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:در قطاروکنترلحفاظتمفهوم)1

وجود داشته باشد و در عین حال حداقل خسارت به قطاربرق در سیستمی که پس از وقوع خطا سبب می شود حداقل قطعی
.داردنام برق قطاروارد شود حفاظت سیستم قطارتجهیزات 

.مجموعه رله هاي حفاظتی است که سبب برطرف شدن کامل خطا می گردد،قطاربرقبنابر این حفاظت سیستم

:بار ذیل را در پی داشته باشدبطور کلی وقوع خطا ممکن است هر یک از نتایج زیان

مانند الکتروموتورهاي (.رم می شوند، تجهیزات بیش از حد گبرق قطاربا عبور جریانهاي بزرگ غیر عادي از بخشی از شبکه) الف
... )سیستم تهویه و 

.خارج از میزان قابل قبول قرار میگیرد، نتیجه اینکه ممکن است به تجهیزات خسارت وارد شودبرق قطارولتاژهاي سیستم) ب
... )مانند تجهیزات مانیتورینگ قطار و (

ورت سه فاز نامتعادل شود، به این معنی که تجهیزات بطور صحیح ممکن است سیستم به صبرق قطاردر قسمتهایی از شبکه) ج
افزایش تلفات توان، افزایش افت ولتاژ، جابجایی نقطه خنثی، تولید مولفه هاي صفر و : تبعات آن شامل( .نمی توانند کار کنند

...)منفی و 

:عاریفت

:سرعت) الف

که خطا در آن واقع شده، در کوتاه ترین زمان ممکن ار سایر این است که قسمتی رادر قطارهاوظیفه یک سیستم حفاظتی
)در حد میلی ثانیه(.هرچه زمان عملکرد سیستم کمتر باشد، سرعت آن بیشتر است. قسمتهاي شبکه جدا کند

:تشخیص و انتخاب) ب

د قدرت مناسب قطع شود و منظور از تشخیص یا انتخاب عبارت است از خاصیت تمیز دادن تحت شرایط خطا، مبنی بر این که کلی
.نتیجه آن قطع حداقل سیستم باشد

:پایداري) ج

برق قطاردر این که در تمام حاالت نسبت به خطاي خارج از ناحیه اي از سیستم قطارعبارت است از توانایی یک سیستم حفاظتی
.عکس العمل از خود نشان ندهد) ناحیه حفاظتی(که باید حفاظت نماید 

:ارقطرله حفاظتی

ها سبب می شود که عملکرد وسایل و تجهیزات قدرت الکتریکی،رله وسیله اي است که با صدور فرمان باز و بسته شدن مدارشکن
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به عبارت دیگر . استبرق قطاروظیفه یک رله تشخیص شرایط غیر عادي در بخشی از شبکه . تحت نظارت و کنترل قرار گیرد
از بقیه شبکه جدا گردد که این امر باعث عملکرد صحیح بقیه سیستم قطاربرقشبکه عملکرد یک رله سبب می شود بخشی از 

.خواهد شد

:انواع رله هاي حفاظتی

:رله هاي جریانی) الف

...)مانند فیوزها و (.که قبال معین شده است کار می کنند) جریان تنظیمی(این رله ها در یک مقدار مشخص جریان 

:رله هاي ولتاژي) ب

24VDCرله افزایش و کاهش ولتاژ (.میکنندکاراستشدهمعینقبالکه) تنظیمیولتاژ(تاژلومشخصمقداریکدرهالهراین

)قطار

: رله هاي توان) ج

.این رله ها بر اساس میزانی از قدرت عمل می کنند

:رله هاي جهت دار) د

به جهت انتقال توان حساسیت دارند؛این رله ها 

یعنی اگر زاویه بین جریان و ولتاژ مثبت . این رله ها براساس ارتباط زاویه فاز بین کمیت هاي آن عمل می کنند:جریان متناوب
.باشد رله عمل می کند

رله هاي جهت دار بر اساس جهت جریان عمل می کنند و معموال رله هاي با مغناطیس دایم و سیم پیچ متحرك : جریان مستقیم
.هستند

:سیرله هاي فرکان) ه

.رله هاي فرکانسی براساس خروجی فرکانس از محدوده از قبل تعیین شده عمل می نمایند

:رله هاي حرارتی) و

مانند رله هاي بیمتال الکتروموتورهاي (.رله هاي حرارتی بعنوان عناصر حفاظتی در یک درجه حرارت تعیین شده عمل می نمایند
...)قطار و 

)دیفرانسیلی(:ضلیرله هاي تفا) ز
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قطارهاي :کاربرد(.عملکرد این رله ها براساس تفاضل مقداري یا برداري دوکمیت همچون جریان الکتریکی یا ولتاژ استوار است
)برقی شهري و بین شهري

:رله دیستانس) ح

ه فاصله محل خطا تا آن ها که مستقیما ب)CT(رله هاي دیستانس بر اساس امپدانس دیده شده توسط ترانسفورماتورهاي حفاظتی
)شهريبینوشهريبرقیقطارهاي:کاربرد(.بستگی دارد عمل می کنند

:در قطارهاسیستم هاي حفاظتی

:سیستم واحد و غیر واحد) الف

.سیستم واحد فقط براي حفاظت داخلی یک وسیله مانند ترانسفورماتور استفاده میشود

.ی باشد و خطا در نواحی مختلف را هم تشخیص می دهدسیستم غیر واحد تنها براي حفاظت داخلی نم

:حفاظت اصلی و پشتیبان) ب

اما اگر حفاظت . تر قطع نمایدوظیفه حفاظت اصلی این است که کلید قدرت روي قسمت دچار خطا شده را با سرعت هرچه تمام
.اصلی به هر دلیل عمل نکند، باید حفاظت پشتیبان عمل نماید

)COORDINATION(:تن نواحی حفاظتیروي هم قرار گرف) ج

را هماهنگی نواحی حفاظتی گویند در مجموع هماهنگی تجهیزات حفاظتی جهت جلوگیري از قطعی بیمورد در شبکه برق قطار
.از اهمیت بسزایی برخوردار استکه

))SIEMENSنمونه اي از رله هاي شرکت ((
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:ناملآSIEMENSتکرشتخاسترنستشهريبینباقطارهايآشنایی)2

:توان نام بردموارد زیر را مینستي خاص و فنی تراز ویژگی ها

.واگنی است4صندلی در یک مجموعه 250حداقل داراي 

.می باشد) حمال(هر واگن داراي یک بوژي محرك و یک بوژي تریلر

.جهز به فنرهاي هوایی هستند موجب راحتی در سفر می شودبا توجه به نوع طراحی بوژي هاي آن که م

.کیلومتر در ساعت می باشد160اري قطار حداکثر سرعت ک

.متر از سطح دریا تعیین شده است2400درجه سانتیگراد و تا ارتفاع ±50شرایط کاري این ترنست ها در دماي 

مجهز به عیب یابی و ثبت اطالعات قسمت هاي مختلف میباشدکه کار تعمیرات را سهولت ترنستسیستم کنترل پیشرفته 
.بخشدمی

.ویه مطبوع با عملکرد اتوماتیک شرایط مطلوبی را براي مسافران فراهم میکندسیستم ته

موتور دیزل، گیربکس اتوماتیک، واحد کمکی هیدرواستاتیک : داراي یک واحد ترکشن مستقل شامل هر یک از واگن هاي ترنست
.باشندمیفاز3یک ژنراتور و 

ولی قطارهاي موجود در د ظرفیت بیشتر براي حمل مسافر وجود داردواگن جهت ایجا12تا ترنستامکان اتصال واگن هاي 
:واگن را نشان می دهد8تا ترنستشکل زیر حالت هاي مختلف .واگنه می باشند6و5و4کارخانه خودکشش داراي آرایش 

.در شکل باال محورهاي داراي نیروي کشش به صورت دایره مشکی رنگ نشان داده شده است

.اندمشخص شدهCو واگن هاي وسط با حرف Bو Aنتها با حروف هاي ابتدا و اواگنبینید شکل باال میهمانطور که در
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.واگن هاي کلگی عالوه بر حمل مسافران مجهز به کابین کنترل راهبري و همچنین آشپزخانه می باشند

.تن می باشدC56تن و وزن واگن 57، تقریبا Bو Aوزن واگن هاي 

:به شرح زیر استAگن مشخصات وا

نماي جانبی:

قالب اتوماتیک اتصال ) 4راهرو انتهایی) 3درب ورودي مسافرین) 2درب ورودي کابین راننده) 1
قطار به قطار

سقفی خنک کننده سیستم) 8بوژي تریلر) 7بوژي محرك) 6قالب بین واگنی) 5
موتور دیزل

سالن HVACیونیت ) 9
مسافرین

کابین HVACیونیت ) 10
راننده

ترنستآینه راننده ) 12نمایشگر خارجی قطار) 11

دهانه آبریز مخزن آب ) 13
دستشویی

آب در نشانگر میزان ) 14
آب دستشوییمخزن 

بازکننده درب ورودي ) 15
مسافران در موقعیت اضطراري

دهانه آبریز مخزن آب ) 16
آشپزخانه

نشانگر میزان آب در ) 17
همخزن آب آشپزخان

دکمه فشاري بازکننده ) 18
دربها

مخزن سوخت) 19
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نماي باال:

کابیت ) 4مانیتور داخل سالن) 3دستشویی شرقی) 2ترنستکابین راهبري ) 1
)آشپزخانه(مهماندار

S2رك الکترونیکی) 1S8رك الکترونیکی) 7درب داخلی) 6درب کابین راهبري) 5

محل نصب سیستم اطفاء ) 12فضاي قابل استفاده) 11آب سردکن) S310رك الکترونیکی) 9
حریق

پنجره خم شونده به ) 13
همراه خروجی اضطراري

درب هاي کشویی انتهاي ) 14
واگن

میکروفون) 16صندلی خم شونده) 15

دسته ترمز اضطراري ) 18محل قرارگیري بار) 17
براي مسافران
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نماي زیر:

مجموعه سیستم ) 4باتري کنترل) 3تارتباتري اس) 2واحد کشش)1
پنوماتیک

)حمال(بوژي تریلر) 8مخزن سوخت) 7ژنراتور) 6پورت شارژ ازخارج) 5

)محرك(بوژي موتور ) 9

از دستشویی Bمی باشد و تفاوت آنها تنها در سرویس بهداشتی آنها است که در واگن Aنیز دقیقا مانند واگن Bمشخصات واگن 
.استفاده شده استفرنگی 
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:به شرح زیر استCمشخصات واگن 

نماي جانبی:

بوژي محرك) 4قالب بین واگنی) 3راهرو انتهایی) 2درب ورودي مسافرین) 1

سیستم سقفی خنک ) HVAC7یونیت ) 6بوژي تریلر) 5
کننده موتور دیزل

نمایشگر خارجی قطار) 8

دهانه آبریز مخزن آب ) 9
دستشویی

نشانگر میزان آب در ) 10
مخزن آب دستشویی

بازکننده درب ورودي ) 11
مسافران در موقعیت اضطراري

دهانه آبریز مخزن آب )12
دستشویی

نشانگر میزان آب در )13
مخزن آب دستشویی

دکمه فشاري بازکننده )14
دربها

مخزن سوخت)15
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نماي باال:

S4رك الکترونیکی) 4درب داخلی) 3ل سالنمانیتور داخ) 2دستشویی شرقی) 1

محل نصب سیستم اطفاء ) 8فضاي قابل استفاده) 7آب سردکن) 5S6رك الکترونیکی) 5
حریق

پنجره خم شونده به ) 9
همراه خروجی اضطراري

درب هاي کشویی انتهاي ) 10
واگن

دسته ترمز اضطراري ) 12محل قرارگیري بار) 11
براي مسافران
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نماي زیر:

سیستم مجموعه) 4باتري کنترل) 3باتري استارت) 2واحد کشش) 1
پنوماتیک

)حمال(بوژي تریلر) 8مخزن سوخت) 7ژنراتور) 6پورت شارژ از خارج) 5
)محرك(بوژي موتور ) 9
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:منبع تولید برق در ترنست ها

که به صورت کوپل غیر ساخت شرکت هیتزینگر 75KVAون با توان الکتریکی جهت تولید برق متناوب سه فاز از یک ژنراتور سنکر
با چرخش روتور .مشخص میشود(G11-34)ژنراتور در نقشه هاي الکتریکال با کد مستقیم با موتور دیزل است استفاده شده است،

خط نول و یک خط ارتینگ دریافت یکو50HZبا فرکانس 400Vاین ژنراتور سنکرون میتواند از خروجی آن برق سه فاز متناوب 
:میباشدوضوع منمود که اطالعات ذیل بیانگر این 

THREE-PHASE CURRENT

3AC 400V, 50HZ

5-POLE SYSTEM WITH L1, L2, L3, N and PE

RATED POWER OF THE SYNCHRONOUS GENERATOR              60KW  /  75KVA

به بررسی کاملتر ژنراتور پرداخته خواهد دعبائم با جریان سه فاز تهیه می شود، در بخش از این ژنراتور سنکرون ولتاژ و فرکانس د
ياهمی شود که در بخشفاظت اضافه ولتاژ و اتصال کوتاه توسط تجهیزات خاص ح،ژنراتور سنکرون در برابر بار بیش از حد. شد

.به بررسی آن خواهیم پرداختدعی

:قطارهاي ترنستACتجهیزات شبکه برق 

 کلید قدرت ژنراتور(34-Q31)

 کنتاکتور قدرت ژنراتور(34-K31)

 رله نمایش توالی فاز(PSMR)

،رله کوپل سه فاز متناوب بین دو واگن همراه با کنتاکتور قدرت
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 فیوزهاي مینیاتوري(MCB)

 کلید محافظت موتور(MPS)

:ترنستقطارهايDCبرقشبکهتجهیزات

همانطور که از . تولید میشود(G12-32)و کنترل (G11-32)مورد نیاز به وسیله باتري هاي استارت DCدر قطارهاي ترنست ولتاژ 
.باتري ها مشخص است هرکدام براس مصارف مختلفی کار برد دارنداسم این

 شارژر استارت(32-G11)

 شارژر کنترل(32-A12)

 دینام جهت شارژ کردن باطري در زمان روشن بودن موتور دیزل(27-G11)

 کنتاکتور اصلی وصل باطري قطارBMC(32-K16)

 رله نمایش توان ضعیف باتري کنترل(32-K16)

 فیوز مینیاتوري در مدارDC.
،کلیدهاي قطع و وصل باطري اصلی
 ولتمتر نمایش ولتاژ باطري(32-P11)

کلیدي که براي حالت ریدنس استفاده می شود.
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:ترنست هاژنراتورسنکرون) 3

(HITZINGER)

RAILWAY SYNCHRONOUS ALTERNATOR

SGS 4D 04R
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.میزادرپبمنآحیضوتهبشخبنیارد،يرهشنیبياهراطققربياهمتسیسردروتارنژيالابرایسبتیمهاهبهجوتاب

:طراحی

ایجاد به سیم پیچی رتور اعمال می شود که میدان مغناطیسی رتور را AVRبا کمک DC، یک جریان ترنست هانودر ژنراتور سنکر
چرخانیده می شود و در نتیجه، میدان مغناطیسی دواري در داخل ماشین به پمپ هیدرولیکآنگاه رتور ژنراتور توسط . می کند

.این میدان مغناطیسی دوار، ولتاژهاي سه فاز در سیم پیچی استاتور ژنراتور القا می کند. وجود می آید

، قفل یا سنکرون ) رتور(نس الکتریکی ماشین با سرعت چرخش مکانیکی محور کلمه سنکرون به این واقعیت داللت دارد که فرکا
.می باشد

هايهسته. میشوندطراحیگردانمیدان(BRUSHLES)جاروبکبدونماشینهايصورتبهقطارهاي ترنستسنکرونژنراتورهاي
متعادلسیمپیچومجهزبهقرارداشتهمحوراصلیرويبرروتور. اندشدهساختهورقه ورقهمغناطیسیفوالدهاياستاتوروروتورازورقه

گرانشینیروهايدرمقابلهاي عایق نواروسیلهبهروتورپیچسیمهايکالف. استموازيعملکردونامتعادلبارهايبرايکننده
.اندشدهمحافظت

:یلرتنکمتسیسعملکرد

میشودتغذیه8گردانهايکنندهکسویطریقازو4گردانمحركسیمپیچوسیلهبهژنراتور) 1شکل(5کنندهتحریکمیدان
.میگیرندقرارمجازهايدرمحدوده7آریستوروسیلهبهپیکهايولتاژ.

یکتوسطAVRواحدتغذیه. میشودتامینAVRکنترلواحدوسیلهبه3گردانهايکنندهتحریکبرايالزمDCجریان
یکوسیلهبهراژنراتورخروجیولتاژAVRمیشودتامیناستشدهچیدهپی1استاتوراصلیسیمپیچهمراهبهکه2اضافیسیمپیچ

. میکندمقایسهاستتغییرقابل10متغییرمقاومتیکسیلهو هبهیکداخلمرجعولتاژیکباراآنوکردهحسترانسفورماتور
.میشودتولیدوانتفاکتوروبارازمستقلژنراتورثابتولتاژیک3محركمیدانبهآنخروجیتنظیمبا
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ژنراتورداخلیشماتیک
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ژنراتورداخلیشماتیک
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:ژنراتورمحافظت از 

کل مجموعه تجهیزات محافظتی مناسب و موثر در مقابل افزایش بیش از حد دما و اتصال کوتاه بر اساس قواعدزاتظافحتهج
که مقاومت رسانا اشتهه این نکته توجه دبدیاببهاتصال کوتاهزاظتحافتازیهجتکردهمیظنتهنگام ،رایج تدارك دیده شده است

.داردپایدارباعث تاثیر کمتري بر روي اتصال کوتاه حالت ) خط(

تا 2تنظیمات استاندارد براي این کار بین .برابر جریان اسمی قابل تنظیم باشند5تا 2باید بین تجهیزات محافظتی اتصال کوتاه
.برابر جریان اسمی است3

:عه اضافه شونداز قبیل موارد زیر نیز میتوانند به مجمورگنزتیهتکرشطسوتهدشداهنشیپتجهیزات محافظتی اضافی
محافظت زیر فرکانس.
مانیتورینگ خرابی دیود.
ها و دیگر تجهیزات یاتاقان، آشکار سازي دما براي سیم پیچ ها.

:روتارنژراکهبعورش

بنا بر .هویه هوایی هستند که عملکرد آنها مستقل از جهت دوران ماشین استمجهز به دستگاه تSGS4D04Rهاي سري ژنراتور
.این در هر جهت دوران کار میکند

.اگر جهت دوران تغییر کند اتصال استارتو و اتصال جریان ترانسفورماتور باید تغییر کند

.کار کند  باید تحریک را قطع کرد) درصد اسمی90تا 30(ثانیه در سرعتهاي پایین 30اگر ژنراتور حین راه اندازي بیش از 

.باشدفرکانس به صورت خطی متناسب با سرعت دوران بوده و بنابر این موتور محرك باید مجهز به یک گاور نر سرعت مناسب

:ژنراتورازبرداريبهرههايحالت

ژنراتور تصمیم گیري در خصوص حالت کارکردCCUانتقال داده میشود و CCUدر تمامی شرایط ذکر شده در ذیل، اطالعات به 
.میکند

 حالت نرمالGLOBAL MODE

کاهش بار در حالت نرمال
 حالت ردوندنسیREDUNDANCY MODE

حالت محلیLOCAL MODE

 حالت شارژ از خارجEXTERNAL MODE
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:ترنستو کنترلی قطارهايحفاظتیتجهیزات) 4

.خواهد شدهرداختپدر این بخش به بررسی سیستم حفاظتی قطارهاي ترنست با محوریت ژنراتور 

)):EGULATORAutomatic Voltage R(( یا AVRدستگاه تنظیم کننده ولتاژ 

داده شد AVRب و ژنراتور و قرارگیري هر دو در یک مکان، در بخش ژنراتور توضیحات کاملی در خصوص AVRبا توجه به اتصال 
.که در این بخش به توضیح تنظیمات آن پرداخته میشود

.بکشد، ژنراتور خاموش می شودمیلی ثانیه طول200یا بیشتر در خروجی ژنراتور به مدت % 80اگر تغیرات ولتاژ به اندازه 

.میلی ثانیه طول بکشد ژنراتور خاموش میشود500یا بیشتر، به مدت 5HZاگر تغیرات فرکانس 

ولت ثابت میماند ولی با 400، ولتاژ 49HZو با فرکانس هاي پائینتر، یعنی 55HZدر خروجی ژنراتور با فرکانسهاي باالتر، یعنی تا 
ولتاژ خروجی متناسب با کاهش فرکانس به میزان ) هرتز45تا 49از (5HZتا 1HZاین رنج یعنی از تغیرات فرکانس خارج از 

.کاهش می یابد10%

AVRچیپست هاي تعبیه شده بر روي ؛ تنظیم کردن آن به وسیلهو کنترلمیشودانجامAVRمنطق عنوان شده در باال بوسیله 

در صورتی که خروجی ژنراتور برخالف . مات روي آن قرار گرفته استجهت مشاهده تنظیصفحه نمایشی صورت میگیرد و
اطالع CCUبه از طریق سیباس کلیپواز روي ژنراتور برداشتهAVRباشد، تحریک به وسیله AVRتنظیمات انجام شده بر روي 

.میشودجهت اطالع ترنست ران ظاهر DDUشدن ژنراتور بر روي DISCONNECTپیغام CCUاز طریق ومیدهد 

و در .) استPTCاین حسگر از نوع (داراي ورودي حسگر دماي  ژنراتور است AVRهمانطور که در بخشهاي قبل توضیح داده شد، 
صورتی که دماي کارکرد ژنراتور با توجه به اهمیتی که در اضافه بار هاي گذرا و غیر گذرا دارد بیش از تنظیمات صورت گرفته باشد 
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جهتDDUبررويراژنراتورشدنDISCONNECTپیغامCCUطریقازومیدهداطالعCCUبهواتور برداشتهتحریک را از روي ژنر
.میکندنظاهرراترنستاطالع

تنظیم سوخت ورودي موتور و در نتیجه تنظیم دور این قابلیت را دارد که در صورت نیاز به کمک گاورنر که وظیفهAVRالبته 
در قطارهاي ترنست این قابلیت وجود دارد که در . تنظیم شدن هرچه بهتر ولتاژ و فرکانس میشودموتور است و در نهایت باعث

.صورت نیاز با کمک اسپول که بر روي پمپ هیدرولیکی واسط بین موتور و ژنراتور قرار دارد فرکانس را تنظیم کرد

:K31-34ژنراتورقدرتکلید

Circuit Breaker

SIEMENS - 3VL2716

.و جریان اتصال کوتاه از کلید اتوماتیک استفاده می شودبه منظور حفاظت ژنراتور قطارهاي ترنست در برابر اضافه بار

دلیل استفاده از کلیدهاي اتوماتیک در ترنست به این دلیل است که فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را 
در صورتی که نیاز به قطع همزمان سه فاز باشد نمی توان از فیوز و کلید فیوز . دهنددر شبکه بطور کامل و بدون خطا انجام
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شبکه بطور خودکار قطع ÷ استفاده کرد و در برخی از موارد می بایست به محض رخ دادن حالت خاص مانند افزایش یا کاهش ولتا
.و فرمان صادر کنندو آالرم هاي ایجاد گردد و یا کنتاکتهایی سیگنالهایی را قطع و یا وصل

مزایاي استفاده از این کلیدها عبارت است از؛ کلیدهاي اتوماتیک ژس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگري بالفاصله 
فرعی که در آن تعبیه شده است می توان وضعیت کلید را در هر حالت آماده بهره برداري مجدد هستند و با کمک کنتاکتهاي

.یگنال تعیین و در اتاق فرمان منعکس کردتوسط س

ساختمان این کلیدها به گونه اي است که اگر کلید را بر روي یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم در ضمن عمل بسته شدن رله 
.اضافه جریان کلید بسرعت وارد عمل شده و مدار را قطع می کند

:بخش هاي حفاظتی کلیدهاي اتوماتیک

قابل اضافه بارقسمت حفاظت در م:
میباشد که با عبور جریان بار بیش از میزان تنظیم شده کلید قطع یا الکترونیکیاین قسمت از نوع رله حرارتی

.خواهد نمود
(ELECTRONIC OVERCURRENT TRIP UNIT (ETU)) / THERMAL MAGNETIC OVERCURRENT TRIP UNIT)

قسمت حفاظت در مقابل جریان اتصال کوتاه:
.سمت معموال از نوع رله الکترو مغناطیسی بوده و موجب قطع کلید می گردداین ق

:روش تست این تجهیز

:این تجهیز دستگاه تست مخصوص به خود است

MANUAL TESTER FOR ELECTRONIC TRIP UNIT)(
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:توضیحات مورد نیاز براي کلیدهاي ترنست

Ui :یزات را مشخص میکندولتاژ نامی عایقی که مقاومت عایقی کلید و تجه.

Uimp :ولتاژ ضربه اي که تجهیز بدون خراب شدن می توان تحمل کند.

Ue :ولتاژ نامی ولتاژي است که ظرفیت قطع و وصل کلید بر اساس آن مشخص می گردد و برابر ولتاژ فاز به فاز سیستم می باشد.

Icu: داردحداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه که کلید توانایی قطع آن را.

Ics : مقدار جریان اتصال کوتاه قابل قطع توسط کلید بدون آسیب دیدن که بر حسب درصدي ازIcuمشخص میشود.

Icm :جریان اتصال کوتاه قابل وصل توسط کلید که این جریان همواره بیش از جریان حداکثرIcuباشد.

Icw :جریان قابل تحمل کوتاه مدت.

In :جریان نامی کلید.

Ir :حفاظت اضافه بار. (جریان بار تنظیمی(

Im:جریان اتصال کوتاه.

:اطالعات فنی کلید

3Vl2716-1AP33-0AA0

ICU 40KA  /  415 V AC

IN 160A

Ir 64 – 160 A
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:وضعیت هاي کلید

.جهت نظارت بر وضعیت این کلید شرایط زیر باید در نظر گرفته شود

:نراتورژقدرتکلیدتنظیماتانجامروش

به وسیله دیپ سوئیچ ها و چیپست هاي موجود روي کلید که در تصویر باال نمایش داده شده است میتوان سیستم حفاظتی کلید 
.را تنظیم کرد

:K31-34ژنراتورقدرتکنتاکتور

GENERATOR CONTACTOR

:د از شرط هاي ذیل داردعتریک به مدار را بکانرژي الژنراتور قرار میگیرد و وظیفه انتقالاین کنتاکتور سر راه خروجی کلید اصلی 

.که مربوط به مدار فرمان میباشدF12وصل بودن فیوز مینیاتوري -1
.که مربوط به وصل بودن باطري میباشدK15-32تحریک بودن کنتاکتور -2
.Q31-34وصل بودن کلید اصلی ژنراتور -3
.طه ستاره میباشدکه مربوط به وصل بودن نقK30-32تحریک بودن کنتاکتور -4
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:)PHASE SEQUENCE RELAY 3(فازتوالینمایشرله

3 PHASE SEQUENCE RELAY

SIEMENS–3UG3

.این رله وظیفه دارد تا در صورت بروز مشکل براي فازهاي خروجی از ژنراتور، مدار را قطع کند

.نمودار باال مشخص کننده زمان عملکرد این رله میباشد

.تاخیر در وصل و تاخیر در قطع این رله جهت حفاظت تجهیزات قطارها مناسب استIECاي استاندارد بر اساس توصیه ه
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:رلیاژ قطارهاي ترنست) 5

، احتیاج ) رله هاي حفاظتی(، با توجه به تجهیزات حفاظتی موجود در قطارهاي ترنستهمانطور که در فصول قبل توضیح داده شد
این کار با استفاده از دستورالعمل هاي خاص . مختلف تعمیراتی از جهات مختلف بررسی شونداست این تجهیزات در برنامه هاي

و در مواقعی ارتباط این دو از نظر ACوDCالبته وجود ولتاژهاي .تهیه شده و ابزار بسیار دقیق و حساس صورت می پذیرد
.برابر میکندحفاظتی و مشکالتی که ممکن است پیش آید حساسیت این بخش را چندین 

))تجهیزات حفاظتیتصاویر از دستگاه هاي تست (( 

:توضیحات ارائه شده، شرح وظایف مطرح شده در زیر میتواند اهمیت این بخش را مشخص کندوبا توجه به بررسی واحد رلیاژ 

 استخراج اطالعات و فن آوري هاي جدید و ورود این اطالعات به بررسی طرح هاي روز دنیا از نظر حفاظتی جهت
شرکت،

،بررسی طرح هاي فنی قطارهاي سفارش گذاري شده توسط شرکت از نظر حفاظتی
،تحویل گیري قطارهاي سفارش گذاري شده جدید از نظر حفاظتی
،تست کنترل و نگهداري سیستم هاي موجود
 تهیه و تدوین دستورالعمل هاي مناسب،
،بررسی عملکرد سیستم هاي موجود و درصورت نیاز اصالح آنها با توجه به طول عمر آن

از این رو میتوان به اهمیت این بخش پی . در مباحث مختلف قابل استفاده استهمانطور که در باال اشاره شد وجود بخش رلیاژ
.برد
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:دستورالعمل هاي پیشنهادي) 6

شهاکتهجهکوهماهنگی رله هاي موجود قطارهاي ترنست در زیر آورده شده استتنظیميه نحوپیش نویس دستورالعمل
.تسارادروخربییالابتیمهازاتاریمعتیگنهامهونامز

پذیرد هترین صورت انجام حفاظت از سیستم برق قطار و تجهیزات بزرگ و کوچک آن یکی از مهمترین وظایفی است که باید به ب
قطارکه تجهیزات بسیار حساس آن ضامن این مساله به ویژه در سسیستم برق. پایداري و فعالیت دایم سیستم تضمین شودتا ثبات 

ضرورت عملکرد صحیح و مداوم ) مسافرین(جلوگیري از بخطر افتادن سیر و ارتباط نزدیک آن با مصرف کنندگان انرژي الکتریکی 
نه تنها به دقت طراحی آن بستگی دارد  بلکه به تنظیم درست و به موقع قطاربرقدرست سیستمعملکرد. آن را بیشتر میکند

بهبود به تجهیزاتبه سرعت ودقت برطرف شده و کیفیت برق رسانیقطاربرقباعث میشود که خطاهاي پدید آمده در سیستم
و بهره گیري از تجهیزات یرق قطارطراحی مناسب شبکه اگر چه رسیدن به هدف تامین برق در سطح ایمنی بسیار باال با . یابد

پیشرفته برق رسانی امکان پذیر است اما فراهم آوردن ساختار حفاظتی مناسب و تنظیم درست تجهیزات حفاظتی براي هرچه 
مل این دستورالعمل شا. نیز در این میان از نقش اساسی برخوردار استبرقسریعتر جدا شدن قسمت آسیب دیده سیستم

:بخشهاي زیر است 

ژنراتور حفاظت-1
حفاظت فیدرهاي خروجی-2
ACمصارفحفاظت-3

DCمصارفحفاظت-4

قطار حفاظتیارتباطدیاگرام-5
نحوه انتخاب و هماهنگی بین ادوات سیستم حفاظتی جریانی- 6

:هدف

) جریان زیاد کار میکند که بر مبناي اصل( هدف این دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در تعیین و تنظیم دستگاه هاي حفاظتی 
.میباشد قطاربرقدر سیستم برق قطار کشور و ارایه حداقل ملزومات مورد نیاز حفاظت سیستم

:محدوده اجرا 

.محدوده اجرا از خروجی ژنراتور تا فیدر هاي فشار ضعیف خروجی در شبکه برق قطار میباشد 

:تعاریف 

خطا به مقدار معیین و مدت زمان کافی از آن عبور نماید یک و یا چند به تجهیزي گفته میشود که اگر جریان : فیوز -
.عنصر تشکیل دهنده آن ذوب میگردند و باعث باز نمودن و حفاظت مداري که در آن قرار دارد میشود 

.به فیوزي اطالق میشود که در جریان خطاي زیاد سریع عمل میکند : فیوز تند سوز -
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.ق میشود که در جریان خطاي زیاد سریع کندتر عمل میکند به فیوزي اطال: فیوزکند سوز -
به فیوزي اطالق میشود که براي جریان خطاي معین به باال همانند تند سوز و در برابر جریان : کند سوز –فیوز تند -

.خطاهاي کمتر از آن همانند کند سوز عمل میکند
ان را براي حالت هاي کار عادي و قطع جریان هاي خطا را تجهیزي است که قابلیت قطع و وصل جری: سکسیونر فیوز دار -

.دارد 
.در صورت بروز اتصالی هاي فاز به فاز در شبکه به تاخیري یا آنی عمل می نماید : رله جریان زیاد -
.در صورت بروز اتصالی هاي فاز با زمین در شبکه به صورت تاخیري یا آنی عمل می نماید: رله اتصال زمین -
.عمل مینماید ) با مقاومت زیاد ( در صورت بروز اتصالی هاي فاز به زمین جریان کم : ل زمین حساس رله اتصا-
.جریان آستانه عماکرد یک رله را جریان تنظیمی آن رله مینامند: جریان تنظیمی رله -
.ضریبی است که میزان عملکرد منحنی زمانی رله را مشخص میکند ): TMS(ضریب تنظیم زمانی -
.منحنی حداقل زمان ذوب المان فیوز را گویند) : Minimum Melting Time(فیوزMMTنی زمان منح-
وصیله اي که تنظیم شده است تا در برابر خطا ابتدا عمل کند را تجهیز حفاظتی اصلی مینامند : تجهیز حفاظتی اصلی -

.تري است دوده عملکرد وسیعکه باید زودتر وارد عمل شود و معموال به خطا نزدیکتر بوده و داراي مح
تجهیز حفاظتی دیگري که موظف به رفع خطا می باشد در شرایطی که تجهیز اصلی عمل : تجهیز حفاظتی پشتیبان -

.نکند و خطا برطرف نگردد را تجهیز حفاظتی پشتیبان مینامند 

:مراحل انجام کار 

که به شرح زیر میباشند تهیه 1نشان داده شده در شکل این دستورالعمل بر اساس دسته بندي سیستم حفاظتی به صورتهاي 
:شده است 

ژنراتورحفاظت: Aبخش 

ACمصارفحفاظت: Bبخش 

DCمصارفحفاظت: Cبخش 
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:جریانیحفاظتیسیستمادواتبینهماهنگیوانتخابنحوه

یکی از این نرم افزارهاي بسیار قوي . یگیردانجام م(COORDINATION)این کار معموال به وسیله نرم افزارهاي بررسی هماههنگی 
ETAPنام دارد.

:اهداف از این کار

.عبوري کمتر باشدجریانهايبرابردرتجهیزاتتحملزمانمدتازکهترتیبیبهمیکندرفعممکنزماندرکمترینراخطا: الف

.میکندحداقلراتاثیرخطاتحتشبکهگستره: ب



٢٨
برق و تهویه–نگهداري و تعمیرات قطار هاي خودکشش

:منابع

دکتر حسین عسکریان ابیانه، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر: ت و رله ها، تالیفحفاظ.
دکتر مسعود سلطانی،انتشارات دانشگاه تهران: رله و حفاظت سیستمها، تالیف.
مهندس رضا حق مرام، انتشارات دانشگاه : ترجمه–چاپمن . پروفسور استیفن جی:اصول ماشینهاي الکتریکی، تالیف

.ینامام حس
اجرمظعمتکرشطارهاي ترنست در کارخانه خود کششنقشه ها و اطالعات فنی ق.

 ANSI numbers, IEEE Standard Electric Power System Device Function Numbers acc. to IEEE
C.37.2-1991 (ABB Handbook)

 Relay symbols and device numbers; selection from IEC 617-, IEEE C37.2-1991 and IEEE
C37.2-1979 (ABB Handbook)

 Electrical network protection,protection guide (Schneider Electric)
 SIEMENS, opera ng manual, version 1.03, TRAINSET.
 HITZINGER, 66.01 Generator,Users Manual,RAILWAY SYNCHRONOUS ALTERNATORSGS 4D

04R.


