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   در تابلو فشار متوسط یرله حفاظت .1
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   یرله حفاظت یمشخصه ها .3
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و متوسط   فی فشار ضع یتابلوها یاجزا نیاز مهمتر ی ک ی ی رله حفاظت 
با انواع  یی و متوسط آشنا فیفشار ضع یتابلوها ی طراح  یبرا .است
 .است  ری اجتناب ناپذ  ی از جمله رله حفاظت ی حفاظت  زات یتجه

در تابلو فشار متوسط، نحوه عملکرد،   ی رله حفاظت  تیمقاله با موقع نیا در
 .شد میمشخصه ها و انواع آن آشنا خواه

 

 در تابلو فشار متوسط یرله حفاظت 1#

 :است ریز یتابلو فشار متوسط شامل خانه ها  کی ی طور کل به
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 یدزن یکل زیتجه خانه .1
 باسبار خانه .2
 اتصاالت خانه .3
 ف یفشار ضع خانه .4
 ترانسفورماتور ولتاژ  خانه .5
 انیترانسفورماتور جر خانه .6

  ی را شامل م ریز  یدر تابلو برق فشار متوسط، بخش ها فیفشار ضع خانه
 :شود

 یحفاظت  یها رله .1
 یکنترل  زات یتجه .2
 و تست  نگیتوری هشدار دهنده، مان زات یتجه .3
 نگر/ ثبت کننده پارامترها و آنالوگ نشا  تالیجید  زات یتجه .4
 مدار فرمان زات یتجه .5
 تابلو ی کننده مصارف داخل هی تغذ یمدارها .6

در کدام بخش از تابلو فشار متوسط   ی مشخص شد که رله حفاظت   نجایا تا
 .ردیگ ی قرار م

 .شد میآشنا خواه شتریب ی حفاظت  یادامه با رله ها در
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 ست؟ یچ  یرله حفاظت 2#

  ی کند، خطا را حس م ی سنجش کار م لهیوس کیبه عنوان  ی حفاظت  رله
 ی آخر، فرمان قطع را به دژنکتور م  در کند و ی آن را رصد م تیکند، موقع

 .دهد

 .کند ی پس از گرفتن دستور از رله محافظ، عنصر خراب را جدا م دژنکتور
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و دژنکتور مرتبط،   ع ی با عملکرد سر ی خطا به کمک رله حفاظت  ع یرفع سر با
  یاز آن مانند آتش سوز  ی خطرات ناش جهیبه دستگاه و در نت بیآس انزیم

 .ابدی ی کاهش م 

قابل   ی به اندازه کاف  ی حفاظت  رله قابل کاهش است که  ی فقط درصورت خطا
و   ی عیطب  طیشرا نیب بتواند و حساس باشد تا یاعتماد، قابل نگهدار 

 .دهد صیرا از هم تشخ ی عیرطبیغ
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محافظت از دستگاه ها و خطوط   یمورد استفاده برا ی رله ها ی طور کل به
 :هستند  ریانتقال به شرح ز

 انیرله اضافه جر .1

 



 

6 www.namatek.com 

 

 رله افت فرکانس .2
 رله جهت دار .3
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 یرله حرارت  .4
 رله افت و اضافه ولتاژ .5
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 فاز ی رله توال  .6

 یفاز منف ی توال  رله •
 فاز مثبت  ی توال  رله •
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 امپدانس  ای ستانسیرله د .7

 امپدانس فاز  رله •
 یا هی امپدانس زاو رله •
 راکتانس( ایاهم ) رله •
 یا هی امپدانس زاو رله •
 رله محدود  ای Mho رله •
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 لوتیرله پا .8

 و یکروویما  لوت یرله پا ایکانال حامل   لوت یپا •
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 ی رله حفاظت یمشخصه ها 3#

 برند بلکه ی نم نیبرق را از ب ستمیاحتمال بروز خطا در س ی حفاظت  یها رله
 .شود ی شروع م  ستمی آن ها پس از بروز خطا در س اقدامات 
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  ت،یحساس نان،یاطم تیخوب، قابل ی رله حفاظت  کی  ی اصل یها ی ژگ یو
با رله  یی منظور آشنا به .آن است یسرعت و صرفه اقتصاد ،ی سادگ 

 .میمهم را درک کن اصطالحات  یبرخ دیبا  ،ی حفاظت 

 

 ی انرژ  تیکم  1-3#

 .عملکرد رله یبرا ازیآن ها، مورد ن  بیترک ای و  انیجر ای ولتاژ

 

 مدار قطع 2-3#

  ،یباتر  هی قطع، کنتاکت رله، منبع تغذ  چیپ میاست )شامل س یمدار 
 .کند ی باز کردن کنترل م ی( که قطع کننده مدار را براره ی و غ ی کمک چیسوئ
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 مشخصه  تیکم  3-3#

شود،   ی م دهیمشخصه نام  تیکه کم تی چند کم ای کیاز رله ها به  ی بعض
 .دهند ی شده نشان م  یپاسخ درجه بند
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 یاتیگشتاور عمل  ای روین  4-3#

 .رله را ببندد یدارد کنتاکت ها  لیاست که تما  یی روین

 

 گشتاور مهار ای روین  5-3#

و مانع بسته شدن کنتاکت   ردیگ یاست که در برابر گشتاور قرار م  یی روین
 .شود ی رله م

 

6 -3# Setting 

مشخص در آن  طیکار در شرا یاست که رله برا یانرژ   تی کم ی واقع  مقدار
 .مقدار ساخته شده است

 

 رله کیمصرف برق  7-3#

 .است یولتاژ نام  ای انیتوسط مدار رله در جر یمصرف  یانرژ  مقدار

 .شود ی م  انیبا وات ب DC یو برا VA با AC یبرا
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8 -3# Pick Up 

 .دهد ی م  تی وضع ری که رله از حالت خاموش به روشن تغ ی زمان  مدت 

 

 آپ کیپ ای یاتی رله عمل  9-3#

ولتاژ( که باالتر از آن رله کار   ای انی کننده )جر  کیتحر  ت یآستانه کم مقدار
 .بندد ی کند و کنتاکت ها را م ی م

 

10-3# Reset Level 

  یاست که در کمتر از آن رله کنتاکت ها یولتاژ  ای ان یآستانه جر مقدار
 .گردد ی خود برم  هیاول تیموقع به کند و  ی خود را باز م

را نسبت   ی ات یعمل  ای ی به مقدار انتخاب ستیمقدار ر ای  یی ولتاژ رها نسبت
 .نامند ی م  ی نسبت بازنشان  ای  یی رها

 

11-3# Quick Vueal 

 Pickر یاز مقاد ی ولتاژ اعمال  ای انی که جر یلحظه ا نیشده ب یسپر  زمان
Up   رله یبسته شدن کنتاکت ها زمان کند تا ی تجاوز م. 
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 Reset  زمان 12-3#

مجدد    میکننده( کمتر از سطح تنظ ک ی ولتاژ )مقدار تحر  ای انیکه جر ی زمان 
 .رله بسته باشد یها کنتاکت که ی است در حال

 

13-3# Seal in coil 

 .باز شود ان یدهد کنتاکت رله هنگام عبور جر ی اجازه نم چیپ میس نیا

 

 زمان جهش  14-3#

  ی ابیشده پس از باز رهیذخ ی ات یعمل  یکشد تا انرژ  ی است که طول م ی زمان 
  تیکه در موقع یمقدار مشخص به مقدار  کیمقدار مشخصه از  ی ناگهان

 .ابدیرله داشت، کاهش  هیاول

 

 زمان رفع خطا 15-3#

در قطع کننده مدار   یی وجود خطا و خاموش شدن قوس نها نیکه ب ی زمان 
 .وجود دارد
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16-3# Breaker Time 

در قطع کننده مدار   یی خاتمه خطا و خاموش شدن قوس نها نیکه ب ی زمان 
 .وجود دارد

 

 زمان رله 17-3#

 .رله ین کنتاکت هاوجود خطا و بسته شد نیب فاصله

 

 یابیدست 18-3#

 گریتوسط رله د دیو با ستیکه فراتر از آن، حفاظت در دسترس ن یی خطا
توان در انواع  ی قدرت را م  ستمی س ی حفاظت  یها رله .پوشش داده شود
 .کرد یمختلف دسته بند

 .شد م یآشنا خواه ی رله حفاظت  یها یبخش بعد با دسته بند در

 



 

18 www.namatek.com 

 یانواع رله حفاظت 4#

بر اساس مشخصه، منطق، پارامتر محرک، کاربرد و   ی حفاظت یرله ها انواع
 .شوند  ی م یعملکرد دسته بند سمیمکان

 

 بر اساس مشخصه  یحفاظت یرله ها  یدسته بند 1-4#

 زمان مشخص یها رله .1
 (IDMT) معکوس با حداقل زمان مشخص یها رله .2
 ی لحظه ا یها رله .3
 ی پله ا مشخصه .4
 شده  یز یبرنامه ر یها چیسوئ .5
 مهار ولتاژ  انیاضافه جر رله .6

 

 بر اساس منطق یحفاظت یرله ها یدسته بند 2-4#

 یتفاضل .1
 تعادل  عدم .2
 یخنث  یی جابجا .3
 دار جهت .4
 محدود شده نیزم یخطا .5
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 شار اضافه .6
 ستانسی د یها طرح .7
 از باسبار  حفاظت .8
 توان معکوس یها رله .9

 ک ی دست دادن تحر از •
 یفاز منف ی توال  یها رله •

 

بند 3-4# ها  یدسته  پارامتر    یحفاظت  یرله  اساس  بر 
 محرک

 انیجر رله .1
 ولتاژ  رله .2
 فرکانس رله .3
 توان  رله .4

 

 بر اساس کاربرد یحفاظت یرله ها یدسته بند 4-4#

 هیاول رله .1
 بان یپشت رله .2
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قدرت است در  ستمیخط حفاظت از س نیاول هیرله حفاظت اول ای هیاول رله
خراب باشد و کار   هیکند که رله اول ی کار م  ی فقط زمان  بانیپشت رله که ی حال

 .نکند

 .برخوردار است یاز عملکرد کمتر  هینسبت به رله اول بانیرو رله پشت نیا از

 :کار نکند ریز لیممکن است به دال یرله ا هر

 باشد  وبیمع ی رله حفاظت  خود .1
 به رله در دسترس نباشد DC پی ولتاژ تر  هیتغذ منبع  .2
 رله به قطع کننده مدار قطع شده باشد از پنل ریمس .3
 باشد وبیمع ای قطع کننده مدار قطع  پیتر چیپ میس .4
در دسترس  (CT) انیجر یترانسفورماتورها  انیجر یها گنالیس .5

 نباشند
 در دسترس نباشند  (PT) ولتاژ یولتاژ ترانسفورماتورها یها گنالیس .6

کند، رله  ی کار م هیرله اول ی فقط در صورت خراب بانیآنجا که رله پشت از
 .مشترک باشد هیبا رله حفاظت اول دینبا بانیحفاظت پشت

 

  زمیبر اساس مکان  یحفاظت  یرله ها  یدسته بند 5-4#
 عملکرد 

 یس ی الکترومغناط رله .1
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 ک ی استات  رله .2
 یکیمکان رله .3

 .تهبس ایچند کنتاکت باز  ای کیاز   ی بیجز ترک ستین  یز یواقع، رله چ در
محرک بر  یرله هنگام اعمال پارامترها یکنتاکت ها ن ی از ا ی برخ ای همه

باز،  یبدان معناست که کنتاکت ها  نیا .دهند ی م تیوضع  ری رله، تغ یرو
 .شوند ی بسته، باز م  یبسته و کنتاکت ها 

 باز و بسته شدن کنتاکت ها با عمل ،یسی رله الکترومغناط در
 یی با جابجا ی کیمکان رله .شود ی انجام م چیپ میس کی  ی س یالکترومغناط

عمدتا توسط   کیاستات  رله .کند ی چرخ دنده عمل م  ستمیس ی کیمکان
 .کند ی عمل م  ستوریمانند تر یهاد مهین یها چیسوئ

 :عبارتند از ی س ینمونه رله الکترومغناط چند

 اتور جذب شده نوع آرم رله .1
 ییالقا سکینوع د رله .2
 یینوع کاپ القا رله .3
 نوع پرتو متعادل  رله .4
 متحرک چیپ مینوع س رله .5
 متحرک  زه ینوع آهن پالر رله .6

 :عبارتند از ی کی نمونه رله مکان چند

 یحرارت .1
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• OT روغن(  یدما پی )تر پیتر 
• WT ( چیپ میس یدما پی)تر  پی تر 
 ره یو غ نگیبلبر یدما پی تر •

 شناور نوع .2

 (Buchholz) بوخهلتس •
• OSR 
• PRV 
 ره یسطح آب و غ  کنترل •

 فشار  یها چیسوئ .3
 یک یمکان نترالکیا .4
 اختالف قطب رله .5

 :عبارتند از کینمونه رله استات چند

 ک یالکترون رله .1
 وسر ی ترنسد رله .2
 ر یفایپل رکت رله .3
 یستور ی ترانز رله .4
 (Hall) اثر هال رله .5
 اثر گاوس  رله .6
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فشار متوسط، نحوه عملکرد،    یدر تابلو ی مقاله با رله حفاظت  نیا در
 . میمشخصه ها و انواع آن آشنا شد


