилməсиндə  nəzərə алыныр.  
Ашаьыда cərəyан трансформаторларынын типик бирлəшмə схемлəри тəсвир олунмушдур. Щəмин 
схемлəрин həр бирини аyрылыгда анализ едəк.  
а) Cərəyан трансформатору вə релелəрин долагларынын там улдуз бирлəшмə схеми (şəкил 2.1).  

Бу hалда həр бир фазада cərəyан трансформатору гурашдырылыр. Cərəyан трансформатору вə 

релелəрин долаглары улдуз бирлəшдирилир вə онларын сыфыр nöqtələri  бир-бири илə əlaqələnдирилир. Cərəyан 
трансформаторунун долагларынын еyни адлы сыхаcлары сыфыр nöqtəсиnə бирлəшдирилир. Нормал реjимдə вə 
цчфазлы гысагапанмада I , II вЃ III реледəн фаза cərəyанлары ахыр:  

                                    

Сыфыр хəттиндəн исə онларын həндəси cəми кечир. 

                                                            



 

Симметрик реjимлəрдə сыфыр хəттиндəн cərəyан кечмир.  

                                   

Шəкил 2.1. cərəyан трансформатору вə релелəрин долагларынын там улдуз бирлəşmə  схеми 

Мцхтəлиф гысагапанмаларда yаранан cərəyанлар вə онларын вектор диаграмы шəkil 2.2-дə 
göstəрилмишдир.  

Икифазалы гысагапанмада yаранан гысагапанма cərəyаны зəдəлəнмиш фазалардан кечир. 

Зəдлəнмиш фазадан cərəyан ахмыр. Кирхщофун ганунуна görə  дцyцн nöqtəsində cərəyanların 

cəmi сыфра бəрабəрдир. Yənи 

                                                        

бурадан                                                     

  Буну нəзəрə алмагла вектор диаграмында  

  

 

Cərəyанлары бир- биринə нəзəрəн фазаcа 1800 сцрцшцрлəр (шəкил 2.2, б). Нəticəдə схемин сыфыр 

xəтиндəн cərəyан ахмыр            

      Она дə сыфыр хəттинə гошулан IV релеси həм yцк, həм дə фазаларарасы гысагапанма 

cərəyанларыны геyдə алмыр. Бу улдуз схеминин мцhцм хцсусиyyəтидир.  

  

                                                

                                       Рeле мцщафизясиня гойулан тялябляр  
 

Реле мцщафизясиня ашаьыдакы тялябляр гойулур.  

Селективлик. Селективлик вя йа сечижилик мцщафизянин гысагапанма заманы анcаг зядялянмиш 

щиссянин ачма габилиййятини эюстярир. Шякил 1.1-дя шябякядя селектив ачылмаларын йериня 

йетирилмясинин бир нцмуняси эюстярилмишдир. Беля ки К1 нюгтясиндя гысагапанма олдугда зядя 

йериня йахын oлан ЫЫЫ хяттинин ачары ачылмалыдыр, галан бцтцн ишлядиcиляр ися ишдя галмалыдыр. Ы 

хяттиндя гысагапанма олдугда о анcаг юзцнцн Г1 вя Г2 ачарлары иля ачылмалыдыр. Бу заман 



електрик тяжщизаты ЫЫ хятти васитяси иля щайата кечирилир. К3 вя К4 ногтяляриндя гысагапанма 

олдугда Г3 ачары, К5-дя гысагапанма олдугда ися анcаг М2 мцщяррикинин ачары ачылыр. Бу 

заман М1 вя М3 мцщяррикинин ачары ачылмамалыдыр. Беляликля мцщафизянин селектив иши 

ишлядиciлярин електрик тяcщизатынын етибарлы ишини тямин едир. 

                                            

                                     Шякил 1.1. Шябякянин зядяли щиссясинин селектив ачылмасы 

     Мцщафизянин йейинлийи (тез ишлямяси). Зядялянмяляр кифайят гядяр чох тез бир заманда 
ачылмалыдыр. Беля олдугда аваданлыглардан ахан гяза cяряйанлары азалдылыр, електрик 
стансийаларынын вя системлярин паралел ишинин дайаныглыьы йцксялир. Гысагапанма заманы галыг 
эярэинлийи 0,6 Уном -дан аз олдугда, дайаныглыьын сахланмасы цчцн зядялянмя тез бир 
заманда ачылмалыдыр. Мцщафизянин там ачма вахты тач мцщафизянин ишлямя тм вя ачарын ачма та 
вахтларынын cями кими тапылыр, йяни та =тм+ та.  
    Електрик системиндя тятбиг олунан ачарларын тясир мцддяти 0,15-0,06 сан олур. Мцасир 
енерэетика системляриндя чох кичик ачма мцддяти тяляб олунур:  
300-500 кВ-луг ЕВХ-ляр цчüн – 0,1-0,2 сан;  

110-220 кВ-луг шябякяляр цчцн –0,15-0,3 сан;  
6-10 кВ-луг пайлайыcы шябякяляр цчцн – 1-3 сан.  

     Садяляшдирмя мягсяди иля бязи щалларда зядялянмя селектив олмадан тез бир заманда 
ачылмалы, сонра ися автоматика гурьулары васитяси иля елеткрик тяcщизаты тез бир заманда бярпа 

олунмалыдыр.  
      Селектив тез тясиредян мцщафизялярин йарадылмасы чох мцщцм вя олдуcа чятин 

мясялядир. Щазырда контактсыз коммутасийа апаратларынын електрон мцщафизяляри иля цзлашмасы 

нятиcясиндя миллисанийя областында ишляйян реле мцщафизяляри ишлянмишдир. 

       Щяссаслыг. Щяссаслыг мцщафизя зонасында зядялянмя олдугда йаранан ян кичик 

зядялянмя cяряйанында мцщафизянин зядялянмяни гейдя алмаг габилиййятини характеризя едир. 

Беля ки,  ачарынын мцщафизяси (шякил 1.2) А йарымстансийасынын шининдян Б-йя гядяр олан I 

зонадакы вя Б йарымстансийасынын шининдян C-йя гядяр олан II зонадакы зядялянмяляри 

ачмалы, II ачарынын мцщафизясиня эюря ещтийат мцщафизя олмалыдыр. I ачарынын мцщафизяси III 

зонадакы зядялянмяляри гейдя алмамалыдыр. Чцнки I вя II ачарларында биринин ишлямя ещтималы 

аздыр.  

                                       



                                                             Шякил 1.2. Мцщафизянин тясир зонасы  

     Ещтийатланма мцщафизя схемляринин гурулмасында мцщцм рол ойнайыр. Щяр бир мцщафизя 
щям металлик, щям дя гювсля йаранан гапанмалары гейдя алмалыдыр.  

Гысагапанма cяряйанынын минимал гиймятинин (Ik.мин) мцщафизясинин ишлямя cяряйанына (Iм.и) 

олан нисбяти щяссаслыг ямсалы (кщ) иля характеризя олунур:  

                                               кщ= Iк.мин / Iм.и  

 
    Етибарлыг. Етибарлыг мцщафизянин еля бир габилиййятини характеризя едир ки, о, мцщафизя 
зонасында гысагапанма олдугда ишдян имтина етмир, нязярдя тутулмайан щалларда ися ишлямир. 
Щазырда ещтимал нязяриййясиндян истифадя етмякля реле мцщафизясинин ишинин гиймятляндирилмяси 
сащясиндя ишляр апарылыр.  

 

                                     Оператив cяряйан мянбяляри  
 
       Ачарларын дистансион идаря дюврялярини, реле мцщафизяси, автоматика, телемеханика вя 
сигнализасийанын мцхтялиф нювляринин оператив дюврялярини гидаландыран cяряйан оператив cяряйан 
адланыр.  
       Оператив дювряляри гидаландырмаг цчцн сабит вя дяйишян оператив cяряйан мянбяляри 
тятбиг олунур. Бюйцк йарымстансийаларда сабит cяряйан мянбяйи кими 110-220 В эярэинликли, 
бюйцк олмайан йарымстансийаларда ися 24-48В эярэинликли аккумлйаторлар батарейасы вя йа 
дцзляндириcи гурьулар тятбиг олуна биляр.  
      Дяйишян cяряйан мянбяйи кими ися cяряйан трансформатору, эярэинлик трансформатору 
вя хцсуси сярфиййат трансформаторлары истифадя олунур.  
 Реле мцщафизясинин етибарлы иши оператив cяряйан мянбяйинин вя онларын схемляринин 

етибарлыьындан асылыдыр. Она эюря онларын gцcц кифайят гядяр бюйцк олмалы вя баш веря биляcяк 

щяр щансы бир гяза щалында мцщафизянин етибарлы ишини тямин етмялидирляр. 

 

                                           Ещтийатын автоматик гошулмасы  
 
          Ещтийатын автоматик гошулма (ЕАГ) гурьусу електрик стансиаларынын хцсуси сярфиййат 
системляриндя вя ЙС-лярдя (6-10 кВ эярэинликдя) эениш тятбиг олунур. ЕАГ гурьусунун иши гида 
мянбяйи тяряфдя эярэинлик щяр щансы бир сябябя эюря итяркян ещтийатда олан гида мябяйини ишя 
гошур. Йцкцн эярэинлийинин итмяси ЙЭ гидаландырыжы шябякядя, ишчи трансформаторда, АЭ 
шинляриндя, пайлайыжы шябякянин айры-айры бирляшмяляриндя ГГ йанаркян, щямчинин ишчи 
трансформаторун бир ачарынын ачылмасы заманы баш верир. ЕАГ гурьусу мцщитин деионлашмасы 

просеси (ГГ заманы) гуртардыгдан сонра ишлямялидир, йяни тА = тЕАГ > тд.и.. Бу мцддят електрик 

мцщяррикляринин юз-юзцнц ишябурахма вахтындан кичик олмалыдыр.  
      ЕАГ гурьусунун икитрансформаторлу ЙС цчцн принсипиал схеминин вариантларындан бири 
шякил 9.2-дя эюстярилмишдир.  
Г2 ачарынын гошулу вязиййятиндя КЛ cяряйан алтында оlур вя юз контактларыны гапалы щалда 
сахлйары. Г1 вя йа Г2 ачарынын ачылмасы заманы ЕАГ схеми эюзлямя вахты олмадан сексийа 
ачарыны гошур: Г2 ачарынын араланан кюмякчи контактлары вя КЛ релесинин контактлары ЙАC3 
сексийа ачарынын аралыг контакторунун долаьындан гидаланма алыр.  
Г2 ачары ачыларкян КЛ аралыг релесинин долаг дювряси гырылыр, анжаг онун контактлары сексийа 
ачарынын етибарлы гошулмасы цчцн кифайят эюзлямя вахты иля ачылыр. КЛ релеси ЕАГ-нин 1 дяфя  



ишлямясини тямин едир. Беля ки, сексийа ачарынын 2-cи дяфя дайаныглы ГГ-йя гошмасына имкан 
вермир.  

                              

     Шякил 9.2. ЕАГ гурьусунун икитрансформаторлу ЙС цчцн принсипиал схеми 
 

        1-cи систем шин сексийасында эярэинлик итяркян КВ1 вя КВ2эярэинлик релеляри ишляйир. 2-cи 

сексийада эярэинлик олдугда онлар КТ заман релесини ишя салыр. Эярэинлийин олмасына нязарят 

КВ3 эярэинлик релеси иля нязарят едилир. Заман релесинин контактлары гапандыгдан сонра Г2 ачары 

ачылыр, сонра гурьу 1-cи щалда олдуьу кими ишляйир. Контактлары ардыcыл бирляшдирилян КВ1 вя КВ2 

релеляринин гурашдырылмасы эярэинлик трансформаторунун дювряляриндяки горуйуcулар йанаркян 

ЕАГ-нин схемини ишя гошмагдан сахламаг цчцндцр. ЕАГ-нин эюзлямя вахты ашаьыдакы 

шяртя эюря сечилир:  

                                                                         
 
бурада тМcМ айрылан хятлярин МЖМ-нин ян бюйцк эюзлямя вахтыдыр.  

Практики олараг тЕАГ=1,5 ÷  2 сан олур. КВ1 вя КВ2 релеляринин гойулуш гиймяти 

мцщярриклярин юз-юзцнц ишя бурахмасы заманы ЕАГ-ни ишя гошмамалыдыр. Она эюря реленин 

ишлямя эярэинлийи адятян 0,25 Уном гябул олунур. 

                                              

1 кВ-дан йцксяк эярэинликли асинхрон електрик 

мцщяррикляринин мцщафизяси 
 
           Електрик мцщяррикляринин фазаларарасы гысагапанмадан ясас мцщафизяси эюзлямя вахты 
олмайан максимал cяряйан мцщафизясидир (cяряйан кясмясидир). 2 МВт вя даща бюйцк эцcлц 

мцщярриклярдя cярйан кясмяси кифайят гядяр щяссас олмайа билир. Беля щалда диференсиал 
мцщафизя тятбиг олунур. Онун ишлямя cяряйаны  

                                                            

                                                 Iм.и.=(1,5÷2) Iм.ном  

 

гябул олунур, бурада Iм.ном - мцщяррикин номинал cяряйаныдыр. Эцжcц електрик мцщяррикляри 6 

ядяд чыхыша малик олдуьундан беля мцщафизянин тятбиги мцмкцндцр. 5 МВт вя даща бюйцк 
эцcлц мцщярриклярдя диференсиал мцщафизянин тятбиги зяруридир.  

 Максимал cяряйан мцщафизяси дяйишян вя йа сабит оператив cяряйанла йериня йетириля биляр 

(шякил 6.1). 



                            

Шякил 6.1.Максимал жяряйан мцщафизяси схемляри 

1-cи схемдя ПТ-80 типли реле тятбиг олунур вя онун ишлямя cяряйаны ишябурахма cяряйанына 
эюря сазланыр:  

                                                   Iм.и.= ks∙ Ii.b 

2-cи схемдя тясир мцддяти 0,04 - 0,06 сан олан аралыг релеси истифадя едилир ки, бу да мцщафизяни 
ишябурахма cяряйанынын максимал гиймятиня эюря сазламаьа имкан верир:  

                                                   Iм.и.= ks∙ Ip.i.b 
 

Эцcü  P < 2 МВт шяртини юдяйян мцщярриклярдя йерля гапанма cяряйаны Iм q ≥10 А 

олдугда, эцжц П ≥2 МВт шяртини юдяйян мцщярриклярдя ися йерля гапанма жяряйаны Iq≥ 2 А 

олдугда бир фазанын йерля гапанмадан мцщафизяси тятбиг олунур (шякил 6.2). Онун ишлямя 
cəряйаны эенераторларда олдуьу кими тяйин едилир.  

                                      

                                Шякил 6.2.Мцщяррикин йерля гапанмадан мцщафизя схеми 

   Технолоjи ифрат йцклянмяйя мяруз галан вя нормал щалда юз-юзцнцн ишябурахмасы 
тямин олунмайан електрик мцщяррикляриндя ифрат йцклянмядян мцщафизя гурашдырылыр. Беля 
мцщафизя адятян ачмайа ишляйир. Яэяр технолоjи ифрат йцклянмя ял иля вя йа автоматик олараг 
ачыларса, мцщафизя сигнала ишляйир вя йа механизми йцксцзляшдирир. Бир сыра щалларда мцщафизя 
ики эюзлямя мцддяти иля йериня йетирилир: кичик эюзлямя мцддяти иля механизм йцксцзляшдирилир, 
бюйцк эюзлямя мцддяти иля мцщяррик ачылыр.  
Ян йахшы характеристикайа малик мцщафизя терморелели мцщафизядир. Анcаг истисмарын 

мцряккяблийи вя мювcуд терморелелярин сечилмяси чятин олдуьундан 1 кВ-дан йцксяк 

эярэинликли електрик мцщяррикляринин ифрат йцклянмядян мцщафизяси cяряйан релеляри истифадя 

олунмагла щяйата кечирилир. Асылы вя асылы олмайан эюзлямя вахтлы мцщафизя схемляринин 
вариантлары ашаьыда эюстярилмишдир (шякил 6.3).  

 

 

 



 

                                      

                                  Шякил 6.3.Мцщярриклярин ифрат йцклянмядян мцщафизя схемляри 

    1-cи вариантда бир-бириндян асылы олмайан ики cцт контакты олан ПТ-84 типли индуксион реле 

истифадя олунур. Електромагнит реле фазаларарасы гысагапанма цчцндцр, онун контактлары ачары 
ачмаьа ишляйир. Реленин индуксийа елементи ися ифрат йцклянмядян мцщафизя цчцндцр, онун 
контактлары сигнала, механизмин йцксцзляшдирилмясиня вя йа мцщяррикин ачылмасына ишляйир.  
      2-cи вариантда електромагнит cяряйан релеси вя заман релеси истифадя олунур. Мцщафизя ейни 

гайда иля йериня йетирилир.  
Ифрат йцклянмядян мцщафизянин ишлямя жяряйаны мцщяррикин номинал жяряйанына эюря сечилир:  

  

     Ишябурахма просесиндя мцщафизянин ишлямямяси цчцн индуксион реленин эюзлямя вахты 12-20 
сан гябул едилир.  
     Шябякядя эярэинлик азаларкян дцйцн йцкцнцн бцтцн мцщяррикляри юз-юзцнц ишя бураха билмир. Беля 

щалларда гейри- мясул мцщяррикляр ачылыр ки, мясул мцщярриклярин юз-юзцнц ишябурахмасы тямин олунсун 

 

 Rele mühafizəsinin məqsədi 

     Energetika sistemində elektrik stansiylarının avadanlıqlarında, elektrik şəbəkələrində və 
işlədicilərin elektrik qurğularında zədələnmələr və qeyri-normal rejimlər yarana bilər.Baş verən 
zədələnmələr əksər halda ayrı-ayrı elementlərdə cərəyanın xeyli artması və gərginliyin kəskin 
şəkildə aşağı düşməsi ilə müşahidə olunur.Artmış cərəyan böyük miqdarda istilik yaradaraq zədə 
yerini dağıdır və zədələnməmiş xətlərdən, avadnlıqlardan keçərək onların təhlükəli şəkildə 
qızmasına səbəb olur.Gərginliyin aşağı düşməsi işlədicilərin normal iş rejimini pozur, 
generatorların və bütövlükdə energetika sisteminin paralel işinə pis təsir göstərir.Qeyri-normal 
rejimlər isə adətən gərginlik, cərəyan və tezliyin buraxılabilən qiymətdən meyl etməsinə 
gətirir.Tezlik və gərginliyin azalması işlədicilərin normal işinin və sistemin dayanıqlığının 
pozulma təhlükəsini yaradır, gərginlik və cərəyanın yüksəlməsi isə avdanlıq və xətlərin 
zədələnmə qorxusunu artırır. 
   Beləliklə baş verən zədələnmələr sistemin və işlədicilərin işini pozur, qeyri-normal rejimlər 
isə zədələnmələrin yaranması və ya sisemin işinin pozulması ehtimalını artırır. 
Energetika sisteminin normal işini təmin etmək üçün zədələnmiş hissə tez bir zamanda aşkar 
olunmalı şəbəkədən açılmalıdır.Qeyri-normal rejimlərin təhlükəli təsirinin qarşısını almaq üçün 



isə normal rejimdən kənara çıxmalar vaxtında aşkar olunmalı lazımi tədbirlər görülməlidir 
(məsələn,cərəyan artarkən azaldılmalı,gərginlik azalarkən artırılmalı və s.) 
    Bununla əlaqədar olaraq göstərilən əməliyyatların yerinə yetirilməsini, energetika 
sistemi və onun ayrı-ayrı elementlərinin mühafizəsini təmin edən avtomatika qurğularının 
yaradılması və tətbiqi zəruriliyi yaranır. 
Əvvələr mühafizə aparatı kimi əriyən qoruyucular tətbiq olunurdu.Ancaq elektrik qurğularının 
gücü və gərginliyinin yüksəlməsi, kommutasiya sxemlərinin mürəkkəbləşməsi belə mühafizənin 
kifayət etməməsinə səbəb olmuş və xüsusi avtomatların - releləri köməyi ilə mühafizə qurğuları 
yaradılmış və rele mühhafizəsi almışdır. 
      Elektrik mühafizəsi elektrik avtomatikasının əsas növüdür və rele mühafizəsi olmadan 

energetika sisteminin normal və etibarlı işi mümkün deyildir. 

Rele mühafizəsi zədələnmə yaranarkən sistemin zədəli hissəsini aşkara çıxarır və lazımi güc 

açarlarına komanda verərək onu sistemdən açır.Qeyri-normal rejimlər zamanı isə pozulmanın 

xarakterindən asılı olaraq əməliyyatlar aparır, normal rejimi bərpa edir və ya növbətçi 

personala siqnal verir. 

      Müasir elektrik sistemlərində rele mühafizəsi, normal rejimi və işlədicilərin qidalanmasını tez 

bir zamanda avtomatik bərpa edən elektrik avtomatikası ilə sıx bağlı olur.Belə avtomatika 

qurğularına avtomatik təkrar qoşmanı (ATQ),ehtiyyatda olan qida mənbələrinin və 

avadanlıqların qoşulma avtomatlarını (EAQ),tezliyə görə yüksüzləşdirmə avtomatlarını (TYA) 

və s.misal göstərmək olar.                                     
Elektromexaniki relelər sistemdə yaranan xətanın yalnız yerini və səbəbini elementar olaraq 

indikasiya etmək imkanına malikdir. Bir çox hallarda vahid mikroprosessorlu relelər iki və daha 

çox elektromexaniki qurğuların funksiyalarını təmin edirdilər. 

   Rele mühafizəsinin effektiv işini təmin etmək məqsədilə aşağıdakı tələblər yerinə yetirilməlidir 

 Etibarlılıq 

 Selektivlik 
 Stabillik 
 Həssaslıq 
 Cəld təsir 

1.Etibarlılıq aşağıdakı faktorlardan asılı olur. 

 Düzgün dizayn/ayarlar 
 Düzgün quraşdırma/diaqnostika 
 Texniki xidmətin düzgün təşkil edilməsi 

    Mühafizə sxeminin düzgün dizayn edilməsi birinci və əsas məsələlərdən biridir. Mühafizə 
sxeminin düzgün seçilməsi mühafizənin istənilən şəraitdə düzgün fəaliyyət göstərməsinin və 
lazım gəldikdə işdən çıxarılmasının  qarantıdır.Burada eyni zamanda hansı növ mühafizə 
avadanlıqlarından istifadə edilməsinin xüsusi önəmi vardır.     
    Mühafizə sistemi layihələndirildikdə hər bir əsas mühafizənin ehtiyyat mühafizəsi də olmalıdır. 
    Rele mühafizəsi qurğularının ayarları lazımi tələbləri: sistemin parametrlərini, yükün 
qiymətini, qəzaları, dinamiki tələbləri və s. nəzərə almalıdır. Məlum olduğu kimi sistem 
parametrləri yükün qiymətindən asılı olaraq dəyişilir və ona görə də mühafizənin qoyuluş 
qiymətləri müəyyən intervalada dəyişilmək imkanına malik olmalıdır. 
    Mühafizə sisteminin düzgün quraşdırılması vacib məsələlərdəndir, belə ki, mühafizə sistemləri 
arası düzgün olmayan birləşmələr nəticədə mühafizənin yoxlanmasını çətinləşdirə bilər. 
    Diaqnostika mühafizə sistemlərinin bütün sahələrini əhatə etməlidir. Düzgün olmayan 
diaqnostika  mühafizənin səhv  işləmə ehtimalını artırır və etibarlığını azaldır. 
   Zaman keçdikcə rele mühafizə qurğularının texniki istismar parametrləri daxili və xarici 
faktorların təsiri nəticəsində pisləşir.Məsələn: kontaklar tez-tez baş verən əməliyyatlar 
nəticəsində kobud və yanmış vəziyyətə düşə  və yaxud da ətraf mühitin təsiri nəticəsində çirklənə 
bilər, dolaqların və digər sxemlərin bütövlüyü  və  elektron hissələrin fəaliyyəti pozula bilər.Bu da 
öz növbəsində mühafizənin səhv işləməsinə  səbəb ola bilər.Ona görə də  rele mühafizəsi 
periodik olaraq  yoxlanmalı və lazımi hissələr təmir olunmalı və yaxud da dəyişdirilməlidir. 



   2.Selektivlik zədələnmə zamanı yalnız həmin hissə üçün nəzərdə tutulmuş açarların işləyib 
zədələnməni aradan qaldırmasıdır. 
   3.Stabillik  mühafizənin təsir zonasından kənarda baş verən zədələnmələr  və yaxud da digər 
təsirlər zamanı  mühafizənin düzgün fəaliyyət göstərmək qabiliyyətidir. 
   4.Rele mühafizəsi öz təsir zonasında bütün hallarda zədələnməni  hiss edib onu aradan 
qaldırmalıdır. Əksər hallarda rele mühafizəsi o vaxt həssas sayılır ki, əsas işləmə parametrləri 
ən kiçik olsun. 
  5.Zədələnmələr zamanı həmin  element nə qədər tez açılarsa sistemin işdə qalan elementləri 
və tələbatçıları üçün bir o qədər yaxşıdır. Rele mühafizəsinin cəld təsiri aşağıdakı səbəblərə görə 

vacibdir: 
 Generatorların, mühərriklərin və bütünlükdə sistemin dayanıqlığı artır 

 İşlədicilərin aşağı gərginlik şəraitindəki işləmə müddəti azalır ki, bu da öz növbəsində 
mühərriklərin qısaqapanmanın açılmasından sonra öz-özünə işə düşməsini asanlaşdırır. 

 Zədələnmələrin həcminin azlması 

 ATQ–nin və EAQ–nın effektivliyi artır. 
  Qeyd etmək lazımdır ki, istehsalatda elektromaqnit,elektromexaniki, induksion və s.tip relelər 
əsasında qurulmuş mühafizə qurğuları yeni mikroprosessor əsasında qurulmuş mühafizə 
sxemləri ilə əvəz edilir. Bunlara baxmayaraq müxtəlif adı çəkilən relelər əsasında qurulmuş 
mühafizələrin nəzəri və praktiki iş prinsipini əsaslı şəkildə şərh etmişdir.  

 

 Operativ dəyişən cərəyan mənbələri 

Operativ dəyişən cərəyan mənbələri mühafizə və avtomatika üçün istifadə edilir. Bu mənbə 
kimi aşağıdakılar istifadə edilir.  
1. Mühafizə olunan obyektin cərəyan mənbələri; 
2. Gərginlik transformatoru; 
3. Xüsusi sərfiyyat transformatoru; 

4. Dəyişən cərəyan mənbəyindən düzləndirilmiş cərəyanla xüsusi kondensatorların 

 doldurulması; 

5. Qidalanma bloku: БПТ və  БПН. 

     İkinci və üçüncü mənbə operativ cərəyan mənbəyi kimi deyil.Belə ki, qısaqapanmalar 
zamanı şəbəkədə gərginlik kəskin azalır və bunun nəticəsində rele mühafizəsi imtina edə 
bilər.Lakin eyni zamanda şəbəkədə gərginliyin kəskin azalması ilə müşayiət olunmayan 
zədələnmələr və qeyri-normal rejimlər zamanı bu mənbələr artıq yüklənmələrdən, yerlə 
qapanmalardan, gərginliyin yüksəlməsindən işləyən mühafizələrin bəslənməsi üçün istifadə 
oluna bilər. 
     Operativ cərəyan mənbəyi kimi gərginlik transformatoru həmçinin, transformatorun qaz 
mühafizəsi üçün istifadə edilir. 
 
 
 

 Simmetrik artıq yüklənmələrdən mühafizə  
 

Texniki prosesin gedişində və yaxud paralel işləyən generatordan biri açıldıqda digər 
generatorda artıq yüklənmə baş verə bilər. Generatorun artıq yüklənməsi sinxron işin 

pozulması nəticəsində və ya təsirlənmənin itməsi nəticəsində də ola bilər. Bütün bu hallarda 
generator simmetrik artıq yüklənməyə məruz qalır. 

Generatorun artıq yüklənməsinə müəyyən hədd daxilində icazə verilir. Bu generatorun 

konstruksiyasından, soyutma sisteminin növündən asılıdır. Hər bir generator üçün zavod 

tərəfindən buraxıla bilən artıq yüklənmə təyin olunur. Məsələn, bilavasitə su ilə soyutma 
sisteminə malik olan generatorlar 6 dəqiqə müddətində 20%, 5 dəqiqə müddətində 25%, 4 
dəqiqə müddətində 30%, 1 dəqiqə müddətində 50% artıq yüklənə bilər. 



Generatorun artıq yüklənməsi zamanı mühafizə siqnala işləyərək növbətçi personalı 
xəbərdar edir. Onlar da öz növbəsində generatorun yükünün azalması üçün tədbirlər 
görürlər. 
 

 
 

Şəkil 4.12. Generatorun artıq yüklənmədən mühafizəsi 
 

Yuxarıda göstərilən artıq yüklənmələr simmetrik olduğundan onlardan mühafizə bir fazada da 
qoyula bilər. İstənilən xarici qısaqapanmalarda generatorun qısamüddətli artıq yüklənməsi zamanı 
mühafizənin işləməməsi üçün mühafizədə dözmə müddəti 15+20 san. olan zaman relesi tətbiq 
olunur. İşləmə cərəyanı aşağıdakı kimi tapılır 

Əgər ketib= 1,05 -1,1, kqay= 0,85 olarsa, onda: 

Iм.iş =(1,2 +1,4 ) Inom, 

Burada, ketib - etibarlıq əmsalı, kqay - qaytarma əmsalı. 

Tam avtomatlaşdırılmış elektrik stansiyalarında, harada ki,  növbətçi personal yoxdur, burada 
simmetrik yüklənmələrdən mühafizənin 2 dözmə müddəti olur. 

Əvvəlcə mühafizə telesiqnala işləyərək təsirlənməni azaldır, əgər bu da nəticə verməsə onda 

mühafizə generatorun açılmasına işləyir. 

 

 

                                  Sinxron və asinxron mühərriklərin mühafizəsi 

 
Generatorlar kimi elektrik mühərrikləri də elektrik maşınlarıdır. Ancaq onlar 

generatorlara nəzərən daha kiçik güclü və ucuz olurlar. Belə ki, istehsal olunan asinxron 
mühərriklərin maksimal gücü 8000 kVt-a, sinxron mühərriklərinin isə 12500 kVt-a qədərdir. 
Xüsusi sifarişlərə görə daha böyük güclü mühərriklər hazırlana bilər. Lakin mühərriklərin sayı 
(bir neçə milyon) generatorların sayından (minlərlə) daha çoxdur. 

Ona görə də elektrik mühərrikləri daha sadə və ucuz, lakin kifayət qədər etibarlı 
mühafizəyə malik olmalıdırlar. 

Elektrik mühərriklərinin mühafizələri onları daxili zədələnmələrdə və uzunmüddətli 
qeyri-normal rejimlərdə şəbəkədən ayrılmalıdır. 

Yüksək gərginlikli sinxron və asinxron mühərriklərdə aşağıdakı mühafizələri yerinə 
yetirmək məsləhət görülür: 

1) Stator dolağının fazalararası q.q.-dan mühafizəsi; 
2) Artıq yüklənmədən mühafizə; 
3) Yerlə qapanmadan mühafizə; 
Bu mühafizə yalnız nisbətən böyük güclü mühərriklərdə və yerlə qapanma cərəyanları 

5-10 A-i keçdikdə yerinə yetirilir. 
4) Gərginliyin enməsindən mühafizə; 
5) Sinxron mühərriklərin asinxron rejimdən mühafizəsi. 
Bütün yüksək gərginlikli mühərriklərdə yuxanda sadalanan mühafizələrin hamısı 

quraşdırılır. 1000 V-a qədər gərginlikli mühərriklərdə birbaşa təsir edən relelər, avtomatlar, 
maqnit buraxıcıları kimi sadə mühafizə növlərindən istifadə edilir. Mühərriklərin cərəyanlarının 
müəyyən həddən çox artması halında həmin avtomatlar mühərrikləri şəbəkədən ayırır. 



Maqnit buraxıcıları isə gərginliyin dərin enməsində və ya itməsində mühərrikləri şəbəkədən 
ayırırlar. 

 

 

                                 Sinxron mühərriklərin asinxron rejimdən mühafizəsi 
  

Sinxron mühərriklərin sinxronizmdən çıxması aşağıdakı hallarda baş verə bilər: 
1) Şəbəkə gərginliyinin uzun müddətli aşağı enməsindən; 
2) Mühərrikin valında mexaniki yükün çoxalmasından; 
3) Təsirlənmə cərəyanının azalması və ya itməsindən. 
Məlumdur ki, sinxron mühərriklərin dayänıqlı iş rejimlərini 

təmin etmək üsullarından biri təsirlənmənin forsirovkasıdır. Gərginliyin enməsindən 
sinxronluqdan çıxan mühərrik gərginlik bərpa olunduqdan sonra sinxronluğa girə də bilər, 
girməyə də. Əgər bu halda mühərrik sinxronluğa girməzsə, o böyük cərəyanlar tələb edəcək 
ki, mühərrik də bu cərəyanların uzun müddətli axmasına hesablanmamışdır. Həmin 
cərəyanlar döyünən xarakterli olub mühərrikin nominal cərəyanından bir neçə dəfə böyük 

olur. 
     Sinxron mühərriklərin asinxron rejimdən mühafizə sxemlərindən biri şəkil 7.7.-də 
verilmişdir və bu sxem rotorda yaranan dəyişən cərəyandan təsir edir: 

3-6-WkV 

          

Mühərrikin normai iş rejimində təsirlənmə dolağında sabit cərəyan keçir və bu cərəyan 
TA cərəyan transformatorunun ikinci tərəfinə  transformasiya olunmadığından KA relesinin 
dolağından cərəyan axmır. 

Sinxron mühərrik sinxronluqdan çıxdıqda isə stator dolağında döyünən cərəyan 
yaranır və bu cərəyan rotor dolağına transformasiya olunduğundan rotor dolağında dəyişən 
cərəyan yaranır. Bu cərəyan da TA cərəyan transformatoru ilə KA relesinin dolağına verilir ki, 
nəticədə sonuncu öz kontaktlarını qapayaraq dözmə müddəti ilə sinxron mühərrikin 
şəbəkədən açılmasına təsir edir (şəkil 7.7). Sinxron mühərriki adi halda işə qoşduqda və ya 
mühərrikin öz-özünə işə düşdükdə də onun rotor dolağında dəyişən  cərəyan yaranır və bu 
cərəyandan mühərrikin açılması üçün mühafizənin dözmə müddəti işəsalma və öz-özünə 
işədüşmə müddətindən böyük olmalıdr. Əksər hallarda belə mühafizənin dözmə müddəti  
15 - 20 s qəbul olunur. 

 

  Stator dolağının yerlə (gövdəyə) qapanmasından 
mühafizə 

 
Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə generator gərginlikli şəbəkələr neytralı izolə olunmuş rejimdə 

işləyirlər. Şqbəkənin tutum cərəyanları isə qövssöndürücü süzgəclər vasitəsi ilə kompensasiya olunur. 
Stator dolağının gövdəyə (yerə) qapanması zamanı yaranan zədələnmə cərəyanı statorun maqnit 
keçiricisindən qapanaraq poladı zədələyir. Zədələnmənin nə dərəcədə böyük olması cərəyanın 
qiymətindən və onun axma müddətindən asılıdır. 

Smurov adma yüksək gərginlik laboratoriyasında aparılan xüsusi sınaqlar nəticəsində Iz 
cərəyanın qiymətindən asılı olaraq onun yolverilən axma müddəti t = f(Iz) müəyyən 
olunmuşdur. Laboratoriya tədqiqatları göstərir ki, 5 A cərəyanın uzun müddət axması 
yolveriləndir. Statorun polad lövhələrinin yenidən yığılması tələb olunmayan zədələr 



yolveriləbilən zədələnmələrdir. 5 A-dən böyük cərəyanlar poladı zədələyir və elektrik 
qövsünün saxlanılmasına şərait yaradır. Bu isə stator dolağının izolyasiyasmm yanmasına 
gəlirib çıxarır. Buna görə də 5 A-dən böyük cərəyanların müəyyən məhdud müddətdə 
axmasına icazə verilir. 

Aparılan sınaq və təcrübələrin nəticələrinə əsaslanaraq generatorların yerlə 
qapanmalardan mühafizəsinə aşağıdakı tələblər qoyulur: 

1) Yerlə qapanmalar zamanı yaranan cərəyanların qiyməti 5 A və 5 A-dən az olduqda 
mühafizə siqnala işləməlidir. Çünki bu zaman statorda ciddi zədələnmələr qeydə alınmır. 

2) Yerlə qapanma zamanı cərəyanın qiyməti 5 A-dən çox olduqda statorun poladının 
zədələnmə təhlükəsi oldupundan mühafizə generatorun açılmasına işləməlidir. 

Öz işləmə prinsipinə görə generatorun stator dolağının yerlə qapanmasma diferensial 
mühafizə reaksiya verə bilər. Ancaq onun bu məqsədlə istifadəsi yalnız neytralın 
torpaqlanması zamanı mümkün olardı. Neytral izolə olunduqda isə bu mühafizə qeyri-həssas 
olur. Buna görə də generatorları yerlə qapanmalardan mühafizə etmək üçün sıfır ardıcıllıqlı 
cərəyanların əmələ gəlməsindən işləyən xüsusi daha həssas mühafizədən istifadə olunur. 

Ölkəmizdə Iz = 4-5 A cərəyandan işləyən həssas cərəyan mühafizələri yaradılmışdır. 
Bu mühafizələri süni yollara əi atmayaraq və təhlükəli cərəyanların yarandığı zaman 
generatorların açılması təmin olunduğu üçün cərəyanın qiymətinə heç bir tələb qoymayaraq 
təbii tutum cərəyanlarında və ya qalıq kompensasiya cərəyanlarında yerinə yetirirlər. 

                                               
 

                                  Operativ dəyişən cərəyan mənbələri 

 
Operativ dəyişən cərəyan mənbələri mühafizə və avtomatika üçün istifadə edilir. Bu 

mənbə kimi aşağıdakılar istifadə olunur: 
1. Mühafizə olunan obyektin cərəyan transformatoru; 
2. Gərginlik transformatoru; 
3. Xüsusi sərfıyyat transformatoru; 
4.Dəyişən cərəyan mənbəyindən düzləndirilmiş cərəyanla xüsusi kondensatorların 

doldurulması; 
5. Qidalanma bloku: БПT və БПН 
İkinci və üçüncü mənbə operativ cərəyan mənbəyi kimi deyil. Belə ki, qısa qapanmalar 

zamanı şəbəkədə gərginlik kəskin azalır və bunun nəticəsində rele mühafizəsi imtina edə 
bilər. Lakin eyni zamanda şəbəkədə gərginliyin kəskin azalması ilə müşayiət olunmayan 
zədələnmələr və qeyri-normal rejimlər zamanı bu mənbələr artıq yüklənmələrdən, yerlə 
qapanmalardan, gərginliyin yüksəlməsindən işləyən mühafizələrin bəslənməsi üçün istifadə 
oluna bilər. 

 Operativ cərəyan mənbəyi kimi gərginlik transformatoru həmçinin, transformatorun 
qaz mühafizəsi üçün istifadə edilir (operativ sabit cərəyan mənbələri olmayan 
yarımstansiyalarda). 
Doldurulmuş kondensatorlar ikinci və üçüncü mənbə ilə müqayisədə nisbətən yaxşıdır. 
Bu beş operativ cərəyan mənbələrindən ən çox istifadə olunanı cərəyan transformatorudur. 

Bundan başqa, БПT və БПН qidalandırma blokları da geniş istifadə olunur. Operativ 
dəyişən cərəyan mənbələrinin operativ sabit cərəyan mənbələri ilə müqayisədə aşağıdakı 
üstünlüklərə malikdir: 

1. Cərəyan transformatoru çox sadədir, sabit cərəyan mənbələrinə nisbətən ucuz başa 
gəlir və xüsusi xidmət və yer tələb etmir; 

2. yüksək etibarlılığa malikdir. 
Operativ dəyişən cərəyan mənbələrinin (c.t.) aşağıdakı çatışmazlıqları var: 
1. Mürəkkəb mühafizə sxemlərində istifadə etmək çətindir. 
2.Bəzi mürəkkəb olmayan sxemlərdə istifadəsi mümkün deyil, məsələn, artıq 

yüklənmələrdən mühafizə yerlə qapanma və qaz mühafizəsinin siqnallaşdınlmasında. Bunun 
üçün gərginlik transformatorlarından istifadə olunur. 

 



 

Operativ dəyişən cərəyan mənbələri ilə cərəyan 
mühafizəsi sxemləri 

 
Operativ dəyişən cərəyan mənbələri (c.t.) ilə müxtəlif cərəyan mühafizə sxemləri 

mövcuddur. Aşağıdakı üç sxemə baxaq (şəkil 2.17): 
I sxemdə (KA) relesinin kontaktı YAT açma dolağını şuntlayır, bununla da açarın 

açılması baş vennir. Qısaqapanma zamanı KA relesi işləyir, onun kontaktları açılır və cərəyan 
transformatorundan transformasiya olunmuş cərəyan YAT-dan keçir və açar açılır. 

Bu sxemin əsas çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, kontaktların təsadüfən açılması zamanı 
(vibrasiyadan və ya təsadüfi zədədən) normal rejimdə mühafizə olunan obyekt səhvən açıla 
bilər. 

II sxem nisbətən müasirdir, normal rejimdə YAT dövrəsi açıq olur. Qısaqapanma 
zamanı normal açıq kontakt dözmə müddətsiz olaraq qapanır, normal bağlı kontakt isə dözmə 
müddəti ilə açılır. Bu zaman ikinci tərəf qısaqapanma cərəyanı YAT-dan keçir və açarın 
açılmasına səbəb olur. 

İkinci tərəf qısaqapanma cərəyanı 150 A- dən çox olduqda I və II sxemdən istifadə etmək 
olmaz. Buna görə də БПT aralıq doyma transformatorlu (TL) sxemdən (III sxem) istifadə 
olunur. Normal rejimdə relenin aşağı kontaktı açıqdır və БПT-nin ikinci dolağı qısa 
qapanmışdır. Bu rejim БПT və c.t. üçün normal rejim hesab olunur. Bu zaman БПT və c.t. üçün 

böyük yük sayılmır. 
Qısaqapanma zamanı dözmə müddətsiz olaraq yuxarı kontakt qapanır və dözmə müddəti ilə 
relenin aşağı kontaktı açılır və bununla da açar açılır.  

                    
 

Şəkil 2.17. Operativ dəyişən cərəyan mənbələri ilə cərəyan mühafizəsi sxemləri 

БПT  transformatoru doyma xarakterli olduğu üçün qısaqapanma 
 cərəyanının bütün qiymətlərində onun ikinci tərəf dolağında cərəyan  
15-20 A-dən çox olmur. 
 
  

Йığma şinlərin mühafizəsi 

Шинлярин мцщафизясинин нювляри вя онлара олан тялябляр 
 
Истисмар тяcрцбяси эюстярир ки, електрик стансийа вя йарымстансийаларынын пайлайыcы 

гурьуларынын елементляриня ялверишли нязарят вя гуллуг олунмасына бахмайараг, онларын 
шинляриндя дя зядялянмяляр йарана билир. Шинлярдя гысагаранма йаранмасына сябяб олан 
амилляря ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: шин изолйаторларынын вя ачарларын эиришляринин 
дешилмяси; эярэинлик трансформаторларынын, шинля ачарлар арасында гурашдырылан cяряйан 
трансформаторларынын зядялянмяси; оператив ямялиййатлар заманы айырыcыларын вя щава ачарларынын 



изолйаторларынын сынмасы; пайлайыcы гурьуларда ишчи щейятин сящв ачыб-баьлама ямялиййатларынын 
апармасы.  
          Електрик стансийа вя йарымстансийаларынын шинляриндя йаранан гысагапанмалары ачмаг 
цчцн, онлары гидаландыран эенератор, трансформатор вя хятлярдя мцвафиг мцщафизяляр 
гурашдырылыр. Эенератор вя трансформаторларда беля мцщафизя кими хариcи гысагапанмалардан 
мцщафизяни, хятлярдя ися максимал вя дистансион мцщафизяляри  
 мисал эюстярмяк олар. 

 Анcаг бу мцщафизяляр шинлярдя гысагапанма оларкян мцяййян эеcикмя иля ишляйир ки, 
бу да бязян хейли бюйцк гиймят ала билир.  
Бундан башга эярэинлийи 110-500 кВ олан шябякялярдя дайаныглыг шяртиня эюря шинлярдяки 
гысагапанмалары ани ачмаг лазым эялир. Беля щалларда шинлярдяки зядялянмяляри эюзлямя 
мцддяти олмадан ачмаьа имкан верян хцсуси мцщафизялярин тятбигиня ещтийаж йараныр.  
Тясир мцддятинин кифайят олмамасы иля бярабяр хятт, эенератор вя трансформаторларын 
мцщафизяси бязи щалларда зядяли шин системинин селектив ачылмасыны да тямин едя билмир.  

Щяр бирляшмядя ики ачары олан йарымстансийа буна яйани мисал ола биляр (шякил 7.1). 
Мясялян, биринcи шин системиндя ачараг, щяр ики шин системиня гидаланма верилмясини кясир. 
Яслиндя ися Г3 вя Г4 ачарларыны ачмагла бцтцн йарымстансийаны ишдя сахламаг оларды. 
Зядялянмялярин бу cцр ляьви шинлярин хцсуси мцщафизясинин кюмяйи иля тямин едиля билир. 

 
 
 
 
 
 

                                           
 
 
Шякил 7.1. Щяр бирляшмядя ики ачары олан йарымстансийанын схеми (1-cи шин системиндя 

гысагапанмалары ачан ачарлар штрихлянмишдир) 
 

Беляликля айры-айры бирляшмялярин мцщафизяси лазыми тясир мцддятиня вя селективлийя малик 
олмадыгда шинлярин мцщафизяляри тятбиг олунур.  
Шинлярдяки гысагапанманы арадан эютцрмяк цчцн онларын мцщафизяси шини гидаландыран бцтцн 
бирляшмяляри ачмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг шинлярин хцсуси мцщафизяляряи бюйцк 
cавабдещлийя малик олмалыдыр. Беля ки, онларын сящв ишлямяси бцтцн стансийа вя йа 
йарымстансийанын, йа да онун бир сексийасынын ачылмасына эятирир. Она эюря онларын иши чох 
етибарлы олмалыдыр.  

Щазырда шинлярин тез тясир едян вя селектив диференсиал мцщафизяляри тятбиг олунур. 
Шинлярдян чыхан хятляр реактора малик олдугда, онлары гидаландыран трансформаторларда вя 
сексийа ачарларында шинлярин хцсуси мцщафизяси кими cяряйан кясмяляри вя дистансион 
мцщафизяляр тятбиг олунур.  

 
 



PT-80 tipli cərəyan relesi 
 
          Icra elementləri kimi güclü 6 və 7 kontaktlar qulluq edirlər, bu isə aralıq relelərsiz 
keçinməyə imkan verir. Qəbuledici və icraedici elementləri birləşdirən aralıq elementi 21 
alüminium diskin oxu 26 üstündə bərkidilmiş qurd 3-dən və bənd 37 ilə bərkidilmiş və qol 8 ilə 
xalta 23 dayaqlanan ox ətrafında fırlanan dişli sektor 1-dən ibarətdir.Xalta 23 vint 35 köməyi 
ilə zaman tapşırıqları şkalası 34-də lazım olan vəziyyətdə bərkidilir. Alüminium diskin oxu 33 
ramkanın gövdəsində yerləşdirilmiş diyircəkli yastıqlarda 2 oturur. Ramka 33 dayaqlar 30-da 
yerləşmiş altdabancıqlar 39-da hərəkət etmək imkanı ilə quraşdırılır. Ramka 33-ün dönmə 
bucağı dayaq vinti 25 və qayka 24 ilə məhdudlaşdırılır. Ramka 33 ilkin vəziyyətdə elastikliyə 
malik 32 bəndlə əlaqədə olan yay 29-un köməyi ilə saxlanılır. Yayın vəziyyətinin və 
gərilməsinin dəyişilməsi 28 və 31 tənzimləyici vintlərlə yerinə yetirilir. Işədüşmə cərəyanını 
tənzimləmək üçün dolaq 15 ştepselli çevrici 17-yə çıxarılmış budaqlar 16 ilə yerinə ilə yerinə 
yetirilir. Cərayana görə tapşırıq ştepselli vintlər 18 vəziyyətləri ilə təyin olunur. Dolağa qida 
sıxaclar 5 vasitəsi ilə verilir.   Kəsilmə cərəyanın işədüşməsinin tənzimlənməsi lövbərin sağ 
uçu ilə maqnit keçiricisinin arasındakı məsafəni tapşırıqlar şkalalı 13 tənzimləyici vint 12-in 
köməyi ilə dəyişərək yerinə yetirilir. Dayaq lövhəciyi 11 tənzimləyici vint 12-in öz-özünə 
dönməsinin qarşısını alır.  
 
 
                                     Şəkil 4  PT-80 tipli cərəyan rele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Induksion relelər  

         

             İnduksion relelərin iş prinsipi keçiricidə induksiya olunmuş cərəyanla 

dəyişən maqnit sahəsi arasında yaranan qarşılıqlı əlaqəyəy əsaslanır. Ramkalı 

induksion reledə ( şəkil 3, a ) sellərdən biri ( Ф2 ) fazaya görə sürüşdürülmüş ikinci 

seldə  

    ( Ф1 ) ramka şəklində yerləşdirilmiş q.q. dolaqda cərəyan induksiya edir.  

              Diskli induksion relelər ( şəkil 3, b ) geniş yayılmışlar. Sadə konstruksiyaya 
və böyük dönmə momentinə malikdilər, lakin alçaq çevikliklidirlər.  
Stəkanlı induksion rele ( şəkil 3, c ) dördqütblü manqit sistemin iki axınlı maqnit 

sahəsində fırlanan stəkan şəkilli hərəkətediçi hissəyə malikdir. Bu sistem 

əhəmiyyətli dəyişikliklər etmədən müxtəlif təyinatlı relelərin alınmasına imkan 

verir. Buna misal olaraq güc relesini göstərmək olar.  

 
 

 

 
 

Şəkil 3. İnduksion relelərin quruluşu sxemi  

       a-ramkalı; b-diskli; c-stəkanlı: 1- polad stəkan; 2-spirallı əks-təsir yayı; 3-

diyircəkli yastıqlar;4- köməkçi kontaktlar; 5- aluminium stəkan; 6-ox; 7,9-

sarğaclar qrupu; 8-boyunduruq; 10-13qütblər 

             Güc relesi ( şəkil 3, c ) . Rele dörd üzə çıxmış qütblü maqnit keçiricisində 

yerləşmiş iki dolağa malikdir. Cərəyan dolağı 9 iki əks qütblərdə yerləşir. 

Gərginlik dolağı 7 boyunduruqda yerləşir və 4 seksiyadan ibarətdir. Cərəyan dolağı 

cərəyan transformatorundan keçərək mühafizə olunan xəttə qoşulur. Gərginlik 

dolağı gərginlik transformatorundan keçərək paylayıcı qurğunun şinlərinə qoşulur. 

7 və 9 dolaqların yaratdığı maqnit selləri 90 0 sürüşmüşdülər. Sellərin dolaqlardakı 

cərəyanlarla qarşılıqlı təsiri nəticəsində istiqaməti mühafizə olunan xətdəki gücün 

istiqamətindən asılı olan fırlana moment yaranır. Bu moment aluminium stəkana 

təsir edir. Hərəkətedici körpücük stəkana birləşdirilib. Tərpənməz kontaktlar 

maqnitkeçiricisində yerləşmiş plankaya bərkidiliblər.  

 

                              
 
 



«Rele mühafizəsi və elektrik təchizatı qurğularının avtomatikası»    
fənnindən imtahan sualları 

 
 
 

1. Rele mühafizəsi haqqında anlayış 
 2.  Автоматик тякраrгошма 
 3. Реле мцщафизясинин вязифяси 
4. Эенераторларда зядялянмяляр вя гейри-нормал реjимляр 
5. Эенераторларын узунуна диференсиал мцщафизяси 
6. Бир фазанын сарьылары арасындакы гапанмадан мцщафизя 
7. Хариcи гысагапанмаларын ифрат cяряйанындан вя ифрат 
   йцклянмялярдян мцщафизя 
8. Хариcи гысагапанмаlar zamanı  ифрат cяряйаnдан мцщафизя  

9.Максимал cяряйан мцщафизяси 
10. Максимал cяряйан мцщафизяляринин кюмяйи иля хятлярин 
     иля хятлярин мцщафизяси 
11. Cərəyan kəsmələri     

12. Диференсиал мцщафизя 
13.Uzununa diferensial mühafizə 

14.  Ениня диференсиал мцщафизя 
15. Дистансион мцщафизя 
16. Йцксяк тезликли блоклашмасы олан истигамятлянмиш мцщафизя 
17. Йцксяк тезликли дифeренсиал – фаза мцщафизяси 
 18. Cərəyan трансформаторларынын типик бирлəшмə схемляри 
19. Рeле мцщафизясиня гойулан тялябляр  
20. Оператив cяряйан мянбяляри  
21. Ещтийатын автоматик гошулмасы  
22. 1 кВ-дан йцксяк эярэинликли асинхрон електрик 
      мцщяррикляринин мцщафизяси 
23. Simmetrik artıq yüklənmələrdən mühafizə  
24. Sinxron və asinxron mühərriklərin mühafizəsi 
25. Sinxron mühərriklərin asinxron rejimdən mühafizəsi 
26. Stator dolağının yerlə (gövdəyə) qapanmasından mühafizə 
27. Operativ dəyişən cərəyan mənbələri 
28. Operativ dəyişən cərəyan mənbələri ilə cərəya  mühafizəsi sxemləri 
29. Йığma şinlərin mühafizəsi.Шинлярин мцщафизясинин нювляри вя онлара олан тялябляр 
30. PT-80 tipli cərəyan relesi 
31. Induksion relelər 

 
 

 

                                          ƏDƏBİYYAT 
 

 

1. Akif Hüseynov ‟ Rele mühafizəsi.” 
2. O.Sadıqov ‟ Rele mühafizəsi.” 
3. Berkoviç M.A, Molçanov V.V, Semenov V.A‟ Rele mühafizəsi texnikasının  
    əsasları.” 
4. Fedoseyev A.M. ‟Elektroenergetika  sisteminin rele mühafizəsi.” 
 


