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حفاظت از   در  باشد و ی از قطعات مهم برق قدرت م یکیرله اضافه ولتاژ 
با  دیبا ی گرام  ی ها  نیبرق و تکنس  نیمهندس .دارد ی نقش پررنگ زات یتجه

 .داشته باشند ی کاف یی قطعه آشنا نیا

 یبرا .پرداخت میخواه یقطعه کاربرد نی ا ی مقاله ما به بررس نیا در
 .دیبا آن با ما همراه باش یی آشنا

 

 ست؟یرله اضافه ولتاژ چ 1#

را دارد که هنگام  تیقابل نی، ا(over voltage relay) اضافه ولتاژ رله
که به ولتاژ  یی مدارها ای را ارسال کرده و یی ها گنالیولتاژ، س  شیافزا

به   یر یجلوگ  زات،یدر تجه بیتا از بروز آس دیحساس هستند را قطع نما
 .عمل آورد

  باالتر ده است،ش میرله تنظ یکه بر رو یولتاژ  زانیکه م ی قطعه هنگام  نیا
 یتواند به بخش ها ی نوع از رله م نی ا .دینما ی م  تی رود، شروع به فعال

 از .ولتاژ کمتر شود  ک،ی تا با کاهش تحر دیکننده دستور صادر نما کیتحر
رله اضافه بار، عمدتا در ترانس ها و  نی توان گفت که ا ی رو م  نیهم

 .شود ی ژنراتورها به کار گرفته م

شود، از رله افت ولتاژ به همراه   جادیولتاژ ا میکه قرار است رله تنظ ی هنگام
در ژنراتورها و ترانس ها  ستمیس ن ی ا کنند که ی رله اضافه ولتاژ استفاده م 

 .کاربرد دارد



 

2 www.namatek.com 

  ای شی افزا امکان کنند که ی م ی طراح  ی طور معمول ترانس ها را به شکل به
 .ها باشد چیپ میکاهش تعداد دور در س

 

 

 یکی الکتر  یخطر ولتاژ اضافه در دستگاه ها 2#

  اریآن ها بس ی منی و ا ی ک یالکتر  یها ستمیکه در س یجمله موارد مهم  از
 ی هنگام  .است زات یتجه نیاضافه بار در ا ی حفاظت  ستمیس دارد، تیاهم
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 باعث شود، ی م  جادیو خطوط برق، اضافه ولتاژ ا ی کی الکتر لیکه در وسا
که در اطراف آن هستند، خواهد  ی کسان  یو برا  زات ی خطر در تجه جادیا

 .دینما ی م  جادیاستفاده از رله اضافه ولتاژ را ا ضرورت  شد و

اضافه ولتاژ در  جاد یوجود دارد که باعث ا یار یبس ی داخل ای ی رون یب عوامل
 یرو انیتواند شامل اتصال مدار جر ی م  ی داخل عوامل .شود ی خطوط م
اختالل در شبکه قطع و وصل خطوط  ای بوده و ی طوالن میس ای موتورها 

 .شده باشد جادیاتصال کوتاه ا ایصورت گرفته 

دسته   ی زن دیگونه از اضافه ولتاژها را عمدتا به دو صورت موقت و کل نیا
نوع اضافه ولتاژ موقت علت، نوسانات فرکانس قدرت  در .کنند ی م یبند

 .شود ی م جادیا یبار  ی ب ای ادیبار ز هنگام است که

بوده  یی باال یی رای شدت م یدارا ی دزنیاست که اضافه ولتاژ کل ی درحال  نیا
 ی رون یتوان به عوامل ب ی م  ،ی کنار عوامل داخل در .دارند ی اما دوره کوتاه 

رعد و برق خواهد  جادیا ای عنوان مثال شامل صاعقه و  به اشاره کرد که زین
  ،ی ک یالکتر  زات یصاعقه به تجه برخورد .بود که خارج از شبکه قدرت است

 .دهد شیتواند به سرعت ولتاژ را افزا ی م  ،یی هوا یها میبه خصوص س

دامنه اضافه  زان ی م است که نیکه الزم است به آن اشاره شود ا یا نکته
  ،ی عوامل داخل اما بوده؛ ستمیس  ی خارج از طراح ی رون یولتاژ در عوامل ب

 .است شیرو به افزا ستمیس یکه ولتاژ کار  ردیگ ی صورت م  ی عمدتا هنگام
استفاده از رله اضافه  ،ی ک یالکتر زاتیحفاظت از تجه  یهر صورت برا در

 .است ی ولتاژ الزام
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 گذرا یحفاظت در برابر اضافه ولتاژها 3#

  یو دستگاه ها زات ی شود کارکرد تجه ی که باعث م یاز عوامل مهم  ی کی
 یبرا ی جان خطر ایو خسارت شود  بیبرق دچار آس یو شبکه ها  ی ک یالکتر
استفاده از رله   ضرورت کنند داشته باشد و ی که از آن ها استفاده م  یافراد

 در است که یی گذرا یکند، وجود ولتاژها ی م جاد یاضافه ولتاژ را ا
و   فیفشار ضع سات ی صاعقه، تاس  یاگذر یبرق، اضافه ولتاژها سات یتاس

 .شود ی م جادی برق ا یپست ها

  جادی شبکه برق با فشار متوسط ا یدر دستگاه ها  نیکه اتصال زم ی هنگام
آن که  یبرا .اثر بگذارد زین فیبرق فشار ضع ستمیس ی تواند رو ی م  شود،
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اضافه  جادیا مانع  نمود و یر یجلوگ سات یدر تاس یحادثه ا نیبتوان از چن
  ی زات ی تجه ی تمام  ابتدا شد، الزم است که فیبرق فشار ضع ستمیولتاژ در س

آن  نیب جدا کرده و گریکدیکند، از  ی متصل م نیدو شبکه را به زم نیکه ا
 .کرد جادیمتر فاصله ا ستیها حداقل حدود ب

دو شبکه،   نی ا نیدو الکترود اتصال زم انیالزم است که م گرید یی سو از
تواند شامل لوله  ی ارتباطات م  نی ا نشده باشد که جادیا یی ارتباط رسانا

 .باشد سات یتاس یعبور  یها

از نوع کوتاه مدت  یولتاژ  رات ییجهت ممانعت از کارکرد رله در برابر تغ در
  ریتاخ ی فرمان را با کم بتواند کنند تا ی متصل م   مریتا ک یگذرا، رله را به  ای

رله اضافه ولتاژ به  نیچن هم .صادر نموده و مانع سوختن کنتاکت ها شود
 شوند، مجهز شده و ی و ولتاژ کنترل م انیکه عوامل جر یگر یبخش د

  نیفرام شود، شتریشده ب میتنظ زانیکه ولتاژ از م ی شد در صورت ی م باعث
 .و باعث عملکرد تپ چنجر شود دیرا متوقف نما 

را دارد   میتعداد دور س شی افزا ایکم کردن  تیکه قابل ی : به بخشحیتوض)
 (شود  ی تپ چنجر گفته م 
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 برق  یتابلوها کیتفک 4#

  یبرق با فشارها یتابلوها ،یفلز  یسازه ها  ستم،یس کی که در  ی صورت در
 به شده و کی تفک گریکد یاز  ی ترانسفورماتورها به درست ی حت  ایمتفاوت 

شده   جادیه باشند، حفاظت کامل اشد قیصورت کامال استاندارد شده عا
را با کمک اسکلت   فیفشار ضع یکه تابلو  ی عنوان مثال هنگام به .است
برق فشار  یها  دستگاه پوشش دهند و قیعا یو کف پوش ها یفوالد
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بدنه   ن،ی توان با الکترود زم ی م  شده باشند، کی تفک ی به خوب زیمتوسط ن
  منیا نی الکترود، زم نیا به متصل کرد که نیرا به زم ف ی فشار ضع یتابلو

 .شود ی گفته م 

متر فاصله   ستیالکترود الزم است که با سازه پست برق، حداقل ب نیا
  یاست که الزم است بدنه ترانسفورماتور و تابلو ی در حال نیا .داشته باشد

  جادیکه داخل پست در جهت محافظت ا یبه الکترود زیفشار متوسط ن
 .گردد شده است، متصل

 

 

 فیبرق فشار ضع ساتی رله اضافه ولتاژ در تأس 5#

  کی از است که ازیبرق، ن یروی در ن ی به ذکر است که به صورت کل الزم
رفته و به  فیشبکه با فشار ضع  کیبا فشار متوسط، به  ی ع یشبکه توز

سه فاز  یشبکه ها یولتاژها ی عبارت  به .رسد ی داخل شهر م یساختمان ها
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نول و  انیولت م 230ترانسفورماتور به ولتاژ  لهیولت، به وس لویک 20با 
  ی مورد استفاده قرار م  ی معمول  زات ی استفاده در تجه یبرا کرده و رییفاز تغ

 .را خواهد داشت نیجا ترانسفورماتور اتصال به زم نیا در .ردیگ

وجود  نیبا فشار متوسط، اتصال به زم ی ع یتوز ستمیکه در س یی آن جا از
اختالف  جادی فاز، باعث ا کیبه   زات یتجه یاتصال بدنه فلز  هنگام دارد،

 .شود ی م  لیپتانس

  ریز یشود که شامل اجزا ی م  جادی مدار بسته ا  کیلمس بدنه دستگاه،  با
 :خواهد بود

 فرد بدن •
 ن یبه زم اتصال •
 فاز میس •
 ترانسفورماتور  •

مرگ وجود  ایبه فرد و  بیاز بدن شخص، احتمال آس انیجر نیعبور ا با
نقش   ،یک یروست که رله اضافه ولتاژ در نقش حفاظت الکتر نیهم از .دارد
 کنند.  ی م  فایرا ا ی مهم اریبس


