
 (ترانسفورماتور جریان سی تی )

استفاده   (AC)نوعی ترانسفورماتور است که برای کاهش یا ضرب جریان متناوب ct رانس جریان ت 
 .کندشود. این ترانس در جریان ثانویه خود را متناسب با جریان اولیه خود تولید میمی

شوند برای اندازه گیری جریان از سیم پیچ اولیه و خوانده می CT های جریان که تحت عنوانترانس
ها جهت حفاظت و اندازه گیری در شوند. این ترانسای آن در سیم پیچ ثانویه استفاده میالق

ها قادر به تحمل ولتاژهای مختلف هستند و به همین ترانس .شوندهای پست به کار گرفته میخروجی
 .شوندهای تک فاز، سه فاز در بازار عرضه میدلیل در مدل 

ورهای ولتاژ یا پتانسیل، ترانسفورماتور ابزار هستند. همراه ترانسفورمات ct ترانس جریان
کند که ترانسفورماتورهای سازه مقادیر زیاد ولتاژ یا جریان را به مقادیر کوچک و استاندارد تبدیل می

های حفاظتی آسان است. ترانسفورماتور دستگاه مدارهای اندازه گیری گیری و رلهبرای ابزارهای اندازه
کند. ترانسفورماتور جریان بار ناچیزی را به مدار اولیه لتاژ باالی سیستم اولیه جدا مییا حفاظت را از و

های کند. ترانسفورماتورهای جریان واحد سنجش جریان سیستم قدرت هستند و در ایستگاهوارد می
 .شوندهای الکتریکی و توزیع برق صنعتی و تجاری استفاده میتولید، پست

های متعدد ای از جنس استیل سیلیکون با پیچ متشکل از یک هسته حلقهمعموالا  ct ترانس جریان
سیم مسی هستند که در تصویر سمت راست نشان داده شده است. هادی که جریان اولیه را حمل 

باشد،  ct کند. سیم پیچ اولیه ممکن است یک قسمت دائمی ترانس جریانکند از حلقه عبور میمی
برای انتقال جریان از طریق هسته. ترانسفورماتورهای جریان پنجره نیز یعنی یک میله مسی سنگین 

های مدار را از وسط یک دهانه در هسته عبور دهند تا سیم پیچ اولیه توانند کابل متداول هستند، که می
 .تک دور را ایجاد کنند. برای کمک به دقت، رسانای اصلی باید در دیافراگم متمرکز باشد

به عنوان ترانسفورماتور سری نیز نام برده  ct ترانس جریان  نسفورماتور جریان یا همانبه صورت کلی ترا
 .شوندمی

 ct خرید ترانس جریان سی تی

های الکتریکی و برق، فروشگاه نیرو ترانس با با توجه به پیشرفت تجهیزات و فناوری در زمینه جریان
های فعال و کمک متخصصان مجرب و متعهد خود تصمیم گرفت در این زمینه به عنوان یکی از شرکت

پیشرو در تولید و استفاده درخشش داشته باشد. مهمترین هدف نیرو ترانس جلب رضایت شما عزیزان 
روز موجود در صنعت برق فشار قوی و متوسط به فعالیت است و بدین منظور با استفاده از تجهیزات به 
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دهد. نیرو ترانس در حال حاضر نماینده رسمی بسیاری از برندهای شناخته خود در این زمینه ادامه می
 .باشدها میشده در بازار تهران و شهرستان

الکترو   ورماتور جریان ولتاژ متوسط ضعیف برند معروف ایرانیعرضه کننده ترانسف نیرو ترانس  فروشگاه
ها، لطفاا با فروشگاه ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما است. برای خرید و استعالم آخرین قیمت پژواک

 .بتوانند شما را راهنمایی کنند

ر ما از سایت باشد اما اگآور و سخت میبه صورت اینترنتی کمی برای ما شک ct خرید ترانس جریان
توانیم بر روی خریدمان تمرکز بیشتری کنیم. هنگام خرید ترانس خرید کننده اطمینان داشته باشیم، می

توانید زمانی که انتخاب خرید بین چند محصول برایتان سخت شد، با ، شما مشتریان عزیز میct جریان
 .دمشاوران نیرو ترانس برای خرید و استعالم قیمت تماس حاصل فرمای 

       33928151-021 

 ct عملکرد اساسی ترانس جریان

یک ترانسفورماتور جریان دارای یک سیم پیچ اولیه، یک هسته و یک سیم پیچ ثانویه است، اگرچه 
در  کنند.برخی از ترانسفورماتورها، از جمله ترانسفورماتورهای جریان، از یک هسته هوایی استفاده می

حالی که اصول فیزیکی یکسان است، جزئیات یک ترانسفورماتور »جریان« در مقایسه با ترانسفورماتور 
»ولتاژ« به دالیل مختلف، متفاوت است. ترانسفورماتور جریان طوری طراحی شده است که نسبت 

 .های مدارهای اولیه و ثانویه خود در یک محدوده مشخص حفظ کنددقیقی بین جریان

کند، که سپس یک متناوب در مدار اولیه یک میدان مغناطیسی متناوب در هسته تولید می جریان
قرار  CT کند. مدار اولیه تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دادنجریان متناوب را در مدار ثانویه ایجاد می

د تا اطمینان گیرد. ترانسفورماتورهای جریان دقیق نیاز به اتصال نزدیک بین اولیه و ثانویه دارننمی
حاصل شود که جریان ثانویه متناسب با جریان اولیه در طیف وسیعی از جریان است. جریان در مدار 

 .ثانویه، جریان اصلی است

  محاسبه نسبت تبدیل سی تی

همانطور که می دانید ترانس جریان سی تی به این دلیل مورد نیاز در صنعت می باشد که امروزه 
بسیاری از دستگاه های جریان استاندارد برای اندازه گیری سطوح باالی جریان پیکربندی و تنظیم نشده 

 .هستیم Ct اند و به همین علت نیز برای محاسبه این جریان نیازمند استفاده از
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راین مهندسان برق ابتدا جریان سی تی را محاسبه می کنند و سپس از روی نسبت ها و فرمول بناب
هایی که برای آن وجود دارد جریان واقعی را اندازه گیری می کنند و به این ترتیب دیگر نیازی به اندازه 

 .در واقع معکوس نسبت ولتاژ می باشد ct گیری جریان واقعی نیست. نسبت

می رسید متوجه خواهید شد که  5به  1ل زمانی که شما با محاسبه نسبت ولتاژ به نسبت به عنوان مثا
با وجود این که ساده است ولی در حین کار  ct است. محاسبات نسبت تبدیل 1به  5در آن  ct نسبت

نیاز به دقت زیادی دارد تا این نسبت تبدیل به صورت دقیق محاسبه شود. محاسبه نسبت تبدیل 
 .یژه ای دارد و برای کاربرد های مختلف مورد نیاز واقع می شوداهمیت و

 ترانس جریان تابلو برق 

از جمله علل هایی که از ترانس جریان استفاده می شود می توان به اندازه گیری جریان برق اشاره 
و برق و نمود. ترانس جریان وظیفه تبدیل جریان و جدا سازی الکتریکی را بر عهده دارد. در انواع تابل

 .شبکه های توزیع استفاده می شود. نصب و راه اندازی آن در تابلو برق ها بسیار ساده و سریع است

ترانس های جریان برای حفاظت ، اندازه گیری و کنترل در پستهای الکتریکی فشار قوی و شبکه 
ق یا در بوش الکتریکی استفاده می شود . ترانسفورماتورهای جریان ممکن است در داخل تابلو بر

دستگاه نصب شوند ، اما اغلب از ترانسفورماتورهای جریان آزاد در فضای باز استفاده می شود. در یک 
کارخانه برق ، ترانسفورماتورهای جریان مخزن زنده قسمت قابل توجهی از محفظه خود را در ولتاژ خط 

فورماتورهای جریان مدار اندازه انرژی می دهند و باید بر روی مقره ها نصب شوند. تانک مقره ترانس 
 .گیری شده را از محفظه جدا می کنند

 ساختار ترانس جریان تابلو برق

ساختار داخلی آن از سه بخش سیم پیچ اولیه و هسته آهنی و سیم پیچ ثانویه تشکیل شده است. از 
مختلفی دارند به نظر ولتاژ به دو دسته فشار قوی و فشار ضعیف تقسیم می شوند. تابلو برق ها انواع 

همین دلیل استفاده از ترانس جریان تابلو برق متناسب با شدت جریان ورودی اهمیت به سزایی دارد. 
ترانسفورماتورهای جریان واحدهای حسگر جریان سیستم قدرت هستند و در ایستگاه های تولیدی ، 

 .پستهای برق و توزیع برق صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند

CT است ، که باعث ثبات بهتر و درجه بندی جریان  مخزن زنده مفید است زیرا رسانای اولیه کوتاه
اتصال کوتاه تر می شود. اولیه سیم پیچ را می توان به طور مساوی در اطراف هسته مغناطیسی توزیع 

اصلی ترانسفورماتور  کرد ، که عملکرد بهتری را برای اضافه بارها و گذرا فراهم می کند. از آنجا که عایق



 .جریان مخزن زنده در معرض گرمای هادیهای اولیه نیست ، عمر عایق و پایداری حرارتی بهبود می یابد
یک ترانسفورماتور جریان ولتاژ باال ممکن است شامل چندین هسته باشد که هر کدام دارای سیم پیچ 

یری ، کنترل یا محافظت( یک ثانویه هستند ، برای اهداف مختلف )مانند مدارهای اندازه گ
ترانسفورماتور جریان خنثی به عنوان حفاظت از خطای زمین برای اندازه گیری هر جریان خطایی که از 

 .خط خنثی از نقطه خنثی یک ترانسفورماتور عبور می کند ، استفاده می شود

 (CT) ترانسفورماتور جریان سی تی

 Tank Type جریان پاین یا CT ترانس جریان .1
 جریان باال CT ترانس جریان .2
 Bushing ترانس جریان شاخی یا .3
 ترانس جریان شمشی .4
 ترنس جریان چنبره ای .5
 Castine Resine ترانس جریان چهارچوبی یا رزینی یا .6

 

 دان سی تی از لحاظ کاربر جری طبقه بندی ترانس

 یگیرترانس جریان با هسته اندازه •
 (ترانس جریان با هسته حفاظتی )پناهی •

 ترانس جریان الکترونیکی

اگر در صنعت برق تجربه و تخصص داشته باشید احتماال تا به حال با عبارت ترانس جریان الکترونیکی 
نامیده می شود در واقع برای نمونه گیری جریان به نسبت  ct مواجه شده اید. این عبارت که به اختصار

 .قرار می گیرد گذر جریان از سیم پیچ اولیه خود و القای آن در سیم پیچ ثانویه مورد استفاده

در واقع از آن جایی که در صنعت جریان های الکترونیکی متفاوت می باشند و هر یک دارای ولتاژ 
خاص خود می باشند برای این که این جریان ها به یک جریان نسبتا یکنواخت تبدیل شوند و از 

  .ازی الکتریکی می کنندترانس جریان الکترونیکی استفاده می شود و با استفاده از آن اقدام به جداس

ترانس جریان الکترونیکی امروزه برای تبدیل جریان از مقادیر زیاد به مقادیر کم بسیار پرکاربرد است و 
  .اهمیت اصلی آن نیز به همین علت می باشد



 کالس دقت ترانس جریان سی تی 

استفاده  5p10و  10p20 ،10p10 ،5p20، 5، 2، 1، 0.1، 0.2، 0.5امروزه مبدل های جریان برای کالس های 
می شود و در واقع می توان گفت کالس های دقت ترانس جریان شامل این موارد می باشد. معموال با 
استفاده از این کالس ها می توان به راحتی میزان دقت و خطای ترانس جریان و کالس مربوط به آن را 

  .شناسایی کرد و از این طریق اطالعات زیادی را بدست آورد

را در نظر بگیرید. این کالس نشان دهنده آن است که تا ده برابر جریان  5p10به عنوان مثال کالس 
درصد خواهد بود. این کالس ها می توانند خیلی سریع اطالعات  5نامی ترانس جریان مقدار خطا برابر 

ق ترانس جریان جامع و کاملی را در اختیار افراد متخصص قرار دهند و یک کالس بندی خوب برای د
 .باشند

 ct تست ترانس جریان 

این تست های مختلفی وجود دارند که روی ترانس جریان انجام می شوند. تست نسبت تبدیل یکی از 
تست ها است که جهت بررسی صحت نسبت تبدیل جریان ورودی به جریان خروجی مورد استفاده قرار 

  .می گیرد و در صنعت کاربردهای زیادی دارد

وجود دارد تست منحنی اشباع نامیده می شود. این تست  ct تست دیگری که برای ترانس جریان
ع نشده باشد چرا که در صورت ورود به این حالت با وارد حالت اشبا ct بررسی می کند که ترانس جریان

 .افزایش جریان شار ثابت خواهد ماند

تست مقاومت اهمی سیم پیچ و همینطور تست پالریته دو مورد از تست های معروف دیگر هستند که 
به ترتیب برای بدست آوردن مقدار مقاومت اهمی و بررسی صحت جهت القا جریان مورد استفاده قرار 

استفاده می شوند نیز می توان به  ct گیرند. از دیگر تست هایی که امروزه برای ترانس جریان می
 .تست بردن و تست مقاومت عایقی اشاره کرد که هر یک کاربردهای خاص خود را دارند

 ساختار ترانس جریان 

ار گرفتن آن ساختار ترانس جریان به این گونه است که این وسیله دارای هسته ای است که مکان قر 
می تواند به دو گونه باشد. اگر هسته در باالی ترانس جریان قرار بگیرد به آن ترانس کر باال گفته می 

 .شود. اما اگر هسته پاین ترانس جریان قرار بگیرد به آن کر پاین می گویند



عالوه بر هسته، در رابطه با این که سایر اجزای تشکیل دهنده ، از دو نوع سیم پیچ اولیه و ثانویه، مقره 
 .خارجی و داخلی، ماده ایزوله کننده و ترمینال های فشار قوی و فشار ضعیف تشکیل شده است

 کاربرد ترانس جریان سی تی

ای در نظارت و اندازه گیری عملکرد شبکه برق استفاده از این نوع ترانسفورماتور به طور گسترده
ها از ها بسیار متفاوت هستند. این جریانشود. در خطوط تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق، جریانمی

گیری، حفاظت و کنترل، باید توانند متغیر باشند. به منظور تسهیل اندازه ها هزار آمپر میچند آمپر تا ده
به یک جریان نسبتاا یکنواخت تبدیل شوند. عالوه بر این، ولتاژ روی خط به طور کلی نسبتاا زیاد است 

وارد عمل  ct تواند برای اندازه گیری مستقیم بسیار خطرناک باشد. اینجاست که ترانس جریانکه می
 .کندداسازی الکتریکی را بازی میشود. ترانسفورماتور جریان نقش تبدیل جریان و جمی

های قدرت( اندازه گیری مداوم پارامترهای مهم های برق )یا سیستمیکی از الزامات اصلی شبکه
های آن الکتریکی است. به عنوان مثال، برای اندازه گیری برق مصرفی مشترک، برای تعیین هزینه

شود )به سیستم خانه که از محدوده خارج نمی)مانند کنتورهای برق خانگی( یا کنترل میزان ولتاژ کار
رساند( باید به طور مداوم پارامترهای اندازه گیری شود. با این حال، اندازه گیری مقادیر ولتاژ آسیب می

پذیر نیست. به عبارت دیگر، مقادیر ولتاژ ها امکانباال و جریان به دلیل مسائل ایمنی و الزامات فنی آن
های ار باال به مقدار ایمن و قابل اندازه گیری تبدیل شده و سپس وارد سیستمو جریان باید از مقد

اندازه گیری یا مانیتورها شوند. ترانسفورماتور ولتاژ و ترانسفورماتور جریان برای این منظور طراحی و 
 .گیرندمورد استفاده قرار می

اژ و ترانسفورماتورهای جریان مقادیر های ولتاژ متوسط، ترانسفورماتورهای ولتبه عنوان مثال، در شبکه
جریان ولتاژ و ولتاژ متوسط را در جهت اولیه دریافت کرده و در خروجی به مقادیر استاندارد ولتاژ پاین 

 .دهندهای اندازه گیری )متر( و حفاظت را در اختیار دستگاه )رله( قرار میکنند و دستگاهتبدیل می

 تجهیزات حفاظتی ترانس جریان

 نیاز جریان کمیت به که …زات حفاظتی مانند رله اضافه جریان، رله دیستانس، رله اضافه جریان وتجهی
 .دارند

هسته این نوع ترانس از نوع حفاظتی بوده و باید طوری عمل کند تا با افزایش جریان، رله های 
 .وندحفاظتی فرمان قطع به کلیدهای مشخص شده بدهد و بخش های صدمه دیده از شبکه جدا ش



بنابراین باید دقت کرد که هسته با توجه به کاربرد ترانس انتخاب می شود و باید دارای نقطه اشباع 
باالیی باشد. زیرا زمانی که اتصالی به وجود می آید، سیم پیچ ثانویه در شبکه جریان، یک نسبت خطی 

 .با سیم پیچ های اولیه به وجود می آورد

 ترانس جریان بوشینگی

یگری از ترانس جریان، ترانس بوشینگی نام دارد. این نوع در ترانسفورماتورهای قدرت و اما نوع د
 .راکتورها مورد استفاده قرار می گیرند

به منظور صرفه جویی، سیم پیچ های ثانویه در داخل بوشینگ دستگاه قرار می گیرند. طوری که سیم 
 .پیچ اولیه دستگاه با سیم پیچ بوشینگ مشترک باشد

کیلو وات کاربرد دارند اما سازندگان سعی دارند تا از آن برای ولتاژهای باالتر نیز  63نوع تا ولتاژ این 
 .تولید کنند

نوع دیگر ترانس جریان، رزینی نام دارد که بیشتر برای مناطقی با شرایط آب و هوایی رطوبتی کاربرد 
 .دارند

ترانس استفاده می کنند. این نوع برای ولتاژ  رزین موجود در آن از نفوذ رطوبت و گرد و خاک به داخل
 .کیلو وات و نه بیشتر طراحی شده اند و قابل نصب در تابلوهای فشار متوسط هستند 63

 .بوده و دارای ویژگی های عایقی و مکانیکی مناسبی است اپوکسی رزین عایق آن از نوع

 ویژگی ترانس جریان 

نشان دهنده سطح روغن، دریچه پر کردن روغن، شیر و  ترانس ها باید از نوع روغنی بوده و دارای 
 .درپوش تخلیه باشند. همچنین بایستی دارای خود خنک کننده و عایق بندی مناسبی باشند

ترانس بایستی برای استفاده در فضای آزاد مناسب باشد و دارای پایه نگهدارنده خوبی باشد. خروجی 
ای حفاظتی و اندازه گیری به صورت مناسب قرار گرفته ترانس نیز باید برای عملکرد خوب دستگاه ه

 .باشد

می  60296 و با شماره  IEC بایستی دارای استانداردهای الزم باشد. استاندارد روغن روغن ترانسفورماتور
باشد. این نوع از ترانس ها که از روغن استفاده می کنند، کامال عایق بندی و آب بندی شده باشند و 

 .باشد مقاوم و کند محافظت آن از …باشد که در مقابل رطوبت، نور خورشید و عایق آنها طوری 



طراحی و ویژگی مکانیکی ترانس جریان باید طوری باشد که در جریان های فشار قوی در مقابل 
نیروهای کششی، باد و یا وجود برف و یخ روی آن مقاوم باشد. این ویژگی باید در نیروهای ناشی از 

زلزله نیز وجود داشته باشد. مقره های مورد استفاده در ترانس نیز بایستی دارای  اتصال کوتاه و
 .استانداردهای الزم باشند و با ترانس مورد نظر مطابقت داشته باشند


