
 الکترونیک سازان فن آریا )گروه اِسفا(

 

 شرکت الوند توان انرژی

 

 دوره آموزشی:

 «کی ترانسفورماتور و راکتورهای الکتریکی و مکانی حفاظتآشنائی با »

 ریال  000/000/15هزینه دوره آموزشی:   1401 مرداد 27و  26زمان اجراء: 

 مهندس کمال بشکار داورپناه،دکتر مهدی : ینمدرس  ساعت 16مدت زمان دوره: 

 دانشگاه تهران: حضور در دوره گواهینامه دانشکده برق دانشگاه تهرانمحل برگزاری دوره: 

 

 سرفصل مطالب و برنامه زمانبندی

 26/5/1401چهارشنبه 

 زمان موضوع

و راکتور های مکانیکی ترانسفورماتور آشنایی با حفاظت نشست اول:  

 گیر رطوبت -

 سنج روغن( روغن نما )سطح -

 / جانسون / ایربگ بوخهلتس های رله -

 پیچی ترمومترهای روغن و سیم -

10:30-8:30 

 10:30-11 استراحت و پذیرایی

)ادامه( و راکتور های مکانیکی ترانسفورماتور آشنایی با حفاظت نشست دوم:  

 شیر فشارشکن و رله فشار ناگهانی -

 شیر یکطرفه -

 فشار سنج -

 نشانگر حرکت پمپ روغن/آب -

 رله محافظ هرمتیک -

-  DGPT2  وDMCR 

13-11 

 13-14 ناهار و نماز

های الکتریکی ترانسفورماتور آشنایی با حفاظت نشست سوم:  

 بررسی آمار و انواع خطای ترانسفورماتور و باس بار -

 معرفی رله دیفرانسیل و کاربردهای آن -

15:30-14 

 15:30-16 استراحت و پذیرایی

 حل دیفرانسیل و راه مشکالت حفاظت نشست چهارم:

 خطاهای ثابت و متغیر -

 تاثیرات گروه برداری ترانسفورماتور -

 ICTمعرفی و محاسبه مشخصات  -

  CTبررسی اجمالی مشکل اشباع  -

 تنظیم رله دیفرانسیل امپدانس پایین -

17-16 

 

 



 الکترونیک سازان فن آریا )گروه اِسفا(

 

 شرکت الوند توان انرژی

 

 27/5/1401شنبه  پنج

 زمان موضوع

 نشست پنجم:

 High Impedanceرله دیفرانسیل  

 تنظیم رله -

 تعیین مشخصات متروسیل -

 بررسی نیازمندیهای ترانس جریان رله امپدانس باال -

10:30-8:30 

 10:30-11 استراحت و پذیرایی

 نشست ششم:

 تاثیر جریان هجومی در رله دیفرانسیل

 دلیل ایجاد جریان هجومی -

 بررسی انواع جریان هجومی -

 روشهای پایداری رله در برابر جریان هجومی -

 تحریک در رله دیفرانسیلتاثیر اضافه 

 دالیل ایجاد اضافه تحریک  -

 روشهای پایداری رله در برابر اضافه تحریک -

 حفاظت اضافه تحریک در ترانسفورماتور -

13-11 

 13-14 ناهار و نماز

 REFحفاظت  م:نشست هفت

 دالیل توجیهی لزوم استفاده از حفاظت زمین محدود شده در ترانسهای مهم -

 برای حفاظت سیم پیچ ستاره، مثلث و اتوترانسفورماتور REFرله  -

 نسبت به دیفرانسیل REFمزایای رله  -

 REFمنطق عملکرد و تنظیم رله  -

15:30-14 

 15:30-16 استراحت و پذیرایی

  م:نشست هشت

 های ترانسفورماتور سایر رله

 جریان زیاد -

 اضافه تحریک -

 حفاظت راکتور و بررسی مشکالت آن

17-16 

 

 

 

 

 

 



 الکترونیک سازان فن آریا )گروه اِسفا(

 

 شرکت الوند توان انرژی

 

  ین دوره آموزشیمدرس مشخصات و سوابق علمی و کاری

 

 دکتر مهدی داورپناه

 

 

 تحصیالت:

 تهرانبرق قدرت از دانشگاه  دکترا -

 سوابق علمی و کاری:

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران -

 مدیرعامل شرکت کیا الکترونیک فراز -

 الکترونیک سازان فن آریارئیس هیأت مدیره شرکت  -

 

 

 مهندس کمال بشکار

 

 

 تحصیالت:

 لیسانس برق قدرت از دانشگاه بوعلی همدان -

 سوابق علمی و کاری:

 مدیر فنی و مهندسی و مدیر کارگاه تست و تعمیرات شرکت الوند توان انرژی -

 رئیس واحد نصب و تعمیرات شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو  -

 فروش ایران ترانسفوشرکت خدمات پس از  ONLOADمسئول سرویس و عیب یابی تپ چنجرهای  -

 کارشناس تست و راه اندازی شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو  -


