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 بسمه تعالی 

 
 پیشگفتار 
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 3 نیازهای عمومی

  نیازهای عمومی-1

تجهیزات و سیستمهای حفاظت بایستی مطابق با آخرین نگارش استانداردهای زیر و دیگر نشـریات مربوطـه طراحـی، سـاخت و                      
 :مورد آزمون قرار گیرند

 IECنامه  واژه: 60050 سری IECاستاندارد  -
 های الکتریکی رله: 60255 سری IECاستاندارد  -

 نمادهای ترسیمی برای نمودارها، تجهیزات کلیدزنی، تجهیزات کنترل و وسایل حفاظتی: 60617-7 شماره IECاستاندارد  -

 عـالوه بـر آن،  . سیستم حفاظتی جهت رفع شرایط نامطلوب و جداکردن خطا، بایستی کوچکترین بخش ممکن شبکه را مجزا کند   
 . مدت زمانی انجام گیرد که حفاظت پرسنل تأمین شده و از صدمه دیدن تجهیزات جلوگیری شود قطع خطا بایستی در

 .ای باید برای جریان اتصال کوتاه و امپدانسهایی با مقادیر حداکثر، حداقل و حدمیانی صدق کند نیازها مطرح شده در حفاظت رله
هـا، لـزوم اسـتفاده از         مقاومـت در شـینه      بـودن نسـبت راکتـانس بـه        یکی ژنراتور، بـاال   بعلت باال بودن سطح اتصال کوتاه در نزد       

ــان مشــابه دربــی  ــوی اشــباع، نیازهــای وصــل مجــدد اتوماتیــک بصــورت   ترانســفورماتورهای جری ــاژ زان                    هــا، محــدود کــردن ولت
O-0.3sec-CO-3sec-CO        مجـدد اتوماتیـک      وصل  در آخرین  مورد نیاز ن حفاظت از زمان     ، فواصل طوالنی کابل، نیاز به کم بودن زما 

یابهـای خطـا بـه    هـا، ثباتهـا و محـل      ماکزیمم و مینیمم در شرایط اشباع قبلی، متصل شدن تعداد زیاد رلهDCتحت بدترین انحراف    
اید کـه حـداقل مصـرف را داشـته و     هایی را پیشنهاد نم     پیمانکار بایستی رله  های ترانسفورماتورهای جریان و دیگر نیازهای فنی          هسته

 . گذاری را برآورده نمایند نیازهای ولتاژ زانوی اشباع ترانسفورماتور جریان برای انواع رله
یابهای خطا بایستی در بدترین شرایط زیر عمل کنند و چنانچه در شرایط اشباع گـذرای ترانسـفورماتور                    های دیستانس و محل     رله

 :شوند به وظایف خود عمل نمایند، ترجیح داده میجریان در یک پریود کامل نیز 
الف ـ رله باید در طول کلیدزنی در شرایط خطا، حتی اگر ترانسفورماتور جریان در اثر شار ناشی از شرایط وصل مجدد اتوماتیک خـط    

 . به اشباع رفته باشد، عمل نماید شدیداً
 .ن نبایستی تا زمان الزم برای عملکرد رله اشباع گرددبه ازای یک خطا در ناحیه حفاظتی، ترانسفورماتور جریاب ـ 

در شـرایط وصـل مجـدد       ) مثبـت و منفـی    (یابهای خطا در اثر مشاهده بدترین پسماند ترانسفورماتور جریان            ها و محل    چنانچه رله 
 . باشند اتوماتیک در هنگام خطا، زمان عملکرد طوالنی داشته باشند، قابل قبول نمی

هـای دیسـتانس،      ای تمام رله  بر. ها، جزئیات نیازهای گذرا و ماندگار ترانسفورماتور جریان را ارائه نماید            ی تمام رله  پیمانکار باید برا  
. کننده با ولتاژ، پیمانکار بایستی جزئیات نیازهای گـذرا و مانـدگار ترانسـفورماتور ولتـاژ را ارائـه کنـد                      های عمل   بهای خطا و رله   یا محل
هایی که بـا تـأخیر        آمیز باشند نسبت به رله      ماتورهای ولتاژ استاندارد، بدون تأخیر زمانی دارای عملکرد موفقیت        هایی که با ترانسفور     رله

 .کنند ارجحیت دارند عمل می
 بوده و همچنین سیستم تغذیه مدار تریپ آنهـا نیـز مسـتقل    DCحفاظتهای اصلی و پشتیبان بایستی دارای سیستم تغذیه مجزای   

 .باشد
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  حفاظت خط-2

یکـی  . گیرند  در داخل دو تابلو قرار میSUB Iحفاظتهای . گردد  تقسیم میSUB II و SUB Iحفاظت خطوط انتقال به دو قسمت 
 .خواهد داشت اختصاص SUB II و SUB Iاز تابلوها برای تجهیزات مشترک در

  رله دیستانس-2-1

این رله بایستی برای    . ا شمای کامل غیرسوئیچ شونده باشد     رله دیستانس بایستی دارای سه محدوده حفاظتی، از نوع دیجیتالی و ب           
تمام انواع خطاها با قدرت انتخاب صحیح بوده و در مقابل فرمانهای قطع غیرضروری ناشی از هرگونه حالت گذرای سیستم قـدرت و                       

 .یا سیستم کمکی از امنیت باالیی برخوردار باشد
 و زمان عملکـرد آن کمتـر از   کند خود را با سرعت باالیی قطع       حفاظتدوده  محمیان   خطای موجود در     محدوده حفاظتی اول باید   

 .ثانیه باشد  میلی25
رله بایستی در مقابل خطاهای پشت سر خود و یا نقاط دور جلوی خود از پایداری کامل برخوردار های حفاظتی،   تمام محدودهایبر
 .باشد

ای داشته باشد تا تحت شرایط بار شبکه و نوسـان قـدرت و همچنـین در                رله دیستانس باید در دو طرف دید خود برد محدود شده          
ای در ربع چهارم صفحه امپدانس مختلط         همچنین برد کنترل شده   . از قدرت تمایز برخوردار باشد    ... مقابل امپدانسهای فازهای سالم و      

R-Xبرای خطاهای ناشی از جرقه وصل داشته باشد . 
شـده و بخشـی از خـط           تأخیر زمانی مشخص قابل تنظیم، برای خطاهای داخل خط حفاظت          محدوده حفاظتی دوم بایستی با یک     

ای از مدار حفاظت شده را که توسط محـدوده حفـاظتی    بنابراین محدوده فوق قسمت باقیمانده. مجاور در جهت مستقیم رله عمل کند      
 .کند دارات تهیه میپوشاند و حفاظت پشتیبان را برای  حفاظت اصلی م شود می اول پوشش داده نمی

 .شود و نباید نسبت به امپدانس بار و نوسانات قدرت عمل کند محدوده حفاظتی سوم صرفاً جهت حفاظت پشتیبان استفاده می
ایـن حفاظـت    . دار شدن خط باشـد      رله دیستانس باید دارای یک واحد حفاظت جریان زیاد آنی برای حذف خطاها در هنگام انرژی               

 .دارشدن خط در دسترس بوده و سپس بایستی از مدار خارج شود  پس از لحظه انرژی) میلی ثانیه500حداکثر تا  (کوتاهتنها در زمانی 
اگر رله در خطوط مـوازی مـورد اسـتفاده          . کننده امپدانس توالی صفر باشد      های حفاظتی دارای جبران     رله بایستی در تمام محدوده    
 .نس متقابل نیز باشدکننده امپدا قرار گیرد بایستی مجهز به جبران

 سـیکل کـاری وصـل مجـدد اتوماتیـک           ،مانـد مغناطیسـی     ، اثرات پـس   DCکلیه خطاهای ایجاد شده در اثر عواملی مانند آفست          
ر کلیـه   در زمان افت کامـل ولتـاژ د       . ت شده بیشتر نگردد   ند که زمان عملکرد رله از زمان ضمان       بایستی به نحوی در نظر گرفته شو        می

 . فراهم گردددار بودن اصیت جهتانواع خطا باید خ
شود و رله بایستی      گیری شده از محوطه پست به اطاق کنترل وارد می           های اندازه   اغتشاشات القایی بر روی کابلهای حامل سیگنال      

 .با حداکثر پایداری در مقابل این اغتشاشات طراحی شود
کنتاکتهای کمکی برای فصل مشترک با کانالهای مخابراتی،        رله دیستانس بایستی برای قطع تکفاز و سه فاز طراحی شده باشد و              

 .داشته باشد... ، ثباتهای خطا و یاب خطا، هشداردهنده تجهیزات وصل مجدد اتوماتیک، محل



 5 رله خطای زمین جهتدار، حفاظت ناحیه کور و حفاظت ولتاژ کم

 . سیگنال تریپ ناحیه اول رله دیستانس بایستی به رله وصل مجدد اتوماتیک متصل شود
ی اینترتریپ مجاز با دسترسی پایین مناسب باشد، ولی بایستی قابلیت تغییـر  اگر چه طراحی سیستم حفاظتی دیستانس بایستی برا      

 .کننده با فوق دسترسی مجاز را داشته باشد برای هماهنگی با ترکیب اینترتریپ بلوک
 .کننده عملکرد در حالت خرابی فیوز ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ باشد رله دیستانس بایستی مجهز به واحد بلوک

 .کننده عملکرد در مقابل نوسانات قدرت باشد تی دارای واحد بلوکرله بایس
 را SUB Iگیرد، رله بایستی تمام نیازمنـدیهای مربـوط بـه رلـه دیسـتانس در        نیز مورد استفاده قرار SUB II رله دیستانس در اگر

 .فراهم نماید

  رله خطای زمین جهتدار-2-2

 .ستاندارد یا خیلی معکوس بوده و مجهز به واحد آنی باشدرله خطای زمین جهتدار بایستی دارای مشخصه ا
 .آورد اند بدست می  این رله جهت خط را توسط ترانسفورماتورهای ولتاژ کمکی که بصورت مثلث باز بسته شده

خطـا در   جهت جلوگیری از عملکرد رلـه بـه ازای          . درصد جریان نامی را داشته باشد      10 این رله بایستی قابلیت تنظیم در حداقل        
 .توان از طرح اینترتریپ مجاز استفاده کرد خطوط مجاور می

  حفاظت ناحیه کور-2-3

حفاظت نقطه کور فقط وقتی     . باشد  های جریان زیاد آنی با دامنه تنظیم مشخص شده می           شامل رله ) در صورت وجود  (این حفاظت   
ه به علت اشباع ترانسفورماتور جریان یا عدم همـاهنگی          حفاظت نقطه کور برای خطاهایی ک     . شود که سکسیونر خط باز است       فعال می 
 .آید، باید پایدار باشد های و غیره پدید می مشخصه

 )ولتاژ صفر( حفاظت ولتاژ کم -2-4

در زمانیکـه افـت     . این حفاظت بایستی ولتاژ سه فاز را نظارت کند و برای عملکرد بایستی تمام فازها دچار افت ولتاژ شـده باشـند                     
افتـد تـا از قطـع     دهنـده بکـار     ثانیه جلوگیری شده و یـک نشـان       2 تابایستی     در یک یا دو فاز روی دهد، از عملکرد رله می           ولتاژ تنها 

 2حـدوداً  (تا سپری شدن مدت زمان کوتـاهی  پس از عملکرد رله،     . گیری ولتاژ اجتناب شود     نادرست به علت قطع فیوزهای مدار اندازه      
 .شود اجازه وصل داده نمی) ثانیه

شود بطوریکـه از قطـع        بایستی جلوگیری     از عملکرد حفاظت ولتاژ صفر، وقتی که سکسیونرهای سری در خط انتقال باز باشند می              
 .نادرست در زمان ایزوله بودن خط ممانعت به عمل آید
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  حفاظت ولتاژ زیاد خط-2-5

 درصد ولتاژ نامی قابل تغییر باشد و همچنـین          120د تا    درص 100حفاظت ولتاژ زیاد باید شامل رله زمان معین بوده و تنظیم آن از              
این حفاظت بایستی فرمان قطع را بـه کلیـدهای هـر دو طـرف خـط                 .  ثانیه باشد  20 تا   2تأخیر زمانی بایستی دارای تنظیم پیوسته از        

 .شود گذاری بصورت تکفاز انجام می این رله. ارسال کند

 )زواتوریکل(وصل مجدد خودکار  -2-6

 تنهـا  اتوریکلـوز رلـه  . ز سه فاز و تک فاز را فـراهم سـازد          وای طراحی شود که امکان اتوریکل       فاظتی خط بایستی به گونه    سیستم ح 
دیسـتانس  ( قطع از طریق سیگنال اینترتریپ فرمانشود که فرمان قطع از سوی ناحیه اول حفاظتی رله دیستانس و یا          زمانی فعال می  

 .صادر شود) و خطای زمین جهت دار
جزئیات . ت گرددرز خط بایستی توسط رله سنکرون نظاوریکل.  گرددبلوک بایستی اتوریکلوز رله ، ثانیه3 از برقدار کردن خط تا بعد

 .طرحهای وصل مجدد خودکار بایستی از سوی پیمانکار ارسال و مورد تأیید قرار گیرد
آمیز حداکثر بوده و همچنین       که احتمال وصل مجدد موفقیت    ای تنظیم گردد       اتوریکلوزر بایستی به گونه    زمان مرده و زمان بازیابی    

 .توالی زمانی باز بست خارج از توانایی کلید نباشد
از، بایستی فهمچنین در حین وصل مجدد تک.  گرددله خطای زمین جهت دار بایستی بلوکاز، عملکرد رفدر هنگام وصل مجدد تک  

 .عملکرد رله ناهماهنگی کنتاکتهای کلید بلوک شود

  سایر نیازمندیها-2-7

ایـن مقـدار در     . باشـد % 90                 آنهـا بزرگتـر از                       یانی بایستی دارای مشخصه بازگشتی مناسب بوده و نسبت          رهای ج   رله
 .است% 98های ولتاژی حداقل  رله

  حفاظت ترانسفورماتور قدرت-3

 . شود  و کمکی تقسیم میبه دو بخش اصلیو  بوده  LV,MV, HVشامل حفاظت ترانسفورماتور قدرت 

  رله دیفرانسیل-3-1

 . پایدار باشد و جریان خطای عبوریدار بوده و در مقابل جریان هجومی ترانسفورماتور  بایاسپاییناین رله بایستی از نوع امپدانس 
 بایسـتی از     ،)بـا توجـه بـه نسـبت تبـدیل ترانسـفورماتورهای جریـان             (سازی جریانهای دو طـرف ترانسـفورماتور          جهت هماهنگ 

افـزاری پیـاده سـازی کنـد،          در صورتیکه رله دیفرانسیل بتواند این امر را بصـورت نـرم           . ترانسفورماتورهای جریان کمکی استفاده شود    
 .احتیاجی به ترانسفورماتورهای جریان کمکی نخواهد بود

Drop off 
Pick up 



 7  و رله ولتاژ صفرولتاژ رله افزایش شار یا افزایش ،رله خطای زمین محدود شده

شـده   پـیچ سـتاره زمـین        توسـط سـیم    رله دیفرانسیل بایستی نسبت به تغذیه جریان مولفه صفر خطاهای خـارج از محـدوده خـود                
 . ترانسفورماتور پایدار باشد
 .های ترانسفورماتور عمل نکند ای تنظیم شود که در حالت کار عادی و در هیچ یک از تپ این رله بایستی بگونه

 .گیرد میرماتور زمین ـ کمکی را نیز در برحفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت معموالً ترانسفو
که ثالثیه ترانسفورماتور برای اتصال راکتور، خازن یا هر فیدر دیگر مورد استفاده قرار گیرد، بایستی جبران تـوالی صـفر     در صورتی   

 .برای پایداری حفاظت اصلی بکار گرفته شود

  رله خطای زمین محدودشده-3-2

 .کند نای جریان چرخشی عمل میبر مبدر این حفاظت بایستی از رله دیفرانسیل امپدانس باالی تکفاز استفاده شود که 
 .پیچ ترانسفورماتور حتماً مورد حفاظت قرار گیرد ای انجام شود که نقاط نزدیک به نوترال سیم تنظیم این رله بایستی به گونه

 .در مدار جریانهای این رله نبایستی از ترانسفورماتورهای جریان کمکی استفاده شود

  رله افزایش شار یا افزایش ولتاژ-3-3

مقـادیر عملکـرد بایـد بـا        . باشـد   ای مـی    گیری نسبت ولتاژ به فرکانس استوار است و دو مرحلـه            حفاظت افزایش شار بر پایه اندازه     
محـدوده تنظـیم رلـه      .  استقامت ترانسفورماتور در مقابل افزایش شار بوسیله ایجاد تأخیرهای زمانی مناسب هماهنـگ باشـد                مشخصه

 . قابل تنظیم باشدپریونیت 4/1 تا 1افزایش شار باید بین 
  در چنانچـه راکتـور   . شـود   بایستی متناسب با توانایی استقامت ترانسفورماتور در مقابل افزایش شار انتخـاب               دامنه تنظیم تایمر می   

از مقـدار مشـخص     ثالثیه ترانسفورماتور قرارداده شده باشد، رله افزایش شار یا افزایش ولتاژ بایستی راکتور را در زمان باال رفتن ولتـاژ                     
 .شده و پس از تأخیر زمانی معین وارد مدار کند

این رله بایستی در مرحله اول فرمان آالرم و در مرحله دوم فرمـان              . باشد  رله افزایش ولتاژ عموماً از نوع تأخیر زمانی مشخص می         
 .قطع صادر کند

  رله ولتاژ صفر -3-4

نماید و ترانسفورماتور را در حوادثی که منجر به قطع کامـل ولتـاژ           ولتاژ حفاظت    بایستی ترانسفورماتور را در زمان قطع       این رله می  
اندازد و کلیدهای     شدنی ترانسفورماتور را بکار نمی      های قطع قفل    این حفاظت، رله  . کند   ثانیه از مدار خارج      7شود، پس از      تمام فازها می  

 .کند دار خارج میهای قطع از نوع بازگشت خودکار از م مربوطه را بوسیله رله
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  رله جریان زیاد زمان معکوس با واحد آنی برای ترانسفورماتور قدرت-3-5

گذاری باید شامل واحـد       ترانسفورماتورها، این رله  در اتو .  زیاد سه فاز همراه باشد     اولیه و ثانویه ترانسفورماتور باید با حفاظت جریان       
ی مؤثر در مقابل بزرگترین جریانهای اتصال کوتاه است کـه در اتصـاالت و بخشـی از                  گذار  این واحد برای رله   . باال باشد آنی با تنظیم    

های دیفرانسیل در شرایط اتصال کوتاه سنگین و اشباع ترانسفورماتورهای جریـان              این حفاظت در زمانیکه رله    . آید  پیچها پدید می    سیم
 .باشد نیاز می کنند، مورد عمل نمی

در انتخاب دامنه تنظیم رله باید دقت شود که از عملکـرد نادرسـت در   . کند  به صورت آنی قطع می    این حفاظت ترانسفورماتورها را     
ضـافه جریـان سـمت      رلـه ا  . واحد آنی همچنین بایستی در مقابل جریـان هجـومی پایـدار باشـد             . شرایط خطای شینه جلوگیری گردد    

 .قوی بایستی با منحنی گرمایی ترانسفورماتور هماهنگ باشدفشار

 حفاظت جریان زیاد نوترال ترانسفورماتور قدرت -3-6

. گردنـد   هایی است که به ترانسفورماتورهای جریـان نصـب شـده در نـوترال ترانسـفورماتورها متصـل مـی                     این حفاظت شامل رله   
 . باشد60255-4 شماره IECها باید از نوع معکوس معمولی مطابق با استاندارد  مشخصه رله

  کمکی–و نوترال ترانسفورماتورها زمین  حفاظت جریان زیاد فاز -3-7

. تواند منظور شـود      می ،کمکی در مقابل خطاهای فاز    -حفاظت جریان زیاد زمان معکوس سه فاز برای حفاظت ترانسفورماتور زمین          
گـذاری خطـای زمـین سیسـتم در      همچنین حفاظت جریان زیاد زمان معکوس تکفاز برای حفاظت خطاهای زمین و هماهنگی با رلـه     

 . ت ثالثیه باید در نظر گرفته شودسم

 پیچی ثالثیه ترانسفورماتور قدرت  رله جریان زیاد سیم-3-8

این حفاظت شامل دو رله جریان زیـاد        . شوند  پیچی ثالثیه متصل می     شده در سیم    گذاری به ترانسفورماتورهای جریان نصب      این رله 
 . گردند ها به صورت موازی متصل میسه فاز است که بوبینهای آنها به صورت سری و کنتاکتهای آن

باشد و    پیچی ثالثیه از خطاهای کم دامنه         یک واحد باید دارای رله زمان معکوس معمولی با تأخیر زمان طوالنی برای حفاظت سیم              
درصد جریـان    300بایستی مقادیر بیش از       رله تنظیم زیاد می   . واحد دیگر نیز باید دارای مشخصه معکوس معمولی با تنظیم زیاد باشد           

 . نماید پیچی را از خطاهای سنگین محافظت  نامی ثالثیه را پذیرفته و سیم
هـای    تایمرها باید بر پایـه منحنـی      .  باشد 60255-4 شماره   IECبایستی مطابق با استاندارد       مشخصه زمان معکوس هر دو رله می      

 . ثانیه برای واحد دوم مناسب است2 تا 2/0 تایمر واحد اول و  ثانیه برای999 تا 1دامنه . های ثالثیه انتخاب شوند پیچی گرمایی سیم



 9 ، دیفرانسیل راکتور از نوع امپدانس باال راکتور موازیحفاظت

  حفاظت تپ چنجر-3-9

قوی ترانسـفورماتور   ای جریان قرار گرفته در سمت فشار      های جریان زیاد است که به ترانسفورماتوره        حفاظت تپ چنجر شامل رله    
 .این حفاظت دارای مشخصه آنی است. گردند متصل می

 ی حفاظتهای مکانیک-3-10

و بعنوان حفاظـت پشـتیبان فرمـان قطـع را          انتقال یافته های کمکی و تایمر       حفاظتهای مکانیکی ترانسفورماتور بایستی توسط رله     
 .صادر نمایند

  حفاظت راکتور موازی-4

 .شوند شوند که به تابلوهای اصلی و پشتیبان تقسیم می راکتورهای متصل به شینه و وسایل جانبی آن، مجهز به حفاظتهایی می
های فصل مشترک بین اصـلی و پشـتیبان    های قطع حفاظت اصلی و تمام رله حفاظت اصلی عموماً شامل حفاظت دیفرانسیل، رله 

 .است
 جریان زیاد زمان معکوس نرمال سه فاز و خطای زمین، رله خرابی فیوز، حفاظت خرابـی کلیـد،                حفاظت پشتیبان عموماً شامل رله    

 . باشد ن و ترانسفورماتورهای جریان کمکی میهای قطع حفاظت پشتیبا رله
 تنها حفاظت دیفرانسیل، رله جریـان زیـاد زمـان معکـوس              باید شوند، میزمانی که راکتورها به خط یا ثالثیه ترانسفورماتور متصل          

  .گیرند توانند در تابلوی حفاظت راکتور قرار  ها می این رله. نرمال سه فاز و خطای زمین در نظر گرفته شود
بایستی رله خرابی کلید، رله عـدم همـاهنگی کنتاکتهـای             شوند، می   برای راکتورهایی که با کلید به ثالثیه ترانسفورماتور متصل می         

 .شود های حفاظت راکتور قرارداده  کلید و رله نظارت بوبین قطع همراه با رله

  حفاظت دیفرانسیل راکتور از نوع امپدانس باال-4-1

بایستی دارای یک واحد سه فاز یا          کند و می   فراهمت خطای فاز و زمین را در داخل محدوده دیفرانسیلی راکتور            این رله باید حفاظ   
 .باشد) هر واحد برای یک فاز(سه واحد تکفاز 

رلـه نظـارت مـدار ترانسـفورماتور جریـان،          . ثانیه بیشتر شود، مگر اینکه بـا توافـق مهنـدس باشـد               میلی 25زمان عملکرد نباید از     
بندیهای رله و ثانویه ترانسفورماتور جریـان از امـواج    برای حفاظت سیم. کند بایستی در زمان بازشدن اتصاالت آن، آالرمی را صادر           یم

 . استفاده نمودبایستی از مقاومتهای غیرخطی  میولتاژ باال و در شرایط غیرعادی
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  حفاظت جریان زیاد و خطای زمین راکتور-4-2

حفاظت جریان زیاد شامل    .  حفاظت جریان زیاد و یک حفاظت اتصال زمین به عنوان حفاظت پشتیبان بهره گیرد              راکتور باید از دو   
 هارمونیک دوم برخوردار است یا نـوعی مشخصـات فرکانسـی دارد کـه تنهـا                  واحد اول از نوع آنی است که از پایداری        . دو واحد است  

این مشخصه برای واحد آنی الزامی است تا در مقابل مقـادیر            ).  جریان هجومی  مانع(شود     هرتز تحریک می   55 تا   45توسط جریانهای   
 .بزرگ جریان عملکرد نامناسب نداشته باشد

این رله باید عمالً به جزء .  است60255-4 شماره IECواحد دوم دارای مشخصه جریان زیاد معکوس معمولی، مطابق با استاندارد      
 درصد جریان نامی بوده و زمان عملکرد با در نظـر گـرفتن جریـان هجـومی                  130ننده تقریباً   ک  مقدار عمل .  غیرحساس باشد  dcمؤلفه  

 .شود تعیین می
 . داشته باشد60255-4 شماره IECرله خطای زمین باید مشخصه زمان معکوس معمولی مطابق با استاندارد 

  حفاظت شینه-5

وتاه ثانویه ترانسفورماتور جریـان   رله اتصال ک ونسفورماتور جریانحفاظت شینه شامل  حفاظت دیفرانسیل، رله آالرم نظارت بر ترا  
 .شود  کیلوولت اعمال می400 و 230سطوح ولتاژ در  باشد که عمدتاً می

گـردد کـه بـا دیگـر          گیرد و محدوده حفاظتی بـه طریقـی انتخـاب مـی             حفاظت مربوط به هر شینه درون تابلوی جداگانه قرار می         
 .های پست باید از نظر الکتریکی و مکانیکی جدا باشند حفاظت تمام شینه. ترک داشته باشدحفاظتهای مجاور، پوشش مش

برای خطاهای بین ترانسفورماتورهای جریان و کلیدها که در داخل محدوده حفاظتی شینه هستند ولی توسط حفاظت شینه قطـع                    
حفاظت محـدوده شـینه بـرای خطاهـای     .  کوتاه رفع شوداندازی شده و توسط حفاظت محدوده شوند، باید حفاظت خرابی کلید راه  نمی

شود تا خطاهای فـاز و        طراحی می ) یک عضو برای هر فاز    (حفاظت شینه از نوع سه فاز       . ثانیه عمل کند     میلی 25روی آن باید کمتر از      
این حفاظت نباید در . گردداین حفاظت بایستی با درجه باالیی از امنیت در مقابل قطع نادرست طراحی . خطاهای زمین را پوشش دهد 

تمام فیدرهای شـینه در زمـان اتصـال         .  و توان قبل از اتصالی عمل کند       DCزمان وقوع خطای فاز خارج از محدوده با ماکزیمم مقدار           
فاظـت  گیرند، باید توسط فرمان قطـع ح  آن دسته از حفاظتهای خرابی کلید که درون تابلوی رله هر فیدر قرار می     . کوتاه باید جدا شوند   

 .اندازی شوند شینه راه

  حفاظت دیفرانسیل شینه -5-1

 عموماً شامل سه رله تک فاز از نوع جریان چرخشی امپدانس باال با سرعت                باشد از نوع امپدانس باال   که  ی  در صورت حفاظت شینه   
رله در هر فاز بـا یـک مقاومـت          . اشداین رله باید از پایداری زیادی در مقابل خطاهای خارج از محدوده حفاظتی برخوردار ب              . زیاد است 

این مقاومتهـا بایـد از نـوع    . گردد اهمی سری همراه است که به صورت پیوسته قابل تنظیم بوده و بصورت خارجی یا داخلی نصب می          
زی با رله، بایـد  ها برای تعداد ترانسفورماتور جریان موا   مسئله جبران در تنظیم موثر رله     . پیچی شده بوده و دارای توان کافی باشند         سیم

 .در نظر گرفته شود
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گیرد تا ولتاژ پیک ایجاد شده توسط ترانسفورماتور جریان تحت شـرایط خطـای                بایستی در مدار رله قرار        میمقاومتهای غیر خطی    
اسـتقامت در   داخلی را به مقداری کمتر از سطح عایقی ترانسفورماتورهای جریان، رله و سیمهای رابط محدود نماید که معموالً بـرای                     

 .شوند  ولت طراحی می3000مقابل پیک ولتاژ 
 :ای تعیین شوند که پارامترهای مقاومت غیرخطی باید به گونه

 آمپـری   1 میلی آمپر برای ترانسفورماتور جریـان از نـوع           30در تنظیم ولتاژ رله، جریان متروسیل تا حد ممکن کم بوده و از               -
 .بزرگتر نباشد

 . ولت موثر باشد1500نقطه برش متروسیل نباید بزرگتر از در ماکزیمم جریان ثانویه  -

 .در حالتی که متروسیل مشخصات دیگری داشته باشد، باید به تأیید مهندس برسد
  فـراهم  تواند از نوع امپدانس پایین نیز انتخاب گردد که در این صورت بایستی به کمـک بایـاس، پایـداری الزم                     حفاظت شینه می  

 .گردد

  نظارت بر ترانسفورماتور جریان در حفاظت شینه رله آالرم-5-2

رله نظارت بر سـه     . حفاظت شینه بایستی بر روی مجموع مدارات ترانسفورماتور جریان در طول عملکرد عادی نظارت داشته باشد               
این رله در .  حفاظت کندشود تا در مقابل قطعی سیمهای ثانویه، ترانسفورماتور جریان را فاز باید برای هر محدوده حفاظتی بکار گرفته     

شود و کنتاکتهای خود را زمانیکه ولتاژ بین سیمهای شینه ازتنظیم ولتاژ رله بیشتر               متصل می  ACتابلوی حفاظت و بین سیمهای باس       
 رلـه   پس از آنکـه ایـن     . نماید   درصد ماکزیمم جریان بار را حس        10 تا   5این رله، باید فقدان بخشی از جریان در حدود          . بندد  شود، می 

 رلـه  .نمایـد  کننده ثانویه ترانسـفورماتور جریـان را فعـال مـی     آالرم ارسال نموده و رله اتصال کوتاه     فعال شد پس از تأخیر زمانی کافی        
 .تواند بصورت جریانی یا ولتاژی عمل نماید نظارت بر ترانسفورماتور جریان می

 ینهکننده ترانسفورماتور جریان در حفاظت ش  رله اتصال کوتاه-5-3

شـود، پـس از فعـال شـدن توسـط رلـه نظـارت، ثانویـه              این رله که در طرح رله آالرم نظارت بر ترانسفورماتور جریان ترکیب می            
 .کند ترانسفورماتور جریان را اتصال کوتاه می

  حفاظت کلید قدرت-6

ی نظارت بر بوبین قطع بـرای       ها  سیستم حفاظت کلید شامل حفاظت خطای کلید، عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید و همچنین رله             
 نیز بایستی در نظر گرفته شود و هر مـدار قطـع کلیـد     SF6عالوه بر این موارد، رله نظارت بر کاهش فشار گاز           . باشد  هر مدار قطع می   

 .رله مختص خود را داشته باشد
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  حفاظت خرابی کلید و حفاظت عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید-6-1

های جریانی در حفاظت خرابی کلید باید توانـایی اسـتقامت در برابـر     رله. مامی خطاها را پوشش دهدبایستی ت این نوع حفاظت می  
ها بایـد     زمان بازگشت به حالت اولیه این رله      . جریان مشخص شده برای فیدر و ماکزیمم جریان اتصال کوتاه مشخص را داشته باشند             

 .مناسب باشدکوتاه بوده و 
کنـد، بایـد فعـال شـده و در مقابـل عملکـرد                مان عملکرد رله حفاظتی که فرمان قطع را صادر مـی          حفاظت خرابی کلید تنها در ز     

با فعال شدن این حفاظت، سریعاً یک سیگنال قطع به کلیدی که تحت نظارت اسـت ارسـال             . نادرست، از ایمنی باالیی برخوردار باشد     
 .بط را باید پس از یک تأخیر زمانی قابل تنظیم قطع نمایدآمیز نباشد، تمام کلیدهای همجوار و مرت گردد و اگر موفقیت می

 و برای فیدرهای ترانسـفورماتور و راکتـور         لیدهای فیدر خط، در تابلوی مشترک حفاظت اصلی       حفاظت خرابی کلید برای کلید یا ک      
 .گیرند در تابلوی پشتیبان قرار می

ایـن حفاظـت    . دم همـاهنگی کنتاکتهـای کلیـد مجهـز شـوند          عالوه بر حفاظت خرابی کلید، تمام کلیدها باید به یک حفاظت عـ            
حفاظت عدم هماهنگی کلید از کنتاکتهای کمکی در قطبهای مختلـف           . شود که رله خرابی کلید قرار دارد        بایستی در تابلویی نصب       می

 را صادر کرده و حفاظت خرابـی        فرمان قطع در مرحله اول    . این عملکرد باید در دو مرحله تأخیر زمانی داشته باشد         . گیرد  کلید بهره می  
آمیز باشد از حفاظت خرابی کلید ممانعـت   چنانچه قطع کلید در مرحله اول حفاظت عدم هماهنگی کلید موفقیت    . اندازی کند   کلید را راه  
 .آید بعمل می

زمـانی قابـل    در مرحله دوم حفاظت عدم هماهنگی کلید، تمام کلیدهای همجوار، توسط حفاظت خرابی کلید پس از یـک تـأخیر                     
 .گردند تنظیم قطع می

  قطع کلیدمدار نظارت بر -6-2

های نظارت بر بـوبین قطـع         بندی مدار قطع بین تابلوی رله و بوبین قطع کلید باید رله             هر بوبین قطع کلید، تغذیه آن و سیم       برای  
انـدازی    هـا راه    کلید دچار خرابی شود، این رله     چنانچه مدار قطع    . این نظارت باید برای هر دو بوبین قطع کلید فراهم شود          . فراهم گردد 

 .گردد این رله در صورت تشخیص اشکال در مدار قطع کلید، مانع بسته شدن کلید می .کنند دهنده را فراهم می شده و آالرم و نشان

  نظارت خرابی فیوز ترانسفورماتور ولتاژ-6-3

این رله باید برای .  نظارت بر خرابی فیوز سه فاز باید تحت نظارت باشندهای ترانسفورماتورهای ولتاژ سه فاز توسط رله تمام ثانویه
عملکرد در زمان خرابی فیوز تکفاز، دو فاز و سه فاز در مدارات تحت نظارت و اشکال و قطعی در هر سیم رابط یا فیوزهای مربوط بـه          

 .آنها طراحی گردد
زمـان   .را بگیـرد  ) مثـل دیسـتانس   (ها    ملکرد نادرست سریعترین رله   سرعت عملکرد این رله باید به قدری سریع باشد که جلوی ع           

 .ثانیه باشد  میلی8عملکرد باید کمتر از 
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گذاری ممکن است تحت شرایط نامتعادل بودن ولتاژ به علت شارژشدن خط و شرایط وصـل مجـدد اتوماتیـک         از آنجا که این رله    
 خط، همچنین در زمان مرده رله وصل مجدد اتوماتیک، باید قفل کردن رلـه               دستی تکفاز عملکرد نادرست داشته باشد، لذا برای شارژ       

 .دیستانس از طریق رله خرابی فیوز حذف شود

 های قطع  مدارات و رله-6-4

 در.  یا اصلی و پشتیبان باید از نظر مکانیکی و الکتریکی کـامالً مجـزا باشـند                SUB-I  ،SUB-IIمدارات قطع حفاظتهای متعلق به      
 .بصورت مشترک بهره ببرند... های کمکی و های ترمینالی، کابلها، رله  نباید از وسایل کلیدزنی، اتصاالت، بلوکواقع، آنها

 .ها بایستی از نوع خود بازگشت باشند این رله. شود ای تغذیه می هر بوبین قطع کلید از طریق رله قطع جداگانه
انه از نوع خیلی سریع که بصورت دستی یا الکتریکی به حالت اولیـه               هر کلید، یک رله قطع جداگ      باید جهت قطع  در حفاظت شینه    

این رله باید کنتاکتهای مناسب را برای قطع کلید از طریق دو بوبین قطع، بلوک کردن وصل مجدد اتوماتیک                   . شود  گردد، فراهم     برمی
 .اندازی رله خرابی کلید داشته باشد و راه

دهنده وضـعیت حضـور یـا           همچنین المپهای نشان  . دهی، باید فراهم گردد     ز سرویس سوئیچهای الزم برای خروج حفاظت شینه ا      
 .دهی ضروری است عدم حضور حفاظت شینه در سرویس

  حفاظت خازن موازی-7

های ولتاژ، بایستی مدار وصل کلید فیدر خازن را به وسیله یک رله     های سیستم حفاظتی خازن به غیر از رله         عملکرد هر یک از رله    
 .کننده بلوکه نماید قفل

های جریانی اتصال زمین و فاز سیستم حفاظتی خازن بایستی در مقابل جریانهای هجومی داخلی ناشـی از سیسـتم کلیـدزنی                        رله
 .خازن پایدار باشند

شود بایستی نسبت بـه عبـور جریـان هـارمونیکی             رله تشخیص عدم تقارن جریان که در بین نوترالهای بانکهای خازنی نصب می            
 .ای آالرم و قطع باشد این رله بایستی دارای عملکرد دو مرحله. یدار باشدپا

  کیلوولت20)33( حفاظت فیدر -8

 .باشد  کیلوولت شامل رله اضافه جریان فاز و زمین و در صورت نیاز رله خطای زمین حساس می20)33(حفاظت فیدر 
بر روی هـر فیـدر یـک رلـه          . عمل کند  ی سریعتر از رله وردی فیدر     باشد بایست   رله اضافه جریان فاز که مجهز به واحد آنی نیز می          
هر یک از این دو رله فرمان قطـع خـود را بـه رلـه وصـل مجـدد ارسـال                      . شود  خطای زمین جریانی مجهز به واحد آنی قرار داده می         

 .کنند می
توان از رله خطای زمین       ر این حالت می   د. در صورتی که فیدر خروجی از نوع کابلی باشد نبایستی از رله وصل مجدد استفاده شود               

بهتر است که این رله بجای فرمان قطع تنهـا اقـدام بـه فعـال نمـودن        . حساس جهت تشخیص جریانهای نشتی کوچک استفاده کرد       
 .آالرم کند
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 کوپلر  حفاظت باس-9

های اضـافه   ستی به طرز مناسبی با رلهها بای این رله. باشد کوپلر در حالت کلی شامل رله اضافه جریان فاز و زمین می         حفاظت باس 
 .کوپلر بایستی شامل حفاظت اشکال کلید نیز باشد در سطوح ولتاژ انتقال، حفاظت باس. جریان دیگر پست هماهنگ گردند

  لوازم یدکی و وسایل مخصوص-10

 مـورد نیـاز  عمیرات که به نظر سازنده     برداری و ت     ساله و وسایل الزم برای نصب، بهره       5برداری     در دوره بهره   مورد نیاز لوازم یدکی   
 .است، باید توسط سازنده پیشنهاد و تأمین گردد

  آزمونها-11

در این آزمون باید ایمنی پرسنل تـأمین  . تمام حفاظتها باید بطور مجزا حتی در طول عملکرد طبیعی، قابلیت آزمون را داشته باشند     
ها، تأییدنمودن انطباق طراحی و ساخت تجهیزات با           از این آزمونها و بازرسی     هدف. شده و از ایجاد قطعی نادرست جلوگیری بعمل آید        

 .باشد استانداردها و مشخصات فنی و عملکرد مطابق با نیازهای پست می
 سـری   IECآزمونها مطـابق بـا اسـتاندارد        . گیرد  آزمونهای الکتریکی و نظارت در محل سازنده، قبل از تحویل تجهیزات انجام می            

 .شود ام می انج60255
. تجهیزات باید تحت آزمونهای جاری درکارخانه قرار گرفته و تعدادی از آنها یا تمام آنها بایـدتحت آزمونهـای نـوعی قـرار گیرنـد       

ای قـرار   بندی ثانویـه بایـد تحـت آزمونهـای دوره     تابلوها و تجهیزات آنها و سیم. آزمونها باید تحت شرایط عملیاتی پست انجام گیرند       
 .گیرند

  آزمونهای خاص-11-1

هـای دیسـتانس،    این آزمونها انواع مختلـف رلـه   . گیرند  ها و سیستمهای حفاظتی خیلی مهم انجام می         آزمونهای خاص بر روی رله    
 .گیرند را در بر می... های خرابی کلید و های خطا و حفاظت دیفرانسیل جریانی برای خطوط و همچنین رله یاب فاصله

گیـرد تـا      این آزمونها انجام می   . هایی را که باید تحت آزمونهای خاص قرار گیرند، برای تأیید، ارسال نماید             پیمانکار باید لیست رله   
 .را مشخص نماید... گیری، حفاظت و های حفاظت سیستمهای قدرت، دقت آنها و یا حساسیت اندازه مشخصات و رفتار رله

در طـول   ... کنتاکتهـای خروجـی و    ...) زی، انتخاب فاز، فرمان قطـع و      اندا  راه(های داخلی     بطور همزمان عملکرد صحیح نشاندهنده    
. گیـرد  انجـام مـی  ... اندازی، دقت توابـع زمـانی و        گیری مقادیر بازگشتی توابع راه      همچنین اندازه . گیرد  شرایط مانا تحت آزمون قرار می     

 .ندگیری شو  باید اندازهDC و مدارات کمکی AC، ولتاژ ACعالوه بر آن، مصرف جریان 
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نـوع دوم بـه دو دسـته        . آزمونهای مانـدگار و آزمونهـای دینـامیکی       : شوند  روشهای عمومی برای انجام آزمونها به دو دسته تقسیم می         
این آزمونها، ابتدا با مقادیر یا فاکتورهای موثر در مقادیر          . شوند  آزمونهای دینامیکی تک منشا و آزمونهای دینامیکی دو منشا تقسیم می          

سپس تأثیر تغییرات بعضی از این مقـادیر یـا فاکتورهـا در             . گیرند تا مشخصات و رفتار تجهیزات حفاظت بررسی گردند           می نامی انجام 
 .)آزمون پارامتری(گردند  دامنه نامی آنها تعیین می

  آزمونهای جاری-11-2

  بازدید ظاهری-
 گیری  بررسی دقت و دامنه اندازه-
  آزمون عملکرد مکانیکی -
 رجه حفاظت بررسی د-
 ) ولت برای یک دقیقه2000( آزمون ولتاژ قوی -
  آزمونهای کنترلهای الکتریکی، اینترالکها، عملکرد ترتیبی و عملیاتی-
 شده های تصویب بندی مطابق با نقشه  بررسی مطابقت سیم-
 60255 شماره IEC مطابق با IDMTهای جریان زیاد   آزمونهای جاری بر روی رله-
 یقی بر روی وسایل متصل شده به پایلوت آزمونهای عا-

  آزمونهای نوعی-11-3

در طول آزمونهـا، تجهیـزات فرعـی        . گیرد  آزمونهای نوعی در محل سازنده بر روی هر یک از انواع سیستمهای حفاظت انجام می              
 .دهی را تا حد ممکن ایجاد نمایند شوند که شرایط سرویس بطریقی انتخاب و متصل می

 فاظت دیستانسآزمونهای نوعی ح -
 های جریان خیلی زیاد آزمونهای اتصال دهنده -

 )مشخصات رفتار و عملکرد دینامیکی(گذرای خیلی زیاد  آزمونهای ویژه جریان -

 آزمونهای نوعی اضافی برای سیستمهای حفاظت دیجیتال -

   شوکآزمونهای مکانیکی لرزش و -

 )دما و رطوبت(آزمونهای محیطی  -

  تجهیزات وصل مجدد اتوماتیکآزمون جهت اطمینان از عملکرد -

 )آزمونهای ضربه(آزمونهای عایقی  -

 )عدم نویزپذیری در برابر امواج الکترومغناطیسی ((EMC)آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی  -
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 اندازی  آزمونهای راه-11-4

 ها کشی و تطابق آن با نقشه  اطمینان از صحت سیم -
 ندیها و غیرهب بازرسی ظاهری تجهیز حفاظتی، اتصاالت، سیم -

 گیری مقاومت عایقی کلیه مدارات اندازه -

 انجام فرایند آزمون خودکار و ارسال و دریافت سیگنالهای مخابراتی  -

 آزمون ترانسفورماتورهای جریان -

 آزمون ترانسفورماتورهای ولتاژ -

 .بررسی این امر که تنظیمات آالرم و تریپ رله به درستی بر روی رله وارد شده است -

 رات آالرم و تریپبررسی مدا -

 تزریق جریان ثانویه و آزمون عملکرد صحیح رله -

 تزریق جریان در اولیه و آزمون پایداری رله در مقابل خطاهای خارج از محدوده حفاظتی خود  -

 بررسی صحت الجیک طرح حفاظتی -

 ها و مدارک  نقشه-12

  مدارکی که باید پیشنهاددهندگان ارائه نمایند-12-1

 شده  تکمیل(II)جدول  -

 کاتالوگ و کتابچه مشخصات فنی تجهیزات -

 ای از گزارش آزمونهای نوعی  خالصه -

 ای از استثناعات بر مشخصات فنی مناقصه شرح خالصه -

 فهرست تجهیزات فروخته شده -

 فهرست لوازم مخصوص -

 فهرست لوازم یدکی -

  مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید-12-2

ای، عالمتگذاری، حمل، انبارداری، نصـب،        ی و مکانیکی مربوط به طراحی، ساخت، آزمونهای کارخانه        های الکتریک   مدارک و نقشه  
 :شوند، باید ارسال گردد باشند، ولی به آنها محدود نمی برداری و نگهداری که به شرح زیر می  آزمونهای محلی، بهره

 ر نظر از ه حفاظتیمحاسبات طراحی الزم برای اثبات کیفیت مطلوب تجهیزات -
 ...جزوات فنی تابلوها، وسایل، تجهیزات و -



17 ها و مدارک نقشه

 گیری و حفاظت بلوک دیاگرامهای عملیاتی سیستمهای کنترل، اندازه -

 بلوک دیاگرامهای عملیاتی برای هر تجهیز -

 سازی عملکردهای رله جداول تریپ و منطق اینترالک و الگوریتم حاکم بر پیاده -

  ولتاژ و جریانمشخصات فنی و نیازمندیهای ترانسفورماتورهای -

 بلوک دیاگرامهای اصلی و عملیاتی داخلی برای هر تجهیز حفاظتی -

 کشی بندی و کابل دیاگرامها و جداول سیم -

 دستورالعملهای نصب و تنظیم -

 گزارشهای آزمون و گواهی تأیید -

 برداری و نگهداری دستورالعملهای انبارداری، بهره -

 دستورالعملهای آزمونهای محلی -

 فهرست اجزاء -

 هی موفق بودن آزمونهای جاری گوا -

 اسناد آزمونهای نوعی -

 ها فهرست نقشه -
 

 برداری و انبارداری بندی، حمل و نقل، عملکرد، نصب، بهره دستورالعملهای مربوط به بسته -
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 (I)جدول سیستم حفاظتی شماره 
  مقادیر نامی و مشخصات سیستم حفاظتی

 مشخصات فنی شرح ردیف

   مشخصات سیستم 1
 * کیلوولت کثر ولتاژ سیستم حدا 1-1
 * کیلوولت ولتاژ نامی سیستم  1-2
 3  تعداد فاز 1-3
 50 هرتز فرکانس نامی سیستم  1-4
 شده مستقیماً زمین/شده با مقاومت یاراکتور زمین  نوع زمین شدن نوترال سیستم 1-5
 1 ثانیه حداکثر مدت زمان اتصال کوتاه 1-6
 5/1 آمپر ویهجریان نامی در مدار ثان 1-7
 110/100 ولت ولتاژ نامی در مدار ثانویه 1-8
 125/110 ولت DCمقدار نامی ولتاژ کمکی  1-9

 Iدرصد، کالس + 10 درصد تا -20   و کالس آنDCتغییرات مجاز ولتاژ  1-10

 * مگاولت آمپر سطح اتصال کوتاه 1-11
   شرایط عملکرد 2

 55/50/45/40 تیگراددرجه سان حداکثر درجه حرارت محیط 2-1
 -40/-35/-30/-25 درجه سانتیگراد حداقل درجه حرارت محیط 2-2
 2500/2000/1500/1000 متر ارتفاع از سطح دریا 2-3

   حفاظت خط 3
   حفاظت دیستانس 3-1
 چندضلعی/ راکتانسی /مهو  مشخصه امپدانسی 3-1-1
 بله خیر/ بله  3تشخیص جهت برای واحد محدوده  3-1-2
   حفاظت دیستانس برای خط با مشخصات زیر باید مناسب باشد 3-1-3
 * کیلومتر طول خط 3-1-3-1
 *  ترکیب و نوع خط 3-1-3-2
 *  هادی خط 3-1-3-3
   :امپدانس خط توالی 3-1-3-4

 * اهم بر کیلومتر مثبت 
 * اهم بر کیلومتر صفر 

 * درجه زاویه مشخصه خط 3-1-3-5
 * اهم بر کیلومتر )در صورت وجود خط موازی(نس متقابل توالی صفر خط  امپدا 3-1-3-6

 *  ترکیب اینترتریپ 3-1-4
   :حداکثر و حداقل نسبت امپدانس منبع به خط 3-1-5
 *  حداکثر 3-1-5-1
 *  حداقل 3-1-5-2



19 جداول سیستم حفاظتی

 (I)جدول سیستم حفاظتی شماره 
  مقادیر نامی و مشخصات سیستم حفاظتی

 ت فنیمشخصا شرح ردیف
   شرایط حداکثر بار پیک زودگذر که الزم است که از 3-1-6

 * مگاولت آمپر حفاظت خط متمایز شود 
 سه فاز و تکفاز   قطعمد 3-1-7
 بله خیر/بله سوئیچ آزمایش 3-1-8
   :های حفاظتی تعداد محدوده 3-1-9
 3  دسترسی مستقیم 3-1-9-1

 *   دسترسی معکوس 3-1-9-2
   :3 و 2نه تنظیم زمانی نواحی دام 3-1-10
 1 تا 1/0 ثانیه 2ناحیه  3-1-10-1
 3 تا 3/0 ثانیه 3 ناحیه  3-1-10-2

 بله خیر/بله ؟بلوک کنندگی نوسان قدرت 3-1-11
   :دسترسی رله 3-1-12
 * اهم بر فاز 1ناحیه  3-1-12-1
 * اهم بر فاز 2ناحیه  3-1-12-2
 * اهم بر فاز 3ناحیه  3-1-12-3

 * اهم بر فاز دسترسی در جهت معکوس 3-1-13
 1 ناحیهدرصد در + 5 تا -5 درصد گیری دقت اندازه 3-1-14
 %20  کننده در ولتاژ صفر برحسب درصد جریان نامی حداقل جریان عمل 3-1-15

 رله خطای زمین جهتـدار، زمـان معکـوس نرمـال یـا خیلـی            3-2
 :معکوس با واحد خطای زمین آنی

  

   اویه فاز گشتاور ماکزیمم برای واحد جهتدارز 3-2-1
 70 تا 40  بر حسب درجه پس فاز 

 *  نیاز نوع مشخصات مورد 3-2-2
 * آمپر دامنه جریان تنظیم 3-2-3
   :جزئیات واحد آنی 3-2-4
 20 تا 8 آمپر دامنه جریان تنظیم 3-2-4-1

 کمتر از یک درصد درصد فوق دسترسی گذرا 3-2-4-2
 97 درصد Drop – off/Pick upنسبت  3-2-5
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکت 3-2-6
 بله خیر/بله  دستی باشد؟reset  باید همراه با نشاندهنده 3-2-7

   :حفاظت نقطه کور 3-3
 5/1 درصد و 45 تا 10  مقدار نامی دامنه تنظیم برای مقدار مشخصه و کالس دقت مربوطه 3-3-1

  کنتاکت باز2  عداد کنتاکتنوع و ت 3-3-2
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 (I)جدول سیستم حفاظتی شماره 
 مقادیر نامی و مشخصات سیستم حفاظتی

 مشخصات فنی شرح ردیف
ای بـر روی واحـد آنـی           دستی همراه با نوشته    resetآیا باید نشاندهنده عملیات      3-3-3

 بله خیر/ بله داشته باشد؟
 بله خیر/بله صال کوتاه خارجی باید انجام گرفته باشد؟آیا تدارک خاص برای تهیه پایداری ات 3-3-4

   :رله حفاظت ولتاژ صفر 3-4
  درصد10 تا -10 درصد مقدار تنظیم ولتاژ نامی 3-4-1
 79   به حالت اولیه بر حسب درصدی از ولتاژ نامیresetنسبت  3-4-2
 خیلی کوتاه   به حالت اولیهresetزمان  3-4-3
 10 تا 2 ثانیه مانیدامنه تأخیر ز 3-4-4
   :کنتاکت 3-4-5
 روی واحد آنی   بسته 3-4-5-1
 روی واحد تایمر   باز 3-4-5-2

 بله خیر/ بله   دستی باید موجود باشد؟resetآیا  3-4-6

 )روی واحد تایمر(بله  خیر/ بله  نشاندهنده 3-4-7

   :رله حفاظت افزایش ولتاژ 3-5
 I درصد، کالس 120 تا 100  السمحدوده تنظیم ولتاژ و ک 3-5-1

 %95بیش از    به حالت اولیهresetنسبت  3-5-2
 10کمتر از  ثانیه میلی  به حالت اولیهresetزمان  3-5-3
 20 تا 2 ثانیه محدوده تأخیر زمانی 3-5-4
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکت 3-5-5
 بله خیر/بله د؟ دستی باشresetآیا باید همراه با نشاندهنده  3-5-6

   :تجهیزات وصل مجدد اتوماتیک تکفاز و سه فاز 3-6
   :سرعت و نوع ترکیب وصل مجدد اتوماتیک 3-6-1
 بله خیر/بله سرعت زیاد 3-6-1-1
 خیر خیر/بله سرعت کم 3-6-1-2
 بله خیر/بله سرعت کم و زیاد 3-6-1-3

 دو  )یک یا دو(تعداد دفعات وصل مجدد اتوماتیک  3-6-2

  ثانیه5 تا 2  زمان بلوکه شدن اتوریکلوز بعد از وصل دستی 3-6-3

 بله خیر/بله شود؟  دستی در قطع دائمی قفل میresetآیا  3-6-4
 * ثانیه محدوده تنظیم زمان اصالح 3-6-5
 * ثانیه A/Rکردن شمای  محدوده تایمر قفل 3-6-6
 3/0 تا 2/0 ثانیه زمان پالس قطع تک فاز 3-6-7
 4/0صفر تا  ثانیه زمان پالس قطع سه فاز 3-6-8
 4/0صفر تا  ثانیه زمان پالس قطع سه فاز 3-6-9
 بله خیر/بله کنتاکتهای مناسب برای بستن کلید 3-6-10
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 (I)جدول سیستم حفاظتی شماره 
 مقادیر نامی و مشخصات سیستم حفاظتی

 مشخصات فنی شرح ردیف
 بله خیر/بله نشاندهنده عملکرد 3-6-11
 بله خیر/بله شمارنده عملکرد 3-6-12

پـس از صـفر کـردن    » تعمیـر و نگهـداری کلیـد   «تهیه اخطار بـرای      3-6-13
 بله خیر/بله A/Rشمارش 

   :روش وصل مجدد 3-6-14
 * خیر/بله (SPAR)تک فاز  3-6-14-1
 * خیر/بله (TPAR)سه فاز  3-6-14-2
 * خیر/بله )TPAR یا SPAR(تکفاز یا سه فاز  3-6-14-3
 * خیر/بله (TPAR and SPAR)فاز  تکفاز و سه 3-6-14-4

    از سویA/Rتدارک برای بلوک کردن و سوئچینگ در تجهیزات  3-6-15
 بله خیر/بله تابلوی کنترل رله 3-6-15-1

 بله خیر/ بله  کنترل راه دور 3-6-15-2

   :محدوده تنظیم زمان مرده 3-6-16
3-6-16-1 SPAR ثانیه * 
3-6-16-2 TPAR ثانیه * 
3-6-16-3 SPAR یا TPAR ثانیه * 
3-6-16-4 SPARوTPAR ثانیه * 

   :تجهیزات جهت نظارت جداگانه بر اعمال زیر برای هر کلید 3-6-17
 بله خیر/بله چک سنکرونایزینگ 3-6-17-1
 بله خیر/بله شینه بدون برق/ خط برقدار  3-6-17-2
 بله خیر/بله ط بدون برقخ/شینه برقدار 3-6-17-3

   :یاب خطا محل 3-7
 *  نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان 3-7-1
 *  نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ 3-7-2
 بله خیر/بله آیا عمل انتخاب فاز داخلی باید موجود باشد؟ 3-7-3

 30 ثانیه میلی گیری زمان اندازه 3-7-4
 60 ثانیه زمان محاسبه 3-7-5
  اهم بر فاز9/999ترجیحاً صفر تا   محدوده تنظیم مسافت 3-7-6
   :محدوده عملکرد 3-7-7
  برابر جریان نامی20 تا 1/0  جریان 3-7-7-1
  برابر ولتاژ نامی5/1 تا 01/0  ولتاژ 3-7-7-2

  درصد تنظیم30±  گیری سازگاری در اندازه 3-7-8

 * خیر/بله جبران مقاومت جرقه 3-7-9
 * خیر/بله جبران توالی متقابل 3-7-10
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 (I)جدول سیستم حفاظتی شماره 
 مقادیر نامی و مشخصات سیستم حفاظتی

 مشخصات فنی شرح ردیف
 * خیر/بله )نوع زیر امپدانس(انداز   راهاجزاء 3-7-11
 برحسب کیلومتر  صفحه نمایش 3-7-12
 بله خیر/بله پرینتر محلی مشترک 3-7-13
 بله خیر/بله  همراه با آزمون داخلی باشد؟آیا باید  3-7-14

   )کیلوولت132و63تنها در خطوط (رله اضافه جریان فاز و زمین  3-8
 *  نوع رله 3-8-1
   :مشخصه زمانی رله 3-8-2
 بله خیر/بله  معکوس 3-8-2-1
 * خیر/بله  خیلی معکوس 3-8-2-2
 بله خیر/بله  واحد آنی 3-8-2-3
 * خیر/بله زمان مشخص 3-8-2-4

 * ثانیه  resetزمان  3-8-3
   محدوده تنظیم جریان 3-8-4
 * درصد جریان نامی ای لحظه 3-8-4-1
 * درصد جریان نامی  زمان معکوس 3-8-4-2

 *  نوع و تعداد کنتاکتها 3-8-5
 بله خیر/ بله  ؟ دستی باشدresetآیا باید همراه با نشاندهنده  3-8-6

   حفاظت شینه 4
   :رله از نوع امپدانس باال 4-1
 200 تا 5 ولت محدوده تنظیم ولتاژ 4-1-1
 95 درصد  به حالت اولیهresetنسبت  4-1-2
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکتها 4-1-3
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  4-1-4
   :متروسیل 4-1-5
 * خیر/بله  داشته باشد؟آیا باید متروسیل 4-1-5-1
 گذاری مناسب باشد برای ترکیب رله  مشخصات متروسیل 4-1-5-2

   :CT و رله اتصال کوتاه ثانویهCTرله آالرم نظارت بر مدار باز  4-2
 *  CTحساسیت رله نظارت  4-2-1
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  4-2-2

   رماتور قدرتحفاظت ترانسفو 5
   :رله دیفرانسیل امپدانس پایین بایاس شده 5-1
 50 تا 15 درصد دامنه تنظیم 5-1-1
 بله خیر/بله جلوگیری از قطع در طول برقدار شدن ترانسفورماتور 5-1-2
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکت 5-1-3
 بله یرخ/بله  دستی باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  5-1-4



23 جداول سیستم حفاظتی

 (I)جدول سیستم حفاظتی شماره 
 مقادیر نامی و مشخصات سیستم حفاظتی

 مشخصات فنی شرح ردیف
   )رله دیفرانسیل امپدانس باال ( زمین محدوده شده یرله خطا 5-2
 200 تا 5 ولت محدوده تنظیم ولتاژ 5-2-1
 99 تا 1/0 ثانیه محدوده تنظیم زمانی 5-2-2
 95 درصد  حالت اولیه بهresetنسبت  5-2-3
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکتها 5-2-4
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  5-2-5
   :متروسیل 5-2-6
 بله خیر/بله آیا باید متروسیل داشته باشد؟ 5-2-6-1
 گذاری مناسب باشد برای ترکیب رله   مشخصات متروسیل 5-2-6-2

   :رله حفاظت افزایش شار 5-3
 140 تا 100  محدوده تنظیم برای نسبت ولتاژ به فرکانس برحسب درصد مقادیر نامی 5-3-1
 98 درصد  به حالت اولیهresetنسبت  5-3-2
 20 تا 2 ثانیه محدوده تنظیم زمانی 5-3-3
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکت 5-3-4
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetهنده آیا باید همراه با نشاند 5-3-5

   :رله حفاظت ولتاژ صفر 5-4
 60 تا 30  محدوده تنظیم ولتاژ برحسب درصد ولتاژ نامی 5-4-1
 125 درصد  به حالت اولیهresetنسبت  5-4-2
 10 تا 2 ثانیه محدوده تنظیم زمانی 5-4-3
  کنتاکت بسته روی تایمریک کنتاکت تغییردهنده و یک  ها نوع و تعداد کنتاکت 5-4-4
 بله خیر/بله  دستی روی تایمر باشد؟resetایا باید همراه با نشاندهنده  5-4-5

   :آنی رله جریان زیاد زمان معکوس همراه با واحد 5-5
 5 تا 1 آمپر محدوده تنظیم جریانی 5-5-1
 20 تا 4 آمپر محدوده تنظیم جریانی برای واحد آنی 5-5-2
  کنتاکت باز2  عداد کنتاکتهانوع و ت 5-5-3
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetآیا باید هراه با نشاندهنده  5-5-4

   :رله جریان زیاد زمان معکوس برای نوترال ترانسفورماتور 5-6
 2 تا 2/0 آمپر دامنه تنظیم جریانی 5-6-1
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکتها 5-6-2
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetا نشاندهنده آیا باید همراه ب 5-6-3

   حفاظت راکتور 6
   :رله دیفرانسیل از نوع امپدانس باال 6-1
 200 تا 5 ولت محدوده تنظیم ولتاژ 6-1-1
 95 درصد  به حالت اولیهresetنسبت  6-1-2
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکتها 6-1-3
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 (I)جدول سیستم حفاظتی شماره 
 یر نامی و مشخصات سیستم حفاظتیمقاد

 مشخصات فنی شرح ردیف
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  6-1-4
   :متروسیل 6-1-5
 بله خیر/بله آیا باید متروسیل داشته باشد؟ 6-1-5-1
 گذاری مناسب باشد  رله برای ترکیب  مشخصات متروسیل 6-1-5-2

   : زیاد و خطای زمین همراه با واحد آنیرله جریان 6-2
 2 تا 5/0 و 5 تا 1 آمپر محدوده تنظیم جریانی 6-2-1
 )اتصال زمین+  فاز 2 (3  تعداد فازها 6-2-2
 20 تا 12 آمپر محدوده تنظیم واحد آنی 6-2-3
  کنتاکت باز2  نوع و تعداد کنتاکتها 6-2-4
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  6-2-5

   حفاظت کلید 7
   :رله خرابی کلید 7-1
 2  تعداد واحد جریان زیاد آنی در هر فاز 7-1-1
   دامنه تنظیم جریانی بر حسب درصد جریان نامی 7-1-2

 )درصد+ 10 تا -10 (300 تا 20  مربوطه و کالس دقت برحسب درصد 
  درصد98بیش از   pick-upریان  بر حسب درصد جDrop-offجریان  7-1-3
 10 ثانیه میلی resetزمان  7-1-4
    برابر حداقل2ها در زمانی که جریان  کننده زمان عملکرد حس 7-1-5

 10 ثانیه میلی جریان عملکرد باشد 
 2  تعداد تایمرها 7-1-6
 500 تا 20 ثانیه میلی دامنه تنظیم تایمر 7-1-7
  کنتاکت باز2  اتعداد و نوع کنتاکته 7-1-8
 بله خیر/بله  دستی بر روی تایمر باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  7-1-9

   :رله نظارت بر عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید 7-2
   :رلهمشخصات تایمر  7-2-1
 *  تعداد تایمر 7-2-1-1
 5 تا 05/0 ثانیه  دامنه زمانی 7-2-1-2
 pickupر زمانی در تاخی   نوع کنتاکت 7-2-1-3

  کنتاکت باز2  تعداد و نوع کنتاکت 7-2-2
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  7-2-3

   :رله نظارت بر بوبین قطع 7-3
 30 آمپر میلی جریان بوبین قطع کلید 7-3-1
  کنتاکت باز1 کنتاکت بسته و 2  تعداد و نوع کنتاکت 7-3-2
 بله خیر/بله  دستی باشد؟reset آیا باید همراه با نشاندهنده 7-3-3



25 جداول سیستم حفاظتی

 
 (I)جدول سیستم حفاظتی شماره 

 مقادیر نامی و مشخصات سیستم حفاظتی
 مشخصات فنی شرح ردیف

   :رله خرابی فیوز 7-4
 نظارت بر روی یکفاز و سه فاز  کاربرد 7-4-1
 8کوچکتر از  ثانیه میلی زمان عملکرد 7-4-2
 )فاز به نول (20 ولت ولتاژ عملکرد 7-4-3
 25 میلی ثانیه  به حالت اولیهresetزمان  7-4-4
  کنتاکت باز2  تعداد و نوع کنتاکت 7-4-5
 بله خیر/بله  دستی باشد؟resetآیا باید همراه با نشاندهنده  7-4-6

   حفاظت خازن 8
   :رله اضافه ولتاژ 8-1
 125/110 ولت DCولتاژ نامی  8-1-1
 110/100 ولت ACولتاژ نامی  8-1-2
  ولتاژ نامی130ٍ% تا 90% ولت محدوده تنظیم ولتاژ 8-1-3
 مشخصه معکوس/ زمان معین درصد مشخصه زمانی 8-1-4

   :رله جریان زیاد فاز و زمین 8-2
 125/110 ولت DCولتاژ نامی  8-2-1
 1/5 آمپر ACجریان نامی  8-2-2
  برابر جریان نامی5/2 تا 5/0  )معکوس زمانی(جریان محدوده تنظیم  8-2-3
 از سه برابر جریان نامی به باال  محدوده تنظیم جریان واحد آنی 8-2-4
 * خیر/بلی پایداری در مقابل جریان هجومی وصل 8-2-5

   :رله عدم تعادل 8-3
 125/110 ولتاژ DCولتاژ نامی  8-3-1
 1/5 آمپر ACجریان نامی  8-3-2
 *  محدوده تنظیم جریان مرحله اول 8-3-3
 *  محدوده تنظیم زمانی مرحله اول 8-3-4
 *  محدوده تنظیم جریان مرحله دوم 8-3-5
 *  محدوده تنظیم زمانی مرحله دوم 8-3-6

   تابلوهای نصب داخلی و خارجی برای تجهیزات حفاظت 9
 فوالد نوردشده بصورت سرد  نوع ورق فوالدی 9-1
   :امتضخ 9-2
 2 میلیمتر جلو 9-2-1
 2 میلیمتر پشت 9-2-2
 2 میلیمتر پهلو 9-2-3
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 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره  
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
   کلیات 1
   ر ساختنام سازنده و کشو 1-1
   مشخصه اختصاری سازنده 1-2
  هرتز فرکانس نامی 1-3
  آمپر جریان نامی در مدار ثانویه 1-4
  ولت ولتاژ نامی در مدار ثانویه 1-5
  درجه سانتیگراد حداکثر درجه حرارت مجاز محیط 1-6
  درجه سانتیگراد حداقل درجه حرارت مجاز محیط 1-7
  درصد زحداکثر رطوبت نسبی مجا 1-8
  ولت  کمکیDCمقدار نامی ولتاژ  1-9
    و کالس آنDCتغییرات مجاز ولتاژ  1-10

   حفاظت خط 2
   :رله دیستانس 2-1
   :مصرف توان 2-1-1
  آمپر ولت مدار جریان 2-1-1-1
  آمپر ولت مدار ولتاژ 2-1-1-2

   حداقل جریان عملکرد برحسب درصد جریان نامی 2-1-2
 بـه جهـت برحسـب        بـودن  نیاز برای حساس   گیری مورد   اقل ولتاژ اندازه  حد 2-1-3

  درصد درصد ولتاژ نامی

  وات DCمصرف توان در مدار  2-1-4
   )شونده و نوع توسعه دسترسی شونده، سوئیچ غیرسوئیچ(نوع ترکیب  2-1-5
   ...):مهو، راکتانس،(گیری امپدانس  نوع مشخصات اندازه 2-1-6
   : خطاهای فاز به زمینبرای 2-1-6-1

   1 ناحیه • 
   2ناحیه  • 
   3ناحیه  • 

   :برای خطاهای فاز به فاز و خطاهای دو فاز به زمین 2-1-6-2
   1ناحیه  • 
   2ناحیه  • 
   3ناحیه  • 

   :برای خطاهای سه فاز 2-1-6-3
   1ناحیه  • 
   2ناحیه  • 
   3ناحیه • 
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 (II)جدول سیستم حفاظتی شماره 
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین یات فنی دادهخصوص

 مشخصات فنی شرح ردیف
   :محدوده تنظیم امپدانس بر حسب اهم ثانویه برای 2-1-7
  اهم 1ناحیه  • 3-1-7-1
  اهم 2ناحیه  • 3-1-7-2
  اهم 3ناحیه  • 3-1-7-3

   گیری ندازهتعداد اجزاء ا 2-1-8
  درجه های امپدانس جهتدار دامنه تنظیم زاویه فاز برای محدوده 2-1-9
   نسبت امپدانس مشخصه 2-1-10
   :دامنه تنظیم تایمرها برای 2-1-11
  ثانیه 2 ناحیه   2-1-11-1
  ثانیه 3 ناحیه   2-1-11-2

 نروشی که تمایز صحیح برای خطاهای سه فاز در هنگام بست 2-1-12
   )»حافظه«مثل (کند  کلید را تضمین می

   روش جلوگیری از قطع در طول نوسان قدرت سیستم 2-1-13
   برق شدن خط روش جلوگیری از عمل کردن رله در زمان بی 2-1-14
   CVTروشهایی برای جلوگیری از عملکرد غلط رله در حالت گذرای  2-1-15
   وقوع واحدهای فاز به فاز هنگام روش جلوگیری از عملکرد نادرست  2-1-16

   . باشد2/0 بزرگتر از ZS/ZLخطاهای فاز به زمین در زمانیکه نسبت  
   دار شدن بوبین قطع کلید در شمای تأخیر زمانی بین ظهور خطا و برق 2-1-17

  ثانیه میلی /PLCترکیبی امپدانس  
    امپدانس موثر فیدرحداکثر تنظیم مطمئن برای عضو محدوده اول برحسب 2-1-18
  درصد مداره خط تک 2-1-18-1
  درصد خط دو مداره 2-1-18-2

   CT نیازمندیهای  2-1-19
  ولت ولتاژ زانوی اشباع 2-1-19-1
  اهم پیچ مقاومت سیم 2-1-19-2
  آمپر میلی حداکثر جریان تحریک در ولتاژ زانوی اشباع 2-1-19-3

   CVTنیازمندیهای  2-1-20
 رله به طور دقیـق       اول که در آن    ناحیهنسبت امپدانس منبع به امپدانس تنظیم        2-1-21

   .نماید گیری می اندازه

   :جزئیات مدار خروجی برای عملکرد بوبین قطع کلید 2-1-22
   نوع کنتاکتها 2-1-22-1
  آمپر پیک مجاز در جریان بوبین قطع 2-1-22-2
  آمپر  ثانیه5/0مقدار نامی جریان در  2-1-22-3
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 (II)جدول سیستم حفاظتی شماره 
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
  آمپر کننده سری تنظیم کنتاکتور تقویت 2-1-22-4
  هما کننده سری مقاومت کنتاکتور تقویت 2-1-22-5
   L/R در حالیکه dc ولت 125جریان الزم برای قطع در ولتاژ  2-1-22-6

  آمپر میلی . ثانیه باشد04/0مدار بوبین قطع برابر با  
   تقویت کنتاکت/روش تثبیت 2-1-23
  خیر/بله نشاندهنده بازگردان دستی همراه با نوشته 2-1-24
   نوع نصب 2-1-25

   ):با واحد خطای زمین آنی( زمان معکوس رله خطای زمین جهتدار 2-2
   :مصرف توان هر فاز 2-2-1
  ولت آمپر مدار جریان 2-2-1-1
  ولت آمپر مدار ولتاژ 2-2-1-2

  وات DCمصرف توان در مدار  2-2-2
   :واحد خطای زمین جهتدار زمان معکوس 2-2-3
  ولت مقدار نامی ولتاژ پالریزه کننده توالی صفر 2-2-3-1
  آمپر مقدار نامی جریان توالی صفر 2-2-3-2
  ثانیه میلی زمان عملکرد 2-2-3-3
   :مشخصات واحد جریان زیاد زمان معکوس 2-2-3-4

  خیر/بله معکوس عادی • 
  خیر/بله خیلی معکوس • 
  خیر/بله بشدت معکوس • 
   دامنه تنظیم جریانی برحسب درصد جریان نامی 

   :واحد آنی 2-2-4
   تعداد فازها 2-2-4-1
   دامنه تنظیم جریانی برحسب جریان نامی 2-2-4-2
   فوق دسترسی گذرا 2-2-4-3
  درصد Drop-off/pick-upنسبت  2-2-4-4

   شاخص کالس دقت زمانی، کمیت تئوری مشخصه زمانی و 2-2-5
   کننده های خطاهای محدود منحنی 

   جزئیات کنتاکت 2-2-6
   تقویت کنتاکت/ ت روش تثبی 2-2-7
   نوع نصب 2-2-8
  خیر/بله  دستی همراه با نوشته موجود است؟resetآیا نشاندهنده  2-2-9
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 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره 
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
   ):در صورت وجود( رله جریان زیاد آنی پایدار شده –رله حفاظت نقطه کور  2-3
   مقدار نامی دامنه تنظیم درکمیت مشخصه و کالس دقت مربوطه 2-3-1
  ولت آمپر مصرف توان هر فاز در مدار جریان 2-3-2
  وات DCمصرف توان در مدر  2-3-3
   Drop-off/pick-upنسبت جریان  2-3-4
   نوع و تعداد کنتاکت 2-3-5
   نوع نصب 2-3-6
  خیر/بله  دستی همراه با نوشته موجود است؟reset آیا نشاندهنده  2-3-7
   )ارائه جزئیات(ترکیبات خاص برای فراهم کردن پایداری در خطای میانی  2-3-8

   :رله حفاظت ولتاژ صفر 2-4
  مپرولت آ مصرف توان هر فاز در مدار ولتاژ 2-4-1
  وات DCمصرف توان در مدار  2-4-2
   مقدار نامی دامنه تنظیم در کمیت مشخصه و کالس مربوطه 2-4-3
  درصد  به مقدار اولیهreset نسبت  2-4-4
  ثانیه میلی  به مقدار اولیهreset زمان  2-4-5
  ثانیه محدوده تأخیر زمانی 2-4-6
   تعداد فازها 2-4-7
    کنتاکتهانوع و تعداد 2-4-8
  خیر/بله  دستی همراه با نوشته موجود است؟reset آیا نشاندهنده  2-4-9
   نوع نصب 2-4-10

   :حفاظت افزایش ولتاژ 2-5
  ولت آمپر مصرف توان هر فاز در مدار ولتاژ 2-5-1
  وات DCمصرف توان در مدار  2-5-2
    مربوطهمقدار نامی دامنه تنظیم در کمیت مشخصه و کالس 2-5-3
  درصد  به حالت اولیهreset نسبت  2-5-4
  ثانیه میلی  به حالت اولیهreset زمان  2-5-5
  ثانیه محدوده تأخیر زمانی 2-5-6
   تعداد فازها 2-5-7
   نوع و تعداد کنتاکتها 2-5-8
  خیر/بله  دستی همراه با نوشته موجود است؟reset آیا نشاندهنده  2-5-9
   ع نصبنو 2-5-10

   ) کیلوولت132 و 63تنها در سطوح ولتاژ (حفاظت اضافه جریان جهتدار  2-6
  آمپر جریان نامی 2-6-1
   :مصرف توان واحد 2-6-2
  ولت آمپر آنی 2-6-2-1
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 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره 

 .همراه مناقصه ارائه گرددشده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به  اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
  ولت آمپر زمان معکوس 2-2-6-2

   :محدوده تنظیمات قابل اعمال واحد 2-6-3
   آنی 2-6-3-1
   زمان معکوس 2-6-3-2

   محدوده تنظیم زمانی 2-6-4
   : به حالت اولیه واحدreset حداقل زمان  2-6-5
  ثانیه میلی آنی 2-6-5-1
  ثانیه میلی زمان معکوس 2-6-5-2

   :نوع و تعداد کنتاکتهای واحد 2-6-6
   آنی 2-6-6-1
   زمان معکوس 2-6-6-2

  درصد فوق دسترسی گذرای واحد آنی 2-6-7
  درصد نسبت رها کردن به برداشت واحد آنی 2-6-8
  رخی/بله  دستی همراه با نوشته موجود است؟reset دهنده  آیا نشان 2-6-9
   نوع نصب 2-6-10

   :تجهیزات وصل مجدد اتوماتیک تکفاز و سه فاز 2-7
  ولت DCمصرف توان در مدار  2-7-1
   گروه شمای وصل مجدد اتوماتیک 2-7-2
   نوع سرعت شمای وصل مجدد اتوماتیک 2-7-3
  خیر/بله سرعت زیاد 2-7-3-1
  خیر/بله سرعت کم 2-7-3-2
  خیر/ بله  کمسرعت زیاد و  2-7-3-3

   :روش وصل مجدد 2-7-4
  خیر/بله SPAR –تک فاز  2-7-4-1
  خیر/بله TPAR –سه فاز  2-7-4-2
  خیر/بله SPAR  or TPAR – سه فاز یاتکفاز  2-7-4-3
  خیر/بله SPAR  and TPAR – سه فاز وتکفاز  2-7-4-4

   )یک یا دو(تعداد دفعات وصل مجدد اتوماتیک  2-7-5
   زمان جلوگیری از بستن دستی 2-7-6
  خیر/بله  مطابق با نیازمندیهای متن است؟ اگر خیر، تغییرات چیست؟A/Rآیا منطق کلی ترکیب  2-7-7
اندازی و بلوک کردن مطابق با متن مشخصـات فنـی اسـت؟ اگـر خیـر،                   اعمال مختلف راه   2-7-8

 دالیل آن چیست؟
  خیر/بله
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 (II)جدول سیستم حفاظتی شماره 
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
   : از طریقA/Rاندازی تجهیزات  قابلیت بلوک کردن و راه 2-7-9
  خیر/بله رله/ تابلوی کنترل 2-7-9-1
  خیر/بله  کنترل راه دور 2-7-9-2
    دستی در قطع دائم موجود است؟resetآیا عمل قفل کردن برای  2-7-10
   :دامنه تنظیم زمان مرده 2-7-11
2-7-11-1 SPAR ثانیه  
2-7-11-2 TPAR ثانیه  
2-7-11-3 SPAR یا TPAR ثانیه  
2-7-11-4 SPAR و TPAR ثانیه  

  ثانیه محدوده تنظیم زمان اصالح 2-7-12
  ثانیه A/Rکردن شمای  قفلمحدوده تایمر  2-7-13
   :زمان سیکل وصل مجدد اتوماتیک 2-7-14
2-7-14-1 SPAR ثانیه  
2-7-14-2 TPAR ثانیه  

  ثانیه زمان پالس وصل کلید 2-7-15
  ثانیه زمان پالس قطع تکفاز 2-7-16
  ثانیه زمان پالس قطع سه فاز 2-7-17
   ر برای هرکلید موجود است؟تجهیزاتی جهت نظارت جداگانه اعمال زی 2-7-18
  خیر/بله چک سنکرونایزینگ 2-7-18-1
  خیر/بله شینه بدون برق/  خط برقدار  2-7-18-2
  خیر/بله خط بدون برق/  شینه برقدار  2-7-18-3

   آیا کنتاکتهایی با کار سنگین همراه با پراکندن مغناطیسی برای 2-7-19
  خیر/بله بستن کلید موجود است؟ 

  خیر/بله  دستی همراه با نوشته موجود است؟reset آیا نشاندهنده  2-7-20
  خیر/بله شمارنده عملکرد 2-7-21
   پس از صفرشدن شمارش» تعمیر و نگهداری کلید«آیا اخطار برای  2-7-22

 A/Rخیر/بله  تهیه شده است؟  
   نوع نصب 2-7-23

   :یاب خطا فاصله 2-8
   رحسب اهم ثانویهدامنه تنظیم ب 2-8-1
   DCگیری جریان خطا با حضور یا عدم حضور گذرای  دقت اندازه 2-8-2
   تغییرات دقت بخاطر مقاومت در نقطه خطا 2-8-3
   یاب خطا و فرونشاندن خطا، نیاز بین راه افتادن فاصله حداقل زمان مورد 2-8-4

  ثانیه میلی .د باشد درص5، مقدار 2-8-2 در ردیف هبرای اینکه دقت بیان شد 
   :JB+A بصورت CTحداکثر امپدانس مدارات  2-8-5
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 (II)جدول سیستم حفاظتی شماره 

 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
  اهم در جریان نامی 2-8-5-1
  اهم  برابر جریان نامی10در  2-8-5-2

   CTتغییرات بار  2-8-6
   : در هر فازCVTحداکثر بار مدارات  2-8-7
  ولت آمپر مقاومتی 2-8-7-1
  ولت آمپر  راکتیو 2-8-7-2

   :CTنیازمندیهای  2-8-8
  ولت ولتاژ زانوی اشباع 2-8-8-1
  اهم پیچ  مقاومت سیم 2-8-8-2

   CVTنیازمندیهای  2-8-9
   اصول عملکرد 2-8-10
  خیر/بله کننده مقاومت جرقه جبران 2-8-11
  خیر/بله جبران توالی متقابل 2-8-12
  خیر/بله صفحه نمایش 2-8-13
  خیر/بله پرینتر محلی مشترک 2-8-14
  خیر/بله آزمون داخلی 2-8-15
  خیر/بله عمل انتخاب فاز 2-8-16
   نوع نصب 2-8-17

   هحفاظت شین 3
   :دیفرانسیلرله  3-1
   شده بر حسب ولت ثانویه های متصلCT تنظیم خطا با حداکثر تعداد  محدوده 3-1-1
   شده برحسب درصد های متصلCTمحدوده تنظیم خطا با حداکثر تعداد  3-1-2

   ):های کالیبره شده با جریان برای رله (CTجریان ثانویه  
   خطاهای فاز به زمین 3-1-2-1
   خطاهای فاز به فاز 3-1-2-2

  آمپر شده های متصلCTمحدوده تنظیم خطای اولیه با حداکثر تعداد  3-1-3
  ثانیه میلی :دار شدن رله قطع تأخیر زمانی بین وقوع خطا و برق 3-1-4
  میلی ثانیه  برابر تنظیم خطا3در  3-1-4-1
  کیلو آمپر  برابر تنظیم خطا10 در  3-1-4-2

   .ماند ماکزیمم جریان اولیه خطای خارجی که حفاظت پایدار می 3-1-5
   :CTنیازمندیهای  3-1-6
   کالس 3-1-6-1
  ولت ولتاژ زانوی اشباع 3-1-6-2
  اهم پیچ ثانویه مقاومت سیم 3-1-6-3
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 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره 
 . پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گرددشده سیستم حفاظت که باید توسط اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
  آمپر جریان ماکزیمم تحریک در ولتاژ زانوی اشباع 3-1-6-4

  اهم )در صورت لزوم(مقدار مقاومت سری  3-1-7
   نوع و تعداد کنتاکتها 3-1-8
  آمپر ولت مصرف 3-1-9
   نوع نصب 3-1-10
  خیر/ بله   دستی است؟reset شاندهندۀ آیا همراه با ن 3-1-11

   CT و رله نظارت بر اتصال کوتاه ثانویه CTرلۀ نظارت بر مدار باز  3-2
   :CTرله نظارت  3-2-1
  آمپر  جریان نامی 3-2-1-1
  ولت  محدوده تنظیم ولتاژ 3-2-1-2
  ثانیه میلی Pickup زمان  3-2-1-3
    نوع و تعداد کنتاکتها 3-2-1-4

   :CTرله اتصال کوتاه ثانویه  3-2-2
   نوع و تعداد کنتاکتها 3-2-2-1
  آمپر  جریان قطع 3-2-2-2
  آمپر  جریان وصل 3-2-2-3

   :سوئیچ انتخاب ورود یا خروج حفاظت شینه 3-3
   نوع سوئیچ 3-3-1
   :تعداد کنتاکتها برای 3-3-2
   Aموقعیت ثابت  3-3-2-1
   B ثابت  موقعیت 3-3-2-2

   :مقادیر نامی کنتاکتها 3-3-3
  ولت  ولتاژ 3-3-3-1
  آمپر  جریان وصل 3-3-3-2
  آمپر جریان حمل 3-3-3-3
  آمپر  جریان قطع 3-3-3-4

   :های متصل شونده سطح مقطع کابل 3-3-4
  میلیمترمربع ترمینالهای کنتاکت 3-3-4-1
  میلیمترمربع  ترمینالهای زمین 3-3-4-2

   حفاظت ترانسفورماتور قدرت 4
   :رله دیفرانسیل 4-1
  درصد محدوده تنظیم بایاس 4-1-1
  ثانیه میلی  برابر جریان نامی15 و 3زمان عملکرد برای جریانهای اتصالی برابر با  4-1-2
   روش جلوگیری از قطع در زمان برقدار شدن ترانسفورماتور 4-1-3
   تور جریان ترانسفورماالزامات 4-1-4
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 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره 
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
   کالس 4-1-4-1
  ولت CT معادله ولتاژ زانوی اشباع  4-1-4-2
   CT ولتاژ زانوی اشباع  4-1-4-3
    دیگر نیازها 4-1-4-4

    کمکیCTجزئیات  4-1-5
   CT مقاومت  4-1-5-1

  اهم ثانویه • 
  اهم اولیه • 

   CTتپ نسبت تبدیل  4-1-5-2
  ولت CT ولتاژ زانوی اشباع  4-1-5-3
   )داخلی یا خارجی( روش نصب  4-1-5-4

   ماند  پایدار می اکزیمم جریان خطای خارجی که رلهم 4-1-6
   )برحسب ضریبی از جریان نامی( 

  ولت آمپر مصرف 4-1-7
   نوع و تعداد کنتاکتها 4-1-8
   نوع نصب 4-1-9
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  4-1-10

   :رله خطای زمین محدوده شده 4-2
   های متصل بر حسب ولت ثانویهCTدامنه تنظیم خطا با ماکزیمم تعداد  4-2-1
    خطای فاز به زمین 4-2-1-1
    خطای فاز به فاز 4-2-1-2

  آمپر شده های متصلCTمحدوده تنظیم خطاهای اولیه با ماکزیمم تعداد  4-2-2
   هایCT با ماکزیمم تعداد CTتنظیم آالرم نظارت بر  4-2-3

   شده بر حسب آمپر اولیه متصل 
   ار شدن بوبینهای قطع کلیدتأخیر زمانی بین ظهور خطا و برقد 4-2-4
  ثانیه میلی  برابر تنظیم خطا3 در  4-2-4-1
  ثانیه میلی  برابر تنظیم خطا10 در 4-2-4-2

  کیلوآمپر ماند ماکزیمم جریان اولیه خطای خارجی که حفاظت پایدار می 4-2-5
   :CTنیازمندیهای  4-2-6
   کالس 4-2-6-1
  ولت ولتاژ زانوی اشباع 4-2-6-2
  اهم پیچی مقاومت سیم 4-2-6-3
  آمپر میلی ماکزیمم جریان تحریک در ولتاژ زانوی اشباع 4-2-6-4

  اهم مقدار مقاومت سری 4-2-7
   نوع و تعداد کنتاکتها 4-2-8

 



35 جداول سیستم حفاظتی

 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره 
 . همراه مناقصه ارائه گرددشده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
  ولت آمپر مصرف 4-2-9
   نوع نصب 4-2-10
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  4-2-11

   :رله افزایش شار 4-3
   محدوده تنظیم نسبت ولتاژ به فرکانس برحسب درصد مقدار نامی 4-3-1
  ثانیه محدوده تنظیم زمانی 4-3-2
   نوع و تعداد کنتاکتها 4-3-3
  درصد  به حالت اولیهreset نسبت  4-3-4
  ثانیه میلی  به حالت اولیهreset زمان  4-3-5
   تعداد فازها 4-3-6
  ولت آمپر مصرف 4-3-7
   نوع نصب 4-3-8
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  4-3-9

   :رله ولتاژ صفر 4-4
   محدوده تنظیم ولتاژ برحسب درصد ولتاژ نامی 4-4-1
  درصد  به حالت اولیهreset نسبت  4-4-2
  ثانیه میلی  به حالت اولیهreset زمان  4-4-3
  ثانیه محدوده تنظیم زمانی 4-4-4
   تعداد فازها 4-4-5
   نوع و تعداد کنتاکتها 4-4-6
  ولت آمپر مصرف 4-4-7
   نوع نصب 4-4-8
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  4-4-9

   :رله جریان زیاد زمان معکوس همراه با واحد آنی تنظیم زیاد 4-5
   محدوده تنظیم جریان برحسب ضریبی از جریان نامی و کالس دقت 4-5-1
   محدوده تنظیم جریان واحد آنی برحسب ضریبی از جریان نامی 4-5-2
   د فازهاتعدا 4-5-3
  ولت آمپر مصرف 4-5-4
   نوع و تعداد کنتاکتها 4-5-5
   نوع نصب 4-5-6
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  4-5-7

   :رله جریان زیاد زمان معکوس برای خطای زمین نوترال 4-6
   طه دقت مربومحدوده تنظیم جریان برحسب ضرایبی از جریان نامی و کالس 4-6-1
   نوع و تعداد کنتاکتها 4-6-2
  ولت آمپر مصرف 4-6-3
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 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره 
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
   نوع نصب 4-6-4
  خیر/بله تی موجود است؟ دسreset آیا نشاندهنده  4-6-5

   حفاظت راکتور 5
   :رله دیفرانسیل امپدانس باال 5-1
   شده های متصلCTمحدوده تنظیم خطا با حداکثر تعداد  5-1-1

   :برحسب ولتاژ ثانویه 
   خطاهای فاز به زمین 5-1-1-1
    خطاهای فاز به فاز 5-1-1-2

   :شده برای های متصلCTر تعداد محدوده تنظیم خطای اولیه با حداکث 5-1-2
  آمپر  خطاهای فاز به زمین 5-1-2-1
  آمپر  خطاهای فاز به فاز 5-1-2-2

   شده بر های متصلCT با حداکثر تعداد CTتنظیم آالرم نظارت  5-1-3
   حسب جریان اولیه 

   های قطع کلید دار شدن بوبین تأخیر زمانی بین ظهور خطا و برق 5-1-4
  ثانیه میلی  برابر تنظیم خطا3در  5-1-4-1
  ثانیه میلی  برابر تنظیم خطا10 در  5-1-4-2

  کیلوآمپر ماند حداکثر جریان اولیه خطای خارجی که حفاظت پایدار می 5-1-5
   CTنیازمندی  5-1-6
    کالس 5-1-6-1
  ولت  ولتاژ زانوی اشباع 5-1-6-2
  اهم پیچی مقاومت سیم 5-1-6-3
  آمپر میلی  حداکثر جریان تحریک در ولتاژ زانوی اشباع 5-1-6-4

  اهم مقدار مقاومت سری 5-1-7
   نوع و تعداد کنتاکت 5-1-8
  ولت آمپر مصرف 5-1-9
   نوع نصب 5-1-10
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  5-1-11

   :حفاظت جریان زیاد و خطای زمین با واحد آنی 5-2
   های خطاهای فاز محدوده تنظیم جریان و کالس دقت برای رله 5-2-1

  آمپر و خطای زمین 
   تعداد فازها 5-2-2
   نوع و تعداد کنتاکتها 5-2-3
   :جزئیات واحد آنی با تنظیم زیاد 5-2-4
  آمپر جریان نامی 5-2-4-1
  آمپر محدوده تنظیم 5-2-4-2

 



37 جداول سیستم حفاظتی

 (II)  جدول سیستم حفاظتی شماره
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  5-2-5
  ولت آمپر مصرف 5-2-6
   نوع نصب 5-2-7

   حفاظت کلید 6
   :رله خرابی کلید 6-1
   کننده جریان در هر فاز تعداد حس 6-1-1

 مربوطـه بـر     محدوده تنظیم جریانی برحسب درصد جریان نامی و کـالس دقـت            6-1-2
   حسب درصد

   Pick-up برحسب جریان Drop-offجریان  6-1-3
  ثانیه میلی  به حالت اولیهreset زمان  6-1-4
    جریان دو برابر حداقلکننده جریان در زمانیکه زمان عملکرد حس 6-1-5

  ثانیه میلی جریان عملکرد باشد 
   تعداد تایمرها 6-1-6
   دامنه تنظیم تایمرها 6-1-7
   تعداد فازها 6-1-8
   تعداد و نوع کنتاکت 6-1-9
   نوع نصب 6-1-10
  خیر/بله  دستی موجود است؟ resetآیا نشاندهنده  6-1-11

   :گی کنتاکتهای کلیدرله نظارت بر عدم هماهن 6-2
   :مشخصات تایمر عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید 6-2-1
    تعداد تایمرها 6-2-1-1
    ولتاژ کمکی 6-2-2-2
   های زمانی  دامنه 6-2-2-3
    نوع کنتاکت 6-2-2-4

   ها تعداد و نوع کنتاکت 6-2-2
   وضعیت نصب 6-2-3

   :رله نظارت بر بوبین قطع 6-3
  آمپر میلی جریان بوبین قطع کلید 6-3-1
  خیر/بله نظارت مدار قطع برای موقعیتهای بستن و قطع کلید موجود است؟ 6-3-2
   تعداد فازها 6-3-3
   ها تعداد نوع کنتاکت 6-3-4
   وضعیت نصب 6-3-5
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  6-3-6

   :رله خرابی فیوز 6-4
   اصول عملکرد 6-4-1
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 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره 
 .شده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
  ثانیه میلی زمان عملکرد 6-4-2
  ثانیه میلی  به حالت اولیهreset زمان  6-4-3
   منه تنظیمدا 6-4-4
   تعداد و نوع کنتاکتها 6-4-5
   کند؟ با باطری داخلی یا منبع تغذیه کمکی خارجی کار می 6-4-6
   وضعیت نصب 6-4-7
  خیر/بله  دستی موجود است؟reset آیا نشاندهنده  6-4-8

   حفاظت خازن 7
   :رله اضافه جریان فاز و زمین 7-1
  آمپر جریان نامی 7-1-1
   مصرف واحد 7-1-2
  ولت آمپر  آنی 7-1-2-1
  ولت آمپر  زمان معکوس 7-1-2-2

   محدوده تنظیم جریانی واحد 7-1-3
    آنی 7-1-3-1
    زمان معکوس 7-1-3-2

   محدوده تنظیم زمانی واحد 7-1-4
    آنی 7-1-4-1
    زمان معکوس 7-1-4-2

    واحدreset زمان  7-1-5
  ی ثانیهمیل  آنی 7-1-5-1
  میلی ثانیه  زمان معکوس 7-1-5-2

   تعداد کنتاکتهای واحد 7-1-6
    آنی 7-1-6-1
    زمان معکوس 7-1-6-2

  درصد فوق دسترسی گذرای واحد آنی 7-1-7
  درصد  واحد آنیDrop-off / Pick-upنسبت  7-1-8
  خیر/بله ؟ دستی موجود استreset آیا نشاندهنده  7-1-9
   نوع نصب 7-1-10

   :رله اضافه ولتاژ 7-2
  ولت ولتاژ نامی 7-2-1
   محدوده تنظیم ولتاژ 7-2-2
   مشخصه زمانی رله 7-2-3
   محدوده تنظیم زمانی 7-2-4
   دقت بر حسب درصدی از مقدار تنظیم شده 7-2-5

 



39 جداول سیستم حفاظتی

 (II)جدول سیستم حفاظتی شماره  
 .فاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گرددشده سیستم ح اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
   واحد آنی Drop – off/Pick-upنسبت  7-2-6
  خیر/بله امکان بلوکه کردن دستی عملکرد وجود دارد؟ 7-2-7
  ولت آمپر مصرف رله 7-2-8
  خیر/بله جود است؟ دستی همراه با نوشته موreset آیا نشان دهنده  7-2-9
   نوع نصب 7-2-10

   :رله عدم تعادل 7-3
  آمپر جریان نامی 7-3-1
  ولت آمپر مصرف رله 7-3-2
   محدوده تنظیم جریان 7-3-3
   محدوده تنظیم زمانی 7-3-4
   reset زمان  7-3-5
   ) تریپ_آالرم (تعداد مراحل عملکرد  7-3-6
  پرآم حداقل جریان عملکرد 7-3-7
  آمپر جریان پیوسته حرارتی 7-3-8
  خیر/بله مکانیزم عملکرد در مقابل جریان هارمونیکی فراهم شده است؟ 7-3-9
   تعداد کنتاکتها 7-3-10
   نوع نصب 7-3-11

   رله تریپ 8
   نوع 8-1
   تعداد و نوع کنتاکتها 8-2
    شدنresetنوع  8-3
  ولت پیچ ولتاژ نامی سیم 8-4
  ولت آمپر  آمپر-مصرف ولت 8-5
  ثانیه میلی زمان عملکرد 8-6
   توانایی قطع و وصل کنتاکتها 8-7
  ولت پیچ و کنتاکتها استقامت عایقی سیم 8-8
   سوئیچ تک پل یا دو پل 8-9

   تابلوهای نصب داخلی و خارجی برای تجهیزات حفاظت 9
   نوع ورق فوالدی 9-1
   ضخامت ورق فوالدی 9-2
  متر میلی  جلو 9-2-1
  متر میلی  پشت 9-2-2
  متر میلی  پهلو 9-2-3

  متر میلی ابعاد کلی هر تابلو 9-3
   کننده شوک جزئیات مواد جذب 9-4
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 (II) جدول سیستم حفاظتی شماره 
 .ارائه گرددشده سیستم حفاظت که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه  اهای تضمین خصوصیات فنی داده

 مشخصات فنی شرح ردیف
   :بندی برای حمل و نقل بزرگترین بسته 9-5
  کیلوگرم  وزن کلی 9-5-1
  متر میلی  ابعاد کلی 9-5-2

   :بندی تابلو جزئیات سیم 9-6
    مواد 9-6-1
    سایز هادیها 9-6-2
   )تک رشته یا افشان( نوع هادی  9-6-3
  ولت بندی  ولتاژ نامی سیم 9-6-4
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