




 اصالƫ مدارť فني
 

 :خواننده گرامي
ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه

وده و آن را برای استفاده به  نمنشریهکشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این 
با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر . جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است

 .غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست
از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و  از این رو،

 : فنی، مراتب را به صورت زیر گزارش فرماییداشکال
 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید -1 
 .ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید -2 

 .در صورت امکان، متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید -3 

 .نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید -4 

ناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند کارش
 .داشت

 .شود پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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 تعالي بسمه
 
 

ǀگفتار پي 
 قانون برنامه و بودجه و در چøارچوب نظøام فنøي و اجرايøي كøشور و بøه منظøور تعمøيم                         ۲۳در اجراي ماده    

هاي مربوط به توليد، انتقال       استانداردهاي صنعت برق و ايجاد هماهنگي و يكنواختي در طراحي و اجراي پروژه            
دفتر امور فني، تøدوين معيارهøا و        (ريزي كشور     يريت و برنامه  و توزيع نيروي برق، معاونت امور فني سازمان مد        

دفتر استانداردها و سپس دفتر بازرسøي، كنتøرل         (با همكاري سازمان توانير     )  ناشي از زلزله   يخطر پذير كاهش  
ي كøاملي از      اقدام به تهيøه مجموعøه     " ضوابط و معيارهاي فني صنعت برق     "در قالب طرح    ) كيفي و استانداردها  

 .ردهاي مورد لزوم نموده استاستاندا
 تكيلøو ولø    ۳۳ و   ۲۰هاي توزيøع هøوايي و زمينøي           در نشريه حاضر مشخصات فني عمومي و اجرايي پست        

تجهيøزات  .  به ظرفيت، موارد استفاده و شرايط اقليمي ارايه شده است          هبا توج هاي برقي     مشتمل بر انواع پست   
گيري، تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعيف همøراه   و اندازه ها شامل انواع ترانسفورماتورهاي قدرت، ولتاژ       پست

اشد كه مشخصات فني و     ب   و كابلهاي ارتباطي مي    ،برق گيرها با لوازم داخلي و وسايل حفاظتي الزم، سكيونرها،         
تعريøف  ) IEC(المللي الكترونيك     برداري هر يك براساس استانداردهاي كميته بين         نصب و بهره   شرايط آزمون 
 .شده است

هاي  هاي هوايي توزيع، پست   هاي پست   باشد كه به ترتيب تحت عنوان       اين نشريه مشتمل بر شش فصل مي      
هøاي فøشار متوسøط و ضøعيف، تجهيøزات كليøدزني و                گيøري، تøابلو     زميني، ترانسفورماتورهاي قدرت و انøدازه     

 . شده استمدونبرقگيرهاي فشار متوسط 
تحت نظارت آقاي مهندس داود جاللøي، مøديريت         ) كده برق پژوهش(اين مجموعه به وسيله پژوهشگاه نيرو       

زاده، پژمøان خزايøي و مجتبøي گيلøوانژاد            خانم مهندس حميده قديري و توسط آقايان مهندسين صفر فرضعلي         
 .تهيه و تدوين شده و توسط آقاي مهندس مهدي رسايي مورد داوري قرار گرفته است

ف دفتر امور فني، تøدوين معيارهøا و كøاهش خطرپøذيري             مسووليت كنترل و بررسي نشريه در راستاي اهدا       
 . بوده استبطال كو و محمدرضا يسيد احمدناشي از زلزله به عهده آقايان مهندسين پرويز 
همچنøين  انøدركاران بøه ثمøر رسøاندن ايøن نøشريه و                هاي دست   معاونت امور فني به اين وسيله از كوشش       

ي سازنده خود اين معاونت را در جهت غنا بخشيدن به           رهانظهار مشاور كه با اظ    سازمانها و شركتهاي مهندسي   
 . و قدرداني نموده و توفيق روز افزون آن را از درگاه ايزد يكتا آرزومند استيسپاس گذاراند  آن ياري نموده

 
 

 فر حبيب امين
 معاون امور فني

 



 فهرست مطالب 

 

أ 

 فهرست مطالب

صفحه  عنوان

 ۱ فصل اول پست هاي هوايي توزيع
 ۱ كاربرددامنه  -۱-۱
 ۱ تعاريف -۱-۲

 ۱ پست -۱-۲-۱
 ۱ پست هوايي -۱-۲-۲
 ۱ ظرفيت پست -۱-۲-۳
 ۲ فيدر -۱-۲-۴

 ۲ تجهيزات پست هاي هوايي -۱-۳
 ۲ ترانسفورماتور قدرت -۱-۳-۱
 ۲ تابلوي فشارضعيف -۱-۳-۲
 ۲ برقگير -۱-۳-۳
 ۳ كات اوت فيوز -۱-۳-۴
 ۳ كابل ها -۱-۳-۵

 ۳ فنيمشخصات و معيارهاي  -۱-۴
 ۳ انواع پست هاي هوايي -۱-۴-۱
 ۳ ظرفيت پست -۱-۴-۲
 ۴ ويژگي هاي محل احداث پست -۱-۴-۳
 ۴ ارتفاع نصب تجهيزات -۱-۴-۴
 ۵ سيستم زمين -۱-۴-۵
 ۵ نمودار تك خطي پست هاي توزيع هوايي -۱-۴-۶
 ۶ انتخاب مشخصات تجهيزات پست هاي هوايي -۱-۴-۷

 ۸ جراييآيين كار و روش هاي ا -۱-۵
 ۸ ترانسفورماتور قدرت -۱-۵-۱
 ۹ سكوي ترانسفورماتور -۱-۵-۲
 ۱۰ تابلوي فشار ضعيف -۱-۵-۳
 ۱۱ نحوه نصب كات اوت فيوز و برقگير -۱-۵-۴
 ۱۳ نحوه اتصال كات اوت فيوز به ترانسفورماتور قدرت -۱-۵-۵
 ۱۳ نحوه اتصال برقگير به زمين -۱-۵-۶
 ۱۴ نحوه اتصال كابل ترانسفورماتور به تابلو -۱-۵-۷
 ۱۵ نحوه ارتباط فيدرهاي خروجي تابلو با شبكه فشار ضعيف -۱-۵-۸
 ۱۷ سيستم اتصال زمين الكتريكي و حفاظتي پست هوايي -۱-۵-۹



  كيلوولت ۳۳ و ۲۰ توزيع هوايي و زميني پست هاي فني، عمومي و اجرايي مشخصات

 

 
 

 

ب

صفحه  عنوان

 ۱۹ م پست هاي زمينيفصل دو
 ۱۹ دامنه كاربرد -۲-۱
 ۱۹ تعاريف -۲-۲

 ۱۹ تجهيزات الكتريكي -۲-۲-۱
 ۱۹ شينه -۲-۲-۲
 ۱۹ زمين كردن -۲-۲-۳
 ۲۰ زمين شده -۲-۲-۴
 ۲۰ جريان زمين -۲-۲-۵
 ۲۰ الكترود زمين -۲-۲-۶
 ۲۰ هادي زمين -۲-۲-۷
 ۲۰ شبكه زمين -۲-۲-۸
 ۲۰ مقاومت زمين -۲-۲-۹
 EPR)( ۲۱افزايش پتانسيل زمين -۲-۲-۱۰
 ۲۱ ولتاژ تماس -۲-۲-۱۱
 ۲۱ ولتاژ گام -۲-۲-۱۲
 ۲۱ زمين مستقيم -۲-۲-۱۳
 ۲۱ سيستم زمين نشده -۲-۲-۱۴
 ۲۱ شدت روشنايي -۲-۲-۱۵
 ۲۱ لومن -۲-۲-۱۶
 ۲۲ لوكس -۲-۲-۱۷
 ۲۲ بتون -۲-۲-۱۸
 ۲۲ تندان -۲-۲-۱۹
 ۲۲ بتون مسلح -۲-۲-۲۰
 ۲۲ ر مسلحبتون غي -۲-۲-۲۱
 ۲۲ بتون ساختماني -۲-۲-۲۲
 ۲۲ تنش -۲-۲-۲۳
 ۲۳ خاموت -۲-۲-۲۴
 ۲۳ كليات پست هاي توزيع زميني -۲-۳

 ۲۳ پست هاي توزيع بيروني -۲-۳-۱
 ۲۳ پست هاي توزيع داخلي -۲-۳-۲
 ۲۴ تجهيزات الكتريكي اصلي پست هاي توزيع زميني -۲-۴
 ۲۴ يميانواع مختلف آب و هوايي و شرايط اقل -۲-۵



 فهرست مطالب 

 

ت 

صفحه  عنوان

 ۲۵ مشخصات و معيارهاي فني پست هاي توزيع زميني -۲-۶
 ۲۵ زمين و محل پست -۲-۶-۱
 ۲۶ ساختمان پست هاي توزيع زميني -۲-۶-۲

 ۲۶ مشخصات ديوارها -۲-۶-۲-۱
 ۲۷ پنجره ها -۲-۶-۲-۲
 ۲۷ سقف -۲-۶-۲-۳
 ۲۷ كف -۲-۶-۲-۴
 ۲۷ ناحيه بهره برداري -۲-۶-۲-۵
 ۲۸ ر شرايط محيطي منطقه بر ساختمان پستتاثي -۲-۶-۲-۶
 ۲۹ مراحل طراحي و انتخاب مشخصه هاي ساختمان پست -۲-۶-۲-۷
 ۳۶ ظرفيت پست۲-۶-۳

 ۳۶ ميزان تقاضا -۲-۶-۳-۱
 ۳۶ پيش بيني بار و طراحي پست -۲-۶-۳-۲
 ۳۶ تهويه پست -۲-۶-۴
 ۴۵ برق و روشنايي پست -۲-۶-۵
 ۵۱ مشخصات چاله روغن پست -۲-۶-۶
 ۵۳ درها و دريچه هاي فلزي ساختمان پست -۲-۶-۷
 ۵۳ سيستم زمين پست هاي توزيع زميني -۲-۶-۸

 ۵۳ مقاومت الكترود زمين -۲-۶-۸-۱
 ۵۴ تاثير عوامل مختلف بر مقاومت زمين -۲-۶-۸-۲
 ۵۵ اندازه گيري مقاومت الكترود زمين -۲-۶-۸-۳
 ۵۵ اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك -۲-۶-۸-۴
 ۵۶ الكترودهاي زمين -۲-۶-۸-۵
 ۵۷ هادي هاي زمين و اتصاالت آن -۲-۶-۸-۶
 ۵۸ هادي هاي حفاظتي -۲-۶-۹

 ۵۸ حداقل سطح مقطع مورد نياز -۲-۶-۹-۱
 ۵۹ انواع هادي هاي حفاظتي -۲-۶-۹-۲
 ۶۰ پيوستگي الكتريكي هادي هاي حفاظتي -۲-۶-۹-۳
 ۶۱ هادي مشترك زمين حفاظتي و زمين اصلي -۲-۶-۹-۴
 ۶۱ اتصال تجهيزات به زمين حفاظتي -۲-۶-۹-۵
 ۶۲ سيستم چاه زمين -۲-۶-۱۰
 ۶۴ طراحي سيستم زمين -۲-۶-۱۱
 ۶۵ اندازه گيري ها در سيستم زمين -۲-۶-۱۱-۱



  كيلوولت ۳۳ و ۲۰ توزيع هوايي و زميني پست هاي فني، عمومي و اجرايي مشخصات

 

 
 

 

ث

صفحه  عنوان

 ۶۶ ايمني افراد -۲-۷
 ۶۶ آيين كار و روش هاي اجرايي -۲-۸

 ۶۶ موارد قابل توجه در نصب تجهيزات پست -۲-۸-۱
 ۶۷ نسفورماتور قدرتترا -۲-۸-۱-۱
 ۶۷ ترانسفورماتور جريان -۲-۸-۱-۲
 ۶۷ ترانسفورماتور ولتاژ -۲-۸-۱-۳
 ۶۷ تجهيزات كليدزني -۲-۸-۱-۴
 ۶۸ برقگير -۲-۸-۱-۵
 ۶۸ خازن -۲-۸-۱-۶
 ۶۸ كابل ها -۲-۸-۱-۷
 ۶۹ فيوزها -۲-۸-۱-۸
 ۶۹ مراحل برقدار كردن پست -۲-۸-۲
 ۶۹ خت پستبررسي هاي الزم پس از اتمام سا -۲-۸-۳
 ۷۰ تعمير و نگهداري -۲-۸-۴

 ۷۰ برنامه ريزي و اهداف نگهداري پست -۲-۸-۴-۱
 ۷۰ نگهداري و بازرسي دوره اي سيستم زمين -۲-۸-۴-۲

 ۷۱ فصل سوم ترانسفورماتورهاي قدرت و اندازهگيري
 ۷۱ دامنه كاربرد۳-۱
 ۷۱ ها تعريف۳-۲

 ۷۱ ترانسفورماتور قدرت -۳-۲-۱
 ۷۱ اتور اندازهگيريترانسفورم -۳-۲-۲
 ۷۱ اتو ترانسفورماتور -۳-۲-۳
 ۷۲ ترانسفورماتور روغني -۳-۲-۴
 ۷۲ ترانسفورماتور خشك -۳-۲-۵
 ۷۲ ولتاژ و جريان نامي -۳-۲-۶
 ۷۲ ضريب ولتاژ نامي -۳-۲-۷
 ۷۲ توان نامي -۳-۲-۸
 ۷۲ نسبت تبديل واقعي -۳-۲-۹
 ۷۲ نسبت تبديل نامي -۳-۲-۱۰
 ۷۳ ولتاژخطاي  -۳-۲-۱۱
 ۷۳ خطاي جريان -۳-۲-۱۲
 ۷۳ جابه جايي فاز -۳-۲-۱۳



 فهرست مطالب 

 

ج 

صفحه  عنوان

 ۷۴ كالس دقت -۳-۲-۱۴
 ۷۴ بار -۳-۲-۱۵
 ۷۴ سطح عايق نامي -۳-۲-۱۶
 ۷۴ جريان نامي حرارتي كوتاه مدت -۳-۲-۱۷
 ۷۴ جريان ديناميك نامي -۳-۲-۱۸
 ۷۴ جريان نامي پيوسته -۳-۲-۱۹
 SF)( ۷۴ستگاه ضريب اطمينان د -۳-۲-۲۰
 ۷۵ ترانسفورماتورهاي قدرت -۳-۳

 ۷۵ كليات -۳-۳-۱
 ۷۵ اجزاي سازنده ترانسفورماتور قدرت -۳-۳-۲

 ۷۵ هسته -۳-۳-۲-۱
 ۷۵ ها پيچ سيم -۳-۳-۲-۲
 ۷۶ تانك -۳-۳-۲-۳
 ۷۶ سيستم خنككننده -۳-۳-۲-۴
 ۷۶ تپ چنجر -۳-۳-۲-۵
 ۷۶ ها بوشينگ -۳-۳-۲-۶
 ۷۷ ملحقات -۳-۳-۲-۷
 ۷۷ شرايط بهره برداري -۳-۳-۳
 ۷۹ مشخصات و معيارهاي فني -۳-۳-۴

 ۷۹ نوع ترانسفورماتور -۳-۳-۴-۱
 ۸۰ تعيين مشخصات اسمي -۳-۳-۴-۲
 ۸۰ كننده سيستم خنك -۳-۳-۴-۳
 ۸۱ حدود مجاز افزايش دما -۳-۳-۴-۴
 ۸۲ ضرايب تصحيح براي شرايط كار غير طبيعي ترانسفورماتور -۳-۳-۴-۵
 ۸۴ ها پيچ ال سيمنحوه اتص -۳-۳-۴-۶
 ۸۴ ها و گروه برداري پيچ جابه جايي فاز بين سيم -۳-۳-۴-۷
 ۸۵ تعيين تنظيم ولتاژ و تپ چنجر -۳-۳-۴-۸
 ۸۵ تعيين سطوح عايقي -۳-۳-۴-۹
 ۸۷ ميزان تحمل اتصال كوتاه ترانسفورماتور -۳-۳-۴-۱۰
 ۹۰ تلفات ترانسفورماتور -۳-۳-۴-۱۱
 ۹۰ ميزان مجاز صدا -۳-۳-۴-۱۲
 ۹۱ شرايط موازي كردن دو ترانسفورماتور -۳-۳-۴-۱۳
 ۹۲ روغن ترانسفورماتور -۳-۳-۴-۱۴



  كيلوولت ۳۳ و ۲۰ توزيع هوايي و زميني پست هاي فني، عمومي و اجرايي مشخصات

 

 
 

 

ح

صفحه  عنوان

 ۹۴ مقاومت در برابر زمين لرزه -۳-۳-۴-۱۵
 ۹۴ ضربه شوك و انحراف از شاقول -۳-۳-۴-۱۶
 ۹۴ مراحل طراحي و انتخاب ترانسفورماتور قدرت -۳-۳-۵
 ۹۵ پالك مشخصات -۳-۳-۶
 ۹۶ مدارك فني -۳-۳-۷
 ۱۰۳ ها آزمون -۳-۳-۸
 ۱۰۴  اجرايييها كار و روش آيين -۳-۳-۹

 ۱۰۴ اندازي ترانسفورماتورهاي روغني نصب و راه -۳-۳-۹-۱
 ۱۰۷ تعمير و نگهداري ترانسفورماتورهاي روغني -۳-۳-۹-۲
 ۱۰۹ اندازي ترانسفورماتورهاي خشك نصب و راه -۳-۳-۹-۳

 ۱۱۰ ترانسفورماتورهاي ولتاژ -۳-۴
 ۱۱۰ كليات -۳-۴-۱
 ۱۱۰ برداري شرايط بهره -۳-۴-۲
 ۱۱۱ مشخصات و معيارهاي فني -۳-۴-۳

 ۱۱۱ نوع ترانسفورماتور ولتاژ -۳-۴-۳-۱
 ۱۱۱ ولتاژهاي نامي اوليه -۳-۴-۳-۲
 ۱۱۱ ولتاژهاي نامي ثانويه -۳-۴-۳-۳
 ۱۱۲ ظرفيت نامي خروجي -۳-۴-۳-۴
 ۱۱۲ (UM)حداكثر ولتاژ سيستم  -۳-۴-۳-۵
 ۱۱۲ ضريب ولتاژ نامي -۳-۴-۳-۶
 ۱۱۲ حدود افزايش دما -۳-۴-۳-۷
 ۱۱۳ سطوح عايقبندي -۳-۴-۳-۸
 ۱۱۵ كالس دقت -۳-۴-۳-۹
 ۱۱۵ هاي خطاي ولتاژ و جابه جايي فاز محدوده -۳-۴-۳-۱۰
 ۱۱۶ طرح و ساخت -۳-۴-۳-۱۱
 ۱۱۷ ها عالمتگذاري ترمينال -۳-۴-۳-۱۲
 ۱۱۷ تاژمراحل طراحي و انتخاب ترانسفورماتور ول -۳-۴-۴
 ۱۱۸ پالك مشخصات -۳-۴-۵
 ۱۱۸ مدارك فني -۳-۴-۶
 ۱۲۱ ها آزمون -۳-۴-۷
 ۱۲۲ گيري جريان ترانسفورماتورهاي اندازه -۳-۵

 ۱۲۲ كليات -۳-۵-۱
 ۱۲۲ برداري شرايط بهره -۳-۵-۲



 فهرست مطالب 

 

خ 

صفحه  عنوان

 ۱۲۲ مشخصات و معيارهاي فني -۳-۵-۳
 ۱۲۳ نگيري جريا نوع ترانسفورماتور اندازه -۳-۵-۳-۱
 ۱۲۳ جريان نامي اوليه -۳-۵-۳-۲
 ۱۲۳ مقادير استاندارد جريان نامي ثانويه -۳-۵-۳-۳
 ۱۲۳ جريان نامي حرارتي پيوسته -۳-۵-۳-۴
 ۱۲۴ جريان نامي حرارتي كوتاه مدت -۳-۵-۳-۵
 ۱۲۴ ظرفيت نامي خروجي -۳-۵-۳-۶
 ۱۲۴ هاي افزايش دما محدوديت -۳-۵-۳-۷
 ۱۲۴ سطوح عايقي -۳-۵-۳-۸
 ۱۲۵ كالس دقت ترانسفورماتور جريان -۳-۵-۳-۹
 ۱۲۶ طرح و ساخت -۳-۵-۳-۱۰
 ۱۲۷ ها عالمتگذاري ترمينال -۳-۵-۳-۱۱
 ۱۲۷ مراحل طراحي و انتخاب ترانسفورماتور جريان -۳-۵-۴
 ۱۲۷ پالك مشخصات -۳-۵-۵
 ۱۲۸ مدارك فني۳-۵-۶
 ۱۲۹ ها آزمون -۳-۵-۷
 ۱۳۰ هاي اجرايي آيين كار و روش -۳-۵-۸

 ۱۳۱ فصل چهارم تابلوهاي فشار متوسط و ضعيف
 ۱۳۱ دامنه كاربرد -۴-۱
 ۱۳۱ تعاريف -۴-۲

 ۱۳۱ تابلوهاي فشار ضعيف -۴-۲-۱
 ۱۳۱ تابلوهاي فشار متوسط -۴-۲-۲
 ۱۳۱ تابلوهاي قدرت و فرمان -۴-۲-۳
 ۱۳۱ تابلوهاي قدرت -۴-۲-۴
 ۱۳۲ تابلوهاي فرمان -۴-۲-۵
 ۱۳۲ مان با محفظه فلزيتابلوهاي قدرت و فر -۴-۲-۶

 ۱۳۲ تابلوهاي قدرت و فرمان با پوشش فلزي -۴-۲-۶-۱
 ۱۳۳ )هاي غير فلزي با جداره(بندي شده  تابلوهاي قدرت و فرمان قسمت -۴-۲-۶-۲
 ۱۳۳ تابلوهاي قدرت و فرمان سلولي -۴-۲-۶-۳
 ۱۳۳ درجه حفاظتي -۴-۲-۷
 ۱۳۳ تابلوهاي تمام بسته -۴-۲-۸

 ۱۳۳  ايستاده تمام بستهتابلوهاي -۴-۲-۸-۱
 ۱۳۳ تابلوي ايستاده تمام بسته قابل دسترسي و فرمان از جلو -۴-۲-۸-۲
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د

صفحه  عنوان

 ۱۳۴ تابلوي ايستاده دسترسي از پشت -۴-۲-۸-۳
 ۱۳۴ تابلوي ايستاده تمام بسته كشويي -۴-۲-۸-۴
 ۱۳۴ محفظه -۴-۲-۹
 ۱۳۴ خانه -۴-۲-۱۰
 ۱۳۴ جداره -۴-۲-۱۱
 ۱۳۵ فاظتيدريچه ح -۴-۲-۱۲
 ۱۳۵ مدار اصلي -۴-۲-۱۳
 ۱۳۵ مدار كمكي -۴-۲-۱۴
 ۱۳۵ شينه -۴-۲-۱۵
 ۱۳۵ ولتاژ نامي -۴-۲-۱۶
 ۱۳۵ فركانس نامي -۴-۲-۱۷
 ۱۳۵ جريان نامي -۴-۲-۱۸
 ۱۳۶ جريان ايستادگي كوتاه مدت -۴-۲-۱۹
 ۱۳۶ جريان ايستادگي پيك -۴-۲-۲۰
 ۱۳۶ صال كوتاهجريان نامي ايستادگي در برابر ات -۴-۲-۲۱
 ۱۳۶ ها ايتنرالك -۴-۲-۲۲
 ۱۳۶ كليات -۴-۳
 ۱۳۸ برداري شرايط بهره -۴-۴

 ۱۳۸ برداري عادي شرايط بهره -۴-۴-۱
 ۱۳۸ دماي هواي محيط -۴-۴-۱-۱
 ۱۳۸ شرايط جوي -۴-۴-۱-۲
 ۱۳۹ درجه آلودگي -۴-۴-۱-۳
 ۱۳۹ ارتفاع -۴-۴-۱-۴
 ۱۳۹ سرعت وزش باد -۴-۴-۱-۵
 ۱۳۹ ضخامت يخ -۴-۴-۱-۶
 ۱۳۹ ها لرزش -۴-۴-۱-۷
 ۱۴۰ ساير پارامترها -۴-۴-۱-۸
 ۱۴۰ برداري ويژه شرايط بهره -۴-۴-۲
 ۱۴۱ معيارها و ضوابط فني -۴-۵

 ۱۴۱ معيارها و ضوابط فني تابلوهاي فشارضعيف -۴-۵-۱
 ۱۴۱ كليات -۴-۵-۱-۱
 ۱۴۱ فاصله هوايي، فاصله خزشي و فاصله عايقي -۴-۵-۱-۲
 ۱۴۲ هاي خارجي اي هاديه ترمينال -۴-۵-۱-۳



 فهرست مطالب 

 

ذ 

صفحه  عنوان

 ۱۴۲ درجه حفاظتي -۴-۵-۱-۴
 ۱۴۲ افزايش دما -۴-۵-۱-۵
 ۱۴۳ ها شينه -۴-۵-۱-۶
 ۱۵۲ دسترسي -۴-۵-۱-۷
 ۱۵۲ ها حفاظ -۴-۵-۱-۸
 ۱۵۲ شرايط موجود در محل نصب كليد -۴-۵-۱-۹
 ۱۵۲ خنك كنندگي -۴-۵-۱-۱۰
 ۱۵۲ كشي و اتصاالت درون تابلو سيم -۴-۵-۱-۱۱
 ۱۵۳ اسكلت و پوشش -۴-۵-۱-۱۲
 ۱۵۳ حفاظت در برابر زنگزدگي -۴-۵-۱-۱۳
 ۱۵۴ ابعاد تابلو -۴-۵-۱-۱۴
 ۱۵۴ معيارها و ضوابط فني تابلوهاي فشار متوسط -۴-۵-۲

 ۱۵۴ فواصل خزشي، فواصل هوايي و فواصل عايقي -۴-۵-۲-۱
 ۱۵۵ هاي خروجي ترمينال هادي -۴-۵-۲-۲
 ۱۵۵ رابر اتصال كوتاهحفاظت و پايداري در ب -۴-۵-۲-۳
 ۱۵۶ زمين كردن تابلوي قدرت و فرمان -۴-۵-۲-۴
 ۱۵۶ تجهيزات اينترالك -۴-۵-۲-۵
 ۱۵۷ نشان دهنده وضعيت -۴-۵-۲-۶
 ۱۵۷ درجه حفاظتي محفظه -۴-۵-۲-۷
 ۱۵۷ فاصله خزشي -۴-۵-۲-۸
 ۱۵۸ قابليت اشتعال -۴-۵-۲-۹
 ۱۵۸ اجزاي ثابت -۴-۵-۲-۱۰
 ۱۵۹ محفظه ها -۴-۵-۲-۱۱
 ۱۵۹ ها پوشش -۴-۵-۲-۱۲
 ۱۶۰ هاي تهويه و خروجي هاي هواكش محل -۴-۵-۲-۱۳
 ۱۶۰ ها، روشنايي و دريچه ضد انفجار گرمكن -۴-۵-۲-۱۴
 ۱۶۰ حفاظت در برابر زنگزدگي -۴-۵-۲-۱۵
 ۱۶۰ ها و اتصاالت شينه -۴-۵-۲-۱۶
 ۱۶۱ سيم كشي -۴-۵-۲-۱۷
 ۱۶۱ روشنايي -۴-۵-۲-۱۸
 ۱۶۲ ابعاد تابلو -۴-۵-۲-۱۹

 ۱۶۲ پالك مشخصات -۴-۶
 ۱۶۳ مدارك فني -۴-۷
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ر

صفحه  عنوان

 ۱۷۰ ها آزمون -۴-۸
 ۱۷۲ هاي اجرايي آيين كار و روش -۴-۹

 ۱۷۲ اندازي تابلو نصب و راه -۴-۹-۱
 ۱۷۲ نصب تابلو -۴-۹-۱-۱
 ۱۷۳ آزمون راهاندازي تابلو -۴-۹-۱-۲
 ۱۷۴ تعمير و نگهداري تابلو -۴-۹-۲

 ۱۷۴ ي و عايقي قبل از عمليات تعمير و نگهدارياقدامات حفاظت -۴-۹-۲-۱
 ۱۷۵ جلوگيري از آلودگي -۴-۹-۲-۲
 ۱۷۵ انرژي ذخيره شده خازني -۴-۹-۲-۳
 ۱۷۵ هاي تعمير و نگهداري دوره -۴-۹-۲-۴
 ۱۷۵ پاكيزگي -۴-۹-۲-۵
 ۱۷۶ ها و اتصاالت عالمتگذاري پوشش -۴-۹-۲-۶
 ۱۷۶ چگونگي اتصاالت -۴-۹-۲-۷
 ۱۷۶ وستگي زمين و نگهداري آنايمني پي -۴-۹-۲-۸
 ۱۷۶ هاي حفاظتي، وسايل قفل كننده دريچه -۴-۹-۲-۹
 ۱۷۶ ها اينترالك -۴-۹-۲-۱۰
 ۱۷۷ )با يا بدون فيوز(كليدهاي جدا كننده  -۴-۹-۲-۱۱
 ۱۷۸ كليدهاي قدرت -۴-۹-۲-۱۲
 ۱۸۰ كليد قدرت روغني -۴-۹-۲-۱۳
 ۶SF ۱۸۰كليد قدرت  -۴-۹-۲-۱۴
 ۱۸۱ رت خالكليدهاي قد -۴-۹-۲-۱۵
 ۱۸۱ فيوزها -۴-۹-۲-۱۶
 ۱۸۱ ترانسفورماتور ريان -۴-۹-۲-۱۷
 ۱۸۱ ترانسفورماتور ولتاژ -۴-۹-۲-۱۸
 ۱۸۲ تهويه -۴-۹-۲-۱۹
 ۱۸۲ تجهيزات گرمازا و روشنايي -۴-۹-۲-۲۰
 ۱۸۲ ها ابزار آزمايش -۴-۹-۲-۲۱
 ۱۸۲ اتمام تعمير و نگهداري -۴-۹-۲-۲۲
 ۱۸۲ تهيه كارت مشخصه -۴-۹-۲-۲۳

 ۱۸۵ ل پنجم تجهيزات كليدزنيفص
 ۱۸۵ دامنه كاربرد -۵-۱
 ۱۸۵ ها تعريف -۵-۲

 ۱۸۵ كليدخانه -۵-۲-۱



 فهرست مطالب 

 

ز 

صفحه  عنوان

 ۱۸۵ كليد قدرت -۵-۲-۲
 ۱۸۶ سكسيونر -۵-۲-۳
 ۱۸۶ سكسيونر زمين -۵-۲-۴
 ۱۸۶ كليد -۵-۲-۵
 ۱۸۶ سكسيونر قطع دوتايي -۵-۲-۶
 ۱۸۶ فيوز -۵-۲-۷
 ۱۸۶ قالبگير -۵-۲-۸
 ۱۸۶ مقادير نامي -۵-۲-۹
 ۱۸۷ اضافه ولتاژ -۵-۲-۱۰
 ۱۸۷ ضريب زمينشدگي -۵-۲-۱۱
 ۱۸۷ (TRV)ولتاژ بازيابي گذرا  -۵-۲-۱۲
 ۱۸۷ ولتاژ جرقه -۵-۲-۱۳
 ۱۸۷ جريان اتصال كوتاه -۵-۲-۱۴
 ۱۸۷ جريان قطع -۵-۲-۱۵
 ۱۸۷ ظرفيت قطع -۵-۲-۱۶
 ۱۸۸ زمان وصل -۵-۲-۱۷
 ۱۸۸ زمان قطع -۵-۲-۱۸
 ۱۸۸ جريان احتمالي -۵-۲-۱۹
 ۱۸۸ جريان احتمالي شكست -۵-۲-۲۰
 ۱۸۸ ظرفيت شكست نامي -۵-۲-۲۱
 ۱۸۸ حداقل جريان شكست -۵-۲-۲۲
 ۱۸۸ توان تلفاتي فيوز -۵-۲-۲۳
 T2I ۱۸۹انتگرال ژولي  -۵-۲-۲۴
 ۱۸۹ فيوزهاي انفجاري -۵-۲-۲۵
 ۱۸۹ كليدهاي قدرت -۵-۳

 ۱۸۹ اجزاي سازنده كليد قدرت -۵-۳-۱
 ۱۸۹ پل -۵-۳-۱-۱
 ۱۸۹ مدار اصلي -۵-۳-۱-۲
 ۱۹۰ مدار كنترلي -۵-۳-۱-۳
 ۱۹۰ مدارات كمكي -۵-۳-۱-۴
 ۱۹۰ كنتاكت -۵-۳-۱-۵
 ۱۹۰ كنتاكت اصلي -۵-۳-۱-۶
 ۱۹۰ گير كنتاكت جرقه -۵-۳-۱-۷
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س

صفحه  عنوان

 ۱۹۱ كنتاكت كنترل -۵-۳-۱-۸
 ۱۹۱ كنتاكت كمكي -۵-۳-۱-۹
 ۱۹۱ كليد كمكي -۵-۳-۱-۱۰
 A” ۱۹۱“ كنتاكت -۵-۳-۱-۱۱
 B” ۱۹۱“ كنتاكت -۵-۳-۱-۱۲
 ۱۹۱ رله -۵-۳-۱-۱۳
 ۱۹۲ نشان دهنده وضعيت -۵-۳-۱-۱۴
 ۱۹۲ ترمينال -۵-۳-۱-۱۵
 ۱۹۲ شرايط بهرهبرداري -۵-۳-۲
 ۱۹۴ مشخصات و معيارهاي فني -۵-۳-۳

 ۱۹۴ انواع كليد قدرت -۵-۳-۳-۱
 ۱۹۶ (UR)ولتاژ نامي  -۵-۳-۳-۲
 ۱۹۶ ناميفركانس  -۵-۳-۳-۳
 ۱۹۶ سطوح عايقي -۵-۳-۳-۴
 ۱۹۷ (TRV)ولتاژ بازيابي گذرا  -۵-۳-۳-۵
 ۱۹۷ جريان نامي و حدود افزايش دماي اجزاي كليد -۵-۳-۳-۶
 ۲۰۰ جريان قطع اتصال كوتاه نامي -۵-۳-۳-۷
 ۲۰۰ هاي خازني كليدزني جريان -۵-۳-۳-۸
 ۲۰۱ (IK)جريان استقامت كوتاه مدت نامي  -۵-۳-۳-۹
 ۲۰۱ (IP)پيك جريان استقامت كوتاه مدت  -۵-۳-۳-۱۰
 ۲۰۱ (TK)زمان استمرار اتصال كوتاه  -۵-۳-۳-۱۱
 ۲۰۲ هاي كمكي و اجزاي جانبي كليدهاي قدرت سطوح ولتاژ دستگاه -۵-۳-۳-۱۲
 ۲۰۲ توالي عملكرد نامي -۵-۳-۳-۱۳
 ۲۰۲ تعداد عملكرد مكانيكي -۵-۳-۳-۱۴
 ۲۰۳ يمشخصات روغن در كليدهاي روغن -۵-۳-۳-۱۵
 ۲۰۳ مشخصات گاز در كليدهاي گازي -۵-۳-۳-۱۶
 ۲۰۳ مشخصات كليدهاي خالء -۵-۳-۳-۱۷
 ۲۰۴ زمين كردن اجزاي كليدخانه -۵-۳-۳-۱۸
 ۲۰۴ حفاظت كليدهاي قدرت در مقابل عوامل شيميايي -۵-۳-۳-۱۹
 ۲۰۴ هاي الكتريكي حفاظت در مقابل تنش -۵-۳-۳-۲۰
 ۲۰۴ سوزيحفاظت در مقابل خطرات آتش -۵-۳-۳-۲۱
 ۲۰۵ هاي تجهيزات كمكي و كنترلي نيازمندي -۵-۳-۳-۲۲
 ۲۰۷ سازهاي انرژي عملكرد ذخيره -۵-۳-۳-۲۳



 فهرست مطالب 

 

ش 

صفحه  عنوان

 ۲۰۷ ها رله -۵-۳-۳-۲۴
 ۲۰۸ نشان دهنده و اعالم كننده افزايش يا كاهش فشار گاز -۵-۳-۳-۲۵
 ۲۰۸ هاي قفل داخلي لوازم و دستگاه -۵-۳-۳-۲۶
 ۲۰۸ ه موقعيتنشان دهند -۵-۳-۳-۲۷
 ۲۰۸ درجه حفاظت بدنه -۵-۳-۳-۲۸
 ۲۰۹ مراحل طراحي و انتخاب -۵-۳-۴
 ۲۰۹ پالك مشخصات -۵-۳-۵
 ۲۱۰ مدارك فني -۵-۳-۶
 ۲۱۳ آزمونها -۵-۳-۷
 ۲۱۴ هاي اجرايي كار و روش آيين -۵-۳-۸

 ۲۱۴ شرايط حين حمل ونقل، نگهداري و نصب كليد -۵-۳-۸-۱
 ۲۱۴ نصب -۵-۳-۸-۲
 ۲۱۵ بهره برداري -۵-۳-۸-۳
 ۲۱۵ تعميرات و بازرسي -۵-۳-۸-۴
 ۲۱۶ بازرسي عمومي -۵-۳-۸-۵

 ۲۱۸  كيلوولت۳۳ و ۲۰سكسيونرهاي  -۵-۴
 ۲۱۸ كليات -۵-۴-۱
 ۲۱۹ اجزاي سازنده سكسيونر -۵-۴-۲

 ۲۱۹ پل -۵-۴-۲-۱
 ۲۱۹ مدار اصلي -۵-۴-۲-۲
 ۲۱۹ كنتاكت -۵-۴-۲-۳
 ۲۱۹ كنتاكت اصلي -۵-۴-۲-۴
 ۲۱۹ تاكت كنترلكن -۵-۴-۲-۵
 A” ۲۱۹“ كنتاكت -۵-۴-۲-۶
 B” ۲۱۹“ كنتاكت -۵-۴-۲-۷
 ۲۱۹ وسيله نشان دهنده وضعيت -۵-۴-۲-۸
 ۲۲۰ ترمينال -۵-۴-۲-۹
 ۲۲۰ ناحيه اتصال -۵-۴-۲-۱۰
 ۲۲۰ برداري شرايط بهره -۵-۴-۳
 ۲۲۰ مشخصات و معيارهاي فني -۵-۴-۴

 ۲۲۰ انواع سكسيونر -۵-۴-۴-۱
 ۲۲۱ ولتاژ نامي -۵-۴-۴-۲
 ۲۲۱ فركانس نامي -۵-۴-۴-۳
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ص

صفحه  عنوان

 ۲۲۱ سطوح عايقي -۵-۴-۴-۴
 ۲۲۱ جريان نامي -۵-۴-۴-۵
 ۲۲۱ جريان استقامت كوتاه مدت نامي -۵-۴-۴-۶
 ۲۲۱ حداكثر جريان استقامت كوتاه مدت -۵-۴-۴-۷
 ۲۲۱ زمان استمرار جريان اتصال كوتاه -۵-۴-۴-۸
 ۲۲۲ نيروهاي مكانيكي -۵-۴-۴-۹
 ۲۲۲ تعداد عملكرد مكانيكي -۵-۴-۴-۱۰
 ۲۲۲ هاي كمكي و اجزاي جانبي سطوح ولتاژ دستگاه -۵-۴-۴-۱۱
 ۲۲۲ مشخصات گاز در سكسيونرهاي گازي -۵-۴-۴-۱۲
 ۲۲۲ زمين كردن سكسيونر -۵-۴-۴-۱۳
 ۲۲۳ هاي تجهيزات و مدارات كمكي و كنترلي نيازمندي -۵-۴-۴-۱۴
 ۲۲۳ ساز انرژي عملكرد ذخيره -۵-۴-۴-۱۵
 ۲۲۳ ها عملكرد رله -۵-۴-۴-۱۶
 ۲۲۳ نشان دهنده و اعالم كننده افزايش يا كاهش فشار گاز -۵-۴-۴-۱۷
 ۲۲۳ هاي قفل داخلي لوازم و دستگاه -۵-۴-۴-۱۸
 ۲۲۳ نشان دهنده موقعيت -۵-۴-۴-۱۹
 ۲۲۳ درجه حفاظت بدنه -۵-۴-۴-۲۰
 ۲۲۳ حداكثر نيروي الزم براي سكسيونرهاي با مكانيزم دستي -۵-۴-۴-۲۱
 ۲۲۴ مراحل طراحي و انتخاب -۵-۴-۵
 ۲۲۴ پالك مشخصات -۵-۴-۶
 ۲۲۵ مدارك فني -۵-۴-۷
 ۲۲۷ ها آزمون -۵-۴-۸
 ۲۲۸ آيين كار و روش هاي اجرايي -۵-۴-۹

 ۲۲۸ شرايط حمل و نقل -۵-۴-۹-۱
 ۲۲۸ نصب -۵-۴-۹-۲
 ۲۲۹ برداري  بهره -۵-۴-۹-۳
 ۲۲۹ تعميرات -۵-۴-۹-۴
 ۲۳۰ بازرسي -۵-۴-۹-۵
 ۲۳۰ نكات ايمني۱۱ -۵-۴-۹-۶
 ۲۳۱ اوت فيوزهاي فشار متوسط كات -۵-۵
 ۲۳۱ كليات -۵-۵-۱
 ۲۳۱ اوت فيوز اجزاي سازنده كات -۵-۵-۲

 ۲۳۲ پايه نصب -۵-۵-۲-۱



  فهرست مطالب

 

ض 

صفحه عنوان

 ۲۳۲ مقره اتكايي -۵-۵-۲-۲
 ۲۳۲ پايه فيوز -۵-۵-۲-۳
 ۲۳۲ فيوزگير -۵-۵-۲-۴
 ۲۳۳ لينك فيوز -۵-۵-۲-۵
 ۲۳۴ برداري هشرايط بهر -۵-۵-۳
 ۲۳۴ مشخصات و معيارهاي فني -۵-۵-۴

 ۲۳۴ اوت فيوز نوع كات -۵-۵-۴-۱
 ۲۳۸ فركانس نامي -۵-۵-۴-۲
 ۲۳۸ جريان نامي -۵-۵-۴-۳
 ۲۳۹ زمان-منحني مشخصه جريان -۵-۵-۴-۴
 ۲۳۹ ولتاژ بازيابي گذراي نامي -۵-۵-۴-۵
 ۲۴۰ اوت فيوزها بندي كات كالس -۵-۵-۴-۶
 ۲۴۱ يسطوح عايق -۵-۵-۴-۷
 ۲۴۲ ضرايب تصحيح براي شرايط كاري غير طبيعي -۵-۵-۴-۸
 ۲۴۲  كيلوولتي۳۳ و۲۰هاي  اوت مقادير نامي فيوز كات -۵-۵-۴-۹
 ۲۴۵ اوت فيوزها مراحل طراحي و انتخاب كات -۵-۵-۵
 ۲۴۵ پالك مشخصات -۵-۵-۶
 ۲۴۶ مدارك فني -۵-۵-۷
 ۲۴۸ ها آزمون -۵-۵-۸
 ۲۴۸  اجراييهاي آيين كار و روش -۵-۵-۹

 ۲۴۸ اوت فيوز محل نصب كات -۵-۵-۹-۱
 ۲۵۱ نگهداري و بازديدهاي دورهاي -۵-۵-۱۰

 ۲۵۳ فصل ششم برقگيرهاي فشار متوسط
 ۲۵۳ دامنه كاربرد -۶-۱
 ۲۵۳ ها تعريف -۶-۲

 ۲۵۳ مقاومت غير خطي اكسيد فلز -۶-۲-۱
 ۲۵۳ (UR)گير  برق ولتاژ نامي -۶-۲-۲
 ۲۵۴ (UC)ولتاژ كار دائم  -۶-۲-۳
 ۲۵۴ (TOV)اضافه ولتاژ موقت  -۶-۲-۴
 ۲۵۴ (IN)جريان تخليه نامي  -۶-۲-۵
 ۲۵۴ جريان دايمي برقگير -۶-۲-۶
 ۲۵۴ (UREF)ولتاژ مرجع  -۶-۲-۷
 ۲۵۴ (URES)ولتاژ پسماند  -۶-۲-۸
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ط

صفحه  عنوان

 ۲۵۴ جدا كننده برقگير -۶-۲-۹
 ۲۵۵ كالس فشار شكن -۶-۲-۱۰
 ۲۵۵ ضربه -۶-۲-۱۱
 ۲۵۵ جريان ضربه صاعقه -۶-۲-۱۲
 ۲۵۵ جريان ضربه دراز مدت -۶-۲-۱۳
 ۲۵۵ جريان ضربه شديد برقگير -۶-۲-۱۴
 ۲۵۶ كليات -۶-۳
 ۲۵۶ برداري شرايط بهره -۶-۴
 ۲۵۷ مشخصات و معيارهاي فني -۶-۵

 ۲۵۷ (UR)ولتاژ نامي برقگير  -۶-۵-۱
 ۲۵۸ ولتاژ كار دايم برقگير -۶-۵-۲
 ۲۵۸ ناميفركانس  -۶-۵-۳
 ۲۵۸ و كالسبندي برقگيرها) IN(جريان تخليه نامي  -۶-۵-۴
 ۲۵۹ كالس تخليه خط -۶-۵-۵
 ۲۶۰ ولتاژ پسماند -۶-۵-۶
 ۲۶۱ كالس فشار شكن -۶-۵-۷
 ۲۶۱ سطح عايقي -۶-۵-۸

 ۲۶۱ انتخاب فاصله خزشي -۶-۵-۸-۱
 ۲۶۱ قدرت عايقي بدنه -۶-۵-۸-۲
 ۲۶۲ تعيين حاشيه حفاظت -۶-۵-۹
 ۲۶۲ قابليت جذب انرژي -۶-۵-۱۰
 ۲۶۴ طراحي و ساختمان -۶-۵-۱۱

 ۲۶۴ محفظه -۶-۵-۱۱-۱
 ۲۶۴ جدا كننده برقگير -۶-۵-۱۱-۲
 ۲۶۴ شمارنده برقگير -۶-۵-۱۱-۳

 ۲۶۴ مراحل طراحي و انتخاب برقگير -۶-۶
 ۲۶۶ پالك مشخصات برقگير -۶-۷
 ۲۶۶ مدارك فني -۶-۸
 ۲۷۰ ها آزمون -۶-۹
 ۲۷۲ هاي اجرايي  روشكار و آيين -۶-۱۰

 ۲۷۲ نحوه اتصال برقگير به زمين -۶-۱۰-۱
 ۲۷۲ هاي مختلف نصب برقگير آرايش -۶-۱۰-۲
 ۲۷۴ محل نصب برقگير -۶-۱۰-۳



 فهرست مطالب 

 

ظ 

صفحه  عنوان

 ۲۷۶ بازديدهاي دورهاي و تعميرات -۶-۱۰-۴
 ۲۷۷     مراجع

 

 





 فهرست شكل ها 

 

غ 

 فهرست شكل ها

صفحه  عنوان

 ۵  نمودار تك خطي براي يك پست هوايي نمونه عمومي و متداول-۱-۱شكل 
 ۶  نمودار تك خطي براي يك پست هوايي نمونه اختصاصي-۲-۱شكل 
 ۸  محل نصب ترانسفورماتور قدرت بروي سكوي فلزي-۳-۱شكل 
 ۹  سكوي نگهدارنده ترانسفورماتور در پست هاي هوايي -۴-۱شكل 
 ۱۰  ابعاد و مشخصات  سكوي تابلو بتوني-۵-۱شكل 
 ۱۱  نحوه اجراي  سكوي تابلو از نوع زير چيني شده از آجر-۶-۱شكل 
 ۱۲ ات اوت فيوز و برقگير در پست هاي هوايي نصب شده در وسط خط نحوه نصب ك-۷-۱شكل 
 ۱۲  نحوه نصب كات اوت فيوز و برقگير در پست هاي هوايي نصب شده در انتهاي خط-۸-۱شكل 
 ۱۳  نحوه اتصال كات اوت فيوز و ترانسفورماتور قدرت-۹-۱شكل 
 ۱۴  نحوه اتصال نقطه نوترال برقگير به سيستم زمين-۱۰-۱شكل 
 ۱۵  نحوه ارتباط كابل ترانسفورماتور به تابلوي فشار ضعيف-۱۱-۱ل شك

 ۱۶  نحوه اتصال فيدرهاي خروجي به شبكه فشار ضعيف-۱۲-۱شكل 
 ۱۷ جزييات اجرايي چاه زمين حفاظتي -۱۳-۱شكل 
 ۱۸  جزييات چاه زمين الكتريكي-۱۴-۱شكل 
 ۳۰ هاي پست  نمودار مسير تعيين مشخصه-۱-۲شكل 
 ۳۱ ار آنها بلوك تجهيزات اصلي پست و موقعيت استقر-۲-۲شكل 
 ۳۲ هاي استاندارد يك طبقه هاي بلوكي پست  تركيب-۳-۲شكل 
 ۳۳ هاي استاندارد دو طبقه  تركيبهاي بلوكي پست-۴-۲شكل 
 ۳۴ هاي ويژه هاي بلوكي پست  برخي تركيب-۵-۲شكل 
 ۳۵ هاي داراي يك ترانسفورماتور هاي بلوكي پست  برخي تركيب-۶-۲شكل 
 ۳۷ .موجود است) ۸-۲( كه در شكل H برحسب فاصله هاي هوا  مساحت دريچه-۷-۲شكل 
 ۳۸ هاي هوا و ترانسفورماتور  وضعيت ظاهري و محل قرارگرفتن دريچه -۸-۲شكل 
 ۴۷  روشنايي و برق پست يك طبقه دوتايي-۹-۲شكل 
 ۴۷ روشنايي و برق پست دو طبقه با ترانسفورماتور در طبقه همكف -۱۰-۲شكل 
 ۴۸  دو طبقه دوتايي با ترانسفورماتور در طبقه همكف روشنايي و برق پست-۱۱-۲شكل 
 ۴۸  روشنايي و برق پست دو طبقه دوتايي با تابلوها در طبقه همكف-۱۲-۲شكل 
 ۴۹ روشنايي و برق پست دو طبقه تكي با تابلوها در طبقه همكف -۱۳-۲شكل 
 ۵۰  روشنايي و برق پست يك طبقه تكي-۱۴-۲شكل 
 ۵۰  و عاليم اختصاريهاي گرافيكي  نشانه-۱۵-۲شكل 
 ۵۲  نماي كلي يك چاله روغن و چاهك روغن آن-۱۶-۲شكل 
 ۵۲  جزييات يك چاله روغن به صورت كامل-۱۷-۲شكل 
 ۵۵ گيري مقاومت الكترود زمين   روش اندازه-۱۸-۲شكل 
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صفحه  عنوان

 ۵۶  روش اندازهگيري مقاومت مخصوص خاك -۱۹-۲شكل 
 ۶۱ ت فلزي ثابت به شبكه زمين پست جزييات نحوه اتصال تجهيزا-۲۰-۲شكل 
 ۶۲  جزييات نحوه اتصال شين زمين تابلو به شبكه زمين-۲۱-۲شكل 
 ۶۲  جزييات اتصال درب فلزي و نرده بازشو به شبكه زمين پست-۲۲-۲شكل 
 ۶۴  جزييات نصب چاه زمين-۲۳-۲شكل 
 ۷۸  جزييات مربوط به اجزاي تشكيل دهنده ترانسفورماتور قدرت-۱-۳شكل 
 ۸۵ هاي برداري متداول ترانسفورماتورهاي قدرت در سطوح ولتاژ توزيع  نحوه اتصال و گروه-۲-۳ل شك

 ۹۲ هاي برداري متفاوت و پركاربرد  نحوه موازي كردن ترانسفورماتورها با گروه-۳-۳شكل 
 ۱۱۶  نمودار برداري ترانسفورماتور اندازهگيري ولتاژ-۴-۳شكل 
 ۱۲۵ ورماتور اندازهگيري جريان نمودار برداري ترانسف-۵-۳شكل 
 ۱۴۳ )با سطح مقطعهاي يكسان(هاي مختلف   درصد باردهي شينه-۱-۴شكل 
 ۱۴۷  شكلU ابعاد پروفيل -۲-۴شكل 
 ۱۵۱  ساعت  ۲۴ برحسب دماي شينه  و دماي متوسط هوا در K ضريب تصحيح -۳-۴شكل 
 ۱۹۳ تعيين ضريب براي تصحيح ارتفاع محل نصب كليد قدرت -۱-۵شكل 
 ۲۰۰  برحسب درصد نسبت به زمان عملكردDC منحني تغييرات مولفه  -۲-۵شكل 
 ۲۳۲ اوت فيوز نمونه  اجزاي اصلي يك كات-۳-۵شكل 
 ۲۳۳  اجزاي اصلي يك لينك فيوز نمونه-۴-۵شكل 
 ۲۳۴  ساختار نمونه يك ضربهزن-۵-۵شكل 
 ۲۳۵ اوت فيوزها از لحاظ ساختمان  انواع كات-۶-۵شكل 
 ۲۳۹ اوت فيوز نمونه  زمان يك كات-ي جريان منحن-۷-۵شكل 
 ۲۴۰ اوت فيوزهاي فشار متوسط  شكل موج ولتاژ بازيابي گذرا براي كات-۸-۵شكل 
 ۲۴۹ اوت فيوز در محل اتصال سيستم شبكه هوايي و كابلي زميني   نحوه اتصال كات-۹-۵شكل 
 ۲۴۹  هوايياوت فيوز در انشعابات گرفته شده از خطوط  نحوه اتصال كات-۱۰-۵شكل 
 ۲۵۰ هاي هوايي وسط خط اوت فيوز در پست  نحوه اتصال كات-۱۱-۵شكل 
 ۲۵۰ هاي هوايي انتهاي خط  اوت فيوز در پست  نحوه اتصال كات-۱۲-۵شكل 
 ۲۵۱ اوت فيوز در محل اتصال شبكه هوايي به پست زميني  نحوه اتصال كات-۱۳-۵شكل 
 ۲۶۰ به ولتاژ نامي برقگير) UA( ضربه كليدزني  رابطه بين انرژي مخصوص و نسبت ولتاژ-۱-۶شكل 
 ۲۶۳  رابطه بين پارامترهاي الكتريكي برقگير و شبكه-۲-۶شكل 
 ۲۶۵  فلوچارت الگوريتم انتخاب برقگير-۳-۶شكل 
 ۲۷۲ هاي چوبي آرم  حاالت مختلف نصب برقگير برروي كراس-۴-۶شكل 
 ۲۷۳ هاي فلزي آرم رقگير برروي كراس ابعاد و مشخصات پايه مورد استفاده جهت نصب ب-۵-۶شكل 
 ۲۷۴ اوت فيوز  نصب برقگير در محل اتصال شبكه هوايي به كابل زميني بدون كات-۶-۶شكل 
 ۲۷۵ اوت فيوز آرم جناقي همراه با كات  نصب برقگير در محل اتصال شبكه هوايي به كابل زميني با آرايش كراس-۷-۶شكل 



 فهرست شكل ها 
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صفحه  عنوان

 ۲۷۵ اوت فيوز آرم جناقي بدون كات  محل اتصال شبكه هوايي به كابل زميني با آرايش كراس نصب برقگير در-۸-۶شكل 
 ۲۷۶ گيري جريان نشتي برقگير  اندازه-۹-۶شكل 
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 فهرست جداول

صفحه  عنوان

 ۷  انتخاب مشخصات تجهيزات پست هاي هوايي-۱-۱جدول 
 ۹  ابعاد و مشخصات پايه هاي نگهدارنده و سكوي ترانسفورماتور هاي هوايي-۲-۱جدول 
 ۲۴  تقسيم بندي نواحي آب و هوايي كشور-۱-۲جدول 
 ۳۹ ستاندارد يك طبقه تكيهاي ا)KVA( بارگذاري مجاز -۲-۲جدول 
 ۴۰ هاي استاندارد دو طبقه تكي، با ترانسفورماتور در طبقه همكف)KVA( بارگذاري مجاز -۳-۲جدول 
 ۴۱ هاي استاندارد دو طبقه دوتايي، با ترانسفورماتور در طبقه همكف)KVA( بارگذاري مجاز -۴-۲جدول 
 ۴۲ تكي، با ترانسفورماتور در طبقه همكفهاي استاندارد دو طبقه )KVA( بارگذاري مجاز -۵-۲جدول 
 ۴۳ هاي استاندارد دو طبقه دوتايي، با ترانسفورماتور در طبقه همكف)KVA( بارگذاري مجاز -۶-۲جدول 
 ۴۴ هاي استاندارد يك طبقه دوتايي)KVA( بارگذاري مجاز -۷-۲جدول 
 ۴۵ ها  مشخصات هواكش-۸-۲جدول 
 ۴۵ تور برحسب ارتفاع نصب از سطح دريا ضريب كاهش ظرفيت ترانسفورما-۹-۲جدول 
 ۵۳ = ۱۰۰مقاومت الكترود زمين براي      -۱۰-۲جدول 
 ۵۴  اثر تغيير رطوبت خاك بر مقاومت مخصوص آن-۱۱-۲جدول 
 ۵۴  اثر درجه حرارت بر مقاومت الكتريكي خاك -۱۲-۲جدول 
 ۵۶  مكانيكي و مقاومت در برابر خوردگي   حداقل ابعاد مناسب براي الكترودهاي زمين از ديدگاه استقامت-۱۳-۲جدول 
 ۵۷ هاي مدفون در خاك    حداقل سطح مقطع هادي-۱۴-۲جدول 
 ۵۸  مقادير پارامترهاي مواد مختلف-۱۵-۲جدول 
 ۵۹  حداقل سطح مقطع هادي حفاظتي -۱۶-۲جدول 
 ۶۳ هاي معمولي  مشخصات چاه براي زمين-۱۷-۲جدول 
 ۶۳ سنگالخي هاي   مشخصات چاه براي زمين-۱۸-۲جدول 
 ۷۸  پارامترهاي آب و هوايي در شرايط كاري استاندارد ترانسفورماتورها-۱-۳جدول 
 ۸۱  حروف اختصاري مورد استفاده در نمايش سيستم خنككننده -۲-۳جدول 
 ۸۲  حدود مجاز افزايش دما براي ترانسفورماتورهاي روغني-۳-۳جدول 
 ۸۲ اتورهاي خشك حدود مجاز افزايش دما براي ترانسفورم-۴-۳جدول 
 ۸۳  حدود مجاز افزايش دما برحسب تغييرات ارتفاع-۵-۳جدول 
 ۸۳  حدود مجاز افزايش دما برحسب تغييرات دماي محيط براي ترانسفورماتور خشك-۶-۳جدول 
 ۸۶ هاي سمت فشارقوي ترانسفورماتور ها و بوشينگ پيچ  سطوح عايقي براي سيم-۷-۳جدول 
 ۸۶ هاي برقدار خارجي ترانسفورماتور  فاصله عايقي قسمت-۸-۳جدول 
 ۸۷  حداقل فاصله خزشي-۹-۳جدول 
 IEC 60076-5 ۸۷ مقادير نوعي امپدانس ولتاژ ترانسفورماتورها مطابق استاندارد -۱۰-۳جدول 
 ۸۸  مقادير توان ظاهري اتصال كوتاه شبكه توزيع-۱۱-۳جدول 
 ۸۹  كوتاهبعد از اتصال( ) پيچ   حداكثر دماي مجاز سيم-۱۲-۳جدول 



 فهرست جداول 

 

 

 

ل

صفحه  عنوان

 ۹۰  سطح مجاز صدا در ترانسفورماتورهاي توزيع-۱۳-۳جدول 
 ۹۳  مشخصات روغن مورد استفاده در ترانسفورماتور-۱۴-۳جدول 
 ۹۷ )ارايه شده توسط خريدار( مشخصات اصلي ترانسفورماتور قدرت از نوع روغني -۱۵-۳جدول 
 ۹۹ )ارايه شده توسط فروشنده(ز نوع روغني  مشخصات اصلي ترانسفورماتور قدرت ا-۱۶-۳جدول 
 ۱۱۲  مقادير استاندارد ضرايب ولتاژ نامي-۱۹-۳جدول 
 ۱۱۳ هاي مختلف عايق بندي حداكثر افزايش دما براي كالس-۲۰-۳جدول 
 ۱۱۴ هاي اوليه ترانسفورماتور ولتاژ پيچ  سطوح عايقي نامي براي سيم-۲۱-۳جدول 
 ۱۱۵ جابه جايي فاز مقادير خطاي ولتاژ و -۲۲-۳جدول 
 ۱۱۹ )ارايه شده توسط خريدار( مشخصات اصلي ترانسفورماتور اندازه گيري ولتاژ -۲۳-۳جدول 
 ۱۲۰ )ارايه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلي ترانسفورماتور اندازه گيري ولتاژ -۲۴-۳جدول 
 ۱۲۶ گيري جريان  حدود خطاها در ترانسفورماتور اندازه-۲۵-۳جدول 
 ۱۲۸ )ارايه شده توسط خريدار( مشخصات اصلي ترانسفورماتور اندازه گيري جريان -۲۶-۳جدول 
 ۱۲۹ )ارايه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلي ترانسفورماتور اندازه گيري ولتاژ -۲۷-۳جدول 
 ۱۳۷  نوع حفاظت متناظر با اولين رقم مشخصه-۱-۴جدول 
 ۱۳۷  نوع حفاظت متناظر با دومين رقم مشخصه-۲-۴جدول 
 ۱۳۷ )رقم اول( درجات مختلف حفاظت -۳-۴جدول 
 ۱۳۸ ) رقم دوم( درجات مختلف حفاظت -۴-۴جدول 
 ۱۴۰  ضرايب تصحيح برحسب ارتفاع-۴-۴جدول
 ۱۴۱  حداقل فاصله هوايي-۵-۴جدول 
 ۱۴۲  محدوده افزايش دماي اجزاي مختلف تابلو-۶-۴جدول 
 ۱۴۴ هاي مس و آلومينيوم  مشخصات هادي-۷-۴جدول 
 ۱۴۵ هاي مسي با سطح مقطع مستطيلي   ظرفيت باردهي شينه-۸-۴جدول 
 ۱۴۶ هاي مسي با سطح مقطع لولهاي شكل  ظرفيت باردهي شينه-۹-۴جدول 
 ۱۴۷  شكلUهاي مسي    ظرفيت باردهي شينه-۱۰-۴جدول 
 ۱۴۸ هاي آلومينيومي با سطح مقطع مستطيلي   مشخصات باردهي شينه-۱۱-۴جدول 
 ۱۴۹ هاي آلومينيومي با سطح مقطع لولهاي شكل  ي شينه ظرفيت بارده-۱۲-۴جدول 
 ۱۵۱  شكلUهاي آلومينيومي   مشخصات باردهي شينه-۱۳-۴جدول 
 ۱۵۴  نحوه انتخاب نوع رنگ تابلوها-۱۴-۴جدول 
 ۱۵۴  حداكثر ابعاد تابلوها-۱۵-۴جدول 
 ۱۵۸  براي فاصله خزشيA ضريب كاربرد -۱۶-۴جدول 
 ۱۶۲ ار متوسط تمام بسته ابعاد تابلوهاي فش-۱۷-۴جدول 
 ۱۶۲  ابعاد تابلوهاي فشار متوسط تمام بسته كشويي-۱۸-۴جدول 
 ۱۶۳ )ارايه شده توسط خريدار( مشخصات فني تابلوها -۱۹-۴جدول 
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م

صفحه  عنوان

 ۱۶۸ )ارايه شده توسط فروشنده( مشخصات فني تابلوها -۲۰-۴جدول 
 ۱۸۳  كارت مشخصه تعمير و نگهداري تابلو-۲۱-۴جدول 
 ۱۹۰ هاي سطوح ولتاژ متوسط  پارامترهاي محيطي و شرايط كاري استاندارد براي كليدخانه-۱-۵جدول 
 ۱۹۳  مقايسه كليدهاي گازي، خالء و كم روغن-۲-۵جدول 
 ۱۹۴  سطح ولتاژ استقامت عايقي كليدهاي قدرت-۳-۵جدول 
 IEC 60185 ۱۹۵ حداقل فاصله خزشي طبق استاندارد -۴-۵جدول 
 TRV ۱۹۵مقادير استاندارد پارامترهاي  -۵-۵جدول 
 ۱۹۷  حداكثر افزايش دماي مجاز اجزاي كليد-۶-۵جدول 
 ۱۹۹ هاي خازني هاي گذراي عبوري از كليد به هنگام كليدزني جريان  مقادير استاندارد جريان-۷-۵جدول 
 ۲۰۱ بندي كليدهاي قدرت براساس تعداد عملكرد مكانيكي   تقسيم-۸-۵جدول 
 D.C. ۲۰۳هاي كمكي با جريان  بندي كنتاكت الس ك-۹-۵جدول 
 ۲۰۶  درجه حفاظت در مقابل ورود اشياء خارجي-۱۰-۵جدول 
 ۲۰۸ )ارايه شده توسط خريدار( مشخصات اصلي كليد قدرت -۱۱-۵جدول 
 ۲۰۹ )ارايه شده توسط فروشنده( مشخصات فني كليد قدرت -۱۲-۵جدول 
 ۲۱۸ توسطبندي سكسيونرهاي فشار م  تقسيم-۱۳-۵جدول 
 ۲۲۰ بندي سكسيونرها براساس تعداد عملكرد مكانيكي   كالس-۱۴-۵جدول 
 ۲۲۳ )ارايه شده توسط خريدار( مشخصات اصلي سكسيونر -۱۵-۵جدول 
 ۲۲۴ )ارايه شده توسط فروشنده( مشخصات فني سكسيونر -۱۶-۵جدول 
 K ۲۳۴ هاي نوع اوت زمان فيوز كات- مقادير نوعي منحني مشخصه جريان-۱۷-۵جدول 
 T ۲۳۵هاي نوع  اوت زمان فيوز كات- مقادير نوعي مشخصه جريان-۱۸-۵جدول 
 ۲۳۶ اوت فيوز  محدوده مجاز افزايش دما براي اجزاي فلزي كات-۱۹-۵جدول 
 ۲۳۹ اوت فيوزهاي فشار متوسط   ولتاژ بازيابي گذراي كات-۲۰-۵جدول 
 ۲۳۹ اوت فيوزها  سطح نامي عايقي براي كات-۲۱-۵جدول 
 ۲۴۰  ضرايب تصحيح جريان نامي و افزايش دماي مجاز برحسب تغييرات ارتفاع-۲۲-۵ل جدو

 ۲۴۰  ضريب تصحيح سطوح عايقي برحسب تغييرات ارتفاع-۲۳-۵جدول 
 ۲۴۱  كيلوولتي۲۰هاي  اوت  مقادير نامي فيوز كات-۲۴-۵جدول
 ۲۴۲  كيلوولتي۳۳هاي   مقادير نامي، فيوز كات اوت-۲۵-۵جدول 
 ۲۴۴ )ارايه شده توسط خريدار(مشخصات اصلي كات اوت فيوز  -۲۶-۵جدول 
 ۲۴۵ )ارايه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلي كات اوت فيوز -۲۷-۵جدول 
 ۲۵۷  پارامترهاي آب و هوايي و شرايط كاري استاندارد برقگيرها-۱-۶جدول 
 A20000 ۲۵۹ و A10000بندي برقگيرهاي   تقسيم-۲-۶جدول 
 ۲۶۰ تاژ پسماند براي برقگيرهاي اكسيد فلز برحسب پريونيت مقادير ول-۳-۶جدول 
 ۲۶۱  حداقل فاصله خزشي برحسب سطح آلودگي-۴-۶جدول 
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 ۲۶۶ )ارايه شده توسط خريدار( مشخصات اصلي برقگير -۵-۶جدول 
 ۲۶۸ )ارايه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلي برقگير -۶-۶جدول 
 ۲۷۳ هاي فلزي جهت نصب برقگير آرم و پايه اس ابعاد و مشخصات كر-۷-۶جدول 
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  اول فصل -١

  هوايي توزيعپست هاي

 مقدمه
 قابل استفاده براي مصرف كنندگان، در پست هاي توزيع انجام         ولتاژ مرحله تغيير سطح ولتاژ و تبديل انرژي برق به سطوح             آخرين
 در طراحي و    حاكمدر اين فصل ضوابط و معيارهاي        .   مي شوند  دو دسته عمده زميني و هوايي تقسيم بندي        بهاين پست ها   .  مي گيرد

 .بهره برداري از پست هاي توزيع هوايي ارايه مي گردد

 

 كاربرد دامنه ١-١

 . و اجرايي پست هاي توزيع هوايي را شامل مي شودفني كاربرد مطالب ارايه شده در اين فصل معيارها و ويژگي هاي دامنه

 

 تعاريف ٢-١

 پست ١-٢-١

كه وظيفه انتقال و يا تبديل      ...   ادوات حفاظتي، اندازه گيري و       ترانسفورماتورها،جهيزات قدرت شامل كليدها،      مجموعه اي از ت   به
 . الكتريكي را بر عهده دارند پست گويندانرژي

 

 هوايي پست ٢-٢-١

اين پست ها،  در شركت هاي توزيع به     ( پست هوايي گويند     مي شود پست هايي كه تجهيزات آن در هواي باز و برروي پايه  نصب             به
 ). مي شوداطالق هوايي نيز يترانس ها

 

 پست ظرفيت ٣-٢-١

 .گويند حداكثر باري كه يك پست قادر به تامين آن باشد ظرفيت پست به

 



  كيلوولت ۳۳ و ۲۰ توزيع هوايي و زميني پست هاي فني، عمومي و اجرايي مشخصات

 

 
 

 

2

 فيدر ٤-٢-١

 . خطوط ورودي و خروجي از پست فيدر اطالق مي شودبه

  هواييپست هاي تجهيزات ٣-١

 قدرت ترانسفورماتور ١-٣-١

 ترانسفورماتورهاي.   هاي توزيع هوايي با توجه به ظرفيت پست تعيين مي گردد           قدرت نصب شده در پست      ترانسفورماتور  ظرفيت
 خشك با عايق رزيني انواع معمول ترانسفورماتورهاي        نوعروغني با سيستم خنك كنندگي گردش طبيعي هوا و يا ترانسفورماتورهاي            

 .انجام پذيرد) ۴-۱(ي هاي فني بخش  بايستي مطابق با معيارها و ويژگترانسفورماتورانتخاب . قدرت هوايي مي باشند

 

 فشارضعيف تابلوي ٢-٣-١

 هوايي استفاده   پست هاي تجهيزات كليدزني و اندازه گيري از عوامل محيطي و جوي، از تابلوهاي فشارضعيف در                   حفظ  جهت
 .مي باشدتابلوهاي فشارضعيف پست هاي هوايي شامل بخش هاي ذيل . مي شود

 . و ولتاژ مي باشدجريانو دستگاه هاي اندازه گيري ) يا كليد فيوز و يا فيوز(رودي  كه شامل كليد اتوماتيك وورودي -الف

  معابرروشنايي -ب

 خروجي -ج

ارتباط .   سكوهاي بتوني،  آجري و يا فلزي نصب مي گردند        برروي سانتيمتري از سطح زمين و       ۶۵ فشار ضعيف در ارتفاع      تابلوهاي
 تابلوها انجام   زيرخروجي پست از طريق قسمت زيرين ورودي و خروجي نصب شده در                  و فيدرهاي     ترانسفورماتوراين تابلوها با     

طراحي و .  و تجهيزات نصب شده در داخل تابلو تعيين مي گرددكليدهاابعاد و مشخصات اين تابلوها باتوجه به نوع و ظرفيت . مي پذيرد
 . انجام   گيردنشريهني ارايه شده در فصل چهارم اين  ضعيف بايستي مطابق با معيارها و ويژگي هاي ففشارانتخاب تابلوهاي 

 

 برقگير ٣-٣-١

 و تجهيزات پست در برابر امواج سيار ناشي از           ترانسفورماتور در طرف فشار قوي ترانسفورماتور قدرت جهت حفاظت از            برقگيرها
 نشريه  اين ارايه شده در فصل ششم        برقگيرها بايستي مطابق با معيارها و ويژگي هاي فني        انتخاب.  صاعقه و كليدزني نصب مي گردند    

 .انجام گيرد
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  فيوزاوت كات ٤-٣-١

 از ترانسفورماتور و تجهيزات پست در برابر جريان هاي          حفاظت اوت فيوزها در طرف فشار قوي ترانسفورماتور قدرت جهت            كات
 ارايه شده در    فني و ويژگي هاي    انتخاب كات اوت فيوزها بايستي مطابق با معيارها        .   نصب مي گردند  كوتاه هاخطاي ناشي از اتصال     

 .فصل پنجم اين نشريه انجام گيرد

 

 كابل ها ٥-٣-١

اين كابل ها  .   فشار ضعيف و فيدرهاي خروجي پست استفاده مي شود        تابلوي كابل هاي ارتباطي جهت ارتباط بين ترانسفورماتور و         از
 بين ترانسفورماتور و تابلو باتوجه به قدرت        تباطيارسطح مقطع كابل    .   مي شوند انتخاب  PVC خشك با عايق     كابل هايعموما از نوع    

سطح مقطع كابل ارتباطي فيدرهاي خروجي باتوجه به بار متصل           .   مي گردد انتخاب  )۷-۴-۱(مطابق با مندرجات بند     ترانسفورماتور و   
 . مي شودتعيينبه فيدر 

 

  معيارهاي فنيو مشخصات ٤-١

  هواييپست هاي انواع ١-٤-١

 .مي شوندب به دو دسته ذيل تقسيم بندي  هوايي از لحاظ محل نصپست هاي

  پست هاي هوايي نصب شده در انتهاي خط-الف

  پست هاي هوايي نصب شده در وسط خط-ب

نحوه آرايش اجزاي اين دو نوع پست تشريح شده         )  ۵-۱( بند   در.   بين اين دو نوع پست در نحوه آرايش اجزاي آن مي باشد           تفاوت
 . است

 پست ظرفيت ٢-٤-١

 . بر آورد بارهاي متصل به آن مي باشدنيازمند  ظرفيت پستتعيين 

 . مي شوندتقسيم بندي الكتريكي از لحاظ نوع مصرف كننده به سه دسته ذيل بارهاي

  بارهاي مسكوني-الف

  حومه شهريو شهري -

 روستايي -

  بارهاي تجاري-ب

  شهر مركز مناطق -
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 خريد مراكز -

 تجاري هاي ساختمان -

  بارهاي صنعتي-ج

 كوچك نجاتكارخا -

 بزرگ كارخانجات -

 همزمان بهره نمي گيرند و به عالوه بار مصرفي توسط             طور مصرف كننده ها از ظرفيت كامل تجهيزات الكتريكي خود به             اين
 بارهاي متصل   آماريبنابراين برآورد بار نيازمند مطالعه دقيق       .   مختلف شبانه روز متفاوت مي باشد     ساعاتمصرف كننده هاي مختلف در    

در .   ديگر عوامل موثر در تعيين ظرفيت پست رشد بار مي باشد           از.  ه پست و تغييرات آن به ازاي ساعات مختلف شبانه  روز مي باشد           ب
اين .  گرفت توانايي پست را در تامين اضافه بارهاي ناشي از گسترش هاي آينده شبكه در نظر                        بايستيانتخاب ظرفيت پست     

 . جامعه انجام مي پذيردمصرفو نيز با مطالعه و بررسي فرهنگ  د آينده نگري با مطالعه آماري عملكر

ظرفيت ترانسفورماتور  .   نصب شده در آن اطالق مي گردد      قدرت پست هاي توزيع هوايي ظرفيت پست به ظرفيت ترانسفورماتور          در
، ۲۰۰،  ۱۶۰،  ۱۲۵،  ۱۰۰،  ۵۰  ،۲۵  ندارد مقدار نزديك به بار برآورد شده از بين مقادير استا          بزرگترينبايستي  )  و يا ظرفيت پست   (قدرت  
 . كيلوولت آمپر انتخاب شود۴۰۰ و ۳۱۵ ،۲۵۰

 

  احداث پستمحل ويژگي هاي ٣-٤-١

 .باشد نصب پست هاي هوايي بايستي داراي مشخصات و شرايط ذيل محل

 .باشد احداث پست هوايي بايستي خشك و عاري از هرگونه موانع هوايي مانند درخت هاي بلند محل زمين -

 . مشكلي بوجود نيايدتعميرات پست هوايي بايستي از نظر راه هاي دسترسي مناسب باشد تا در هنگام نصب و احداث لمح -

 . باشدخالي متر ۵/۱ پايه هاي پست هوايي بايستي به شعاع اطراف -

 . مانع جهت نصب پايه ها و سيستم زمين باشدهرگونه اطراف پايه هاي پست هوايي بايستي عاري از خاك -

 

  تجهيزاتنصب ارتفاع ٤-٤-١

باالتر از  ...   قدرت، برقگيرها، كات اوت فيوزها و        ترانسفورماتور پست هاي هوايي جهت ايجاد ايمني الزم تجهيزات پست اعم از            در
 .آمده  است) ۵-۱( نصب هركدام از اين تجهيزات در بند ارتفاع. سطح زمين نصب مي گردند
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  زمين سيستم ٥-٤-١

.  چاه زمين جهت يك پست توزيع هوايي بايستي حفر گردد    عدديز ايجاد نول جهت مصارف تك فاز، دو         ملزومات حفاظتي و ن    براي
 الكتريكي نيز   زمينچاه  .   اتصال بدنه ترانسفورماتور، بدنه تابلو و سيم نول برقگيرها حفر مي گردد            جهتچاه زمين حفاظتي كنار پست      

 كيفيت اجراي آن بايستي به  گونه اي باشد كه مقاومت اتصال           وعمق چاه   .  دددر پاي اولين پايه شبكه فشار ضعيف هوايي اجرا مي گر         
 . اهم باشد۵ و ۲ زمين الكتريكي به ترتيب كمتر از وزمين براي زمين حفاظتي 

طبق .   متر درنظر گرفته شود    ۲۰، فاصله بين دو چاه بايستي بيشتر از         ۱۳۷۴  توانير"   زمين شبكه هاي توزيع   سيستم" استاندارد   طبق
 . در مواردي به شرح ذيل مي توان از يك چاه استفاده نموداستانداردهمين 

 . كه خطوط سيستم فشار متوسط از نوع كابلي با غالف زره فلزي زمين شده، باشدصورتي در -

دد و   يك كيلومتر تغذيه گر    طول كه پست هوايي توسط خط كابلي زيرزميني با غالف زره فلزي زمين شده با حداقل                  مواقعي  در  -
 .در محل تبديل از برقگير استفاده شده باشد

 

  خطي پست هاي توزيع هواييتك نمودار ٦-٤-١

در نمودار تك خطي    .   نمودار تك خطي ترسيم مي گردد     صورت منظور سادگي و راحتي كار،  اتصاالت بين تجهيزات پست به             به
 هوايي نمونه هايي از نمودار تك خطي پست هاي        . سازنده پست برروي نمودار مشخص مي شود      عناصراتصاالت و جزييات مربوط به      

 . است نشان داده شده) ۲-۱(و ) ۱-۱(عمومي و اختصاصي به ترتيب در شكل هاي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و متداولعمومي نمودار تك خطي براي يك پست هوايي نمونه -۱-۱ شكل

550Hz

KV O.H. LINE20،33

Kwh

PH

برقگیر

زمین حفاظتی

زمین الکتریکی

کات اوت فیوز

خروجی جهت روشنایی
فیدرهای خروجیمعابر 

1231234

60A25A63 A,BASE

3~,             V400/230

S            KVA< 500
YZn
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 ختصاصيا نمودار تك خطي براي يك پست هوايي نمونه -۲-۱ شكل

 

 انتخاب مشخصات تجهيزات پست هاي هوايي ٧-٤-١

از اين جدول   .  مشخصات تجهيزات پست هاي هوايي برحسب قدرت هاي مختلف ترانسفورماتور درج شده است           )  ۱-۱(در جدول   
 .مي توان براي انتخاب تجهيزات مختلف پست هاي هوايي استفاده نمود

 

زمین الکتریکی

 خروجی داخلی مشترک

تابلوی سنجش

برقگیرکات اوت فیوز

شبکه هوایی فشار متوسط

S            KVA

Hz
YZn
500<
50 5

Kwh

Kvarh

O.H. LINE20،33 KV

زمین حفاظتی
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 واييانتخاب مشخصات تجهيزات پست هاي ه): ۱-۱(جدول 

سايز كابل ارتباطي با  المنت فيوز
 تابلو

كليد كل 
 استاندارد

آمپراژ 
 كليد كل

 جريان ثانويه

( )A S.F k T 

جريان 
 اوليه

( )A 

 *نوع سكو
پايه 
 كمكي

 وزن

( )kg 

قدرت 
ترانسفورماتور 

( )kVA 

 رديف

۱۶+۲۵×۳ ۱۰۰ ۸۴ ۷۰ ۴/۱ ۳ ۳ ۴۴۳/۱ A ۴۰۰/۹ ۳۷۰ ۵۰ ۱ 

۲۵+۵۰×۳ ۲۵۰ ۱۶۸ ۱۴۰ ۱/۳ ۶ ۶ ۸۸۷/۲ A ۴۰۰/۹ ۶۴۰ ۱۰۰ ۲ 

۵۰+۹۵×۳ ۴۰۰ ۲۶۹ ۲۲۴ ۲/۴ ۸ ۸ ۶۱۹/۴ A ۴۰۰/۹ ۷۸۰ ۱۶۰ ۳ 

۷۰+۱۲۰×۳ 

 ۲)۳×۵۰+۲۵(يا 
۴۰۰ ۳۳۶ ۲۸۰ ۲/۵ ۱۰ ۱۰ ۷۷۴/۵ A ۴۰۰/۹ ۸۹۰ ۲۰۰ ۴ 

۷۰+۱۲۰×۳ 

 ۲)۳×۷۵+۳۵(يا 
۶۳۰ ۴۲۰ ۳۵۰ ۷ ۱۰ ۱۰ ۲۱۵/۷ A ۴۰۰/۹ ۱۰۴۰ ۲۵۰ ۵ 

) ۷۰+۱۲۰×۳(۳ 

 ۳)۱×۱۸۵+ (۱۲۰يا 
 B ۸۰۰/۹ ۱۲۵۰ ۳۱۵ ۶ ۰۹۳/۹ ۱۲ ۱۲ ۸/۷ ۴۴۱ ۵۲۹ ۱۰۰۰ يا ۶۳۰

) ۷۰+۱۵۰×۳(۲ 

 ۳)۱×۲۴۰+ (۱۸۵يا 
۱۰۰۰ ۶۷۲ ۵۶۰ ۴/۱۰ ۱۵ ۱۵ ۵۴۷/۱۱ B ۸۰۰/۹ ۱۴۶۰ ۴۰۰ ۷ 

 .مراجعه شود) ۲-۱(به جدول *  
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  و روش هاي اجراييكار آيين ٥-١

 . هوايي تشريح مي گرددپست هايين بخش مالحظات عمومي و اجرايي اجزاي سازنده و اصلي  ادر

 

 قدرت ترانسفورماتور ١-٥-١

 سانتيمتري از راس تير ۳۸۵ مذكور در فاصله سكوي. نصب مي گردد) ۳-۱( قدرت بر روي سكوي فلزي طبق شكل ترانسفورماتور
 عدد  چهارمستقر مي گردد كه ريل زير آن برروي ناوداني قرار داشته و توسط               روي سكو طوري     بربلندتر قرارگرفته و ترانسفورماتور     

 .پيچ و مهره محكم گردد

 كه بوشينگ هاي طرف فشارقوي به طرف كات اوت فيوز و گردد برروي سكو بايستي كامال تراز شده و طوري نصب ترانسفورماتور
 ۶۵  ازاصله سمت فشارقوي ترانسفورماتور از پايه بايستي بيشتر         همچنين ف .   پايه كمكي باشد   طرفبوشينگ هاي طرف فشارضعيف به     

 . سانتيمتر باشد

براي اين منظور   .  انجام مي پذيرد )  چاه حفاظتي ( زمين برقگيرها    به بدنه ترانسفورماتور به سيستم زمين، توسط كابل اتصال          اتصال
 يك قطعه سيم    توسط و   نموده سانتيمتر لخت    ۱۰اندازه    زمين برقگير را در محل سكوي ترانسفورماتور به            بهبايستي كابل اتصال    
 . ترانسفورماتور وصل كردبدنه ميليمتر مربع و يك عدد بست مسي شيار دار به ۵۰مسي با سطح مقطع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فلزي محل نصب ترانسفورماتور قدرت بروي سكوي -۳-۱ شكل

115
 cm

60 
cm

65cm

260
cm

100
 cm

25 
cm
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 ترانسفورماتور سكوي ٢-٥-١

براي نصب  .   پايه هاي تكي نصب مي گردند       برروي كيلو  ولت آمپر      ۱۵ هاي كمتر از       تك فاز با قدرت     ترانسفورماتورهاي
سكوي ترانسفورماتور  )  ۴-۱(در شكل   .   نصب شده روي جفت پايه استفاده مي شود         فلزيترانسفورماتورهاي سنگين تر از سكوهاي      

 .آمده  است) ۲-۱( در جدول رانسفورماتورتابعاد و مشخصات سكوي ترانسفورماتور با توجه به ظرفيت .   شده  استدادهنشان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوايي سكوي نگهدارنده ترانسفورماتور در پست هاي -۴-۱ شكل
 

  پايه هاي نگهدارنده و سكوي ترانسفورماتور هاي هوايي مشخصات ابعاد و -۲-۱ جدول

  ناودانيسكوي مشخصات
B A تسمه طول * 

( )cm 
 طول
( )cm 

 نوع
 طول
( )cm 

 نوع

 ولتاژ سطح
( )kV 

 قدرت
 ورترانسفورمات

( )kVA 

۷۰ ۷۰ ۸۰ ۱۸۰ ۸۰ ۲۰ 

۷۰ ۷۰ ۸۰ ۱۸۲ ۸۰ ۳۳ 
۲۰۰-۲۵ 

۷۰ ۹۰ ۸۰ ۱۹۱ ۱۰۰ ۲۰ 

۷۰ ۹۰ ۸۰ ۱۸۴ ۱۰۰ ۳۳ 
۲۵۰ 

۷۵ ۹۰ ۸۰ ۲۱۲ ۱۲۰ ۲۰ 

۷۵ ۹۰ ۸۰ ۲۰۳ ۱۲۰ ۳۳ 
۴۰۰-۳۱۵ 

:A قرار مي گيردترانسفورماتور صورت طولي در زير به كه بلندتر ناوداني . 
:B كوتاه تر كه به صورت عرضي در زير سكو قرار گرفته و به پايه ها متصل مي گرددناوداني . 

 . ساخته مي شودميليمتر ۵ ضخامت ميليمتر از ورق با ۵۰  گالوانيزه با عرضتسمه *

L
5 cm

cm102025+65 2010طول ترانسفورماتور

5
A

B
تسمه گالوانیزه

cm

cmcmcmcm
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  ضعيففشار لويتاب ٣-٥-١

 پيش آماده، سكوهاي آجرچيني شده و يا سكوهاي فلزي            از فشارضعيف در پست هاي هوايي بر روي پايه هاي بتوني            تابلوهاي
 عمومي و تابلوهايابعاد و مشخصات سكوي بتوني براي ) ۵-۱(در شكل .  قدرت نصب مي گردندترانسفورماتورهايمشابه با سكوهاي 

 . پيچ و مهره به سكو متصل مي گرددتوسطدر سكوهاي بتوني تابلوي فشار ضعيف .   استاختصاصي نشان داده  شده

در اين  .  استفاده مي گردد )  ۶-۱( آجرچيني شده طبق شكل      سكوي صورتي كه تهيه سكوي بتوني از پيش آماده ممكن نباشد از             در
  . به پايه ها متصل مي شودنيزحالت تابلو توسط پشت بند 

 و مشخصات سكو بايستي طبق وزن تابلو محاسبه و          ابعاداز سكوهاي فلزي جهت نصب تابلوي فشار ضعيف،           صورت استفاده    در
 . ترانسفورماتور قدرت توسط پيچ و مهره برروي سكو نصب مي شودمشابهدر اين حالت تابلو . انتخاب گردد

به سيم زمين ) ۵-۴-۱(جز در موارد مندرج در بند ( مربع ميليمتر ۵۰ تابلو و تجهيزات فشار ضعيف توسط كابلي با سطح مقطع    بدنه
 .الكتريكي متصل مي گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كليه اندازه ها بر حسب سانتيمتر است

 اختصاصي سكوي بتوني تابلوي -ب                   سكوي بتوني تابلوهاي عمومي-الف

  ابعاد و مشخصات  سكوي بتوني تابلو-۵-۱ شكل

 
 
 
 
 
 
 

70
54

20 30 20

88
82

60

100
60 2020

65
40

25
38 30 38 30 10

10 18

 

  باالنماي

 جانبينماي
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  از آجرشده نحوه اجراي  سكوي تابلو از نوع زير چيني -۶-۱ شكل

 

  كات اوت فيوز و برقگيرنصب نحوه ٤-٥-١

  پست هوايي نصب شده در وسط خط هوايي– الف

. نصب مي شوند )  ۷-۱  (شكل متري طبق    ۱۲ و بر روي پايه      ۷ متري نمره    ۴۴/۲ فيوز و برقگير بر روي دو عدد كنسول          اوت  كات
 اوت فيوز بر روي كنسول به طرف ترانسفورماتور و برقگير           كات.  ستقامت كنسول از دو تسمه فلزي استفاده مي شود       براي افزايش ا  

 مخصوصاستقرار كات اوت فيوز و برقگير بر روي كنسول با استفاده از براكت هاي                 .  مي گردددر سمت بيروني كنسول نصب       
 درجه نسبت به امتداد قايم نصب        ۲۰وز، كات اوت فيوزها با زاويه        جهت تسهيل در نصب و جداسازي لينك في       .  انجام مي گيرد 

 متر در نظر گرفته     ۲۵/۱ و   ۱ مقره ها و انتهاي پايه خط بايستي به ترتيب          ازفاصله محل نصب برقگير و كات اوت فيوز         .  مي گردند
 . شود

ارتباط .   شده است  دادهوسط خط نشان    نحوه اتصال خط اصلي به كات اوت فيوز و برقگير در پست هاي هوايي               )  ۷-۱( شكل   در
آلومينيمي در طرف خط    )  گيره هات الين  ( گيره قابل قطع تحت ولتاژ       و  ACSR-۳۵خط با كات اوت فيوز و برقگير توسط سيم          

 آرمورد يا آلومينيم    سيمجهت تقويت محل اتصال به هادي خط برروي گيره هات الين و هادي خط يك رشته                  .   گردد ميبرقرار  
  .مي شودپيچانده 

 . به برقگير وصل مي گردد۵۰ كابلشويشده و با منشعب  نيز توسط يك كلمپ پيچي شكافدار از سيم كات اوت فيوز برقگير سيم
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 تجهيز كد شرح

 ۱ تابلو

 ۲  سانتي۴ سفال آجر

 ۳  دو تيشه داغونسنگ

 ۴ ۳۰۰ با عيار بتون

 ۵ ۱۰ پوليكا نمره لوله
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  و برقگير در پست هاي هوايي نصب شده در وسط خطفيوز نحوه نصب كات اوت -۷-۱ شكل

 
  پست هاي هوايي نصب شده در انتهاي خط هوايي-ب

 سيم خط به برقگير استفاده      اتصال محل استقرار برقگير در امتداد خط مي باشد و از كلمپ انتهايي موجود جهت                 پست ها اين   در
 حالت الف بوده و براي استقرار كات اوت فيوز از يك عدد كنسول كه              مشابهجزييات نصب كات اوت فيوزها در اين حالت        .  مي شود

 خط اصلي به    اتصالجزييات مربوط به نحوه     )  ۸-۱(در شكل   .  ب مي گردد استفاده مي شود    زير كنسول خط نص    متريبا فاصله يك    
 .كات اوت فيوز و برقگير نشان داده شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  و برقگير در پست هاي هوايي نصب شده در انتهاي خطفيوز نحوه نصب كات اوت -۸-۱ شكل
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 تجهيز كد شرح

 ۱  با تسمه۷ نمره متري ۴۴/۲ كنسول

 ۲ ۱۴× ۳۵۰ و مهره پيچ

 ۳ ۴۰×۱۰ و مهره پيچ

 ۴  فيوز كات اوت

 ۵  كات اوت فيوزبراكت

 ۶ برقگير

 ۷  برقگيربراكت

 ۸ آلومينيومي هات الين گيره

 ACSR ۹-۳۵ سيم

 ۱۰ ار پيچي شكاف دكلمپ

 ۱۱ ۵۰ بي متال كابلشوي

 تجهيز كد شرح

 ۱  با تسمه۷ نمره متري ۴۴/۲ كنسول

 ۲ ۱۴× ۳۵۰ و مهره پيچ

 ۳ ۴۰×۱۰ و مهره پيچ

 ۴   فيوزكات اوت

 ۵ فيوز كات اوت براكت

 ۶ برقگير

 ۷  برقگيربراكت

 ۸ آلومينيمي هات الين گيره

 ACSR ۹-۳۵ سيم

 ۱۰ ۵۰ بي متال كابلشوي

 ۱۱  انتهاييكلمپ

 ۱۲  اصلي خطسيم
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 قدرت كات اوت فيوز به ترانسفورماتور اتصال نحوه ٥-٥-١

 بين كات اوت فيوز و ترانسفورماتور با استفاده از          ارتباط.  به ترانسفورماتور قدرت وصل مي گردد    )  ۹-۱( اوت فيوز طبق شكل      كات
 .   برقرار مي شود۵۰ مربع و كابلشوي مسي نمره ميليمتر ۵۰سيم مسي با سطح مقطع 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 قدرتر  نحوه اتصال كات اوت فيوز و ترانسفورماتو-۹-۱ شكل

 

  برقگير به زميناتصال نحوه ٦-٥-١

اين كابل به   .   ميليمتر مربع استفاده مي شود    ۵۰ سطح مقطع    با اتصال نقطه نوترال برقگير به زمين از كابل مسي تك رشته              جهت
وسط  ت نيزبرقگيرهاي كناري   .   برقگير فاز وسط، لخت شده و به طور مستقيم به آن وصل مي گردد               از سانتيمتري   ۳۵ الي   ۳۰فاصله  

 بست شكافدار و دوپيچه مسي به قسمت         توسط ميليمتر مربع به يكديگر متصل و در عين حال            ۵۰سيم مسي لخت با سطح مقطع       
 . اتصال نقطه نوترال برقگير به زمين نشان داده شده استنحوه) ۱۰-۱(در شكل . لخت شده كابل اتصال داده مي شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1

3
2

 

 تجهيز كد شرح

 ۱  فيوزكات اوت

 ۲ ۵۰ نمره سيم

 ۳ ۵۰ كابلشوي
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  به سيستم زمينبرقگير نحوه اتصال نقطه نوترال -۱۰-۱ شكل

 

  كابل ترانسفورماتور به تابلواتصال نحوه ٧-٥-١

كابل متناسب با قدرت ترانسفورماتور طبق جدول       .   داده شده است   نشاننحوه ارتباط كابل ترانسفورماتور به تابلو       )  ۱۱-۱( شكل   در
 برداشته شده و به     سانيتمتر  ۳۰ ترانسفورماتور پوسته كابل به اندازه        جهت اتصال كابل به   .   انتخاب مي گردد  متر  ۱۲به طول   )  ۱-۱(

 آرايش رشته هاي كابل توسط شمش مسي، اتصال بين كابل و             وپس از پرس كابلشوي مسي       .  اندازه عمق كابلشو لخت مي گردد     
 .مي شودبوشينگ هاي ترانسفورماتور برقرار 

 وارد شدن وزن كابل بر روي بوشينگ ترانسفورماتور نيز            ازنه اي باشد كه     اتصال كابل در قسمت باالي پايه بايد به گو           نحوه
 خانه  تك سانتيمتر باالتر از سطح بوشينگ، بر روي پايه ها توسط راك               ۲۰ است كه كابل حدود       بهتربدين منظور   .  جلوگيري كند 

اخل زمين مي باشد از زير زمين وارد سكوي بتوني  دآن سانتيمتر ۳۰متري كه ۳كابل مذكور پس از عبور از لوله گالوانيزه       .  مستقر گردد 
 ورود  ازبراي جلوگيري   .   مناسب بوسيله كابلشو روي كليد اصلي و شينه نول محكم مي گردد            آرايششده و با رعايت ترتيب فازها و         

 . گرددمحكمنيرو و فشار به كليد و شينه نول، بايستي كابل توسط بست هاي مناسب به تابلو 

مستقر شده باشد، كابل از محل سكو و توسط دريچه هاي          )  ترانسفورماتورهمانند سكوي   (ابلو برروي سكوي فلزي      صورتي كه ت   در
 به تابلو به سكوي تابلو محكم وروددر اين حالت كابل بايستي در چند نقطه قبل از        .   به داخل تابلو برده مي  شود     تابلوتعبيه شده برروي    

 .نشودشده تا وزن آن به كليد اصلي وارد 
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 تجهيز كد شرح

 ۱ ۵۰ مقطع تك رشته با كابل

 ۲  ميليمتر۵۰ با مقطع ترانسفورماتور مسي اتصال بدنه سيم

 ۳  پيچهدوف دار  مسي شكابست

 ۴  ترانسفورماتورسكوي

 ۵ برقگير
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  ضعيففشار نحوه ارتباط كابل ترانسفورماتور به تابلوي -۱۱-۱ شكل

 

  فيدرهاي خروجي تابلو با شبكه فشار ضعيف ارتباط نحوه ٨-٥-١

  تابلو تا اولين پايه شبكه فشار ضعيف هوايي كشيده شده          از بين پست هوايي و شبكه فشار ضعيف توسط كابل مناسب كه              ارتباط
 .  گرددبرقرار مي

 سانتيمتر برداشته و هر كدام از        ۳۰ الي   ۲۵ كابل را به اندازه       پوسته اتصال فيدر به كليدهاي قدرت در داخل تابلو، ابتدا             جهت
.  تابلو بسته مي شود   داخلكابل بعد از پرس نمودن كابلشو به كليدهاي خروجي          .   با عمق كابلشو لخت مي شود     متناسبرشته هاي كابل   

 . بست هاي مناسب به بدنه تابلو محكم مي گرددتوسطجلوگيري از اعمال نيرو به كليد، كابل در درون تابلو براي 

بعد از عبور كابل از داخل لوله        .   سانيتمتري زمين دفن مي شود    ۷۰ در فاصله بين تابلو تا اولين پايه فشار ضعيف، در عمق               كابل
 به شبكه هوايي متصل ضعيفانتيمتر آن در زمين فرورفته در اولين پايه از شبكه فشار  س۳۰ متر كه   ۳ به طول    اينچي  ۴ يا   ۲گالوانيزه  
 سانتيمتري راس تير باال     ۶۰ الي   ۳۰ بعد از خروج از لوله تا        كابل.  اين لوله توسط بست هاي مناسب به پايه محكم مي شود         .  مي گردد

 به شبكه فشار ضعيف اتصال فاز روشنايي معابر نصب مي گردد، آماده  سر كابل مناسب كه در پهلوي تير و مقابلازبرده شده و با عبور 
 .مي شود
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 تجهيز كد شرح

 ۱  هوايي ترانسفورماتور

 ۲  سانتيمتر۵ مسي به طول شمش

 ۳  مسيكابلشو

 ۴ كابل

 ۵  تك خانهراك

 ۶  متر۳ به طول اينچ ۵-۳ گالوانيزه لوله

 ۷  يا كربيبست

 ۸ تابلو

 ۹  تابلوسكوي
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 سانتيمتر  ۱۰ سانيتمتر برداشته و روكش هر رشته به اندازه          ۹۰  اندازه اتصال كابل به شبكه فشار ضعيف، ابتدا پوسته كابل به            براي
در .   مي گردد متصلكابل به شبكه فشار ضعيف        رعايت آرايش فازها، توسط كلمپ دوپيچه مسي متناسب با             بالخت شده و سپس      

 .  فشار ضعيف نشان داده شده استشبكهنحوه برقراري ارتباط تابلوي فشار ضعيف پست هوايي با ) ۱۲-۱(شكل 

 امكان پذير نباشد استفاده از كابل هوايي جهت اتصال به           كابل به ذكر است تنها در صورتي كه اجراي حفاري جهت تعبيه               الزم
 خود  كابل ارتباط هوايي بايستي از براكت هاي نصب شده برروي پايه هاي پست هوايي و يا از                    جهت.  يي مجاز مي باشد  شبكه هوا 

 .نگهدار استفاده نمود

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  خروجي به شبكه فشار ضعيففيدرهاي نحوه اتصال -۱۲-۱ شكل
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 تجهيز كد شرح

 ۱  كابلبا مسي متناسب كابلشو

 ۲  يا گلندبست

 PVC ۳ خشك با عايق كابل

 ۴  سه مترياينچي ۴-۳ گالوانيزه لوله

 ۵  يا كربيبست

 ۶  تك خانهراك

 ۷  مسي دو پيچهكلمپ
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  زمين الكتريكي و حفاظتي پست هوايياتصال سيستم ٩-٥-١

  مشخصات سيستم زمين حفاظتي -الف

سيستم زمين  .   فشار متوسط به زمين حفاظتي متصل مي شود       تجهيزات اتصال نقطه نوترال برقگيرها و بدنه ترانسفورماتور و          كابل
 زمين  اتصالعمق چاله متناسب با شرايط زمين طوري انتخاب مي گردد كه مقاومت             .   داده شده است  نشان)  ۱۳-۱(حفاظتي در شكل    

 . اهم باشد۲ي كمتر از حفاظت
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  جزييات اجرايي چاه زمين حفاظتي-۱۳-۱ شكل

 
  مشخصات سيستم زمين الكتريكي -ب

. استفاده مي شود )  ۱۴-۱( شكل   بق نقطه نوترال به زمين در شبكه هوايي فشار ضعيف از سيستم زمين ميله اي ط                 اتصال  جهت
در برخي از مواقع به جاي ميله كوبيده شده در          .  نباشد ميليمتر كمتر    ۱۶   متر و قطر آن از     ۵۴/۲ بيشتر از    بايستطول اين ميله مي   

 .  متر دفن شده باشد استفاده نمود۳۰ متري زمين به طول ۴۵/۰ كه در عمق ميليمتر ۴ از سيم لخت با قطر حداقل توانزمين مي

 كابل اتصال زمين الكتريكي     عبورآن جهت    كه قطر لوله فلزي كابل فشار ضعيف بزرگتر در نظر گرفته شود مي توان از                صورتي  در
 زمين بايستي به  گونه اي  باشد كه مقاومت اتصال زمين الكتريكي             شرايطكيفيت اجرا و عمق چاه متناسب با         .  نيز استفاده نمود  

متر در صورتيكه طول خط ك    .  شوند  متري نصب مي   ۴۰۰ طول خط فشار ضعيف و در فواصل         در  ها اين ميله .  گردد اهم   ۵كمتر از   
 . نصب گرددبايست  متر باشد حداقل دو ميله در ابتدا و انتهاي خط مي۴۰۰ از

 

 جهيزت كد شرح

 ۱  سه مترياينچ ۵/۱ گالوانيزه لوله

 2mm ۵۰ ×۱ ۲ كابل

 ۳  مسي دو پيچهكلمپ

 2mm ۵۰ ۴ مسي سيم

 H×۱۰۰×۱۰۰ ۵ زمين چاه

 ۶ نمك-ذغال – خاك مخلوط

 2cm۵۰×۵۰ ۷ مسي صفحه
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  جزييات چاه زمين الكتريكي-۱۴-۱ شكل
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 تجهيز كد شرح

 ۱  هات الينگيره

 2mm ۵۰ ×۱ ۲ كابل

 ۳  سه مترياينچ ۵/۱ گالوانيزه لوله

 ۴  مسي دو پيچهكلمپ

 ۵  ارتميله
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1-  

   دومفصل -2

 زمینی پست های
 

 مقدمه
 سیستم زمین پست های زمینی مورد بررسی قرار می گیرد و و این فصل، کلیات طراحی و ساخت و همچنین معماری، تاسیسات    در

 . آنها تشریح می گرددازدستورالعمل های نصب و بهره برداری 

 

 کاربرد دامنه 2-1

 .  کیلوولت می باشد33 و 20ی  کاربرد مباحث این فصل، پست های توزیع زمیندامنه

 

 تعاریف 2-2

 الکتریکی تجهیزات 2-2-1

 توزیع و مصرف انرژی الکتریکی به کار می روند، تجهیزات الکتریکی            انتقال، کـه برای مقاصدی از قبیل تولید، تبدیل،          تجهیزاتـی 
 .نامیده می شوند

 

 1شینه 2-2-2

 .شترک برای چند مدار نصب می گردد یک اتصال مایجاد یک پست، شینه قطعه ای فلزی می باشد که به منظور در

 

 کردن زمین 2-2-3

 یا تجهیز به زمین یا یک بدنه فلزی به اندازه کافی بزرگ که می تواند                الکتریکی است از اتصال عمدی یا اتفاقی یک مدار          عـبارت 
 .  زمین فرض شودصورتبه 

                                                                                                                                                                           
1 - Bus Bar 



  کیلوولت 33 و 20 توزیع هوایی و زمینی پست های و اجرایی  فنی، عمومیمشخصات
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 شده زمین 2-2-4

 و همچنین نگهداشتن پتانسیل آن در حدود پتانسیل          برگشت زمین  مدار سیـستم یا مدار یا وسیله ای که به منظور ایجاد یک              یـک 
 . استشدهزمین، به زمین متصل 

 

 زمین جریان 2-2-5

 . که به زمین وارد و یا از زمین خارج می گرددجریانی

 

 زمین الکترود 2-2-6

  شده و دارای تماس الکتریکی با زمین باشد الکترود زمین          دفن هـادی  کـه در یـک محـیط هـادی خاص مانند بتون یا ذغال                   بـه 
 .اطالق گردد

 

 زمین هادی 2-2-7

 و یک الکترود    دستگاه را بین یک نقطه خاص از یک سیستم یا           رسانا اسـت کـه یـک مسیر رسانا یا قسمتی از یک مسیر               هـادی   
 . زمین فراهم می کند

 

  زمین شبکه 2-2-8

ی اجزای   پیوسته و زمین شده است که یک زمین مشترک برا          هم سیـستم متـشکل از الکتـرودهای زمـین بـا اتـصاالت به                یـک 
 . می آوردبوجودالکتریکی و اسکلت های فلزی 

 

  زمین مقاومت 2-2-9

 . زمین نامیده می شودمقاومت الکتریکی موجود بین الکترود زمین و زمین، مقاومت
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 1(EPR) زمین پتانسیل افزایش 2-2-10

 . می شود پیدا می کند که به عنوان پتانسیل صفر در نظر گرفتهنقطه ای ولتاژی است که شبکه زمین یک پست نسبت به حداکثر

 

 تماس ولتاژ 2-2-11

برابر حداکثر  ( سطح زمین که در فاصله ای حدود یک متر از هم             از اختالف پتانسیل بین یک سازه فلزی زمین شده و یک نقطه             به
 .قرار دارند، ولتاژ تماس اطالق می گردد) استفاصله دسترسی افقی 

 

 گام ولتاژ 2-2-12

 .از یکدیگرگویند) حدود یک متر فرض می شود( گام یک با فاصله  اختالف پتانسیل دو نقطه روی سطح زمینبه

 

 مستقیم زمین 2-2-13

 . امپدانسی در مسیر آن قرار نگرفته باشد را زمین مستقیم گویندگونهزمین کردن از طریق یک اتصال زمین مناسب که هیچ 

 

  نشدهزمین سیستم 2-2-14

نداشته باشد  ) دازه گیری ولتاژ یا وسایل امپدانس باالی دیگر        وسایل ان  طریقجز از   (سیستمی که هیچ گونه اتصال تعمدی به زمین         
 .  نشده گویندزمینرا سیستم 

 

 روشنایی شدت 2-2-15

 . روشنایی گویندشدت شار نوری که روی یک سطح پراکنده شده است را چگالی

 لومن 2-2-16

 . واحد بین المللی شارنوری استلومن

 

                                                                                                                                                                           
1 - Earth Potential Rise 
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 لوکس 2-2-17

لوکس .  سطحی به مساحت یک متر مربع گسترده شده است می باشد           رویبر لوکس برابر با روشنایی به میزان یک لومن که           یـک 
 . واحد شدت روشنایی است

 

 بتون 2-2-18

 . آب، با و یا بدون مواد افزودنی را بتون گویندو سیمان با سنگدانه های ریز، سنگدانه های درشت مخلوط

 

 تندان 2-2-19

از چنین عناصری که جهت انتقال پیش تنش به بتون به  یا یک گروه رشته، عناصـر فوالدی نظیر سیم، کابل، میلگرد، میله یا        بـه 
 . اطالق می گرددتندانکار می رود 

 

 مسلح بتون 2-2-20

 غیر پیش تنیده به مقداری حداقل برابر با مقادیر از پیش تعیین شده را               آرماتور سـاختمانی مـسلح با تندان های پیش تنیده یا            بـتون 
 .گویند

 

  مسلحغیر بتون 2-2-21

 . حداقل مقدار مشخص شده برای بتون مسلح را بتون غیر مسلح گویندازور یا دارای آرماتوری کمتر  ساختمانی بدون آرماتبتون

 

 ساختمانی بتون 2-2-22

 . بتون مسلح و غیر مسلح را بتون ساختمانی گویندجمله بتون های مورد استفاده برای اهداف سازه ای از کلیه

 

 تنش 2-2-23

 .  نیرو بر واحد سطح را تنش گویندشدت
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 خاموت 2-2-24

 .  در یک عضو ساختمانی به کار می رود، خاموت نامیده می شودپیچشی که جهت مقاومت در برابر تنش های برشی و وریآرمات

 

  توزیع زمینیپست های کلیات 2-3

 تقسیم بندی  2 داخلی و 1 و همچنین نوع طراحی به دو دسته بیرونی        آنها توزیـع زمینی براساس مکان استقرار تجهیزات         پـست هـای   
 . می شوند

 

  بیرونیتوزیع  هایپست 2-3-1

 . قرار دارند و به طور کلی به دو دسته به شرح ذیل تقسیم  می شوندباز پست های توزیع بیرونی تاسیسات الکتریکی در محیط در

  طراحی بازبا توزیع بیرونی پست های -الف

 . قرار دارندهوا معرض  تجهیزات آن در برابر تماس مستقیم به طور کامل حفاظت نشده اند و مستقیما درکه تاسیساتی 

  طراحی بستهبا توزیع بیرونی پست های -ب

 . شده اندمحافظت در برابر تماس مستقیم دارای حفاظت کامل می باشند و نیز از تماس مستقیم با هوا که تاسیساتی 

 

  داخلیتوزیع پست های 2-3-2

اشته و تجهیزات آنها در برابر آب و هوا          یا اتاق قرار د    سـاختمان  پـست هـای توزیـع داخلـی، تاسیـسات الکتریکـی درون یـک                 در
 . کلی این پست ها به دو دسته به شرح ذیل تقسیم  می شوندطوربه . محافظت می گردند

  طراحی بازبا توزیع داخلی پست های -الف

 . تجهیزات آنها در برابر تماس مستقیم به طور کامل حفاظت نشده اندکه تاسیساتی 

  بستهاحیطر توزیع داخلی با پست های -ب

 .  تجهیزات آنها در برابر تماس مستقیم دارای حفاظت کامل می باشندکه تاسیساتی 

 

                                                                                                                                                                           
1 - Outdoor 
2 - Indoor 
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  اصلی پست های توزیع زمینیالکتریکی تجهیزات 2-4

 )3رجوع شود به فصل ( ترانسفورماتور -الف

 )4رجوع شود به فصل ( تابلوهای فشار متوسط -ب

 )4رجوع شود به فصل ( تابلوهای فشار ضعیف -ج

 33 و   20 و زمینی    هوایی نشریه مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط توزیع          7رجـوع شود به فصل      ( و مـتعلقات آن      بـل کا -د
 )کیلوولت

 

 اقلیمی آب و هوایی و شرایط مختلف انواع 2-5

ه نظر   و باران، از دو نقط     برف و هوایی و شرایط اقلیمی ناحیه مورد نظر، به  ویژه درجه حرارت محیط و میزان بارش                   آب  وضعیت
تقسیم بندی  )  1-2(در جدول   .   داخل آن حایز اهمیت می باشد     فضایمعماری و مشخصات فنی ساختمان پست، تهویه و خنک سازی          
 .نواحی مختلف کشور با انواع آب و هوای مربوطه درج شده است

  تقسیم بندی نواحی آب و هوایی کشور-1-2 جدول

  و هواییآب نوع  کشوراز نواحی توضیحات

 درجه  50 کم بارندگی سالیانه و حداکثر دمای             میزان
  در تابستانسانتیگراد

  و خشکگرم  قابل توجهی از نواحی مرکزی و جنوبیبخش

همراه با بارندگی های   )  شرجی( و هوای گرم و مرطوب       آب
  سیل آسا در برخی از ایام سالموسمی

 وسیعی از نواحی جنوب و جنوب غربی به ویژه               بخش
  مجاور دریامناطق

  و مرطوبگرم

 حداکثر میلیمتر و     500 بارندگی سالیانه حداکثر       متوسط
  متر5/0ارتفاع بارش برف 

 معتدل  از نواحی کشوربخشی

  و مرطوبمعتدل خزر شمالی ایران و استان های ساحلی مجاور دریای نواحی  میلیمتر1000 بارندگی سالیانه باالتر از متوسط

  متر5/0ف بیشتر از  طوالنی با ارتفاع برهای زمستان

 عمده ای از نواحی مرتفع شمال غربی، شمال           بخش های
 و مناطق کوهستانی یا شهرهای مرتفع واقع بر دامنه شرقی

 رشته کوه های مرکزی و غربی

 برف خیز و سرد
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  معیارهای فنی پست های توزیع زمینیو مشخصات 2-6

  و محل پستزمین  2-6-1

 بررسی کاملی برروی عواملی که به نوعی در انتخاب زمین بایستیث یک پست  دسـتیابی بـه یک زمین مناسب برای احدا   جهـت 
 ارتباط با شبکه، محیطی،برای انتخاب زمین و احداث پست بایستی مالحظات فنی، اقتصادی، زیست         .  گیرد انجامپست موثر می باشند     

 . به شرح ذیل می باشد از این مالحظاتبرخی. در نظر گرفته شود... ، مسطح بودن زمین و  امکان دسترسی

 مسایل اقتصادی و اجرایی     بهینه سازی،البته تامین این نیاز بنا به مسایلی از قبیل           ( در نزدیکی مراکز مصرف باشد        حتی االمکان  -
 را غیرممکن   پست وجود داشته باشد که نصب       فیزیکی   یا و الکتریکی   های ممنوعیت   این محل ها  دراحتمال دارد   .  اغلب مشکل است  

 ).ه و یا در طراحی آن تاثیرگذار باشدساخت

 . شیب و حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی مناسب باشدنظر از -

 . نزدیک باشدنگهداری به جاده های اصلی جهت دسترسی به تجهیزات و پرسنل مورد نیاز تعمیرات و حتی االمکان -

می شود که متناسب با شرایط یک طرح از سه طرح ذیل  باعث دسترس مانند کمبود زمین، مشخصات زمین موجود و قابل عواملی
 . گرفته شودنظربرای ساختمان پست در 

  استاندارد یک طبقهطرح های -الف

در .  یک طبقه استفاده می شود     استاندارد کـه تهیه زمین با وسعت کافی و شرایط مناسب امکان پذیر است از طرح های                  مـواردی  در
 متر مربع 57 متر مربع و پست های دارای دو ترانسفورماتور 33 ترانسفورماتور دارای یک    اسـتاندارد موجـود، مـساحت پـست هـای         

 .می باشد

  استاندارد دو طبقهطرح های -ب

 استاندارد دو طبقه طرح های که قیمت زمین باالست و یا انتخاب قطعات کوچک برای احداث پست مناسب است، از                مواردی برای
 متر مربع و برای پست های 21 پست های با یک ترانسفورماتور جهتمورد نیاز در این پست ها      مـساحت زمین    . اسـتفاده مـی شـود     

 .  متر مربع است31دارای دو ترانسفورماتور 

  ویژهپست های -ج

 صورت غیر استاندارد باشد از      به کـه زمـین موجود برای احداث پست در دسترس نباشد و یا اینکه شکل و ابعاد زمین                    مـواردی  در
 . های ویژه استفاده می شودپست 

 از  عبارت دارند که اثر عمده ای بر انتخاب محل پست          پارامترهایی . مـتعددی در انـتخاب محـل پست موثر می باشند           پارامتـرهای 
 .مواردی به شرح ذیل می باشند

  خارجی مثل آلودگی ها و شرایط جویعوامل اثر -

 جانبی های  از نظر استقرار ساختمانپست وضعیت -

  زیرزمینیهای آب سطح -
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 .)…درجه حرارت، ارتفاع، باد، باران و  (محیطی شرایط -

 زمین قیمت -

  و راه های ارتباطی منتهی به پستدسترسی جاده های -

 

  توزیع زمینیپست های ساختمان 2-6-2

 33 و 20 های توزیع  و ضوابط فنی پست  معیارها" با استاندارد    مطابق طـور کلی معماری، بنا و سازه ساختمان پست می بایست             بـه 
 باید به گونه ای طراحی شود که الکتریکیدر پست های توزیع زمینی ناحیه بهره برداری  .  گردد طراحی "1382 - توانیر زمینیکـیلوولت   

ر  استفاده برای دیوارها، سقف و کف، در صورت امکان باید به گونه ای باشد که د       موردمواد  . ورود آب و میـزان مـیعان به حداقل برسد         
 برای جلوگیری از اثرات نشت یا میعانات که بر          الزمچنانچه این امر امکان پذیر نباشد، باید اقدامات         .  نفوذ یا نشت آب آسیب نبیند      اثـر 

 . گیردصورتایمنی بهره برداری تاثیرگذار است 

تریکی ناشی از خطا در نظر       داخلی ایجاد شده توسط یک قوس الک       فشار طراحـی ساختمان باید بارگذاری مکانیکی مورد نظر و           در
 گردند تا   طراحی کـه در پـست خطـوط لـوله و تجهیزات دیگر موجود باشند، این تجهیزات باید به گونه ای                      صـورتی در  . گـرفته شـود   

 .تاسیسات الکتریکی را حتی در مواقع خرابی تحت تاثیر قرار ندهند

ارت محیط برای تهویه طبیعی در شرایط عادی مناسب باشد و            درجه حر  نظر پست ها باید به گونه ای طراحی گردد که از            ساختمان
با این وجود   .  باشد شده بهتـر در شرایط آب و هوایی گرم، استفاده از هواکش برقی نیز در آنها پیش بینی                   تهـویه در عـین حـال بـرای        

طوری که ساختمان پست از این       ساختمان به شمار می رود، به        اقلیمیمیـزان ریزش برف و باران عامل موثرتری در تعیین مشخصات            
 هوای آن   عبور مقابل نفوذ آب باران و برف با هر شدت و مقداری مقاوم باشد و از طرف دیگر مجاری                    درجهـت بایـد از یـک طـرف          

 پست  می بایست مد نظر قرار گیرد به      مختلفمالحظاتی که در طراحی قسمت های       . همـواره بـرای تهـویه طبیعـی پست گشوده باشد          
 .می باشدشرح ذیل 

 

  دیوارهامشخصات  2-6-2-1

همچنین ساختمان باید دارای استقامت     .  برابر شرایط محیطی باشند    در سـاختمان بایـد دارای استقامت مکانیکی کافی          دیـوارهای 
  لوله ها یا سیستم های     عبور.  بارهـای اسـتاتیکی و دینامیکی ناشی از بهره برداری عادی تاسیسات را داشته باشد               تمـام کافـی در برابـر      

 .دهدسیم کشی نباید سالمت سازه دیوارها را تحت تاثیر قرار 

 

 پنجره ها 2-6-2-2

این ویژگی با رعایت یک یا چند       .  حیوانات موذی به سختی صورت گیرد      و باید به گونه ای طراحی گردد که ورود اشیاء           پنجـره هـا   
 . محقق می گرددزیرمورد از موارد 
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 . مواد نشکن ساخته شوداز پنجره - 

 .تور پوشانده شود با پنجره -

 . متر باالتر از سطح دسترسی قرار داده شود8/1 پنجره حداقل پایینی لبه -

 . متر است احاطه گردد8/1 وسیله یک حصار خارجی که دارای حداقل ارتفاع به ساختمان -

 

 سقف  2-6-2-3

 . شرایط محیطی باشدتحمل ساختمان باید دارای استقامت مکانیکی کافی برای سقف

 

 کف 2-6-2-4

 . و دینامیکی را داشته باشداستاتیکیسطح و محکم بوده و قابلیت تحمل بارهای  باید مکف

 بهره برداری ناحیه 2-6-2-5

در طراحی این ناحیه بایستی نکات به شرح ذیل رعایت          .  فرار است  مسیرهای بهره برداری شامل راهروها، نواحی دسترسی و         ناحیه
 .گردد

 . جایی تجهیزات باشندجابه برای انجام کار، عملکرد تابلوهای قدرت و  نواحی دسترسی باید دارای ابعاد مناسبو راهروها -

 . متر باشد8/0 باید حداقل راهروها عرض -

 . متحرک که به درون راهروها باز می شوند، بایستی در جهت فرار بسته شوندقسمت های درب -

 . متر باشد5/0 دسترسی به پشت تا سیسات بسته باید حداقل راه های عرض -

 . و آسان برای پرسنل باید فراهم گرددایمن دسترسی -

 . متر بیشتر نشود20 مسیر فرار تا در از طول که  به گونه ای قرار داده شوندباید خروجی ها -

 . متر بیشتر نشود، تعبیه یک خروجی کافی می باشد10 طول راهرو از که درصورتی -

 . استخروجی های اضطراری در مسیرهای فرار مجاز  دایمی یا تجهیزات مشابه به عنوان نردبان  تعبیه -

 .ندارنددرهای دسترسی داخلی نیازی به تجهیز توسط قفل .  به قفل مجهز باشندی  بایستدسترسی درهای -

 بودن آن توسط ضامن یا      لقفراری بایستی به گونه ای باشد که امکان باز کردن درها از داخل پست حتی با                 ضط ا درهای  طراحی  -
 . متر باشد75/0 و 2 به ترتیب ی  بایستطراریضاحداقل ارتفاع و عرض درهای . مشابه امکان پذیر باشدوسیله 

  ساختمان پستبر محیطی منطقه شرایط تاثیر 2-6-2-6

 آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد نظر برای احداث            شرایط تعیـین مشخصه های ساختمانی یک پست توجه به           بـرای 
 .  مد نظر قرار دادپست شرایط اقلیمی مختلف می توان پارامترهای مختلفی را به شرح زیر در طراحی بنای یبرا. پست ضروری است
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  آب و هوای گرم و خشکبرای -الف

  ساخت سقف بنا به صورت مسطح یا گنبدیو طراحی -

  دیوارها تا حد امکان ضخامت افزایش -

 وچک و همراه با سایبان و پنجره های اطراف تا حد امکان کروزنه ها طراحی -

  مصالح دارای درجه جذب ضعیف حرارتاز استفاده -

  روی بنابر ساختمان به منظور حداقل نمودن تابش نور خورشید گیری جهت -

  آب و هوای گرم و مرطوب برای -ب

  بنا از نوع شیب دار یا عادی متناسب با بافت معماری شهرسقف طراحی -

  دیوارهاضخامت کاهش -

 ها  سایبان و پنجره های مشبک در ورودیکارگیری به  -

  تا حد امکان جهت تهویه و گردش مناسب هواپالن سادگی -

  اطراف ساختماندر سرپوشیده و سایه ساز های  ایواناز استفاده -

  آب و هوای معتدل و مرطوببرای -ج

  باران  دفع سریع آب ناشی از ریزش برف ومنظور به دار  به صورت شیبسقف طراحی -

  بزرگ و سرتاسری امکان تا حد پنجره ها طراحی -

  در مقابل رطوبت زمین مناسب عایق کاری -

 امکان مصالح سبک و بومی همچون سفال و حصیر در پوشش سقف و تیغه های جداکننده تا حد از استفاده -

  آب و هوای سرد و خشکبرای -د

  ساختمان از نوع شیبدارسقف طراحی -

  ساختمان به منظور حداکثر نمودن تابش نور خورشید به بدنه ساختمانگیری جهت -

  دیوارها تا حد امکانضخامت افزایش -

 
 
 
 
 

  و انتخاب مشخصه های ساختمان پستطراحی مراحل 2-6-2-7

 . مشخصه اصلی پست به ترتیب زیر تعیین می شودقبلی، توجه به مطالب مقدماتی ارایه شده در بخش های با

 ت تکی یا دوتایی نظر ظرفیاز -الف
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  نظر وسعت یک طبقه، دو طبقه یا ویژهاز -ب

 )سقف عادی یا سقف شیب دار( نظر شرایط اقلیمی از -ج

  نظر فضای کابل کشی کف کانال یا کف نیم طبقهاز -د

 پست،   مورد نظر برای   گزینه مشخصه های اصلی در صورتی که پست مورد نظر از نوع استاندارد باشد با انتخاب                   تعیین از   پس
 کیلوولت  20 جلد دوم استاندارد اجرایی پست های توزیع زمینی          استانداردبایستی نقشه های اجرایی مربوط به آن مطابق با نقشه های           

 باشد، باید پالن    ویژهدر صورتی که پست مورد نظر به دالیلی از جمله مشخصات زمین قابل دسترس از نوع                  .  شودتوانیر پیاده سازی   
 آماده گردیده و طرح ساختمان توسط مهندسین سازه و            ساختمانیت و نوع کف و سقف آن و نیز جزییات اجرایی              جانمایی تجهیزا 

 منظور  به.  استفاده نمود )  1-2(برای این منظور می توان از نمودار تعیین مشخصه های پست شکل             .  گیردمعماری مورد بررسی قرار     
 که برای این تجهیزات در نظر گرفته شده         استانداردیی، می توان از بلوک های     سهولت در جانمایی تجهیزات در داخل پست های زمین       

 در  ویژه مختلف قرار گرفتن آنها در طرح های استاندارد یک طبقه، دو طبقه و طرح های               ترکیب هایاین بلوک ها و    .  است استفاده نمود  
 .آمده است) 6-2(الی ) 2-2(شکل های 
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  نمودار مسیر تعیین مشخصه های پست-1-2 شکل

شرایط آب و هوایی سرد یا 
 معتدل یا مرطوب

امکان توسعه و افزایش 
ترانسفورماتور وجود دارد؟

دوتاییپست پست تکی  

زمین قابل دسترس با 
 ابعاد استاندارد بزرگ 

زمین استاندارد با ابعاد
 کوچک

زمین قابل دسترس غیر
 استاندارد

 پست ویژه پست دو طبقه پست یک طبقه

رد یا شرایط آب و هوایی س
 معتدل و مرطوب

شرایط آب و هوایی گرم و
 مرطوب یا معتدل

شرایط آب و هوایی گرم و
 خشک

سقف عادی یا شیبدار سقف شیبدار  سقف عادی

 پست دو طبقه پست یک طبقه
 تابلوها در همکف

 پست دو طبقه
 ترانسفورماتور در همکف

به فضای باز برای گردش کابلنیاز سطح آب زیر زمینی باالست

 طبقه همکف کانال کابل طبقه همکف کانال کابل طبقه همکف نیم طبقه

 شروع

  مورد نظر از یکظرفیت
  بیشتر است؟مگاوات

بله بله بله

بله

بله

بله بله

خیر

خیر

خیر خیر

خیر خیر

خیر

بلهخیر

شرایط آب و هوایی سرد یا 
 معتدل یا مرطوب
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 کلیه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است
  بلوک تجهیزات اصلی پست و موقعیت استقرار آنها-2-2 شکل

 بلوک تابلوی فشار ضعیف

T1
 ترانسفورماتور اول

استقرار در پست تکی

 ترانسفورماتور دوم
استقرار در پست دوتایی

T2

M1
 تابلوهای فشار متوسط اول
استقرار در پست تکی

 تابلوهای فشار متوسط دوم
استقرار در پست دوتایی

M2

تابلوهای فشار متوسط

75

120

75

7520075

270

350

270

350

132/5 150

110

80

82/5 130

7/5-5

290

335

115

290

245

220

165

220

7/5-5 5

بلوک ترانسفورماتور
T

L1
 تابلوهای فشار ضعیف اول
استقرار در پست تکی

M

L

L2
 تابلوهای فشار ضعیف دوم
استقرار در پست دوتایی



  کیلوولت 33 و 20 توزیع هوایی و زمینی پست های و اجرایی  فنی، عمومیمشخصات

 

32

 

 
 

  ترکیب های بلوکی پست های استاندارد یک طبقه-3-2 شکل

 ترکیب جانمایی استاندارد
 پست یک طبقه دوتایی

 ترکیب جانمایی استاندارد
 پست یک طبقه تکی

T2

M1 L1

T2 T1

L2

L1

M2

M1
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 ندارد دو طبقه استاپست های ترکیب های بلوکی -4-2 شکل

ترکیب جانمایی استاندارد
پست های دوطبقه تکی

ترکیب جانمایی استاندارد
پست های دوطبقه دوتایی

T1

M1

L1

T2

T1

L2

L1

M1

M2
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  پست های ویژهبلوکی برخی ترکیب های -5-2 شکل

ترکیب جانمایی ویژه
پست کم عرض با طول زیاد

ترکیب جانمایی ویژه
پست نیمه فشرده

ترکیب جانمایی ویژه
پست با زمین دالبر

ترکیب جانمایی ویژه
تابلوهای دسترس از پشت

T1

M1

T2

M1

L1

L1

T1 M1
L1

T1

M1

L1
L1

M1

T2

ترکیب جانمایی ویژه
پست با زمین اریب
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  پست های دارای یک ترانسفورماتوربلوکی برخی ترکیب های -6-2 شکل

ترکیب جانمایی پست دوطبقه
 آرایش شماره یک

ترکیب جانمایی پست دوطبقه
 آرایش شماره دو

ترکیب جانمایی پست یک طبقه
 آرایش شماره یک

ترکیب جانمایی پست یک طبقه
 آرایش شماره دو

T1

L1M1

L1

M1

T2

T1

L1

M1

T1

L1

M1
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 . شرح ذیل ضروری استبهذکر چند نکته ) 6-2(الی ) 2-2( رابطه با شکل های در

 . میلیمتر استبرحسب اندازه ها -

 ولی همپوشانی هاشور    مجازهمپوشانی هاشورها   (د نزدیکی حریم یکی به بدنه دیگری مجاز است            تجهیزات تا ح   بلوک  تداخل  -
 ).یک تجهیز با بدنه تجهیز دیگر غیر مجاز است

 . میلیمتر برسد500 تا دیوار در صورت لزوم می تواند به ترانسفورماتور فاصله -

 .  آمپر است کیلوولت1250 مربوط به ظرفیت حداکثر ترانسفورماتور ابعاد -

 پست ظرفیت 2-6-3

 .  بارهای متصل به  آن می باشدبرآورد ظرفیت پست نیازمند تحلیل میزان تقاضا و تعیین

 

 تقاضا میزان 2-6-3-1

از آنجایی که .  برابر مقدار کلی بار غیر همزمان شبکه می باشدشبکه مقادیـر نامـی ظرفیت الکتریکی تجهیزات متصل به     مجمـوع 
 بهره برداری قرار    موردز ظرفیت نامی خود بهره برداری می شوند و پاره ای دیگر به صورت متناوب                 کمتر ا  ظرفیتیبعـضی تجهیـزات در      

 از کل بار متصل به شبکه می باشد و لذا مالحظات مربوط به              کمترمـی گیـرند، میزان تقاضای منتجه از منبع انرژی الکتریکی همیشه             
 درصد برای یک فرآیند دایم 100طور کلی بازه تنوع تداوم بارها از اندکی کمتر از  به  .  مورد نظر قرار گیرند    تحلیل ها تـنوع بـار باید در       

 .  جوشکاری تغییر می کندو درصد برای انواع فرآیندهای خاص مانند پرس 5 الی 2تا 

 

 پست و طراحی بار پیش بینی 2-6-3-2

 .رد گرفتن موارد ذیل انجام پذینظر پیش بینی بار و فرآیند طراحی می بایست با در اصوال

  اثر رشد مقادیر نامی در طول زمان-الف

 درصد در سال    1 تا   5/0 ازاین رشد ممکن است     .  اندکـی در میـزان تقاضای کیلووات در طول زمان مشاهده می گردد             رشـد  نـوعا 
 .باشد

  مانند تهویه مطبوعجدید اثر ناشی از نصب تجهیزات نو و بکارگیری تکنولوژی های -ب

  الکتریکیحرارتیگازی به منابع /ی نفتی اثر تبدیل منابع حرارت-ج

 .  کارآیی ذاتی سیستم، اقتصادی تر باشد صورت می گیردافزایش تبدیل هنگامی که تولید حرارت الکتریکی در اثر این

  مانند افزایش چگالی بار شبکه و غیرهنیستند انواع دیگر تغییرات که به آسانی قابل دسته بندی -د
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 پست تهویه 2-6-4

ترانسفورماتور بزرگترین منبع  .  درجه سانتیگراد فراتر نرود    40 آن از    درونید به گونه ای صورت گیرد که دمای هوای           پست با  تهویه
تجهیزات باید به .  دفع گرددپست پست توزیع به شمار می رود که گرمای ناشی از تلفات حرارتی آن  باید از فضای داخل                  درتولید گرما   

.  از لوله ها و کانال های تهویه، عمل تهویه آنها به طور مطلوب صورت گیرد         استفادهه بدون نیاز به     گـونه ای درون پـست قـرار گیرند ک         
 مربع به ازای هر کیلوولت آمپر از        سانتیمتر 20کل مساحت مفید هواکش نباید از       .  قابل اطمینان ترین نوع تهویه می باشد       طبیعیتهویه  

 24 دورهه پیک بار در تابستان اتفاق می افتد و وقتی که متوسط دمای بیرون در طی            ک مناطقیدر  . ظـرفیت ترانـسفورماتور کمتر باشد     
 یابد و یا باید وسایل کمکی انتقال حرارت نظیر          افزایش درجـه سانتیگراد فراتر رود، مساحت هواکش ها باید           30سـاعته در تابـستان از       

 تقریبا برابر  (مکعب فوت   3ی، تهویه باید توانایی جابه جایی حداقل        در صورت استفاده از تهویه اجبار     . گیردفـن هـا مـورد استفاده قرار         

 کانال های   ازهنگامی که   .  بـه ازای یک کیلوولت آمپر از ظرفیت ترانسفورماتور را داشته باشد            دقـیقه هـوا در هـر      )  متـر مکعـب    08/0
ست که مساحت این کانال ها به منظور غلبه بر      ا الزمعمـودی به منظور تهویه هوا از یک تجهیز به باالی ساختمان استفاده می گردد،                

 به  هستندخروجی هوا   /برای کانال هایی که دارای دریچه ورودی        .  فوق در نظر گرفته شود     مقادیرمقاومـت جـاری شدن هوا، بیشتر از         
 کانال تخلیه  موجب افزایش سرعت هوا درکاراین . مـنظور غلـبه بـر اصـطکاک هوا باید یک فن با تخلیه به سمت خارج نصب گردد         

 . باید دارای کابل و دو شاخه جهت تسهیل تعویض آن باشداستفن که برحسب نیاز تک فاز یا سه فاز . می گردد

 یا جونده به درون کانال ها باید از توری های مناسب در ورودی آنها               موذی منظور جلوگیری از ورود پرندگان، حشرات، جانوران         بـه 
 باید برطبق توان نامی ترانسفورماتور این است که فاصله دریچه خروجی هوا در سقف پست تا باالی           نکـته قابل توجه   . نمـود اسـتفاده   

تغییرات مساحت دریچه  هوا برحسب مقدار فاصله بین مرکز دریچه هوا            ) 7-2 (شکلدر نمودار   . ترانـسفورماتور مقداری مشخص باشد    
در این نمودار چند منحنی براساس .  گردیده استرسم) هاXمحور (پست  پست تا نصف ارتفاع ترانسفورماتور از کف فوقانیدر قسمت 

برای درک بهتر مطلب .  شده استرسم DIN 42500و DIN 42511، DIN 42503توان نامی ترانسفورماتور برطبق استانداردهای 
 .مراجعه شود) 8-2(به شکل 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .موجود است) 8-2 (شکل در هک h مساحت دریچه های هوا برحسب فاصله -7-2 شکل
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  و ترانسفورماتورهوا وضعیت ظاهری و محل قرارگرفتن دریچه های -8-2 شکل

 
 با استفاده از هواکش های برقی همراه با تعداد و ظرفیت        تهـویه  بارگـذاری مجـاز پـست در حالـت هـای تهـویه طبیعـی و                  میـزان 

 .مشخص گردیده است) 7-2(تا ) 2-2 (جداولهواکش های برقی در 

 از هواکش برقی و تعداد مورد       استفاده بودن ظرفیت ترانسفورماتور و شرایط اقلیمی بهره برداری آن می توان ضرورت              مشخص  با
الزم به ذکر است که مشخصات هواکش ها در         .  مشخص نمود )  7-2(تا  )  2-2  (جداولنیاز آن را برحسب مقادیر بارگذاری از روی          

 متر از سطح دریا نیز       1000  ازهمچنین برای ترانسفورماتورهای نصب شده در ارتفاعات باالتر           .  ارایه گردیده است  )  8-2  (جدول
 . یک درصد از ظرفیت نامی ترانسفورماتورها کاسته شوداضافی متر ارتفاع 200به ازای هر ) 9-2( بایستی مطابق جدول 

 این حالت    در.  ت نصب شده در مجاورت ترانسفورماتور انجام می گیرد           قطع و وصل هواکش ها به کمک ترموستا          و  کنترل
 . تنظیم شده باشدمحیط درجه سانتیگراد باالتر از حداکثر درجه حرارت 5ترموستات باید حدود 

 که در صورت امکان با       است برای اطمینان از عملکرد به موقع هواکش ها در هنگام باال رفتن درجه حرارت بهتر                   حال عین   در
 . را به صورت موازی در مسیر قطع و وصل هواکش ها قرار دادترمومتراستفاده از کنتاکت های اضافی ترمومتر ترانسفورماتور، این 

 کنتاکت ترموستات یا     چنانچهدر این حالت     .   برقی از طریق تابلوی روشنایی داخلی پست انجام می گیرد             هواکش های  تغذیه
 نباشد، مدار تغذیه هواکش ها در تابلوی روشنایی داخلی باید از نوع             مناسب وصل موتور هواکش     ترمومتر ترانسفورماتور برای قطع و    

 . و مدار کنترل آن با ترموستات مرتبط باشدبودهکنتاکتوری 

 

دریچه ورود هوا

دریچه خروج هوا

h
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  تکی استاندارد یک طبقه پست های (kVA) بارگذاری مجاز -2-2 جدول

 طبیعی تهویه  هواکش برقیبا تهویه

 a نوع هواکش b نوع هواکش
 با سقف پست در

 شیبدار

 با سقف پست در
 عادی

 دمای حداکثر
)محیط  )Co 

 ظرفیت و تعداد
 نامی ترانسفوماتور

( )kVAn × 

500 490 460 460 35 

460 450 420 420 40 

420 410 390 380 45 

380 370 360 350 50 

500×1 

630 610 570 570 35 

570 550 520 520 40 

520 510 480 480 45 

480 470 440 440 50 

630×1 

780 760 710 710 35 

710 690 650 650 40 

650 630 600 600 45 

610* 580 560 550 50 

800×1 

950 920 870 860 35 

870 840 800 790 40 

800 780 740 730 45 

750* 720 680 680 50 

1000×1 

1160 1120 1050 1050 35 

1060 1030 970 970 40 

1010* 950 900 900 45 

930* 880 840 830 50 

1250×1 

 . عدد می باشد2 عدد و در سایر موارد 3 گردیده است مشخص * جایی که با عالمت در b نوع یا a هواکش نوع تعداد *
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  با ترانسفورماتور در طبقه همکفتکی، استاندارد دو طبقه پست های (kVA) بارگذاری مجاز -3-2 جدول

 طبیعی تهویه  هواکش برقیبا تهویه

 a نوع هواکش b نوع هواکش
 بـا سقف    پـست  در

 شیب دار

 بـا سقف    پـست  در
 عادی

ــر ــای حداکثـ  دمـ
 محیط 

( )Co 

ــداد ــرفیت و تع  ظ
 نامی ترانسفوماتور

( )kVAn × 

500 490 470 470 35 

460 450 430 430 40 

420 410 390 390 45 

380 370 360 360 50 

500×1 

630 610 580 580 35 

570 550 530 530 40 

520 510 490 490 45 

480 470 450 450 50 

630×1 

780 760 730 730 35 

710 690 670 660 40 

650 630 610 610 45 

610* 580 560 560 50 

800×1 

950 920 890 890 35 

870 840 810 810 40 

800 780 750 750 45 

750* 720 690 690 50 

1000×1 

1160 1120 1080 1080 35 

1060 1030 1000 1000 40 

1010* 950 920 920 45 

930* 880 850 850 50 

1250×1 

 . عدد می باشد2 عدد و در سایر موارد 3 گردیده است مشخص * جایی که با عالمت در b نوع یا a هواکش نوع تعداد *
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  با ترانسفورماتور در طبقه همکفدوتایی، استاندارد دو طبقه پست های (kVA) بارگذاری مجاز -4-2 جدول

 طبیعی تهویه  هواکش برقیبا تهویه

 a نوع هواکش b نوع هواکش
 با سقف پست در

 شیب دار

 با سقف پست در
 عادی

 دمای حداکثر
)محیط  )Co 

 ظرفیت و تعداد
 نامی ترانسفوماتور

 ( )kVAn × 

930 900 880 870 35 

850 830 810 800 40 

790 770 740 740 45 

750* 710 670 670 50 

500×2 

1150 1100 1080 1070 35 

1050 1020 1000 990 40 

970 950 920 920 45 

930* 880 850 850 50 

630×2 

1420 1360 1340 1330 35 

1310 1260 1240 1230 40 

1260* 1170 1150 1140 45 

1160* 1090 1070 1060 50 

800×2 

1830* 1760* 1630 1620 35 

1680* 1630* 1510 1500 40 

1550* 1510* 1400 1400 45 

1430* 1400* 1310 1300 50 

1000×2 

2220* 2130* 1980 1960 35 

2050* 1980* 1840 1820 40 

1890* 1840* 1710 1700 45 

1760* 1710* 1600 1590 50 

1250×2 

 . عدد می باشد2 عدد و در سایر موارد 3 گردیده است مشخص * جایی که با عالمت در b نوع یا a هواکش نوع تعداد *
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  با ترانسفورماتور در طبقه همکفتکی، استاندارد دو طبقه پست های (kVA) بارگذاری مجاز -5-2 جدول

 طبیعی تهویه  هواکش برقیبا تهویه

 a نوع هواکش b نوع هواکش
 با سقف پست در

 شیب دار

 با سقف پست در
 عادی

 دمای حداکثر
)محیط  )Co 

 ظرفیت و تعداد
 نامی ترانسفوماتور

( )kVAn × 

500 490 470 460 35 

460 450 420 420 40 

420 410 390 390 45 

380 370 360 360 50 

500×1 

630 610 570 570 35 

570 550 530 520 40 

520 510 480 480 45 

480 470 440 440 50 

630×1 

780 760 710 710 35 

710 690 660 650 40 

650 630 600 600 45 

610* 580 560 560 50 

800×1 

950 920 870 870 35 

870 840 800 800 40 

800 780 740 740 45 

750* 720 680 680 50 

1000×1 

1160 1120 1060 1050 35 

1060 1030 980 970 40 

1010* 950 900 900 45 

930* 880 840 840 50 

1250×1 

 . عدد می باشد2 عدد و در سایر موارد 3 گردیده است مشخص * جایی که با عالمت در b نوع یا a هواکش نوع تعداد *
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  با ترانسفورماتور در طبقه همکفدوتایی، استاندارد دو طبقه پست های (kVA) بارگذاری مجاز -6-2 جدول

 طبیعی تهویه  هواکش برقیبا تهویه

 a نوع هواکش b نوع هواکش
 با سقف پست در

 شیب دار

 با سقف پست در
 عادی

 دمای حداکثر
)محیط  )Co 

 ظرفیت و تعداد
 نامی ترانسفوماتور

( )kVAn × 

930 900 860 850 35 

850 830 800 780 40 

790 770 740 730 45 

750* 710 680 680 50 

500×2 

1150 1100 1060 1050 35 

1050 1020 980 970 40 

970 950 910 900 45 

930* 880 840 840 50 

630×2 

1420 1360 1320 1300 35 

1310 1260 1220 1210 40 

1260* 1170 1130 1120 45 

1160* 1090 1050 1040 50 

800×2 

1830* 1760* 1600 1570 35 

1680* 1630* 1480 1460 40 

1550* 1510* 1380 1370 45 

1430* 1400* 1290 1280 50 

1000×2 

2220* 2130* 1930 1900 35 

2050* 1980* 1800 1780 40 

1890* 1840* 1680 1660 45 

1760* 1710* 1580 1560 50 

1250×2 

 . عدد می باشد2 عدد و در سایر موارد 3 گردیده است مشخص * جایی که با عالمت در b نوع یا a هواکش نوع تعداد *

 
 
 
 
 
 
 
 



  کیلوولت 33 و 20 توزیع هوایی و زمینی پست های و اجرایی  فنی، عمومیمشخصات

 

44

 دوتایی استاندارد یک طبقه پست های (kVA) بارگذاری مجاز -7-2 جدول

  طبیعیتهویه  با هواکش برقیتهویه

 a نوع هواکش b نوع هواکش
 پست با سقف در

 شیب دار

 پست با سقف در
 عادی

 دمای محیط حداکثر
( )Co 

یت  و ظرفتعداد
 نامی ترانسفوماتور 

( )kVAn × 
930 900 870 850 35 

850 830 800 780 40 

790 770 740 730 45 

750* 710 680 680 50 

500×2 

1150 1100 1070 1040 35 

1050 1020 980 960 40 

970 950 910 900 45 

930* 880 850 830 50 

630×2 

1420 1360 1320 1290 35 

1310 1260 1220 1200 40 

1260* 1170 1130 1110 45 

1160* 1090 1060 1040 50 

800×2 

1830* 1760* 1600 1560 35 

1680* 1630* 1490 1450 40 

1550* 1510* 1380 1360 45 

1430* 1400* 1290 1270 50 

1000×2 

2220* 2130* 1940 1890 35 

2050* 1980* 1810 1760 40 

1890* 1840* 1690 1650 45 

1760* 1710* 1580 1550 50 

1250×2 

 . عدد می باشد2 عدد و در سایر موارد 3 گردیده است مشخص * جایی که با عالمت در b نوع یا a هواکش نوع تعداد *

 
 
 
 
 
 
 



  پست های زمینی-فصل دوم 

 

45

  مشخصات هواکش ها-8-2 جدول

 مختصات شرح a نوع هواکش b نوع هواکش

) دقیقه در دور 1400 900 )rpm 

) الکتریکی قدرت 80 80 )W 

) هوا دبی 2500 3200 )hm3 25 فشار استاتیک در mkgf 

) نویز حداکثر 64 66 )dB 

) تقریبی قطر 350 450 )mm 

) نامی ولتاژ 220 220 )V 

 

 رحسب ارتفاع نصب از سطح دریا ضریب کاهش ظرفیت ترانسفورماتور ب-9-2 جدول

) سطح دریا از ارتفاع کاهش ضریب )m 

1 1000-0 

99/0 1200-1000 

98/0 1400-1200 

97/0 1600-1400 

96/0 1800-1600 

95/0 2000-1800 

94/0 2200-2000 

93/0 2400-2200 

 

 پست روشنایی و برق 2-6-5

 گردد که این مقدار      تامینام تعمیرات و بازرسی های ادواری آن باید به نحو مطلوبی               توزیع به منظور انج     پست های  روشنایی
 زوایای مختلف و فضاهای مجاری آن با استفاده از چراغ های            درروشنایی داخل پست  باید     .   لوکس می باشد  200 تا   100مطلوب بین   

 تامینوشنایی سردر ورودی پست نیز با یک چراغ حباب دار            چراغ های دیواری تونلی فراهم گردد و ر        و)  یا رشته ای (سقفی فلورسنت   
 . نقاط مختلف روی دیوارها تعبیه شوددرهمچنین تعدادی پریز تک فاز برای استفاده در مواقع نصب یا تعمیرات باید . شود

ضریب قدرت و ضد      تصحیح ولت بوده و دارای چوک و راه انداز و خازن های            220 المپ   3 تا   2 باید دارای    فلورسنت  المپ های
 .پارازیت باشند

چراغ های تونلی باید از نوع     .   شود استفاده فلورسنت باید از نوع سفید مهتابی بوده و از المپ های نور گرم نباید                 المپ های  رنگ
 و سیم   در سیم کشی این چراغ ها باید دقت شود که سیم فاز به پولک انتهایی              .  باشندصنعتی مرغوب و با المپ رشته ای نوع پیچی          

 . گردد قسمت پیچی سرپیچ وصل شده باشد و سیم اتصال زمین نیز به ترمینال مربوطه وصل بهنول 
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 پریز و روشنایی پست به      مدارهایتغذیه  .   آمپری تک فاز مجهز به اتصال زمین باشند        15 استفاده باید از نوع روکار       مورد  پریزهای
 مدار تک فاز با حفاظت      6 الی   4این تابلو از نوع دیواری بوده و دارای         .   گیرد انجامعالوه هواکش برقی باید از تابلوی تغذیه روشنایی         

 . آمپر بیشتر نشود16 و در مورد مدار پریزها از آمپر 10ظرفیت فیوز یا کلید محافظ مدار روشنایی از .  یا کلید مینیاتوری می باشدفیوز

ر مجاورت درب ورودی پست نصب شود و مدار روی آن باید به طور               د دسترسی روشـنایی باید در نزدیک ترین نقطه قابل          تابلـوی 
 . تابلوی توزیع فشار ضعیف متصل گردداصلیمستقیم به شینه 

 عبور داده شده از داخل لوله       سیمیا  ( روشنایی و پریزها باید به صورت روکار و با استفاده از کابل سه رشته ای                مدارهای  سیم کشی
 میلیمتر مربع برای پریز و مدار هواکش های برقی انجام            5/2 مقطع   سطحتر مربع برای روشنایی و        میلیم 5/1به سطح مقطع    )  برق
 .گردد

 لوله گذاری الزم در نقاط     ساختمانی کابل های روشنایی و پریز از داخل کف یا دیواره ها باید در مرحله اجرای عملیات                  عبور  برای
 .مربوطه انجام گردد

 نصب تابلوی روشنایی و ارتفاع . سانتیمتر باشند5زمین یا کابل های روشنایی هستند باید دارای قطر       محل عبور سیم     که  لوله هایی
 کابل کشی ها بین تابلو و تجهیزات      کلیه  . سانتیمتر از کف پست  باشد     120 و   180 بایستی به ترتیب برابر با       پریزهاارتفاع نصب کلید و     

 . روکار انجام پذیردبه صورتروشنایی باید 

این تجهیزات  .   شود گرفته کلید و پریزها طبق نقشه باید در مجاورت درهای ورودی یا دریچه های عبوری در نظر                    نصب  حلم
 .گردندنباید در نقاط غیر دسترسی مانند پشت تابلوها و غیره نصب 

زییات روشنایی و کابل کشی    ج.  گیرد متر از کف پست انجام        3 روشنایی و پریز روی دیوار باید در ارتفاع حداقل            کابل های  عبور
 ).14-2 الی 9-2شکل های ( مربوطه درج گردیده است نقشه های کیلوولت به صورت کامل در 33 و 20برای پست های 
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 کلیه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است
  روشنایی و برق پست یک طبقه دوتایی-9-2 شکل

 

 
 کلیه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است

  در طبقه همکفترانسفورماتورروشنایی و برق پست دو طبقه با -10-2 شکل

 

670

LP

 

LP

T

450
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 کلیه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است
  در طبقه همکفترانسفورماتور روشنایی و برق پست دو طبقه دوتایی با -11-2 شکل

 

 کلیه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است
  طبقه دوتایی با تابلوها در طبقه همکفدوت  روشنایی و برق پس-12-2 شکل

 
 

450 450

670

T

LP

450

LP

T
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 کلیه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است
  در طبقه همکفتابلوهاروشنایی و برق پست دو طبقه تکی با -13-2 شکل

 
 
 
 
 
 
 

LP

T

560

 



  کیلوولت 33 و 20 توزیع هوایی و زمینی پست های و اجرایی  فنی، عمومیمشخصات

 

50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کلیه اندازه ها بر حسب سانتیمتر است
  طبقه تکی روشنایی و برق پست یک-14-2 شکل

 

  عالیم اختصاریو نشانه های گرافیکی -15-2 شکل

 

600

T

LP

 

LPتابلوی روشنایی

توری 40×3 وات لک ف رسنت ر غ فلو ا ر چ

ای 100 وات ته  ا المپ رش ب لی  ن راغ تو چ

ای 100 وات ته  ا المپ رش ب ر  چراغ سر د

، 220 ولت فاز، 15 آمپر تکی تک  ار  پریز روک  
با ترمینال زمین

پالن مقابل ار در  مه د ا اد بل  یم یا کا س

سیم زمین

کلید تک پل

کلید دو پل

کلید تبدیل

ترموستات و کلید کنترل هواکشهواکش

EWبه طرف چاه ارت

 

  وات3× 40 فلورسنت رفلکتوری چراغ

  وات100 تونلی با المپ رشته ای چراغ

  وات100  سر در با المپ رشته ایچراغ

 ولت با220 آمپر، 15 روکار تکی تک فاز، پریز

  زمینترمینال

  طرف چاه ارتبه

  و کلید کنترل هواکشترموستات

  تک پلکلید

  دو پلکلید

  تبدیلکلید

  زمینسیم

  یا کابل ادامه در پالن مقابلسیم

  روشناییتابلوی

 هواکش
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 پست روغن چاله مشخصات 2-6-6

 خاک و محیط اطراف آن      ساختن ریزش احتمالی روغن بر اثر نشتی یا سرریز موجب آلودگی محوطه پست و آلوده                 اینکه به   نظر
اتور یک چاله روغن برای جمع آوری و تخلیه روغن تعبیه            ترانسفورم دستگاهشده و خطر آتش سوزی را نیز بدنبال دارد، باید برای هر             

 . خصوصیات این چاله روغن به شرح زیر استوابعاد . گردد

 گونه نشتی یا سرریز روغن      هر روغن باید حداقل دربرگیرنده طول و عرض بیرونی ترانسفورماتور باشد به صورتی که               چاله  وسعت  -
 .ر شوداز باالی ترانسفورماتور به داخل آن سرازی

 . با هوا به حداقل برسدمجاورت به ارتفاع معین از قلوه سنگ پرشده باشد تا خطر آتش گرفتن روغن داغ در اثر چاله داخل -

 . داخل چاله روغن حداقل برابر حجم روغن ترانسفورماتور  باشدمفید حجم -

 .ن منظور شده باشد یا امکانات دیگری برای جمع آوری و تخلیه روغن در ساختمان آتخلیه لوله -

 .د از مواد فایبرگالس در ساخت چاله روغن از نشست روغن پیشگیری گرداستفاده با -

 متر  7/0 چاله روغن به حجم تقریبی       یک کیلوولت آمپر باید در زیر ترانسفورماتور        630 با توان بیشتر از      ترانسفورماتورهایی  برای
 .مکعب ایجاد شود

 قرار گیرند، باید برای هر      پست کیلوولت آمپر باشند کنار هم در یک          630ک حداقل دارای توان      ترانسفورماتور که هری   چند  اگر
همچنین می توان یک چاله روغن برای کل         .   در نظر گرفته شود     مکعب متر   7/0ترانسفورماتور یک چاله روغن به حجم تقریبی          

 در این صورت    باشدن های ترانسفورماتورهای پست را دارا       نظر گرفت که توانایی جمع آوری حجم کل روغ        درترانسفورماتورهای پست   
 . باشدمتر مکعب ) ترانسفورماتورهاتعداد n) n×7/0بایستی حجم آن در حدود 

 . متر مکعب باشد2 در حدود باید کیلوولت آمپر حجم چاله روغن 1600 الی 800 با توان تقریبی بین ترانسفورماتورهایی برای

 داشته باشد می توان تعدادی چاله روغن       وجود کیلوولت آمپر     1600 الی   800فورماتور با ظرفیت بین      پست چند ترانس   یک در   اگر
 .  به هم ارتباط داشته باشندمجراهایی متر مکعب در بیرون از اتاق پست ساخت که از طریق 2 با ظرفیت متجاوز از کوچک

مجموعه چاله روغن   . ردن و تخلیه روغن به آسانی انجام گیرد        پمپ ک  تا هر چاله روغن باید یک چاهک در ته آن تعبیه شود             برای
 آن یک الیه زیر سانتیمتر از سنگریزه یا خرده های گرانیت پوشیده شده و در          20 یک الیه به ضخامت      توسـط و چاهـک روغـن بایـد        

 .شود احتمال آتش سوزی می کاهشوجود این الیه آهن و سنگریزه ها باعث . آهن گالوانیزه قرار داده شود

جزییات یک چاله   ) 17-2(در شکل   .  آن مشخص گردیده است    بهنمـای کلی یک چاله روغن و چاهک مربوط          ) 16-2( شـکل    در
 . استشده روغن به صورت کامل نشان داده 
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 آن روغن نمای کلی یک چاله روغن و چاهک -16-2 شکل

 

 
  کامل جزییات یک چاله روغن به صورت -17-2 شکل

 

1
8

4 6

7
5
9

2

3

 

  سانتیمتر35 چینی کرسی
  مالت ماسه و سیمانبا

 چینی با مالت ماسه و آجر
 سیمان

  محافظ عایق رطوبتیدیوار
  کاری با سه الیه گونی و سه قشر قیرعایق

 ندود سیمان اسانتیمتر2

کلیه اندازه ها به سانتیمتر می باشد

بست فلزی

لوله تخلیه روغن

اندوده سیمان
رنگ ضد روغن

+0/00-

 لوله روغن ترانسفورماتور
از طبقه اول نماسازی با سیمان تگرگی یا تخته ماله

-0/30

تورسیمی

کف تمام شده

پی از بتن غیر مسلح

بتن مگر

دریچه دسترسی چاله

75 245

5 10

15 30

15

10
 ردیف شرح ردیف شرح

 1  محافظ کابللوله 6 سکو

 2  گالوانیزهآهن 7 رود هوا ودریچه

 3  خروج هوادریچه 8  سنگریزهالیه

 4  پمپ لوله 9  روغنیچاهک

 5  روغن چاله  
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  پستساختمان دریچه های فلزی و درها 2-6-7

 فلزی باید کامال گونیا بوده و سطوح آنها کامال مستوی و بدون اعوجاج              کارهای در خصوص درها، دریچه ها، نرده ها  و کلیه            یال ها 
 .باشد

 باید زایده های کافی داشته      در یا دریچه  .  و جوش و غیره تامین می شود       پیچدر یا دریچه به وسیله شاخ یا        ) گیـرداری  (زایـده هـای   
 . خود در دیوار یا ستون به نحو اطمینان بخشی استقرار یابدمحلباشد تا در 

یراق های درها و دریچه ها .  جوش در نمای دریچه باید صاف گرددبرآمدگی زایده ها باید کامل، محکم و بدون ترک باشد و      اتصال
 باید محل ورود روغن تعبیه      دارددر یراقی که نیاز به روغن کاری        . گ زدگی مقاوم باشند    آنها بوده و در برابر زن      ابعـاد بایـد متناسـب بـا       

 . آن نباشداجزایشده باشد تا هنگام روغن کاری نیازی به باز کردن 

 به نحوی محکم و مقاوم باشد که        باید یراق به دریچه     استقرار .بکاهد یراق نباید از مقاومت دریچه به خصوص در گوشه ها            نـصب 
 .ه مرور زمان نیز از استحکام آن کاسته نشودب

میله داخل لوال نیز باید     .  گالوانیزه بوده و در برابر رطوبت هوا زنگ نزنند         باید که در درها و دریچه ها به کار برده می شوند             پیچ هایی 
عتی ایران و یا استانداردهای      صن تحقیقاتمشخـصات فنـی پروفیل های آهنی باید طبق استاندارد موسسه استاندارد و              .  باشـد  فـوالدی 

 . و اجزای دیگر در و دریچه  باید دو قشر رنگ ضد زنگ زده شوندچهارچوب ها کلیه . باشدمشابه المللی بین

 

  پست های توزیع زمینیزمین سیستم 2-6-8

  زمینالکترود مقاومت 2-6-8-1

m.Ω=ρص   معمول و مقاومت مخصو    الکترودهایحـد متوسـط مقاومـت الکتـرود زمـین را برای             ) 10-2 (جـدول   نشان 100
در ) 10-2( اعداد جدول    کردن می توان مقاومت الکترود زمین را با ضرب          باشد ρ مقاومت مخصوص زمین     کهدر صـورتی    . مـی دهـد   

100نسبت مقاومت مخصوص 
ρ آوردبدست . 

 

 m.Ω  100=ρ مقاومت الکترود زمین برای-10-2 جدول

 عمودی صفحه
 در عمق یک متر

 میل نوع رشته ای  لوله ایو میله ای

) ابعاد 10 25 50 100 1 2 3 5 5/0×1 1×1 )m 

) زمین الکترود مقاومت 20 10 5 3 70 40 30 20 35 25 )Ω 
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 ر مقاومت زمین مختلف بعوامل تاثیر 2-6-8-2

 الکتریکی زمین با توجه به میزان سنگالخی بودن آن و نیز میزان             مقاومت.  مختلفـی بـر مقاومـت زمین تاثیر گذار هستند          عـوامل 
 الکترولیتی آن افزایش و     خاصیتبا افزایش رطوبت موجود در خاک،       .  آن، از یک نقطه به نقطه دیگر تغییر می کند          دررطـوبت موجـود     

 .نشان داده شده است) 11-2( بر مقاومت ویژه آن در جدول خاکتاثیر رطوبت موجود در . ن کاهش می یابدآ مخصوص مقاومت

 

  آنمخصوص اثر تغییر رطوبت خاک بر مقاومت -11-2 جدول

 مخصوص مقاومت
( )m.Ω 

  رطوبتمیزان
% 

 0 710 از بیش

1500 5/2 

430 5 

185 10 

105 15 

63 20 

42 30 

 
البته نرخ افزایش مقاومت در دماهای زیر صفر درجه         .  می یابد  افزایش الکتریکـی زمـین بـا کـاهش درجـه حرارت خاک              مقاومـت 

 . استشدهنشان داده ) 12-2(وابستگی مقاومت الکتریکی خاک به درجه حرارت در جدول .  استبیشترسانتیگراد بسیار 

 

  اثر درجه حرارت بر مقاومت الکتریکی خاک-12-2 جدول

 مخصوص مقاومت

( )m.Ω 

 حرارت درجه

( )Co 

3300 15- 

790 5- 

 )یخ (0 300

 )آب (0 138

99 10+ 

75 20+ 
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  الکترود زمینمقاومت اندازه گیری 2-6-8-3

 الکترود Z کمکی جریان و     الکترود Y.  مورد نظر است   آنری مقاومت    است که اندازه گی    الکتـرودی  Xالکتـرود   ) 18-2( شـکل    در
 جریان اندازه گیری شدت به زمین، از تقسیم ولتاژ اندازه گیری شده توسط ولت متر بر نسبت X الکترود مقاومت. ولـتاژ نامـیده مـی شود    

 . بدست می آید) 18-2(شده توسط آمپرمتر، مطابق شکل 

 
 
 
 
 
 
 

  الکترود زمینمقاومتازه گیری  روش اند-18-2 شکل

 

  مخصوص خاکمقاومت اندازه گیری 2-6-8-4

در خصوص اندازه گیری مقاومت الکترود زمین ارایه        ) 3-8-6-2( بند   در مقاومت مخصوص خاک مشابه با شیوه ای که          اندازه گیری 
  استفاده می شود    اندازه گیری ترود   مـی پذیـرد بـا ایـن تفـاوت کـه در مورد اخیر از چهار الکترود به جای سه الک                      انجـام گـردیده اسـت،     

 می شوند به طوری که عمق فرورفتن        کوبیدهبرای انجام این آزمون چهار الکترود تا عمقی در حدود یک متر در زمین               ). 19-2شـکل   (
 طه با فرض همگن بودن خاک، مقاومت مخصوص آن از راب         .  فاصله بین آنها باشد    بیستمالکتـرودها در زمـین  بایـستی کمتـر از یـک              

 .بدست می آید) 2-2(

)2-2 ( [ ]m.aR Ωπ=ρ 2 

 : باالرابطه در که

ρ :مقاومت مخصوص [ ]m.Ω 

R :مقاومت اندازه گیری شده [ ]Ω 

a :از یکدیگرالکترودها فاصله  [ ]m 

 
 
 

منبع جریان

الکترود مورد اندازه گیری الکترود کمکی ولتاژ الکترود کمکی جریان

A

V

X Z Y

~
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  روش اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک-19-2 شکل
 

  زمین الکترودهای 2-6-8-5

 گردند که در برابر خوردگی استقامت کافی داشته و از استحکام مکانیکی             انتخاب و ابعـاد الکتـرودهای زمین باید به گونه ای            مـواد 
 نظر خوردگی و استقامت مکانیکی      نقطهقل ابعاد مناسب برای الکترودهای زمین از        حدا) 13-2(در جدول   .  برخوردار باشند  نیزمناسـب   

 . درج گردیده است

  و مقاومت در برابر خوردگیمکانیکی حداقل ابعاد مناسب برای الکترودهای زمین از دیدگاه استقامت -13-2 جدول

  ابعادحداقل
  پوششیضخامت

  متوسطمقدار
( )mµ 

  مقدارحداقل
( )mµ 

 ضخامت
( )mm 

 سطح
مقطع 
( )2mm 

 قطر
( )mm 

ماده سطح شکل

 نواری - 90 3 63 70
 گروهی - 90 3 63 70

ــرد 16 - - 63 70 ــیل گــ ــرای مــ  بــ
 الکترودهای زمین عمقی

 برای الکترود     سیم گرد 10 - - - 50
 سطحی

 لوله 25 - 2 47 55

  زنگضد یا گالوانیزه

 برای الکترود      میل گرد 15 - - 2000 -
 زمین عمقی

  مسیپوشش

 برای الکترود      میل گرد 14 - - 90 100
 زمین عمقی

  پوشش مسیبا آبکاری

 فوالد

 نواری - 50 2 - -

 برای الکترود     سیم گرد - 25 - - -
 سطحی

 رشته ای  برای هر رشته سیم8/1 25 - - -
 لوله 20 - 2 - -

 لخت

  قلعپوشش رشته ای  برای هر رشته سیم8/1 25 - 1 5
  رویپوشش نواری - 50 2 20 40

 مس

 
 .  به کار برده می شوند به شرح ذیل می باشندالکتریکی طور کلی انواع الکترودهای زمین که در تاسیسات به

A

V

منبع جریان
~

aaa
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 .که در زیر پی و شالوده تاسیسات قرار می گیرد زیرزمینی فلزی شبکه -

 . که در عمق زمین مدفون می گردندهادی صفحات -

 .که در زمین دفن شده اند) به جز بتون پیش تنیده( فلزی بتون کننده های تقویت -

 . لوله های موجود در تاسیسات که دارای اتصال الکتریکی با زمین هستندیا میله ها -

 . های هادی که دارای اتصال الکتریکی با زمین هستند سیمیا نوارها -

 . کابل ها که به سیستم زمین متصل می باشندفلزی پوشش -

 . مناسب زیرزمینی که دارای اتصال الکتریکی با زمین هستندفلزکاری های سایر-

دگی خاک که موجب افزایش      شرایط محلی از قبیل خشکی یا یخ ز        به هـنگام انـتخاب عمـق فـرورفتن الکتـرود در زمـین باید                در
 .  نمودتوجهمقاومت الکترود زمین می گردند 

  و اتصاالت آنزمین هادی های 2-6-8-6

در صورت مدفون شدن در خاک، سطح مقطع آنها         . انتخاب گردند ) 1-9-6-2( مقطـع هـادی های زمین باید مطابق با بند            سـطح 
 .کمتر شود) 14-2( در جدول مندرجنباید از مقادیر 

)اقل سطح مقطع هادی های مدفون در خاک  حد-14-2 جدول )2mm 

  محافظ مکانیکیدارای  وجود محافظ مکانیکیعدم
 وجود عدم

محافظ در برابر 
 خوردگی

 محافظ در دارای
 برابر خوردگی

 وجود محافظ عدم
 در برابر خوردگی

 محافظ در دارای
 برابر خوردگی

  هادینوع

 مس 5/2 25 16 25

 آهن 10 50 16 50

 
 صورت گیرد که در محل اتصال آنها هدایت الکتریکی به طور کامل           گونه ای  هادی زمین به الکترود زمین باید با دقت و به            اتصال
 دهنده های مکانیکی استاندارد اتصال باید با استفاده از جوش حرارتی، اتصال دهنده های فشاری، بست و یا سایر اتصاالت. برقرار گردد

در صورت استفاده از بست در هنگام نصب        .  دستورالعمل های سازنده نصب گردند     مطابقاتصال دهنده های مکانیکی باید      . یردانجام پذ 
 .  شود تا الکترودهای زمین آسیبی نبیننددقتباید 
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 حفاظتی هادی های 2-6-9

  مقطع مورد نیازسطح حداقل 2-6-9-1

 ولت موثر و در حالت      50  ازخطا، ولتاژ تماسی در حالت متناوب        هادی حفاظتی باید به اندازه ای باشد که هنگام وقوع           مقطع  سطح
به طور کلی سطح مقطع     .   عبور جریان های خطا را نیز داشته باشد       تحملاین هادی همچنین باید     .   ولت بیشتر نشود   120مستقیم از   

 . از دو طریق تعیین نمودمی توانهادی حفاظتی را 

 . کمتر باشد) 3-2( مقدار محاسبه شده در رابطه ازاید ، نب)S( روش اول سطح مقطع هادی حفاظتی در

)2-3( [ ]22
mm

k
tIS= 

 : باالرابطه در

I :جریان خطا با یک امپدانس قابل چشم پوشی که از تجهیزات حفاظتی عبور می کند) موثر (مقدار . [ ]A 

t :ثانیه بیشتر شود5 تجهیزات حفاظتی برای قطع خودکار جریان خطا که نباید از عملکرد زمان  .  [ ]s 

k : محاسبه می گردد) 4-2( است که با استفاده از رابطه هادیضریب وابسته به نوع ماده هادی حفاظتی و دمای اولیه و نهایی. 

)2-4 ( ( )














ϑ+

ϑ−ϑ
+

+
=

iβ
if1ln

20ρ
C20βcQ

K
o

 

 : باالرابطه در که

cQ : ظرفیت حرارتی واحد حجم هادی درCo 20  [ ]3mmCj o 

β : عکس ضریب حرارتی مقاومت الکتریکی هادی درCo٠ [ ]Co 

20ρ :  مقاومت مخصوص هادی درCo20  [ ]m.Ω 

iϑ: دمای هادی قبل از بروز خطا( هادی اولیه دمای( [ ]Co 

fϑ: حداکثر دمای قابل تحمل برای هادی( هادی  نهایی دمای( [ ]Co 

 .استفاده نمود) 15-2 (جدولمی توان از اطالعات ) 4-2( رابطه از k محاسبه برای
 

  مقادیر پارامترهای مواد مختلف-15-2 جدول

( )
20

20
ρ

CβcQ o+
 

β 

( )Co 
  هادیجنس

 مس 5/234 226

 آلومینیوم 228 148

 سرب 230 41

 فوالد 202 78
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 . تعیین کرد) 16-2( جدول از روش دوم سطح مقطع هادی حفاظتی را می توان با استفاده در
 

  حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی-16-2 جدول

  سطح مقطع هادی حفاظتیحداقل
( )2mm 

هادی حفاظتی با  جنس اگر
.جنس هادی خط یکی نباشد

 جنس هادی حفاظتی اگر
با جنس هادی خط یکی 

 .باشد

  مقطع هادی خطسطح
S 

( )2mm 

S
k
k

×
2
1

 
S

k
k

×
2
1

 
16≤S 

16
2
1 ×

k
k

 
16 3516 ≤< S 

22
1 S

k
k

×
 2

S 35>S 

 .  هادی حفاظتی می باشدبرای k مقدار 2k خط و هادی برای 1kمقدار ) 16-2( جدول در

 باشد، نباید کمتر از      نگرفته هر هادی حفاظتی که جزیی از یک کابل نباشد یا با هادی خط در یک محفظه قرار                       مقطع  سطح
 .مقادیر ذیل باشد

- CummALmm 22  . آسیب مکانیکی فراهم شده باشدبرابر صورتی که محافظت در در 2/516

- CummALmm 22  . آسیب مکانیکی فراهم نشده باشدبرابر صورتی که محافظت در در 416

 هستند، سطح مقطع هادی حفاظتی باید توسط یکی از مشترک کـه دو یـا چـند مـدار دارای یـک هـادی حفاظتـی           هنگامـی 
 .ر تعیین گرددروش های زی

 .محاسبه گردد) 3-2( برای بدترین شرایط خطا در مدار مربوطه مطابق رابطه مقطع سطح -

 . در مدار محاسبه گرددموجود، سطح مقطع هادی حفاظتی با استفاده از سطح مقطع بزرگترین هادی )16-2( به جدول توجه با -

 . زرگتر باید در نظر گرفته شود بمقطع صورت محاسبه سطح مقطع از هر دو روش فوق، سطح در

 

  حفاظتیهادی های انواع 2-6-9-2

 . زیر تشکیل شده باشدموارد حفاظتی ممکن است از یک یا چند مورد از هادی های

  کابل های چند رشتهدرون هادی های -

  شده یا لخت در یک محفظه مشترک با هادی های برقدارعایق بندی هادی های -

  زره کابل، کانال فلزی کابل، غالف کابل،فلزی پوشش -
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 فشار ضعیف دارای محفظه های فلزی باشند و در صورتی که به طور              فرمان تاسیـسات الکتریکی مانند تابلوهای قدرت و         چـنانچه 
 . برقرار باشد می توان از این محفظه به عنوان هادی های حفاظتی استفاده نمودذیلهمزمان سه شرط 

 شیمیایی یا الکترو شیمیایی مکانیکی،نان حاصل شده باشد به طوری که در برابر آسیب های  پیوستگی الکتریکی آنها اطمیاز -الف
 .مقاوم باشند

 .  ولت بیشتر نشود120 از .D.C موثر و در حالت ولت 50 از .A.Cولتاژ تماسی آنها هنگام وقوع خطا در حالت -ب

 .  ای برروی این تاسیسات میسر باشد تعیین شدهپیش امکان اتصال هادی های حفاظتی دیگر به نقاط از -ج

 .  نمی باشدمجاز از قسمت های فلزی ذیل به عنوان هادی حفاظتی استفاده

  آبفلزی لوله های -

  مایعات یا گازهای قابل اشتعالحاوی لوله های -

 . در هنگام بهره برداری عادی با تنش های مکانیکی مواجه هستندکه قسمت هایی -

 .بل انعطاف، مگر اینکه با اهداف حفاظتی طراحی شده باشند قافلزی کانال های -

  انعطاف فلزیقابل قسمت های -

 مهار هادی های -

 

  هادی های حفاظتیالکتریکی پیوستگی 2-6-9-3

 یا الکتروشیمیایی، نیروهای الکترودینامیکی و ترمودینامیکی به        شیمیایی حفاظتـی باید در برابر آسیب های مکانیکی،          هـادی هـای   
 . گردندمحافظت IEC 60364-5-54 استاندارد طبقبی شیوه مناس

 . اتصاالت آنها باید در دسترس باشندحفاظتی، در موارد ذیل به منظور بازرسی و آزمون هادی های جز

 1 شده با مواد ترکیبیپر اتصاالت -

 2کپسولی اتصاالت -

  کانال های فلزیدرون اتصاالت -

 . رفته و منطبق بر استاندارد آن تجهیز می باشند جزیی از یک تجهیز به شمارکه اتصاالتی -

 حفاظتی قرار داده شده اند و تنها با یک ابزار مشخص باز می شوند، هادی های کلیدهایی که در محل اتصاالت به منظور آزمون    جز
 . نباید در مسیر هادی های حفاظتی قرار گیردکلیدیهیچ گونه 

ذکر گردیده است نباید به عنوان بخشی از هادی         ) 2-9-6-2( بند   دردر مواردی که     هادی بدون عایق دستگاه ها جز        قـسمت های  
 . مورد استفاده قرار گیرددیگرحفاظتی برای تجهیزات 

                                                                                                                                                                           
1 - Compound-Filled Joints 
2 - Encapsulated Joints 
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  زمین حفاظتی و زمین اصلیمشترک هادی 2-6-9-4

م برای   استفاده می شود، هادی مشترک بایستی شرایط الز        مشترک کـه برای زمین حفاظتی و زمین اصلی از یک هادی             هنگامـی 
 . را دارا باشدزمینهادی حفاظتی و هادی اصلی 

  به زمین حفاظتی تجهیزات اتصال 2-6-9-5

 که روی   الکتریکی داخل پست بدنه تجهیزات      در .شوند  بیشتر تا حد ممکن زمین می      ایمنـی  اجـزای داخـل پـست بـرای          تمامـی 
 در حالی که تجهیزات واقع بر روی پایه های فلزی           .می شوند مقـره های عایق قرار گرفته اند به طور مستقیم به سیم هادی زمین وصل                

در .  می شودوصلسیم زمین توسط پیچ و مهره به تجهیزات یا به پایه فلزی آن           .  به زمین متصل نمود    پایهرا مـی تـوان از طـریق این          
یا (تقیم با اتصال بدنه      و سکسیونرها عموما به طور مس      قدرتتابلـوهای فشار متوسط و فشار ضعیف، زمین کردن بدنه فلزی کلیدهای             

 به طور عموم به تابلوها . به شینه زمین داخل تابلو و اتصال این شینه به شبکه زمین پست انجام می گیردتجهیزاتاین ) ترمینال زمین
اید از   حالت بدنه تابلوها  ب     ایندر  .  فلـزی زمین شده ای که روی آن قرار می گیرند توسط جوش متصل و ثابت می گردند                  قـاب پایـه یـا     

 . زمین متصل گرددشبکهطریق شینه زمین داخل تابلو و یا به طور مستقیم به 

 زمیناتصال  .  از طریق پیچ مخصوص اتصال زمین واقع بر بدنه تانک اصلی انجام می گیرد              نیز زمـین بدنـه ترانسفورماتور       اتـصال 
 اینکه ترانسفورماتور قابل جابه جایی روی       برای ضمن   در. نوتـرال ترانـسفورماتور در طرف فشار ضعیف به طور مستقیم انجام می شود             

 . یک هادی انعطاف پذیر با طول کافی صورت گیردتوسطچرخ و ریل باشد اتصال زمین آن باید 

 فلزیجزییات نحوه اتصال تجهیزات     .  هم باید به سیستم زمین حفاظتی متصل باشد        ترانسفورماتور فلـزی و نرده های اطراف        درب
 .نشان داده شده است) 20-2(مین پست در شکل ثابت به شبکه ز

نحوه اتصال درب . مشخص گردیده است ) 21-2( تابلو به شبکه زمین پست در شکل         زمین جـزییات نحوه اتصال شینه       همچنـین 
 .نشان داده شده است) 22-2( بازشو به شبکه زمین پست نیز در شکل قرقرهفلزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فلزی ثابت به شبکه زمین پستتجهیزاتل  جزییات نحوه اتصا-20-2 شکل

 

1  ،  2  ،  3

4

سیم زمین

 

 ردیف شرح تعداد

 M 1 10 × 50 و مهره برنجی نمره پیچ 1

 M 2 10 تخت برنجی نمره واشر 1

 M 3 10 فنری فسفر برنز نمره واشر 1

 4 کابلشو 1
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  زمین تابلو به شبکه زمینشین جزییات نحوه اتصال -21-2 شکل

 

 ردیف شرح تعداد

 1  میلیمتر25 نمرهتک سوراخه ) کاندوییت( لوله بست 1

 2 )رول بولت( باز شو پیچ خود 1

 3 کابلشو 1

 M 4 10 × 50 و مهره برنجی نمره پیچ 2

 M 5 10 تخت برنجی نمره واشر 2

 M 6 10 فنری فسفر برنز نمره واشر 2

 7 میلیمتر 25نمره ) کاندوییت (لوله  میلیمتر300

 8  بافته شده از مستسمه  اندازه الزمبه

2 
 L شکل که به    کعب م  میلیمتر 50 × 30× 4 فـوالدی گالوانیـزه      ورق
  شده استخم

9 

  و نرده بازشو به شبکه زمین پستفلزی جزییات اتصال درب -22-2 شکل

 

  زمینچاه سیستم 2-6-10

 چاه زمین بنا    ایجاددر  .   شهری به علت محدودیت مکانی، زمین پست تنها با احداث چاه زمین ایجاد می شود              کوچک پست های   در
 .  به شرح زیر مورد استفاده قرار گیردمتفاوتالخی باشد باید دو شیوه به نوع زمین که می تواند معمولی یا سنگ

شینه زمین یا ترمینال زمین تجهیرات

1 2 3

4

1

 

تسمه بافته شده از مس

رشته های قلع اندود شده

10 mm

mm20

m
m

30

چارچوب درب

سیم زمین

جوش

1  ،  2

3
9

4  ،  5  ،  6

8

7

 

 ردیف شرح تعداد

 M 1 10 × 50 و مهره برنجی نمره پیچ 1

 M 2 10نمره  تخت برنجی واشر 1

 M 3 10 فنری فسفر برنز نمره واشر 1

 4 کابلشو 1
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 آن و سپس پر کردن چاه با استفاده از مواد مناسب برای کاهش              در در زمین های معمولی حفر چاه، قرار دادن الکترود زمین           -الف
 مقاومت زمین

داخل چاه، قرار دادن الکترود زمین درون چاه و سپس             در   گالوانیزه در زمین های سنگالخی حفر چاه، قرار دادن یک لوله             -ب
  از مواد مناسباستفادهپرکردن چاه با 

 .درج شده است) 18-2(و ) 17-2( و مواد پرکننده آن برای زمین های معمولی و سنگالخی به ترتیب در جداول چاه مشخصات

 

  مشخصات چاه برای زمین های معمولی -17-2 جدول

 زمین مقاومت  اهم5 از کمتر

 چاه عمق  متر20 متر و کمتر از 12 از بیش

 طعام نمک  کیلوگرم30 حداقل

 زغال خاک  کیلوگرم15 حداقل

  نرم شدهرس خاک  کافیمقدار به

 رس خاک  که چاه را پر کنداندازه ای به

 آب  که چاه اشباع شوداندازه ای به

 

  الخی مشخصات چاه برای زمین های سنگ-18-2 جدول

 الزم مواد نسبت هب حداقل

 کیلوگرم 30

 کیلوگرم 15

 کیلوگرم 300

3 

5/1 

30 

 نمک

 ذغال خاک

  سرندیرس خاک

 
 .استنشان داده شده ) 23-2( نصب چاه زمین در شکل جزییات
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 ردیف شرح تعداد

 1 ... چمبره و  میلیمتر مکعب با میله و600×600×3 صفحه زمین مسی 1

 2 بست سیم به تسمه 2

 3 سیم مسی زمین -

 4 بست سیم به سیم 2

 5  میلیمتر50نمره ) کاندوییت(لوله فوالدی  2

  جزییات نصب چاه زمین-23-2 شکل

 

  زمینسیستم طراحی 2-6-11

 . سیستم زمین طی مراحل زیر صورت می گیردیک طراحی

  کند، تعیین    برآوردهقل سیستم زمین که شرایط مورد نیاز را          بـه جـریان خطـا و مدت استمرار آن حدا           تـوجه  بـا  -1
 .می گردد
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 است  ذکرالزم به   .  نظر برای ایجاد سیستم زمین تعیین شده و مشخصات خاک آن بررسی می شود              مورد محـل  -2
 . تغییرات فصلی پارامترهای خاک باید مد نظر قرار گیرند

) EPR(ه، مقدار حداکثر افزایش پتانسیل زمین        بـه مشخـصات خاک و جریان خطای تخمین زده شد           تـوجه  بـا  -3
 . تعیین می گردد

طراحی پایان پذیرفته   )  1-9-6-2طبق بند   ( از مقدار قابل تحمل ولتاژ گام و ولتاژ تماسی باشد            کمتر  EPR  اگر -4
 .است

 و در   درون سیستم زمین باید طوری طراحی گردد که ولتاژهای گام و تماس،                4 عدم تحقق بند      صورت  در -5
 .ت سیستم زمین کمتر از حدود قابل تحمل باشندمجاور

 راه حل های   کـه تجهیـزات فـشار ضعیف با تنش های ولتاژ بیش از حد تحمل مواجه باشند  بایستی                     صـورتی  در -6
 . کار گرفته شودبه LV و HVکاهش این تنش ها نظیر جداسازی سیستم های زمین 

 گردد زمیناسی در پتانسیل نقاط مختلف سیستم  کـه جـریان نول ترانسفورماتور موجب اختالف اس         صـورتی  در -7
 .باید راه حل های کاهش آن به کار گرفته شود

 . تحقق موارد مذکور در صورت لزوم باید با تکرار گام های فوق طراحی اصالح گردداز پس -8

 .  به منظور اطمینان از زمین شدن تمام قسمت های بدون عایق ضروری استجزییات طراحی

 . شرح زیر توصیه می شودبه زمین پست ها استفاده از سه طرح مشخص  طراحی سیستمدر

 . خصوص برای پست های با مساحت زیاد بهترین حالت می باشدبه استفاده از شبکه هادی ها که در اکثر حاالت و -الف

 .است مساحت کوچک و تعداد محدود تجهیزات مناسب با پست های برای استفاده از سیستم الکترود زمین که -ب

 و سنگی واقع می شوند و پایین آوردن مقاومت زمین با کوهستانی بـه یـادآوری اسـت کـه بـرای پـست هایـی که در مناطق              الزم
 مسی به کاهش    الکترودهای نباشد می توان با ایجاد چاهک های زمین و استفاده از الکترولیت و               امکان پذیر اسـتفاده از دو روش مذکور       

 .فتمناسب مقاومت زمین دست یا

را به عنوان روشی مناسب به      ) الکترودشبکه توام با    ( توجه به چگونگی وضعیت زمین نیز می توان ترکیبی از روش های فوق               با -ج
 . کار گرفت

 

  سیستم زمیندر اندازه گیری ها 2-6-11-1

 گیری ها شامل اندازه گیری      این اندازه .  از احداث سیستم زمین انجام پذیرد      پس منظور ارزیابی کارایی طراحی باید اندازه گیری ها          بـه 
 دو گزینه برای شرایط اندازه گیری       گام،هنگام اندازه گیری ولتاژهای تماس و       .  و ولتاژهای گام و تماس مربوطه می باشد        زمینامپدانس  

زه گیری   و گام با استفاده از یک ولت متر امپدانس باال است و دیگری اندا              تمـاس گـزینه نخـست انـدازه گیـری ولـتاژهای           . وجـود دارد  
 .می باشد گام و تماس موثر در طول یک مقاومت مناسب که بیانگر مقاومت بدن انسان است ولتاژهای
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 افراد ایمنی 2-7

 کار با تجهیزات پست های توزیع  بایستی نکات به شرح ذیل مورد توجه               هنگام منظور فراهم آوردن ایمنی کافی برای افراد در          بـه 
 .قرار گیرد

 . داشته باشندراکتریکی باید توانایی عملکرد ایمن و مناسب تحت سخت ترین شرایط احتمالی  جریان القطع تجهیزات -

 مناسب جهت   ارتفاع نظیر قراردادن هادی ها در محفظه، نصب نرده های حفاظتی و یا نصب هادی ها در                    کافی  حفاظت های  -
 .گردد لحاظجلوگیری از تماس تصادفی افراد با قسمت های برقدار تجهیزات 

در .   طراحی شده باشند   جریانی در حالی که از آنها جریان عبور می کند عمل نمایند، مگر اینکه برای قطع چنین                  نباید  سکسیونرها  -
 کنندگی ترانسفورماتور و یا وصل در شرایط وجود خطا را نداشته            مغناطیسصورتی که سکسیونرها قابلیت قطع جریان بار یا جریان          

 .  های ایمن و عالیم هشداردهنده مجهز گردند اینترالکبهباشند، باید 

 و زمین نمودن آنها صورت       کردن باید به گونه ای باشد که تعمیرات و نگهداری مداراها و تجهیزات با بی برق                  سیستم  طراحی  -
 . گیرد

یزات نظیر   تجه این.   دهنده برروی تجهیزاتی که در دسترس افراد غیر کارشناس هستند بایستی نصب گردد                  هشدار  عالیم  -
 را فراهم می کنند و کانال های عبور        الکتریکیحصارهای احاطه کننده تجهیزات الکتریکی، درهایی که دسترسی به قسمت های              

همچنین باید یک   .   که دیگر تجهیزات یا خطوط لوله وجود دارند می باشند           نواحی در   V600هادی یا کابل های با ولتاژ بیش از          
 . کلیدزنی تجهیزات الکتریکی نصب گردد در هر اتاقتک خطینمودار 

 .  سیستم زمین مناسب برای هر پست توزیع زمینی ضروری استیک ایجاد -

 . باشددسترس به منظور حفاظت از افراد در هنگام خرابی احتمالی سیستم روشنایی باید در اضطراری المپ های -

 سیم کشی، مقادیر نامی تجهیزات و نحوه تنظیم تجهیزات         نقشه های و نگهداری مشتمل بر      تعمیر    بهره برداری،  دستورالعمل های  -
 . بهره برداری و تعمیر و نگهداری تهیه گرددپرسنلحفاظتی بایستی برای 

 

  و روش های اجراییکار آیین 2-8

  توجه در نصب تجهیزات پستقابل موارد 2-8-1

 .ایند زیر را برآورده نمشرایط باید به گونه ای انتخاب و نصب گردند که تجهیزات

 . ایمن را پس از نصب و اتصال به شبکه فراهم آورندساختار یک -

 .باشند مناسب و ایمن با در نظر گرفتن تاثیرات خارجی که در مکان مورد نظر وجود دارد عملکرد دارای -

ر عادی و خطا دارای      غی بهره برداری بهره برداری عادی و در هنگام حالت های اضافه بار از پیش تعیین شده، شرایط                 شرایط  در  -
 .  نگرددآسیب دچار دستگاهعملکرد مناسب و ایمن باشد به طوری که 
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 .  افراد در طول دوره بهره برداری، تعمیر و نگهداری تجهیزات فراهم گردداز حفاظت -

 . مد نظر قرار گیرند نیز در ادامه آمده استبایستی قابل توجهی که در نصب تجهیزات مختلف پست موارد

 

 قدرت نسفورماتورترا 2-8-1-1

همچنین در صورت لزوم باید تمهیداتی به منظور .  مد نظر قرار گیردباید نـصب تاسیـسات ترانـسفورماتور امکـان انتـشار آتش             در
 . نویز صوتی در نظر گرفته شده و تهویه مناسب نیز برای ترانسفورماتور فراهم گرددسطحمحدود نمودن 

در صورت نیاز به    .  وسـیله تاسیسات ترانسفورماتور آلوده گردد      بـه نـباید   ) اضـالب آب هـای زیرزمینـی، آب هـای سـطحی و ف            (آب
 ترانسفورماتور هنگام   ازکه در بهره برداری     ) مانند سطح مایع، دما یا فشار     (یا قرایت تجهیزات مونیتورینگ     ) روغننمونه  (نمـونه برداری    

 . بدون اینکه به تجهیزات آسیب وارد گردد باشدبرقدار بودن آن دارای اهمیت است، باید ایمنی کامل موجود 

 

 جریان ترانسفورماتور 2-8-1-2

 گردد که از عملکرد مناسب تجهیزات حفاظتی اطمینان حاصل شده           انتخاب اضافه جریان نامی و بار نامی باید به گونه ای            ضـریب 
 .  اندازه گیری در شرایط اتصال کوتاه جلوگیری به عمل آیدتجهیزاتو از آسیب 

 

 ولتاژ ورترانسفورمات 2-8-1-3

 که خروجی و دقت نامی آنها برای تجهیزات و سیم کشی متصل به آن گردند ولـتاژ بایـد بـه گـونه ای انتخاب            ترانـسفورماتورهای 
 .مناسب باشد

 

 کلیدزنی تجهیزات 2-8-1-4

 که به طور اتفاقی با کشش یا فشار اعمال شده توسط دست به گـردند  و کلـیدهای زمـین بایـد بـه گـونه ای نـصب               سکـسیونرها 
 . ننمایندعملرم های عمل کننده، اه

 که در طول کلیدزنی رها می گردند، موجب آسیب دیدن تجهیزات    شده ای  باید به گونه ای نصب شوند که گازهای یونیزه           تجهیزات
 . بهره برداری نشوندپرسنلیا ایجاد خطر برای 

 

 برقگیر 2-8-1-5

دن محفظه یا عملکرد تجهیزات کاهش فشار، ایمنی  شکسته شهنگام بایـد بـه گـونه ای طراحـی و نصب گردند که در        برقگیـرها 
 . پرسنل را فراهم نمایند



  کیلوولت 33 و 20 توزیع هوایی و زمینی پست های و اجرایی  فنی، عمومیمشخصات

 

68

 

 خازن 2-8-1-6

برای .  نظر قرار گرفته و تمهیدات الزم برای محدود کردن آن فراهم آید            مد تشدید و اضافه ولتاژ ناشی از هارمونیک ها باید           خطـر 
 با اتصال سری، مانند راکتورهای سلفیه وسیله راکتانس های  نامی و ظرفیت جریان خازن ها، افزایش ولتاژ ایجاد شده ب     ولـتاژ انـتخاب   

 . گیردمیراکننده یا مدارات فیلتر باید مد نظر قرار 

واحدهای تخلیه الکتریکی بایستی از نظر حرارتی و مکانیکی قابلیت          . گردد الکتریکـی ایمـن خـازن های قدرت باید فراهم            تخلـیه 
 باید اتصاالت واحدهای بانک،     خازنی، تجهیزات برای اتصال کوتاه و زمین کردن یک بانک           در انتخاب .  را داشته باشند   کارانجـام این    

 .گیرندمقاومت های تخلیه و نوع فیوزها مد نظر قرار 

 

 کابل ها 2-8-1-7

 دمای هادی ها و عایق آنها، اتصاالت و ترمینال های تجهیزات در شرایط که بایـد بـه گـونه ای انتخاب و خوابانیده شوند            کابـل هـا   
 می شود و شرایط رخداد اتصال تعیین بهره برداری ویژه که با توجه به توافق قبلی بین تولید کننده و مصرف کننده          عادی،ره برداری   بهـ 

 .کوتاه از حداکثر دمای مجاز فراتر نرود

 .م پذیرد برابر آسیب های مکانیکی باید مراقبت های ذیل انجادر هنگام نصب و پس از آن، به منظور حفاظت از کابل در

 کوتاه موجب آسیب    اتصال به گونه ای خوابانیده شوند که اطمینان حاصل شود نیروهای ناشی از جریان های               تک سیمه  کابل های  -
 . آنها نخواهند شد

.  قبول محدود گردیده اند   قابل به گونه ای انتخاب شود که اطمینان حاصل گردد اثرات خارجی به مقادیر ایمن                  خوابانیدن  روش  -
 .  نظر مکانیکی حفاظت گردندازبل های زیرزمینی در مکان هایی که از زمین بیرون می آیند، کا

 . از سنگ باشدعاریالیه بستر کابل شن یا خاک .  در زمین در کف کانال عاری از سنگ صورت گیردکابل ها خوابانیدن -

 به گونه ای انتخاب گردد که      مداراتترانسفورماتورها به   طول کابل اتصال دهنده     .   خاک و لرزش ها در نظر گرفته شوند       جایی  جابه  -
 . وقوع پدیده فرورزونانس را حداقل نماید

 

 فیوزها 2-8-1-8

 که موقعیت هادی های برقدار را قبل، هنگام و بعد از عملکرد فیوز در               باشد فاصـله هوایـی تاسیسات فیوز باید به گونه ای            حـداقل 
 . سازنده امکان پذیر باشددستورالعمل هایند که تعویض آنها با ایمنی کامل مطابق بر  باید به گونه ای نصب گردفیوزها. نظر بگیرد
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  کردن پستبرقدار مراحل 2-8-2

 به شرح ذیل صورت     اقدامات آزمون برروی مدارات و رله ها و تنظیم مناسب آنها، برای برقدار کردن پست  بایستی                  انجام از   بعد
 . پذیرد

 .شته شود مدار ورودی باز نگهداقدرت کلید -

 .این اتصال احتماال نیاز به قطع موقت شبکه خواهد داشت.  به شبکه متصل گردندورودی خطوط -

این عمل باید چند بار تکرار       .    شود بسته که کلیدهای قدرت فیدرها و ثانویه ترانسفورماتور باز است، کلید قدرت اولیه                حالی  در  -
 .شود حاصلگردد تا اطمینان از برقراری اتصال کامل 

 . بررسی شده و صحت توالی فاز آن ارزیابی شودثانویه ولتاژ -

 . اصلی ثانویه ترانسفورماتور بسته شود تا شینه ها برقدار گردندقدرت کلید -

 .  می باشدبارگذاری از زمان انتظار بی  باری تجهیزات که توسط اکثر سازندگان توصیه می گردد، آماده پس پست -

 . جریان های مدارات رله های حفاظتی ارزیابی و ثبت گردد اعمال بار محض به -

 

  پس از اتمام ساخت پستالزم بررسی های 2-8-3

 . عملیات ساخت پست، بررسی های زیر بایستی صورت پذیرداتمام از پس

ر، توالی فاز مناسب،     پیوستگی مدا  ارزیابی ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان، کلیه مدارات جریان و ولتاژ به منظور              پالریته  ارزیابی  -
 . پالریته و زمین شدن

 . آزمایش تمامی رله ها، تایمرها، مدارات قطع کننده و مدارات وصل کننده و غیرهو تنظیم -

 . سکسیونرها و کلیدهای قدرتتمامی عملکرد -

 . زمینمقاومت بررسی -

 . تبدیل ترانسفورماتور در تمامی تپ هانسبت بررسی -

 .انسفورماتور قدرت عایقی ترقدرت ضریب -

 . روغن ترانسفورماتورکامل آزمون های -

 )IEEE std 510مطابق با استاندارد ( کابل ها روی DC فشارقوی ولتاژ آزمون های -

  نگهداریو تعمیر 2-8-4

  کننده های شهری یا   مصرف زمینی برای تبدیل ولتاژ شبکه به سطح ولتاژ مصرفی و توزیع انرژی الکتریکی بین                 توزیع  پست های
این امر در   .   را به طور مستمر و بدون اشکاالت فنی تامین نمایند           نیازواحدهای کوچک صنعتی احداث می گردند و لذا   باید برق مورد            

 .  توجه قرار گیردمورد بود که مراقبت و نگهداری کامل همراه با بهره برداری صحیح از تجهیزات پست خواهدصورتی امکان پذیر 
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 ف نگهداری پست اهداو برنامه ریزی 2-8-4-1

 . در ارتباط با کل شبکه با اهداف زیر انجام گیردشده ای و نگهداری یک پست باید به صورت برنامه ریزی بهره برداری

  مصرفیبار مقادیر تعیین شده بار، تامین برق مصرف کنندگان طبق جدول بار و حفظ پیک و تقاضای به دستیابی -

 نامی ولتاژ برق در مقدار نگهداشتن ثابت -

  عملکرد صحیح کلیه تجهیزات نصب شده و عدم قطعی برق مصرف کنندگاناز اطمینان -

  هزینه های بهره برداری و نگهداری و تعمیراتنگهداشتن پایین -

 

  بازرسی دوره ای سیستم زمینو نگهداری 2-8-4-2

 به مقدار واقعی مقاومت     نسبتزیرا  . شد که مقدار بدست آمده دارای دقت محدود با        رود  انـدازه گیـری مقاومت الکترود انتظار می        در
شرح داده شد بستگی به رطوبت، دما ) 2-8-6-2( طور که در بند همانمقاومت ویژه خاک . ویژه خاک و همگنی آن تردید وجود دارد      

ییر در سفره آب  تغمانندلذا مقدار آن می تواند به طور فصلی و روز افزون به دلیل تغییرات هیدرولوژیک           . داردو اجـزای متـشکله خاک       
 در خاتمه نصب و در فواصل منظمی پس از نصب مورد اندازه گیری     الکترودبنابراین بایستی مقاومت    . زیر زمینی و یا زهکشی تغییر کند      

 .قرار گیرد

 کارآیی سیستم زمین است و نظر به اینکه رطوبت تاثیر تعیین       گویای تـوجه بـه ایـنکه مقاومـت الکتـرود زمـین در تاسیـسات                 بـا 
 سال انجام دوره توصیه می شود آزمون مقاومت در طول یک فصل خاص حتی االمکان در پایان خشک ترین                 داردننده ای بر مقاومت     ک

 و یا افزایش مقاومت ویژه خاک در اطراف آن باشد           الکتروددر این حالت بدترین مقدار مقاومت که ممکن است ناشی از خرابی             . گیـرد 
 .بدست می آید

 و نیز عمق الکترودهای کمکی در هر اندازه گیری تعیین شده و جهت هـای دوره ای بایـستی نـوع، فواصل، محل،      انـدازه گیـری    در
 نسبی هوا یا    رطوبتعالوه بر موارد فوق الزم است که تاریخ، ساعت، دمای هوای محیط،             .  مشخص گردد  نیزدرصد دقت اندازه گیری     

 . شودیادداشت هر اندازه گیری شرایط ظاهری جوی و نیز مقدار تقریبی بارندگی در

 . نباید بیشتر از شش ماه باشدلی بین دو دوره اندازه گیری متوازمانی فاصله
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1-  2-  
 سوم فصل -3

  قدرت و اندازه گیریترانسفورماتورهای
 

 مقدمه
از .  ولتاژ به سطوح مورد نیاز مصرف کنندگان به کار برده می شوند            تبدیل قدرت نصب شده در سطح توزیع، جهت         ترانسفورماتورهای

ـ ترا یو و راکتیو مصرف کنندگان  اکت مصرف انـدازه گیـری ولـتاژ و جـریان در پست های توزیع نیز عموما برای سنجش                   سفورماتورهاین
 . استفاده می شود

 

 کاربرد دامنه 3-1

 33 و 20، 11 قدرت و اندازه گیری در سطوح ولتاژ ترانسفورماتورهای ایـن فـصل ضـوابط و معـیارهای فنـی، عمومـی و اجرایـی               در
 .گردیده استکیلوولت ارایه 

 تعریف ها 3-2

 قدرت ترانسفورماتور 3-2-1

 .  مشخص بدون تغییر در فرکانس سیستم تامین می کندولتاژده را در سطح  است که توان مورد نیاز مصرف کننمبدلی

 

 اندازه گیری ترانسفورماتور 3-2-2

 اندازه گیری الکتریکی مثل کنتورها و وسایل مشابه مورد استفاده           تجهیزات اسـت کـه جهت تامین سیگنال ورودی          ترانـسفورماتوری 
 . می شودتقسیم  PT( 2( ولتاژ و 1 )CT( یری جریان به دو نوع ترانسفورماتورهای اندازه گوقرار می گیرد 

 

 ترانسفورماتور اتو 3-2-3

 . حداقل در یک قسمت مشترک هستندثانویه است که در  آن دو سیم پیچی اولیه و ترانسفورماتوری

                                                                                                                                                                           
1 - Current Transformers 
2 - Potential Transformers 
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 روغنی ترانسفورماتور 3-2-4

 . قرار داشته باشد گویندروغن ترانسفورماتوری که هسته و سیم پیچی آن در داخل به

 

 خشک رماتورترانسفو 3-2-5

 . باشد ترانسفورماتور خشک گویندنداشته ترانسی که هسته و سیم پیچی آن در داخل مایع قرار به

 

  جریان نامیو ولتاژ 3-2-6

 . و مورد استفاده قرار می گیرد گویندطراحی سطح ولتاژ و جریانی که ترانسفورماتور برای آن به

 

  نامی ولتاژ ضریب 3-2-7

 قابل تحمل سیم پیچی اولیه ترانسفورماتور در مدت زمان معین مشخص   ولتاژنامی، حداکثر    اسـت کـه با ضرب آن در ولتاژ           ضـریبی 
 . می شود

 

 نامی توان 3-2-8

 .  تعریف می شودنامی نامی به صورت حاصلضرب ولتاژ نامی در جریان توان

 

  واقعیتبدیل نسبت 3-2-9

 .  را گویند ثانویه ترانسفورماتورواقعی ولتاژ واقعی اولیه ترانسفورماتور به ولتاژ نسبت

 .  به صورت نسبت جریان واقعی اولیه به جریان واقعی ثانویه تعریف می شودنسبتدر ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان این : نکته

 

  نامیتبدیل نسبت 3-2-10

 .  گویندرا تبدیل ولتاژ نامی اولیه به ولتاژ نامی ثانویه نسبت

 .  اولیه به جریان نامی ثانویه اطالق می شودنامییان در یک ترانس اندازه گیری جریان به نسبت جر: نکته



 زه گیری ترانسفورماتورهای قدرت و اندا-فصل سوم 

 

73 

 ولتاژ خطای 3-2-11

 سبب عدم برابری نسبت تبدیل واقعی با نسبت تبدیل نامی ترانسفورماتور            به کـه در یـک ترانـسفورماتور اندازه گیری ولتاژ،            خطایـی 
 .محاسبه کرد) 1-3( و می توان درصد این خطا را توسط رابطه می گردد اطالق ولتاژ خطایایجاد می شود، 

)3-1( 100×
−

p

psn

U
)UUK( =درصد خطای ولتاژ 

 : در رابطه باالکه

nK :نسبت تبدیل نامی ترانسفورماتور 

pU :ولتاژ واقعی اولیه [V] 

sU : ولتاژ واقعی ثانویه زمانی که ولتاژpU اولیه اعمال شودبه . [V] 

 

 جریان خطای 3-2-12

 سبب عدم برابری نسبت تبدیل واقعی با نسبت تبدیل نامی ترانسفورماتور            به کـه در یک ترانسفورماتور اندازه گیری جریان،          خطایـی 
 .محاسبه کرد) 2-3( جریان اطالق می گردد و می توان درصد این خطا را توسط رابطه خطایایجاد می شود، 

)3-2( 100×
−

p

psn

I
)IIK( =درصد خطای جریان 

 : در رابطه باالکه

nK :نسبت تبدیل نامی ترانسفورماتور 

pI :جریان واقعی اولیه [A] 

sI : جریان واقعی ثانویه زمانی که جریانpI ود اولیه اعمال شبه.  [A] 

 

  فازجایی جابه 3-2-13

 .  اندازه گیری ولتاژ اطالق می شودترانسفورماتور اختالف فاز بین بردارهای ولتاژ اولیه و ثانویه به

 . به اختالف فاز بین جریان های اولیه و ثانویه اطالق می شوداختالف،در ترانسفورماتور اندازه گیری جریان این : نکته

 جاییدر یک ترانسفورماتور ایده آل جهت بردارها چنان انتخاب می شود تا جابه              .  می شود  بیان 1ی رادیان  فـاز به دقیقه یا سانت      اخـتالف 
 . نداشته باشدوجودفاز 

 

                                                                                                                                                                           
1 - Centiradian 
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 دقت کالس 3-2-14

 .  شده تعریف می گرددتعیین کاری ه محدوددر دقت به صورت حداکثر خطای ترانسفورماتور اندازه گیری کالس

 

 1بار 3-2-15

بار معموالً به . گویند بار  سیم پیچی ثانویه در جریان و ضریب توان معین رابهی، امـپدانس مدار متصل      ترانـسفورماتور انـدازه گیـر      در
 .در ضریب توان معین و جریان ثانویه نامی بیان می شود) VA( ظاهری توانصورت 

 

  نامیعایق سطح 3-2-16

 .ش  های دی  الکتریکی  باشد گویند به تحمل آن در برابر تنقادر حداکثر ولتاژی که مشخصات عایقی ترانسفورماتور به

 

  حرارتی کوتاه مدتنامی جریان 3-2-17

 می تواند در حالیکه سیم پیچی ثانویه اش اتصال کوتاه شده باشد به           جریان مقـدار جریان موثری که یک ترانسفورماتور اندازه گیری           بـه 
 . بدون آسیب دیدگی تحمل کندثانیهمدت یک 

 

  نامیدینامیک جریان 3-2-18

 اولیه را زمانی که سیم پیچی ثانویه ترانسفورماتور اتصال کوتاه شده باشد،           عبوریور انـدازه گیری جریان، پیک جریان         ترانـسفورمات  در
 . مکانیکی نبیند گویندیا آنکه ترانسفورماتور در اثر نیروهای الکترومغناطیسی بوجود آمده، آسیب الکتریکی شرطبه 

 

  پیوستهنامی جریان 3-2-19

 . ثانویه به بار نامی متصل شده  باشد، گویندسیم پیچیم پیچی اولیه را زمانی که  دایمی عبوری از سیجریان

 

 )SF (2 دستگاهاطمینان ضریب 3-2-20

 . به هنگام بروز خطا به جریان نامی ترانسفورماتور اطالق می شوداندازه گیری جریان اولیه دستگاه حداکثر ضریب به نسبت این

                                                                                                                                                                           
1 - Burden 
2 - Instrument Security Factor 
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 پایین تر باشد اطمینان از حفظ سالمت دستگاه اندازه گیری در            جریانور اندازه گیری     یک ترانسفورمات  در FSهـر قـدر ضـریب       : نکـته 
 . از سیم پیچی اولیه ترانسفورماتور اندازه گیری جریان افزایش می یابدخطاحاالت عبور جریان 

 

 قدرت ترانسفورماتورهای 3-3

 کلیات 3-3-1

. ورماتور قدرت گرانترین عضو تشکیل دهنده پست می باشدترانسف. می دهد یک پست توزیع را ترانسفورماتور قدرت آن تشکیل       قلـب 
 .  آن تبدیل سطح ولتاژ بدون تغییر در فرکانس نامی آن می باشدوظیفهعمده ترین 

 هسته، سیم پیچ ها، عایق ها، بوشینگ ها و تپ چنجر می باشند که در ادامه                 از اصلی تشکیل دهنده ترانسفورماتور قدرت عبارت        اجزای
 . ام از آنها و عوامل موثر در انتخاب ترانسفورماتور پرداخته خواهد شد کدهربه شرح 

 

  ترانسفورماتور قدرتسازنده اجزای 3-3-2

 هسته 3-3-2-1

ورق های هسته ترانسفورماتور باید از ورق های .  شار را بر عهده دارد   عبور در یـک ترانـسفورماتور وظـیفه ایجاد مسیر مناسب            هـسته 
 متصلورق های هسته باید به دقت مونتاژ شده و به یکدیگر . نورد شده جهت دار ساخته شود   سرد دار  فـوالد سیلیکون   جـنس نـازک از    

 استقامت مکانیکی   دایره ای  چیدمان پله ای و ایجاد سطح مقطع تقریبا          ازگـردند تـا در مقابـل ضربات خارجی مقاوم بوده و با استفاده                 
 .کافی جهت نگهداری سیم پیچ ها را داشته باشد

 

 سیم پیچ ها 3-3-2-2

ساختمان سیم پیچ ها بایستی طوری باشد که انبساط و انقباض     . سـیم پیچ ها در یک ترانسفورماتور وظیفه تبدیل ولتاژ را بر عهده دارند             
همچنین ساختمان سیم پیچ ها بایستی به گونه ای      . بوجـود آمـده ناشـی از تغییـرات درجـه حرارت باعث صدمه دیدن سیم پیچ ها نگردد                  

. قابل حرکات و اعوجاج ایجاد شده توسط شرایط کاری غیر عادی خراشیدگی و سایشی در عایقها ایجاد نشود   طراحـی گـردد کـه در م       
در ترانسفورماتورهای  . بـین سـیم پـیچ ولـتاژ باال و ولتاژ پایین و نیز بین سیم پیچ و هسته بایستی موانع عایقی کافی وجود داشته باشد                         

 .  جهت گردش روغن در نظر گرفته شودروغنی بایستی بین سیم پیچ ها فاصله مناسب
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 تانک  3-3-2-3

تانک ترانسفورماتور باید از فوالد     . مجموعه سیم پیچی و هسته ترانسفورماتور در داخل محفظه بسته ای در داخل تانک قرار می گیرند                
تباطی روغن و کنسرواتور باید     تانک ترانسفورماتور، رادیاتورها، لـولـه های ار     . کـم کربن نورد شده و مقاوم در مقابل روغن ساخته شود           

 .ضمن تحمل خالء کامل، تحمل اضافه فشار ناشی از اختالف سطح روغن به اندازه ارتفاع تانک را داشته باشند

 .تانک ترانسفورماتور بایستی حداقل شامل شیرهایی به شرح زیر باشد

 .به طور کامل تخلیه کرد شیر تخلیه که باید در جایی نصب گردد که بتوان توسط آن روغن تانک را  -

  شیر نمونه گیری از روغن -

  یک سوراخ با درپوش برای تخلیه گاز یا هوای جمع شده در باالترین قسمت تانک-

  شیر تصفیه روغن-

 

 سیستم خنک کننده  3-3-2-4

رادیاتورهایی نصب  بدین منظور برروی تانک ترانسفوماتور      . کننده طبیعی هستند   ترانسفورماتورهای توزیع عموما دارای سیستم خنک     
این رادیاتورها بایستی به گونه ای طراحی شده باشند که به راحتی قابل . مـی گـردد تـا سرعت خنک سازی را افزایش و تسهیل  بخشند          

 . تمیز نمودن یا رنگ آمیزی باشند

 

 تپ چنجر 3-3-2-5

تپ چنجر بایستی   . ف در سیم پیچی باشد    ترانـسفورماتور  مـی بایـست مجهـز به تپ چنجر ولتاژ برای تغییر اتصاالت بین پله های مختل                   
 . مجهز به دستگیره  تنظیم، همراه با نشان دهنده پله ها و نیز وسایلی برای قفل نمودن دستگیره در هر یک از پله های مورد نظر باشد

دمه و آسیب دیدگی کنـتاکت هـای تغییـر دهنده ولتاژ باید قادر به تحمل جریان کامل اتصال کوتاه ترانسفورماتور بدون هیچگونه ص               
 کیلوولت عموماَ 33در ترانسفورماتورهای توزیع با سطوح ولتاژ .  برابر جریان بار کامل را تحمل نمایند 2/1بـوده و نیز جریان مستمر تا        

 . درصدی استفاده می شود5 و یا 4 کیلو ولت از تپ های 20 درصدی و در سطوح ولتاژ 5/2از تپ های 

 

 بوشینگ ها 3-3-2-6

. هت اتصال ترانسفورماتور به شبکه و نیز حفظ فاصله عایقی بین بدنه ترانسفورماتور و سیم های رابط استفاده می شود        از بوشینگ ها ج  
 و مناسب کار در شرایط محیطی که           IEC 60137 و   IEC 60233مشخصات فنی بوشینگ ها باید مطابق با آخرین استاندارد            

 .ترانسفورماتور  برای آن طراحی شده است باشد
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 حقات مل 3-3-2-7

کلـیه لـوازم انـدازه گیـری رلــه هـا و ترمومتـرها بایـستی طـوری در روی ترانـسفورماتور نـصب شوند که لرزش  های ناشی از خود                                 
 .ترانسفورماتور باید با تجهیزات و ملحقات به شرح ذیل همراه باشد .ترانسفورماتور به دستگاه های مورد نظر انتقال پیدا نکند

 بایـد دارای ظرفیت مناسب برای تحمل تغییرات روغن در محدوده تغییرات درجه حرارت مشخص شده                 کنـسرواتور :  کنـسرواتور  -1
کف کنسرواتور  . محـیط باشـد و می بایست به منظور تخلیه روغن با ایجاد شیب مناسب در کف آن بر روی ترانسفورماتور نصب گردد                      

رواتور و تانک ترانسفورماتور باید دارای شیر قطع کننده خودکار با           لـولـه ارتباطی بین کنس   . بایـد مجهـز بـه شـیر تخلیه مناسبی باشد          
در اثر انبساط و انقباض روغن حجم هوای داخل کنسرواتور تغییر می کند، لذا بایستی               . نـشان دهـنده وضـعیت بـاز و بسته بودن باشد           

 .باشد) ت هواجهت جذب رطوب(کنسرواتور برای ورود و خروج هوا مجهز به هواکش به همراه رطوبت گیر 

رلـه تشخیص گاز باید طوری قرار گیرد که تمام گازهای تولید شده را جمع و حس ): رله بوخ هلتز( رله دو وضعیتی تشخیص گاز -2
رله باید مجهز به یک سری      . محل مناسب برای نصب این رلـه، لـولـه ارتباطی بین کنسرواتور و تانک ترانسفورماتور می باشد              . نمایـد 

ای وصـل مـدار هـشدار به هنگام تجمع تدریجی گاز در محفظه و نیز مجهز به کنتاکت فرمان قطع ترانسفورماتور در اثر            کنـتاکت بـر   
 .جریان ناگهانی و سریع گاز باشد

نشان دهنده سطح روغن بایستی قابل رویت از سطح زمین بوده و روی سطح خارجی               :  نـشان دهـنده سـطح روغـن کنـسرواتور          -3
 . عقربه نشان دهنده باید نمایانگر سطوح حداکثر، حداقل و عادی روغن باشد. دکنسرواتور نصب گرد

نشان دهنده عقربه ای درجه حرارت روغن به همراه حس گر آن در گرم ترین مکان :  نـشان دهـنده درجه حرارت سیم پیچ و روغن         -4
 .روغن نصب می گردد

 90 داخل پست، ترانسفورماتور باید مجهز به چرخ هایی باقابلیت چرخش برای جابه جایی ترانسفورماتور بر روی ریل های      :  چرخ ها  -5
بعد از استقرار ترانسفورماتور در جای اصلی خود، . درجه بوده و توانایی تحمل وزن ترانسفورماتور همراه با تانک پر از روغن داشته باشد 

 .دندچرخ ها باید به کمک نگهدارنده  های پیچ و مهره ای روی ریل ها محکم گر

 .جزییات مربوط به اجزای سازنده یک ترانسفورماتور قدرت نشان داده شده است) 1-3(در شکل 

 

 شرایط بهره برداری 3-3-3

 به طور کامل مشخص   ) 1-3( مندرج در جدول     شرایط و پارامترهای آب و هوایی      بایستی   یک ترانسفورماتور به منظور عملکرد بهینه     
 شرایط کاری استاندارد می باشد و درصورتی که ترانسفورماتور IEC 60076رها طبق استاندارد مقادیر ذکر شده برای این پارامت. گـردد 

 .برای شرایط کاری دیگری طراحی شود بایستی ضریب تصحیح مناسب به  هنگام طراحی به کار برده  شود
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   جزییات مربوط به اجزای تشکیل دهنده ترانسفورماتور قدرت-1-3شکل 

 

 رامترهای آب و هوایی در شرایط کاری استاندارد ترانسفورماتورها پا-1-3جدول 

شرایط کاری استاندارد ترانسفورماتورها مطابق 
 IEC 60076با استاندارد 

 پارامترهای آب و هوایی

C°40 حداکثر درجه حرارت محیط 

C°20 محیطحداکثر متوسط درجه حرارت سالیانه  

C°30 حداکثر متوسط درجه حرارت روزانه محیط 

 حداقل درجه حرارت محیط -C°5 و در فضای بسته -C°25در فضای آزاد 

 ارتفاع از سطح دریا  متر1000کمتر از 

 حداکثر سرعت باد  متر بر ثانیه10-2

 رطوبت نسبی  درصد در طول یک ماه90کمتر از 

 ضخامت یخ  میلیمتر1

 میزان و نوع آلودگی 2آلودگی متوسط یا درجه 

g3/0شتاب زلزله متر بر مجذور ثانیه 

 

 ردیف شرح

 1 کنسرواتور

 2 نشاندهنده سطح روغن

 3 رطوبت گیر

 LV 4بوشینگ 

 5 پالک مشخصات

 6 ناودانی

 7 دریچه نمونه برداری از روغن

 8 ترمینال زمین

 9 چرخ های دوجهته

 10 پالک ترمینال ها

 11 تپ چنجر

 12 ترمومتر

 13 چشمی برای اتصال به جرثقیل

 HV 14بوشینگ 

 15 رله بوخ هلتز
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 مشخصات و معیارهای فنی 3-3-4

 نوع ترانسفورماتور 3-3-4-1

 .ترانسفورماتورهای قدرت را می توان در سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی کرد

 انسفورماتور از لحاظ نوع سیم پیچانواع تر -الف

با . ترانـسفورماتورها از نقطه نظر نوع سیم پیچی به سه صورت سیم پیچ جدا، اتوترانسفورماتور و ترانسفورماتور بوستر تقسیم می گردند                    
ترانسفورماتورهای  باشد توجیه اقتصادی دارد و همچنین        2تـوجه بـه آنکه اتوترانسفورماتور برای مواردی که نسبت تبدیل کوچکتر از              

. بوسـتر بـرای موارد خاص استفاده می شود، تنها گزینه  انتخابی برای ترانسفورماتورهای توزیع، ترانسفورماتورهای با سیم پیچ جدا است       
 .ترانسفورماتورهای توزیع به صورت دو سیم پیچه و سه فاز ساخته می شوند

 انواع ترانسفورماتور از لحاظ عایق بندی  -ب

در ترانسفورماتورهای روغنی، هسته    .  تقسیم می شوند    و گازی   خشک ، نوع روغنی  سه به    عایق بندی  رماتورها از نقطه نظر نوع    ترانسفو
 ضمن آغشته کردن کاغذ پیچیده       روغن .می شود قرار داده   ) روغن معدنی (و سـیم پـیچ در داخـل روغن با پایه نفتانیک و یا پارافینیک                

  را فراهم کرده و عالوه بر آن و بدنه ها و همچنین سیم پیچ عایق بندی بین سیم پیچصیت عایقی آنها،   خا تامینشـده دور سـیم پیچ ها و         
 .وظیفه سیستم خنک کننده را نیز ایفا می نماید

 از رزین، و برای     در سیـستم هـای توزیـع از ترانـسفورماتورهای نـوع خـشک هـم استفاده می شود که برای سیستم عایق بندی آنها                        
 .این ترانسفورماتورها عموما به صورت باز ساخته و بهره برداری می شوند. نیز از هوا به جای روغن استفاده می شودخنک کاری 

.  به جای روغن و یا هوا برای خنک کاری و عایق کاری استفاده می شود               6SFدر ترانسفورماتورهای گازی برخالف دو نوع قبلی از گاز          
از مزایای عمده این    .  پر شده  است ساخته می شود       6SF کامالً بسته و آب بندی شده که توسط گاز           بدنه این ترانسفورماتورها به صورت    

ترانـسفورماتورها در مقایـسه بـا انـواع روغنی می توان به مقاومت در برابر آتش سوزی، حجم و وزن کمتر، نصب و راه اندازی آسانتر و                              
 6SFرای معایبی نیز هستند که از آن  جمله می توان به قابلیت هدایت حرارتی کم ترانسفورماتورهای گازی دا. صدای کمتر را ذکر نمود

 در اثر جرقه و ایجاد ترکیبات سمی 6SFدر مقایسه با روغن، نیاز به افزایش فشار گاز برای دستیابی به قدرت عایقی خوب، تجزیه گاز                 
 .و از همه مهمتر افزایش قیمت تمام شده آن اشاره کرد

 انسفورماتورها از نقطه نظر محل نصب انواع تر -ج

 .ترانسفورماتورها بسته به آنکه در محیط باز و یا محیط بسته مورد استفاده قرار می گیرند به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم می گردند
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 مشخصات اسمی تعیین  3-3-4-2

.  تبدیل و قدرت ترانسفورماتور می باشد      ی مانند ولتاژ، جریان، فرکانس، نسبت     یها مشخصات اسمی، طبق تعریف مقادیر عددی کمیت      
جریان اسمی از   نامی با ولتاژ، فرکانس و      تحت بار یکنواخت     افزایش دمای ترانسفورماتور     مشخـصات اسـمی باید به گونه ای باشند که         

  .تجاوز ننماید) 4-4-3-3(حدود تعیین شده در بخش 

 ولتاژ نامی سیم پیچ -الف

، بین ترمینال های یک سیم پیچ ترانسفورماتور سه فاز یا تک فاز در سطوح توزیعولتاژ استاندارد  مقادیر IEC 60038طـبق اسـتاندارد   
 . موارد ذیل می باشدبرحسب کیلوولت عبارت از

[kV]  4/0 ،11 ،20 ،33 

 فرکانس نامی  -ب

 . هرتز است50فرکانس کار ترانسفورماتورهای قدرت در ایران 

 توان نامی  -ج

به هنگام طراحی و .  بیان می شودMVA یا kVA برحسب حاصلـضرب ولتاژ نامی در جریان نامی که ت از  تـوان نامـی عـبارت اسـ       
انـتخاب ترانـسفورماتور بـا تـوجه به نیاز مصرف کننده و با در نظر گرفتن گسترش های آینده بایستی یکی از مقادیر استاندارد انتخاب                 

 . پیچه، هر دو سیم پیچ دارای توان نامی یکسان می باشندالزم به ذکر است که در ترانسفورماتور دو سیم . شود

 .برخی از مقادیر رایج استاندارد توان برای ترانسفورماتورهای توزیع عبارت از موارد ذیل می باشد

 [kVA]2000 ،1600 ،1250 ،1000 ،800 ،630 ،500 ،400 ،315 ،250 ،200 ،160 ،125 ،100 ،50 ،25 

 جریان نامی  -د

بـا تـوجه بـه مقـدار توان نامی و ولتاژ نامی انتخابی تعیین می شود و به صورت نسبت توان نامی به ولتاژ نامی تعریف                           ایـن جـریان     
 .می شود

 باالترین ولتاژ سیستم  -ر

طبق . دترانس قرار می  گیرد و ترانسفورماتور بایستی توانایی تحمل آن را به طور دائم داشته باش       بین دو فاز     ی است که  باالترین ولتاژ 
 کیلوولت بایستی در نظر گرفته 36 و 24، 12، 6/0توزیع  ی، مقادیر حداکثر ولتاژ سیستم برای ترانسفورماتورهاIEC 60038استاندارد 

 .شود

 

 سیستم خنک کننده  3-3-4-3

 در صورتی که    . می شود  ی داخل ترانسفورماتور   در ترانسفورماتور به دلیل تلفات هسته و سیم پیچ ها، باعث افزایش دما              تولیدی گرمای
همین ه  ب. د و به حد مجاز نرسد ممکن است که عایق های ترانسفورماتور آسیب ببیند             بدمـا بـه طریق مناسبی کاهش نیا       ایـن افـزایش     

 شرایط کار و آب و هوایی محل نصب ترانسفورماتور از اهمیت بسزایی              توجه به  دلـیل در نظـر گـرفتن سیـستم خنک کننده مناسب با            
 .برخوردار است
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 )2-3( به شرح مندرج در جدول ، بـرای نـشان دادن سیـستم خـنک کننده از حروف اختصاری    IEC 60076-2سـاس اسـتاندارد   برا
  .استفاده می شود

 

  حروف اختصاری مورد استفاده در نمایش سیستم خنک کننده-2-3جدول 

 حرف اول حرف دوم حرف سوم حرف چهارم
مکانیزم چرخش ماده (

 )خنک کننده خارجی

 خنک کننده محیط(
 )خارجی

مکانیزم چرخش ماده (
 )خنک کننده داخلی

محیط خنک کننده مجاور (
 )سیم پیچ

N  A N  O 

 )چرخش طبیعی( )هوا( )چرخش طبیعی(
روغن معدنی یا هر مایع عایقی با نقطه (

 )C°300اشتعال کمتر از 
F  W  F  K  

 چرخش اجباری(

 ) فن یا پمپبا
 )آب(

مقدار روغن  در حال  ،خش اجباریچر(
چرخش با توجه به مقدار بار تغییر 

 .)می کند

مایع عایقی با نقطه اشتعال بزرگتر از (
C°300( 

D  L  

__ __ 

، چرخش اجباری جهت داده شده(
مقدار روغن در حال چرخش فقط به 
ظرفیت پمپ روغن بستگی دارد و با 

 .)ر تغییر نمی کندبار ترانسفورماتو

 که نقطه اشتعال آن مشخص یهر مایع(
 .)نباشد

 
 حاالت کار کلیهدر این صورت،   . چندین سیستم خنک کننده بهره ببرد       از  همزمان یک ترانسفورماتور می تواند   شـایان ذکـر اسـت که        

ری با خنک کننده میانی روغن با        نشان دهنده ترانسفورماتو   ONAN/ONAF به عنوان مثال  . سیـستم را از چـپ به راست می نویسند         
 .چرخش طبیعی و محیط خنک سازی خارجی هوا با چرخش طبیعی و اجباری می باشد

  AF.  استفاده می گردد   AF و   ANدر مـورد ترانـسفورماتورهای خـشک کـه در محفظـه بـسته قرار دارند از سیستم های                    همچنـین   

 . برای خنک سازی می باشدگردش طبیعی هوا معنی استفاده از   بهANنشان دهنده خنک سازی توسط هوا با چرخش اجباری و 

 ال مگاولـت آمپر، سیستم خنک کنندگی طبیعی به علت سادگی، استحکام و قابلیت اطمینان با               15 حـد    از  تـر  در قـدرت هـای پایـین      
 . می باشدگزینهبهترین 

 

 حدود مجاز افزایش دما 3-3-4-4

نباید از  های روغنی و خشک به ترتیب        سیم پیچ ها، هسته و روغن ترانسفورماتور       افزایش دمای ،  توان نامی  با   در شـرایط کـار طبیعی و      
 . تجاوز نماید)4-3( و )3-3(مقادیر ذکر شده در جدول 
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  حدود مجاز افزایش دما برای ترانسفورماتورهای روغنی -3-3جدول 

 نوع گردش روغن روش خنک کننده
 حداکثر افزایش دما

( )Co 
 تقسم

 )AN (گردش طبیعی هوا
 )ON(طبیعی 

 )OF(یا اجباری 
65 

 OD( 70(اجباری جهت داده شده  )AN (گردش طبیعی هوا

 Aسیم پیچ ها باکالس حرارتی 

- - 
 برای ترانسفورماتور با محفظه 60

 کامال بسته با منبع انبساط
 سطح باالی روغن

- - 

دما تحت هر شرایطی تا حدی مجاز 
ب دیدن هسته و است که باعث آسی

 قسمت های مجاور نگردد

 هسته و سایر قسمت ها

 

  حدود مجاز افزایش دما برای ترانسفورماتورهای خشک-4-3جدول 

 حداکثر افزایش دما

( )Co 

) دمای سیستم عایقی )Co 

 )عایقیکالس (
 قسمت

60 (A) 105 

75 (E) 120 

80 (B) 130 

100 (F) 155 

125 (H) 180 

150 (O) 220 

 سیم پیچ ها

افزایش دما تا حدی مجاز       
است که باعث آسیب دیدن     
هسته و قسمت های مجاور    

 نگردد

- 
 یهسته، قسمت های فلزی و اجزا

 مجاور

 

 ضرایب تصحیح برای شرایط کار غیر طبیعی ترانسفورماتور 3-3-4-5

 .ای افزایش دما آمده استدر این قسمت ضرایب مناسب برای تعیین محدوده ه

  ترانسفورماتورهای روغنی-الف

 IEC 60076طبق استاندارد. در سـطوح توزیـع عموما از هوای محیط برای خنک سازی روغن و بدنه ترانسفورماتور استفاده می شود  
برای درجه حرارت   + C°30حیط محل نصب ترانسفورماتور نباید از       ممی باشد و دمای      C°40 تا   -C°25درجـه حرارت محیط بین      



 زه گیری ترانسفورماتورهای قدرت و اندا-فصل سوم 

 

83 

در صورت افزایش دمای محیط از این حدود        . برای درجه حرارت متوسط ساالنه فراتر رود      + C°20و  ) ترین ماه  گرم(متوسـط ماهانـه     
 . به همان اندازه کاهش یابد)4-3(و ) 3-3(جداول  در  ترانسفورماتوریباید حدود مجاز افزایش دما

 ترانسفورماتور در ارتفاعات معمول باشد،      آزمایش ولی محل    بوده متر   1000ارتفاع محل نصب ترانسفورماتور بیش از       در صـورتی که     
 .اصالح گردد) 5-3(طبق جدول  ترانسفورماتور در طول آزمایش، باید یمحدوده مجاز افزایش دما

 

  حدود مجاز افزایش دما برحسب تغییرات ارتفاع-5-3جدول 

میزان کاهش دمای 
 مجاز

 روش خنک کننده ارتفاع نصب

C°1  گردش طبیعی هوا   متر1000 متر افزایش از ارتفاع 400به ازای هر(AN) 

C°1  اجباری هوا گردش   متر1000 متر افزایش از ارتفاع 250به ازای هر(AF) 

 
 متر ارتفاع داشته باشد 1000 باالتر از آزمایشو محل  متر بوده    1000در صـورتی کـه ارتفاع محل نصب کمتر از           قابـل ذکـر اسـت       

 .)حدود مجاز دما افزیش می یابد (شرایط تصحیح بر عکس می شود

  ترانسفورماتورهای خشک -ب

می باشد، لذا چنانچه ترانسفورماتور برای شرایط کاری  C°40 تا -C°25  حدود طبیعی دمای محیطIEC 60076طـبق استاندارد  
 .هنگام طراحی در نظر گرفته شوند) 6-3(به غیر از این محدوده طراحی شده  باشد بایستی مالحظات مندرج در جدول 

 

 دمای محیط برای ترانسفورماتور خشک حدود مجاز افزایش دما برحسب تغییرات -6-3جدول 

 میزان کاهش دمای مجاز

( )Co 

 افزایش دمای هوای خنک کننده

( )Co 

 5کمتر از  5

 10 و کمتر از 5بزرگتر از  10

 10بیش از  توافق بین سازنده و خریدار

 
 متر 1000احی و مورد آزمایش قرار گیرد و محل نصب در ارتفاع بیش از  متری طر1000اگـر ترانـسفورماتور خـشک بـرای ارتفـاع         
 درصد 5/2(AN)  متر افزایش ارتفاع برای ترانسفورماتورهای با گردش طبیعی هوا 500باشـد، محدوده مجاز افزایش دما به ازای هر  

 . درصد بایستی کاهش یابد5 (AF)و برای ترانسفورماتورهای با گردش اجباری هوا 
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 وه اتصال سیم پیچ هانح 3-3-4-6

و ) D(، اتصال مثلث )Y(بـا توجه به نحوه اتصال داخلی سیم پیچ های سه فاز به یکدیگر سه نوع اتصال سه فاز عبارت از اتصال ستاره      
 . در ذیل توضیح مختصری در مورد هر کدام از این اتصاالت ارایه می شود. متداول می باشد) Z(اتصال زیگزاگ 

 Yیا  اتصال ستاره -الف

وجود نقطه نوترال این امکان را می دهد تا بتوان . ایـن نـوع از اتـصال برای استفاده در سطح ولتاژهای باال مقرون به صرفه می باشد          
. همچنین می توان نوترال ترانسفورماتور را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم زمین نمود              . بارهـای تک فاز بین فاز و زمین را متصل کرد          

عایق بندی و نیز امکان اضافه کردن سیم پیچی های تپ در نقاط انتهایی نزدیک نوترال از دیگر مزایای این نوع اتصال                      کـاهش سطح    
 . از این نوع اتصال در سیستم های توزیع به دلیل نیاز به نقطه صفر در طرف ثانویه بیشتر استفاده می شود. به شمار می رود

 D اتصال مثلث یا -ب

ترکیب این اتصال با اتصال ستاره امپدانس . ای جـریان های باال و ولتاژهای پایین توجیه اقتصادی بهتری دارد        ایـن نـوع اتـصال بـر       
 . در سیستم های توزیع از این اتصال بیشتر برای سیم پیچی اولیه استفاده می شود. توالی صفر سیم پیچی را کاهش می دهد

 Z اتصال زیگزاگ یا -ج

از این اتصال در    .  نیاز داشته و ساخت آن نیز مشکل تر می باشد          Yرهـای بیـشتری نـسبت به اتصال         ایـن نـوع اتـصال بـه تعـداد دو          
 .ترانسفورماتورهای زمین و سیستم های با بار نامتقارن و قدرت های پایین استفاده می شود

 

 ری برداجابه جایی فاز بین سیم پیچ ها و گروه  3-3-4-7

این معموالً اختالف فازی وجود دارد که       ) در صورت وجود  (ولیه، ثانویه و سیم پیچ سوم       بـین ولـتاژ سیم پیچ های ا        در ترانـسفورماتورها  
 گروه برداری معرف میزان اختالف فاز بین         به عبارت دیگر   .نـسبت بـه بـردار مـربوط به سیم پیچ فشارقوی سنجیده می شود              اخـتالف   

 .ولتاژهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور می باشد

، بـرای نمـایش گروه برداری حرف اول به صورت حرف بزرگ انگلیسی معرف   IEC 60076-4 و IEC 60076-1طـبق اسـتاندارد   
 معرف در دسترس بودن یا نبودن نوترال        Nدنبال آن وجود یا عدم وجود حرف        ه  و ب ) Z یا   D،Y(نحـوه اتـصال سـیم پـیچ فـشارقوی           

وع اتصال سیم پیچ فشار ضعیف و وجود و عدم وجود           معرف ن ) z و   y،d حروف   یکی از ( انگلیسی   قـوی و سـپس حـروف کوچک        فـشار 
 بیانگـر در دسـترس بـودن یـا نبودن نوترال فشار ضعیف می باشد و پس از آن عددی که معرف میزان پس فاز بودن ثانویه                            nحـرف   

 . قید می گردد می باشد)  درجه30به صورت مضربی از (نسبت به اولیه 

که طرف فشارقوی آن به صورت مثلث و طرف فشار ضعیف به صورت ستاره با نقطه           V400/kV20بـه عـنوان مثال ترانسفورماتور       
 .  نشان داده می شودDynllباشد به صورت  پس فاز 330° ولتاژ ثانویه آن نسبت به اولیه  و قابل دسترسی بسته شدهنوترال

 . س های قدرت در سطوح توزیع آمده استاتصاالت و گروه های برداری متداول برای تران) 2-3(در شکل 
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  نحوه اتصال و گروه های برداری متداول ترانسفورماتورهای قدرت در سطوح ولتاژ توزیع-2-3شکل 

 

 تنظیم ولتاژ و تپ چنجر تعیین  3-3-4-8

 بهچنجرها  تپ. ر استچنج های تنظیم ولتاژ شبکه تغییر نسبت تبدیل ترانسفورماتور به صورت پله ای و با استفاده از تپ               یکی از روش  
در مواردی که تنظیم مداوم ولتاژ بدون قطع بار ضروری          .  تقسیم می شوند   2 و قابل عمل زیر بار     1باردو نـوع قابل عمل در حالت بدون         

چنجرهای غیر قابل عمل زیر بار استفاده         باشـد، از تـپ چنجـرهای قابـل عمـل زیـر بـار استفاده می شود و در غیر این صورت از تپ                         
 .چنجرهای قابل عمل بدون بار استفاده می شود  در سطوح توزیع از تپ.گرددمی 

 . تهیه گرددIEC 60076-4ر در ترانسفورماتور الزم است که جزییات مورد نیاز با مراجعه به استانداردجدر صورت استفاده از تپ چن

 

 تعیین سطوح عایقی  3-3-4-9

رماتور بایستی اضافه ولتاژها و حاالت گذرایی که از طرف سیستم به در تعیـین سـطوح عایقـی عـالوه بـر سطح ولتاژ کاری ترانسفو          
ترانـسفورماتور اعمـال مـی شـود نیز در نظر گرفته شود، بدین معنی که عالوه بر عکس العمل سیستم های حفاظتی مانند برق گیرها و                           

 .  عادی تحمل داشته باشدخود ترانسفورماتور نیز تا حدودی بایستی بتواند در مقابل شرایط غیر. . . رله ها و 

 . زیر تعیین می گردد به شرحبا توجه به عوامل سطح عایقی

  ولتاژ سیستم  سطح باالترین-الف

  شرایط زمین شدن سیستم -ب

 . قرار می گیردها در معرض اضافه ولتاژ به سبب آن که ترانسفورماتورشرایط غیر عادی -ج

 نوع وسیله حفاظتی  -د

                                                                                                                                                                           
1 -Off Load 
2 -On Load 
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 IEC60076-3در استاندارد . آمده  است  ) 7-3(نسفورماتور قدرت بایستی قادر به تحمل آن باشد در جدول           مقادیـر غیـرعادی کـه ترا      
برخی از نکاتی که در انتخاب سطوح عایق بایستی به آنها توجه شود به شرح زیر                . جـزییات مـربوط به مقادیر سطوح عایق آمده است         

 .می  باشد

 متر 500 متر باالتر از سطح دریا باشد، سطح عایقی به ازای هر      3000 تا   1000ن  اگـر ارتفـاع محـل نـصب ترانسفورماتور خشک بی          
بندی  این شرط برای ترانسفورماتورهایی که کامالً آب      .  درصد افزایش می یابد    25/6 متر،   1000افـزایش ارتفـاع محل نصب نسبت به         

 .شده اند صادق نیست

ه ب. اصیت عایقی آن که در سطوح عایقی خارجی نقش دارد، کاهش می یابد هوا کاهش یافته و خ    چگالی ،بـا افـزایش ارتفاع از سطح      
سطح عایقی  ( یرد، فاصله عایقی    گ متر از سطح دریا مورد بهره برداری قرار          1000همـین دلـیل اگر ترانسفورماتوری در ارتفاع باالتر از           

برای ) سطوح عایقی خارجی  (فواصل عایقی   . ابدفزایش ی  درصد ا  1متر،  1000 متـر افزایش نسبت به       100بایـد بـه ازای هـر        ) خارجـی 
 .می باشند) 8-3(قسمت های برقدار ترانسفورماتور مطابق جدول 

 .تعیین می شود) 9-3(مقدار فاصله خزشی با توجه به میزان آلودگی محیط طبق جدول 

 

  سطوح عایقی برای سیم پیچ ها و بوشینگ های سمت فشارقوی ترانسفورماتور -7-3جدول 

ر نامی حداکثر ولتاژ مقادی
 استقامت در برابر ضربه صاعقه

(kV) 

مقادیر نامی موثر ولتاژ استقامت کوتاه 
 مدت در فرکانس قدرت

(kV) 
 بوشینگ سیم پیچ بوشینگ سیم پیچ

  موثرحداکثر ولتاژ
 سیستم 

(kV) 

75 75 28 35 12 

125 125 50 55 24 

170 170 70 75 36 

 

  های برقدار خارجی ترانسفورماتور  فاصله عایقی قسمت-8-3جدول 

 حداقل فاصله

)mm( 

  موثرحداکثر ولتاژ
 ترانسفورماتور

(kV) 
125 12 

225 24 

315 36 
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  یحداقل فاصله خزش -9-3جدول 

 سطح آلودگی
حداقل فاصله خزشی نامی بین فاز و 

 )kV/mmفاز به فاز (زمین الکتریکی 
  کلیحداقل فاصله خزش

 ١فاصله قوسبه 

Iسبک  

IIمتوسط  
16 
20 3/5≤ 

IIIسنگین  

IVخیلی سنگین  

25 
31 4≤ 

 

 میزان تحمل اتصال کوتاه ترانسفورماتور  3-3-4-10

 امپدانس ولتاژ -الف
د تا جریان گرد میپیچ در فرکانس نامی اعمال  های یک سیم  به ترمینال که٢برای هر واحددر یک ترانسفورماتور به درصد ولتاژ 

  در.، امپدانس ولتاژ گویندهای دیگر ترانسفورماتور اتصال کوتاه شده باشند پیچ پیچ عبور نماید، در حالیکه سیم  سیم آننامی از
ر یاین مقادیر دقیق نبوده و امکان تغی. مقادیر نوعی امپدانس ولتاژ ترانسفورماتورها بر حسب توان اسمی آنها آمده است) 10-3(جدول 

 .توان از آنها استفاده کرد  ولی به عنوان یک عدد تقریبی میمقادیر با تغییر سطح ولتاژ وجود دارد،این 
 

 IEC 60076-5 مقادیر نوعی امپدانس ولتاژ ترانسفورماتورها مطابق استاندارد -10-3جدول 

 توان نامی
(kVA) 

 امپدانس ولتاژ 

)%( 
 4 630تا 

 5 1250 تا 631از 
 25/6 3150 تا 1250از 

 امپدانس اتصال کوتاه  -ب
پیچ در فرکانس نامی بر حسب اهم بر فاز  های یک سیم گیری شده اتصال ستاره ترمینال امپدانس اتصال کوتاه معادل امپدانس اندازه

 .باشد اتصال کوتاه شده باشند میی دیگر ها پیچ که سیم در حالی
 .باشد مشخص به صورت زیر میپیچ  یک سیم) Uz (و امپدانس ولتاژ) Zt(رابطه بین امپدانس اتصال کوتاه 

 

)3-3( [ ]Ω×=
n

nZ
t S

UUZ
2

100
 

                                                                                                                                                                           
1 - Arcing Distance 
2 - Per unit 
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nU: ولتاژ نامی [V] 

n
S:توان نامی سیم پیچ  [VA] 

 
 محاسبه مقدار جریان اتصال کوتاه  -ج

 .فاز از رابطه زیر محاسبه می گرددمقدار موثر جریان اتصال کوتاه متقارن یک ترانسفورماتور سه 

)3-4( [ ]kA
)ZZ(

UI
st

n

3+
= 

 :که 

tZ :امپدانس اتصال کوتاه [ ]Ω 

nU : ولتاژ نامی سیم پیچ [kV] 

SZ : سیستم که از رابطه  کوتاهامپدانس اتصال S
US

2
 محاسبه می شود



Ω

ph 

SU : ولتاژ نامی سیستم [V] 

S : توان ظاهری اتصال کوتاه سیستم [MVA] 

) Zs(ر امپدانس سیستم  محاسبه جریان اتصال کوتاه، اگدر، ) کـیلوولت آمپر 315تـا تـوان اسـمی       (بـرای ترانـسفورماتورهای توزیـع       
در صورتی که مقدار توان .  چشم پوشی کردZsباشد می توان از ) Zt(امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور  درصد  5کوچکتـر یـا برابـر    

 .استفاده کرد) 11-3( می توان از مقادیر تقریبی جدول IEC 60076-5ظاهری اتصال کوتاه سیستم در دسترس نباشد طبق استاندارد 

 

  مقادیر توان ظاهری اتصال کوتاه شبکه توزیع -11-3 جدول

توان ظاهری اتصال کوتاه 
)MVA( 

حداکثر ولتاژ سیستم 
)kV( 

 24و12 500

1000 36 

 
 مدت زمان تداوم اتصال کوتاه  -د

 ثانیه در نظر    2معموالً  مـدت زمـان تداوم جریان اتصال کوتاه که برای محاسبه میزان تحمل حرارتی ترانسفورماتور مورد نیاز است،                   
 .این زمان با توجه به سیستم های حفاظتی تعیین می گردد. گرفته می شود، مگر آنکه مقدار دیگری توسط خریدار مشخص شده باشد

 میزان تحمل حرارتی ترانسفورماتور در لحظه اتصال کوتاه -ه

ترمینال های   در هر یک از       اتصال کوتاه   ناشی از  ات حرارتی ترانـسفورماتور بایـد بـتواند در حـین کـار بـدون آنکه صدمه ای ببیند اثر                 
 . را برای مدت زمان معین تحمل نمایدسیم پیچ ها
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3(و ) 5-3 (ابطو توسط ر به ترتیب بعد از اتصال کوتاه با هادی های مسی و آلومینیومیحداکثر میانگین دمای سیم پیچ ترانسفورماتور   
 . محاسبه می گردد)6-

 

)3-5( [ ]C

tJ

)( o

1101000
2352

2

0
01

−

+θ
+θ=θ 

)3-6( [ ]C

tJ

)( o

143600
2262

2

0
01

−

+θ
+θ=θ 

 :در این روابطکه 

0θ : درجه حرارت اولیه سیم پیچ در شرایط عادی ]C[o 

J :چگالی جریان اتصال کوتاه 





2mm
A 

t :اتصال کوتاهمدت زمان  [S] 

 مندرج در  نباید از حداکثر مقدار مجازمی گرددمحاسبه ) 6-3(و ) 5-3( با استفاده از روابط که) 1θ(حداکثـر میانگـین دمای سیم پیچ       
  .تجاوز نماید) 12-3(جدول 

 

 تصال کوتاه بعد از ا) 1θ( حداکثر دمای مجاز سیم پیچ -12-3جدول 

) 1θ مقدار حداکثر )Co 

 مس آلومینیم

درجه حرارت سیستم عایقی 

( )Co) یی عایقکالس دما( 

نوع 
 ترانسفورماتور

*200 250 )A(105 روغنی 

*180 180 )A(105 

*200 250 )E(120 

*200 350 )B(130 

*200 350 )F(155 

*200 350 )H(180 

*200 350 220 

 خشک

 . افزایش یابدC°250 در صورت توافق خریدار و سازنده  می تواند تا *

 
 میزان تحمل دینامیکی  -و
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 از شرایط اتصال کوتاه     ترانسفورماتور باید بتواند در هر انشعابی در حین کار بدون آنکه صدمه ببیند نیروهای الکترومغناطیسی حاصل               
 برابر مقدار   54/2مقدار این جریان حداکثر     . را کـه توسـط ماکزیمم دامنه جریان غیر متقارن در سیم پیچ ها ایجاد می گردد تحمل نماید                  

 . موثر جریان اتصال کوتاه است

 

 تلفات ترانسفورماتور 3-3-4-11

در ترانسفورماتور قدرت سه نوع     .  دارای تلفات نیز خواهد بود     از آنجـا کـه ترانـسفورماتور دارای سیم پیچ مسی و هسته آهنی می باشد               
 .و تلفات سیستم های جانبی مانند سیستم خنک کننده وجود دارد) بار(، تلفات مسی )بی باری(مشتمل بر تلفات آهنی تلفات 

 به جنس ورق های هسته و نحوه  این تلفات. می باشدترانسفورماتورفوکو در هسته و باری شامل تلفات هیسترزیس  بی آهنی یا تلفات
 .نیز ناشی از تلفات اهمی سیم پیچ ها و تلفات شار نشتی می باشدتلفات بار . چیدمان آنها بستگی دارد

با ی  انتخاب ترانسفورماتور به طوری که ممکن است      . میـزان تلفـات یـک ترانـسفورماتور نقـش مهمی در ارزیابی اقتصادی آن دارد               
در طی دوره بهره برداری و در طوالنی مدت         قیمت کمتر   اما  با تلفات بیشتر    مشابه  تر نسبت به ترانسفورماتور     قیمت بیشتر اما تلفات کم    

 .باشدداشته    بهتریتوجیه  اقتصادی

 

 میزان مجاز صدا 3-3-4-12

  ورقه های هسته، های، تغییر طول)یوغ ها ( هـسته بـه قـسمت های باالیی و پایینی     هـای  ارتعاشـات هـسته در محـل اتـصال سـتون          
مقادیر مطلوب سطح صدا در ) 13-3(در جدول . سـیم پـیچ ها و نیز فنها از عوامل ایجاد صدا در ترانسفورماتورها می باشند   هـادی هـای     

 . انجام گیردIEC 60551اندازه گیری سطح صدا باید طبق استاندارد . داده شده است  متری از ترانسفورماتور1فاصله 

 

 سفورماتورهای توزیعتراندر  سطح مجاز صدا -13-3جدول 

 میزان صدا

)dB( 

 توان ترانسفورماتور

)kVA( 

46 100 

47 125،160 

48 200،250 

50 315،400 

52 500،630 

54 800،1000 

56 1250،2000 
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 شرایط موازی کردن دو ترانسفورماتور 3-3-4-13

قبل از نصب مشخص  IEC 60076-8ارد ها بایستی اطالعات زیر مطابق با استاندترانسفورماتوردرصـورت نـیاز بـه کارکرد موازی    
 .شود

 توان نامی ترانسفورماتورهای موجود -

 نسبت تبدیل نامی  -

 ها غیر از تپ نامی  نسبت تبدیل در تپ -

 تلفات بار در تپ نامی و دمای مبنا -

 . درصد بیشتر باشد±5ها از  پتهای حداکثر و حداقل در صورتی که محدوده تغییرات  امپدانس اتصال کوتاه در تپ -

 دیاگرام اتصال و گروه برداری  -

 .  دو یا چند ترانسفورماتور به نحو مطلوب الزم است شرایط زیر محقق گردد کردنموازیجهت 

  برابری نسبت تبدیل  ها-الف

در . ی یکسان و تپ های یکسان باشند      با خطا ها  نسبت تبدیل  های یکسان      جهت موازی کردن دو ترانسفورماتور بایستی هر دو دارای          
صورت عدم برابری نسبت تبدیل  های دو ترانسفورماتور موازی، ولتاژ القایی در ثانویه این دو ترانسفورماتور با هم متفاوت بوده و در اثر                        

 .این اختالف جریانی چرخشی بین ترانسفورماتورها بوجود می آید

 امی برابری امپدانس اتصال کوتاه و توان ن-ب

 طبق استاندارد . ترانـسفورماتورهای مـوازی بایـستی دارای امـپدانس اتـصال کـوتاه یکـسان و تـوان نامـی نـزدیک بـه هـم باشند                          

IEC 60076-1   درصد خطا داشته باشد10 مقـدار امـپدانس اتصال کوتاه اعالم شده توسط کارخانه سازنده ترانسفورماتور می تواند تا  .
وتاه دو ترانسفورماتور موازی شده یکسان نباشد ترانسفورماتور با امپدانس اتصال کوتاه کوچکتر توان              در صـورتی که امپدانس اتصال ک      

 درصد 10 بارگذاری دو ترانسفورماتور موازی حداکثر با IEC 60076-8طـبق استاندارد  . نامـی بیـشتری را از خـود عـبور خـواهد داد     
 می تواند داشته 2:1 توان نامی دو ترانسفورماتور موازی حداکثر نسبت IEC 60076-8طبق استاندارد . اخـتالف قابـل قـبول مـی باشد    

 .یاشد

  برابری گروه های برداری-ج

نحوه اتصال ) 3-3(در شکل . اتـصال دو ترانـسفورماتور بـا گـروه هـای بـرداری مـتفاوت در حالـت عـادی امکـان پذیـر نمـی باشـد                        
این بدین معنی است که اگر ثانویه ترانسفورماتوری دارای         . اده شده است  ترانـسفورماتورهایی بـا گـروه هـای بـرداری متفاوت نشان د            

می توان گروه برداری یک را به یک ) III با I و II با   I  ،III با   IIتعویض  ( باشد با تعویض توالی نامگذاری فازهای ثانویه         1گروه برداری   
 شماره ساعت را می توان با تعویض توالی فازها با هم موازی             8یا   4بنابراین ترانسفورماتورهایی با تفاوت     .  تبدیل کرد  5گـروه بـرداری     

 .نمود
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 با تعویض برعکس    7 یا   11 را می توان با ترانسفورماتورهایی با گروه برداری          1 و یا    5همچنـین ترانـسفورماتورهایی بـا گـروه برداری          
 به دلیل اختالف در امپدانس توالی صفر امکان پذیر  Yzn و   Dynاتـصال مـوازی ترانـسفورماتورهای       . توالـی فازهـا مـوازی کـرد       

 . نمی باشد

 

 
 

  نحوه موازی کردن ترانسفورماتورها با گروه های برداری متفاوت و پرکاربرد-3-3شکل 

 

 روغن ترانسفورماتور  3-3-4-14

  کیفیت -الف

، روغن مورد استفاده در ترانسفورماتور  مذکوراستاندارد  براساس. تهیه شودIEC 60296روغن ترانسفورماتور باید مطابق با استاندارد 
روغن با پایه نفتان برای استفاده نیاز به مواد افزودنی      . تقسیم بندی می گردد    دو پایـه نفـتان و پارافین         و در  III و   I  ،IIدر سـه کـالس      

بنابراین روغن با پایه نفتان . احتیاج به ماده ضد اکسیداسیون دارد روغن با پایه پارافین    در مقابل   ولی شتهمانـند ضـد اکـسیداسیون ندا      
 .برای استفاده در ترانسفورماتورها مناسبتر است

 مشخصات روغن  -ب

 . می باشد)14-3( مطابق جدول III و I ،II، مشخصات روغن های کالس IEC 60296براساس استاندارد 

 شرایط استفاده از انواع روغن ها -ج

برای کشور ایران این مقدار حداقل که ( است C°95، بزرگتر یا مساوی IIIالس ی ک اینکه درجه حرارت اشتعال روغن ها    با توجه به  
 . در ایران استفاده نمی شودIII بنابراین روغن های کالس ) باشدC°100باید 

 مورد  می باشند  -C°40 حداقل درجه حرارت      دارای  برای مناطقی که   IIتان در کالس    طـبق اسـتاندارد، روغن های خالص با پایه نف         
 از روغن های پایه نفتان      می باشند  -C°30 و   -C°20 حداقل درجه حرارت      دارای  برای مناطقی که   همچنین. اسـتفاده قـرار می گیرد     

 . استفاده می شودIفین کالس یا پارا
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  مشخصات روغن مورد استفاده در ترانسفورماتور -14-3جدول 

 )واحد(مشخصه  شرایط Iکالس  IIکالس  IIIکالس 

 C°40در  5/16کوچکتر یا مساوی  11کوچکتر یا مساوی  5/3کوچکتر یا مساوی 

 C°20در  40کوچکتر یا مساوی  25کوچکتر یا مساوی  6کوچکتر یا مساوی 

 -C°15در  800کوچکتر یا مساوی  - -

 -C°30در  - 1800کوچکتر یا مساوی  -

 -C°40در  - - 150کوچکتر یا مساوی 

 )میلی متر مربع بر ثانیه(چسبندگی جنبشی 

 )سانتیگراد(درجه حرارت اشتعال  - 140بزرگتر یا مساوی  130بزرگتر یا مساوی  95بزرگتر یا مساوی 

 - -30کوچکتر یا مساوی  -45کوچکتر یا مساوی  -60کوچکتر یا مساوی 
 درجه حرارت خمیری شدن 

 )سانتیگراد) (نقطه ریزش(

 کل ظاهریش - رنگ روشن و شفاف و بدون هر گونه مواد معلق و ته نشینی

چگالی  C°20در  895/0کوچکتر یا مساوی 




 3dm

kg 

)کشش سطحی  C°25در  40×10-3بزرگتر یا مساوی  )m
N 

درجه خنثی بودن  - 03/0کوچکتر یا مساوی 







g
koHmg 

 ورندگی گوگردیخ - غیر خورنده

مقدار آب محلول  - 40کوچکتر یا مساوی 







kg
mg 

در مورد روغن های با . افزودنی ماده ضد اکسید کننده اضافه نمی شودبی در مورد روغن های 
 .افزودنی، مقدار ماده ضد اکسید کننده با توافق بین خریدار و فروشنده تعیین می گردد

  اکسیداسیونماده افزودنی ضد -

 4/0کوچکتر یا مساوی 
بعد از اکسید شدن روغن 

 بدون افزودنی
درجه خنثی بودن 








g
koHmg 

 از جرم کل روغن درصد 1/0کوچکتر یا مساوی 
بعد از اکسید شدن روغن 

 بدون افزودنی
 مقدار لجن روغن

 روغن قبل از تصفیه 30بزرگتر یا مساوی 

 روغن بعد از تصفیه 50بزرگتر یا مساوی 
)ولتاژ شکست عایقی  )kV 

 و فرکانس C°90در  005/0کوچکتر یا مساوی 
  هرتز60 تا 40

 ضریب تلفات
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 مقاومت در برابر زمین لرزه  3-3-4-15

ده باشد که نیروهای دینامیکی وارده باید طوری طراحی ش) به عالوه کلیه ملحقات آن( ترانسفورماتور IEC 60076طـبق استاندارد  
 .  ثابت گرانش زمین در اثر زمین لرزه را بدون هر گونه صدمه ای تحمل نماید3/0تا 

 ضربه شوک و انحراف از شاقول 3-3-4-16

ترانـسفورماتورها بایـد طوری طراحی گردند که در اثر وارد آمدن شوک و ضربات احتمالی در ضمن بارگیری، تخلیه، نقل و انتقاالت                      
آسیبی به آنها وارد ) طول، عرض یا ارتفاع( برابر شتاب ثقل زمین در هر یک از جهات   3ینـی و دریایی یا هر گونه جابه جایی تا حد            زم

 . درجه نسبت به خط شاقول نیز نباید سبب وارد آمدن ضربه به ترانسفورماتور گردد15انحراف از قایم تا میزان حداکثر . نگردد

 

 ترانسفورماتور قدرتو انتخاب مراحل طراحی  3-3-5

قدرت برای در ایـن بخـش براساس نتایج بدست آمده از بررسی ها و مطالعات بخش های قبل، مراحل مختلف انتخاب ترانسفورماتور    
 .  می گردد کیلو ولت اعالم33 و 20، 11پست های 

 )3-3-3(تعیین شرایط بهره برداری طبق بند : گام اول

 )1-4-3-3(قدرت طبق بند ور ترانسفورمات نوع انتخاب: گام دوم

 )2-4-3-3( مقادیر ولتاژ و توان نامی باتوجه به خواسته های مشتری طبق بند انتخاب: گام سوم

 )3-4-3-3(تعیین سیستم خنک کننده طبق بند : گام چهارم

 )5-4-3-3(و ) 4-4-3-3(تعیین محدودیت های دمایی براساس اطالعات محیطی و نوع ترانسفورماتور طبق بند : گام پنجم

 )7-4-3-3(و ) 6-4-3-3(تعیین نحوه اتصال و گروه برداری طبق بندهای : گام ششم

 )8-4-3-3(تعیین تنظیم ولتاژ و تپ چنجر طبق بند : گام هفتم

 )9-4-3-3(تعیین شرایط عایقی طبق بند : گام هشتم

 )10-4-3-3(تعیین میزان تحمل اتصال کوتاه طبق بند : گام نهم

 )11-4-3-3(ین تلفات ترانسفورماتور طبق بند تعی: گام دهم

 )12-4-3-3(تعیین میزان صدای مجاز ترانسفورماتور طبق بند : گام یازدهم

 )14-4-3-3(تعیین مشخصات روغن ترانسفورماتور طبق بند : گام دوازدهم

 در صورت موازی کردن دو ترانسفورماتور) 13-4-3-3(رعایت نکات بند : گام سیزدهم
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 مشخصات پالک 3-3-6

باید از مواد ضدزنگ بوده و      پالک  جنس  . پـالک مشخـصات بایـستی بـرروی بدنـه ترانـسفورماتور و در معـرض دیـد نـصب گردد                    
  .به شرح ذیل باشد باید حاوی اطالعات پالک.  کامالً مشخص و خوانا باشدآننوشته های روی 

  اطالعات عمومی-الف

 . موجود باشدهااتور تمامی ترانسفورمپالکاین اطالعات باید برروی 

 )… سیم پیچه، اتوترانسفورماتور، ترانسفورماتور بوستر و وبرای مثال ترانسفورماتور د(نوع ترانسفورماتور  -

 شماره استاندارد  -

 نام کارخانه سازنده -

 شماره سریال سازنده  -

  ساخت  تاریخ-

 تعداد فاز -

 ]MVA یا kVA [توان نامی -

 فرکانس نامی -

 امیولتاژ ن -

 جریان نامی -

  و گروه بردارینحوه اتصاالت -

 ولتاژ برحسب درصدامپدانس  -

 نوع سیستم خنک کننده -

 وزن کل -

 وزن روغن  -

  اطالعات اضافی-ب

 .عالوه  بر نکات مذکور اطالعات به شرح ذیل نیز بایستی بر حسب نیاز در پالک مشخصات درج گردد

 طبق استاندارد سطوح عایقی    ،   کیلوولت می باشند   6/3باالتر از    یم پیچی با ولتاژ      برای ترانسفورماتورهایی که دارای س         -

IEC 60076-3بایستی مشخص گردد . 

  با رعایت نکات زیرجزییات مربوط به تپ چنجر  -

 . بایستی مشخص گردده ها ولتاژ تپ برای تمامی پلدرصد دارند، ±5کمتر از که تپ چنجر  هاییترانسفورماتور برای -     

همچنین ،   ولتاژ، جریان و توان برای تمامی پله ها         درصد دارند،   ±5 برای ترانسفورماتورهایی که تپ چنجرهای بزرگتر از          -     
 . گرددیک جدول مشخص حداکثر باید در مپدانس اتصال کوتاه مربوط به تپ اصلی و تپ ا

 . خارج از محدوده استاندارد باشد، بایستی مشخص گرددروغن و سیم پیچ ها دمای مجاز  در صورتی که حداکثر-
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 .جزییات مربوط به آن بایستی مشخص گرددترانسفورماتور،  به غیر از روغن برای مایع عایقی در صورت استفاده از -

 . بیشتر باشد تن 5وزن آماده حمل ترانسفورماتور، برای ترانسفورماتورهایی که وزن کل  آنها از  -

 .تن بیشتر باشد 5وزن بدون تانک برای ترانسفورماتورهایی که وزن کل  آنها از  -

 .مقاومت تانک و کنسرواتور در مقابل خالء -

 

 مدارک فنی 3-3-7

 مناقصه  كليه اسناد و مدارك   .در مناقـصه سازنده باید اطالعات و مشخصات زیر را همراه با پیشنهاد جهت تایید و بررسی ارایه نماید                  
 .بايد توسط نماينده مجاز فروشنده مهر و امǊا شود

نقشه  ها باید نمایانگر   .   نقشه های کلی ساخت که ابعاد خارجی، وزن قطعات و نحوه مونتاژ تجهیزات پیشنهاد شده را نشان دهد                    -
کانیکی الزم و نحوه خارج     فواصل الکتریکی مابین قسمت های مختلف داخلی و خارجی ترانسفورماتور، اطالعات الکتریکی و م              

 .ساختن هسته و روغن از مخزن باشد

  بروشورهای کلیه اجزای اصلی و ملحقات-

  فهرست لوازم یدکی-

 .آمده است) 16-3( مشخصات فنی تفصیلی طبق آنچه در جدول -

  گزارش آزمون های نوعی -

 . فهرست تجربیات فروشنده در ساخت ترانسفورماتورهای مشابه-

 نقشه های الزم برای نصب، نگهداری و تعمیرات اسناد و -

  کلیه تجهیزات موقت و دایمی الزم برای نصب، همچنین مشخصات خودروهای الزم برای حمل و نقل-

به ترتیب توسط خریدار    ) 16-3(و  ) 15-3(بـه هنگام سفارش ترانسفورماتور قدرت از نوع روغنی  بایستی اطالعات مندرج در جداول                
 .یه گرددو فروشنده ارا
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 )ارایه شده توسط خریدار( مشخصات اصلی ترانسفورماتور قدرت از نوع روغنی -15-3جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات عمومی 

 1-1 ) فضای بسته/فضای آزاد(محل نصب  

 2-1 )کنگره   ای/لوله ای(نوع رادیاتور  

 3-1 )سه فاز/ تک فاز (تعداد فاز  

 4-1 نک کننده نوع سیستم خ 

)فرکانس نامی   )Hz 1-5 

)توان خروجی نامی   )kVA 1-6 

)ولتاژ نامی در طرف فشارقوی و ضعیف در حالت بی باری   )kV 1-7 

) HV/LVحداکثر ولتاژ سیستم در   )kV 1-8 

 

 سیستم زمین 

  سیستم زمین فشارقوی -الف

  سیستم زمین فشار ضعیف -ب

1-9 

 2 شرایط بهره برداری  

)ارتفاع   )m 2-1 

)حداکثر درجه حرارت محیط   )Co 2-2 

)حداکثر درجه حرارت متوسط روزانه   )Co 2-3 

)حداکثر درجه حرارت تابش آفتاب   )Co 2-4 

)حداقل دما   )Co 2-5 

 6-2 تعداد روزهای سال با درجه حرارت زیر صفر  

 IEC 60071-2( 2-7طبق استاندارد (سطح آلودگی  

 8-2 ) ضریبی از شتاب ثقل زمین(بار زلزله  

 3 حداکثر افزایش دما در توان نامی 

)سیم پیچ   )Co 3-1 

)روغن   )Co 3-2 

 4 )خیر/ بلی (تپ چنجر قابل عمل بدون بار  

 1-4 محل استقرار تپ چنجر  

)جریان نامی   )A 4-2 

 3-4 )±(%محدوده تغییرات انشعاب  

 4-4 تعداد پله ها 

 5 گروه  برداری  
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 -15-3ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 6 (%) درجه سانتیگراد75حداقل امپدانس ولتاژ در انشعاب اصلی و دمای  

 7 پایداری در مقابل اتصال کوتاه 

)خطای سه فاز در سیستم فشارقوی   )A 7-1 

)خطای سه فاز در سیستم فشار ضعیف   )A 7-2 

 

 سیم پیچ ها

  تحمل موج ولتاژ ضربه -الف

 )پیک-kV(در ترمینال فشارقوی 

 )پیک-kV(در ترمینال فشار ضعیف 

 )پیک-kV(در ترمینال زمین 

  تحمل ولتاژ در مدت یک دقیقه با فرکانس قدرت-ب

 )موثر-kV(در ترمینال فشارقوی 

 )موثر-kV(در ترمینال فشار ضعیف 

 )موثر-kV(در ترمینال زمین 

8-1 

 

 بوشینگ ها

  تحمل موج ولتاژ ضربه -الف

 )پیک-kV(در ترمینال فشارقوی 

 )پیک-kV(در ترمینال فشار ضعیف 

 )پیک-kV(در ترمینال زمین 

  تحمل ولتاژ در مدت یک دقیقه با فرکانس صنعتی -ب

 )موثر-kV(در ترمینال فشارقوی 

 )موثر-kV(در ترمینال فشار ضعیف 

 )موثر-kV(در ترمینال نوترال 

8-2 

 9 حداقل فاصله خزشی 

)بوشینگ فشارقوی   )mm 9-1 

)بوشینگ فشار ضعیف   )mm 9-2 

)بوشینگ نوترال   )mm 9-3 

 

 نحوه اتصال ترمینال

  ترمینال فشارقوی -الف

  ترمینال فشار ضعیف -ب

  ترمینال نوترال -ج

10 

) در ولتاژ نامی IEC551حداکثر سطح صدا طبق استاندارد   )dB 11 

 12 لوازم جانبی اختیاری  

 1-12 )خیر/ بلی (جک هیدرولیک  

 2-12 )خیر/ بلی (کیت آزمون روغن  
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 -15-3ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 3-12 )خیر/ بلی (رله بوخهلتز  

 4-12 )خیر/ بلی ( بوخهلتز پمپ آزمون رله 

 5-12 )خیر/ بلی (پایه های برقگیر  

 6-12 )خیر/ بلی (دماسنج  

 

 چرخ 

 )خیر/ بلی ( مورد نیاز است ؟ -الف

 قابل حرکت در یک جهت /  قابل حرکت در دو جهت -ب

12-7 

 8-12 هر مشخصه و وسیله دیگر  

 13 روغن  

 IEC ( 13-1  60296 طبق استاندارد(کالس  

 2-13 )خیر/ بلی (نشان دهنده سطح روغن  

 3-13 )خیر/ بلی (آیا ماده افزودنی به روغن بکار گرفته شود  

 4-13 نوع ماده افزودنی به روغن  

 

 )ارایه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلی ترانسفورماتور قدرت از نوع روغنی -16-3جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات عمومی 

 1-1 نام سازنده 

 2-1 کشور 

 3-1 سال ساخت 

 4-1 نوع طراحی  

 5-1 استاندارد بکار گرفته شده 

 5-1 )کنگره ای/ لوله ای (نوع رادیاتور  

 6-1 نوع خنک کننده  

)فرکانس نامی   )Hz 1-7 

)قدرت خروجی نامی   )kVA 1-8 

)ر اولیه و ثانویه ولتاژ نامی د  )kV 1-9 

)حداکثر ولتاژ سیستم در اولیه و ثانویه   )kV 1-10 

)قدرت خروجی دائم در انشعاب اصلی   )kVA 2 

) حداکثر افزایش دما در توان نامی خروجی با در نظر گرفتن ارتفاع و دمای محیط در محل نصب  )Co 3 

)دما در سطح روغن، اندازه گیری بوسیله دماسنج   )Co 3-1 
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 -16-3ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

)دمای سیم پیچ، اندازه  گیری به روش مقاومتی   )Co 3-2 

)دمای باالترین نقطه   )Co 3-3 

 4 )خیر/ بلی (تپ چنجر بی بار  

)جریان نامی   )A 4-1 

 2-4 محدوده تغییرات کلی  

 3-4 تعداد مراحل تغییر ولتاژ 

)تغییر ولتاژ در هر مرحله   )% 4-4 

 5 گروه برداری  

)امپدانس   ولتاژ در مبنای توان نامی   )% 6 

 7 پایداری در مقابل اتصال کوتاه سیم پیچ ها 

)مقدار جریان اتصال کوتاه تک فاز و سه فاز متقارن درطرف فشارقوی   )kA 7-1 

)مقدار جریان اتصال کوتاه تک فاز و سه فاز متقارن در طرف فشار ضعیف   )kA 7-2 

)ال کوتاه مدت زمان اتص  )s 7-3 

 4-7 )خیر/ بلی (محاسبات اتصال کوتاه ارایه خواهد شد؟  

 8 )در ارتفاع هم سطح دریا(سطح عایقی  

  در مقابل موج ضربه عایقپایداری  

 )پیک-kV(بوشینگ /  سیم پیچ فشارقوی -الف

 )پیک-kV(بوشینگ /  سیم پیچ فشار ضعیف -ب

 )پیک-kV(بوشینگ نوترال / یچ  انتهای سیم پ-ج

8-1 

 پایداری ولتاژ در فرکانس صنعتی در مدت یک دقیقه  

 )موثر-kV(بوشینگ /  سیم پیچ فشارقوی -الف

 )موثر-kV(بوشینگ /  سیم پیچ فشار ضعیف -ب

 )موثر-kV(بوشینگ نوترال فشار ضعیف /  انتهای سیم پیچ -ج

8-2 

 9 بوشینگ ها 

 1-9 سازنده  

 2-9 نوع  

)فاصله خزشی برای دو طرف فشارقوی و ضعیف   )mm 9-3 

 4-9 استاندارد آزمون 

 10 جریان تحریک  

)در ولتاژ نامی هنگامیکه تحریک از طرف فشارقوی انجام می گیرد   )A 10-1 

)رت می گیرد  درصد ولتاژ نامی هنگامیکه تحریک از طرف فشارقوی صو110در   )A 10-2 
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 -16-3ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی
 11 تلفات 

در حالت :  و جریان نامی با انشعاب اصلیC°75تلفـات بـارداری در فـرکانس نامی، دمای       
ONAN ( )kW 

11-1 

 و حداکثر افزایش ولتاژ انشعاب در حالت        C°75ی، دمای   تلفـات بـارداری در فـرکانس نام        
ONAN ( )kW 

11-2 

 و حداکثر کاهش ولتاژ انشعاب در حالت C°75تلفـات بـارداری در فـرکانس نامـی، دمای       
ONAN ( )kW 

11-3 

 و فرکانس نامی با انشعاب اصلی در حالت         C°75فرکانس نامی، دمای    تلفـات بارداری در      
ONAN ( )kW 

11-4 

 پس فاز در    9/0 و جریان نامی با ضریب توان         C°75بازده ترانسفورماتور در فرکانس نامی و         

4 با مقادیر بار نامی، ONANحالت 
2 نامی، 3

4 نامی و 1
  نامی 1

12 

 13 عایق بندی 

 نوع عایق بندی  

  در سمت فشارقوی-الف

  در سمت فشار ضعیف-ب

13-1 

 جنس عایق ها  

 )فشارقوی و ضعیف( برای هادی های هر دور -الف

  بین دو سیم پیچ فشارقوی و ضعیف -ب

  بین هسته و سیم پیچ فشار ضعیف-ج

  ورقه های هسته-د

  صفحات جانبی-هـ

  انشعابات-و

  اتصاالت انشعابات-ز

13-2 

 14 مخزن 

 ضخامت صفحات ترانسفورماتور  

) مخزن -الف )mm 

) جوانب مخزن -ب )mm 

) ته مخزن -ج )mm 

)ت یا لوله های رادیاتور  صفحا-د )mm 

14-1 
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 -16-3ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی
 پایداری در مقابل خالء 

  مخزن -الف
  جوانب مخزن-ب
  ته مخزن -ج
  صفحات یا لوله های رادیاتور-د

14-2 

 3-14 پایداری در مقابل فشار مثبت برای کل ترانسفورماتور 
 15 روغن 
 IEC( 15-1  60296 طبق استاندارد(کالس  
 2-15 )خیر/ بلی (آیا روغن دارای مواد افزودنی می باشد  
 3-15 جزییات مواد افزودنی به روغن  
 پایداری دی الکتریک و استاندارد آزمون  

) در حالت تازه بودن -الف )kV 

)  بعد از طی شدن عمر مفید-ب )kV 

15-4 

 مقدار روغن  

) تانک اصلی -الف )Lit 

) مخزن انبساط روغن -ب )Lit 

15-5 

 6-15 نحوه حمل و نقل  
) IEC 60551 حداکثر صدا بر طبق استاندارد  )dB 16 
 17 )میکرون (C°75ی میزان لرزش در فرکانس نامی و ولتاژ نامی در دما 

 18 اطالعات فیزیکی 
)ارتفاع کل، با در نظر گرفتن بوشینگ ها   )mm 18-1 
)پهنای کل، با در نظر گرفتن اجزا جانبی متصل به ترانسفورماتور   )mm 18-2 
)تصل به ترانسفورماتور طول کل، با در نظر گرفتن اجزا جانبی م  )mm 18-3 
)ارتفاع الزم برای جابه جایی هسته و سیم پیچ ها   )mm 18-4 
)حداکثر ابعاد   )mmmmmm ×× 18-5 
)وزن هسته و سیم پیچ ها   )kg 18-6 
)یه های نصب آن وزن تانک همراه با رادیاتور و پا  )kg 18-7 
)وزن روغن   )kg 18-8 
)وزن کل ترانسفورماتور   )kg 18-9 
 حداکثر وزن موقع حمل و نقل  

) سنگین ترین جزء -الف )kg 

) به طور کامل -ب )kg 

18-10 

 19 )خیر/ بلی (رخ چ 

 1-19 قابل حرکت در دو جهت / قابل حرکت در یک جهت  
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 -16-3ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی
)فاصله چرخ ها از طرفین   )mm 19-2 

 20 )خیر/ بلی (تمام لوازم جانبی طبق مشخصات داده شده تحویل می گردند؟  

 21 )خیر/ بلی (بصورت بسته بندی وجود دارند؟ تمام متعلقات و لوازم  

 22 )خیر/ بلی (جدول مربوط به انحرافات و اشکاالت تکمیل گردیده است؟  

 23 )خیر/ بلی (تمام اجزای اضافی تهیه شده اند؟  

 لوازم جانبی  

 )خیر/ بلی (  رله بوخهلتز-الف

 )خیر/ بلی ( نمایش دهنده سطح روغن -ب

 )خیر/ بلی (ای روغن  نمایش دهنده دم-پ

24 

 25 )خیر/بلی(آیا بروشورهای ترانسفورماتور و لوازم جانبی در نسخه همراه متعلقات وجود دارد ؟  

 

 آزمون ها 3-3-8

این آزمون ها به سه دسته عمده .  آمده استIEC 60076شـرح کامل نحوه انجام آزمون های ترانسفورماتورهای قدرت در استاندارد  
 . وعی و خاص به شرح ذیل تقسیم می شوندآزمون های جاری، ن

 آزمون های جاری  -الف

 (IEC 60076-1) اندازه گیری مقاومت سیم پیچ -

 (IEC 60076-1)  نسبت ولتاژ و میزان جابه جایی فازیاندازه گیر -

 (IEC 60076-1) اندازه گیری امپدانس اتصال کوتاه و تلفات بار -

 (IEC 60076-1) یاندازه گیری جریان و تلفات بی بار -

 (IEC 60076-2) های جاری سیستم عایق بندی آزمایش -

  آزمون های نوعی-ب

 (IEC 60076-2) آزمون افزایش درجه حرارت -

 (IEC 60076-2) های نوعی سیستم عایق بندی آزمایش -

  آزمون های خاص-ج

 (IEC 60076-3)  سیستم عایق بندیخاصهای  آزمایش -

 (IEC 60076-1) ن سیم پیچ ها و بین سیم پیچ ها و زمینتعیین ظرفیت خازنی بی -

 (IEC 60076-1) صه ولتاژ گذراختعیین مش -

 (IEC 60076-1)  صفر ترانسفورماتورهای سه فازتوالی امپدانس یاندازه گیر -

 (IEC 60055) تعیین میزان صدا -
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 (IEC 60076-1)  جریان بی باری هایاندازه گیری هارمونیک -

 (IEC 60076-1) توان مصرفی فن ها و موتورهای پمپاژ روغنری اندازه گی -

 

 آیین کار و روش  های اجرایی 3-3-9

 نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای روغنی 3-3-9-1

 ازرسی داخلی ب-الف

. یدآعمل     ه از داخل ترانسفورماتور هم ب     یبعد از بازدید بیرونی ترانسفورماتور که قبل از تخلیه آن صورت می پذیرد، باید بازرسی دقیق               
در صورت  (نظر رسد می توان قبل از تخلیه        ه   و یا مورد مشکوکی ب     ه شد مشاهدهاگـر در بازدیـد و بازرسی خارجی ترانسفورماتور عیبی           

 .  از استقرار آن انجام شود باید پس داد، در غیر این صورت بازرسی داخلی ترانسفورماتور را مورد بازرسی داخلی قرار)امکان

 رانسفورماتور روغن زدن ت -ب

 فضای  ،حمل گردد ترانسفورماتور   ل استقرار صورت جداگانه به مح   ه  منبع انبساط و قسمتی از روغن ترانسفورماتور ب       در صـورتی کـه      
پس از پر شدن تانک با گاز،      .  با گازی خشک مانند ازت تحت فشار پر شود تا از ورود رطوبت به تانک جلوگیری گردد                  باید خالی تانک 

اگر فشار گاز داخل تانک .  تحویل ترانسفورماتور، فشار گاز داخل تانک باید کنترل شود      هنگام. دنآب بـندی  شو    بایـد   آن  هـای    درپـوش 
باالتـر از صـفر باشـد، مـی تـوان نتیجه گرفت که آب بندی تانک موثر واقع شده است و اگر فشار گاز صفر یا منفی باشد احتمال ورود              

 . سازنده در جریان قرار گیردرطوبت به تانک وجود دارد و باید 

الزم بـه ذکر است که اغلب  . د هـای مذکـور نمـی باشـ     بـه کنتـرل  نـیازی اگـر ترانـسفورماتور بـا تانـک پـر از روغـن حمـل شـود،                  
 .  و به مشتری تحویل داده می شوندشده تانک پر از روغن حمل  بامونتاژ شده اند ومال که کا ترانسفورماتورهای توزیع در حالی

عمل آید تا از نفوذ هرگونه رطوبت و هوای      ه  کلی برای حفظ استقامت عایقی باید کلیه پیش بینی های الزم در کارگاه نصب ب              طور  ه  ب
در صورتیکه منبع انبساط . غـبارآلود بـه سـطح روغـن یا حباب هوا به داخل تانک ترانسفورماتور یا منبع انبساط روغن جلوگیری گردد       

نما با در نظر گرفتن تغییرات درجه حرارت محیط، پایین تر از    تفاع سطح روغن برروی درجه روغن     روغـن در محـل نـصب گردیده یا ار         
ی مورد استفاده توسط حالت چنانچه روغن عایق در این.  مقـداری روغـن به منبع انبساط اضافه شود  بایـستی حـد تعیـین شـده باشـد،         

 ،ارگاه موجود باشد، می توان آن را با اطمینان مورد استفاده قرار داد             در ظروف دربسته و مطمئنی در ک        ترانـسفورماتور  کارخانـه سـازنده   
حداقل ولتاژ شکست برای    (از نظر استقامت عایقی آزمایش گردد       ه  ولـی اگر روغن داخل بشکه مورد اطمینان نباشد باید قبل از استفاد            

استفاده از فیلتر گذرانده شود تا استقامت عایقی آن    همچنین اگر وجود آب در روغن ثابت گردید باید قبل از            ). باشد kV30روغـن باید    
 . به حد مطلوب برسد

بـه هـنگام اضـافه کـردن روغـن ترانـسفورماتور بایـد تـوجه داشـت کـه اخـتالف درجه حرارت بین روغن تازه و روغن موجود در                               
 . بیشتر نشود درجه سانتیگراد 5ترانسفورماتور از 
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داخل آن ریخته شود و     ه  تر از درپوش آن باشد باید روغن به آرامی از دریچه باالی تانک ب             چـنانچه سطح روغن ترانسفورماتور پایین       
ـ       روغن از دریچه مخزن انبساط ریخته شود تا از جمع شدن هوا در زیر               هسپس بقی ،  خوبـی مـسدود و آب بـندی گردد        ه  ایـن دریچـه ب

ـ      به سپس  . ها باز باشد تا هوای موجود آنها تخلیه گردد         در این هنگام باید مجاری هواگیری بوشینگ      . عمل آید ه  درپـوش جلوگیـری ب
ها و   جزییات مربوط به هواگیری بوشینگ    . که روغن از این مجاری سرریز نمود پیچ های مربوطه باید محکم و آب بندی شوند               مجرد این 

 . های سازنده انحام شود  براساس دستورالعملستیمجاری آن  بای

کمبود در روغن .  باشدIEC 60296 استاندارد   مطابق با روغن مورد استفاده مشخصاتاشت کهدر عملـیات روغـن زنـی باید توجه د   
در طی این عملیات باید آتش گیر بودن روغن      .  در آن بوده است جبران گردد       بـا همـان نوع روغنی که قبال         بایـد  ترانـسفورماتور فقـط   

ها و ظروف مورد استفاده در عملیات روغن زنی           همچنین لوله ها، پمپ    .ترانـسفورماتور از نظر ایمنی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد           
 . دقت تمیز گردده  و بشدهکمک روغن ترانسفورماتور شستشو داده ه  ب،باید قبل از استفاده

 خشک کردن ترانسفورماتور  -ج

 ،پیچی داخل ترانسفورماتور قرار گیرد    که به هر دلیل سطح روغن ترانسفورماتور برای مدتی پایین تر از سطح هسته و سیم                  در صورتی 
در چنین حالتی اگر ولتاژ استقامت      . احـتمال جذب رطوبت توسط مواد عایق و در نتیجه پایین آمدن استقامت الکتریکی آنها وجود دارد                

 . گیرد روغن داخل ترانسفورماتور در محل انجامکردن کیلوولت باشد الزم است که عملیات خشک 30الکتریکی روغن کمتر از 

  ترانسفورماتورینصب قطعات و اجزا-د

 هنگام حمل وصورت کامل در کارخانه مونتاژ گردیده ه   ب اغلبهای کوچک و متوسط،      در ظرفیت ه ویژه   ترانـسفورماتورهای توزیـع ب    
 روغن و غیره به ها، منبع انبساط  های آن مانند بوشینگ    لیکن در موارد خاص برخی از قسمت      .  برداری می باشند    بـه محـل آمـاده بهره      

 با نظارت نماینده فنی سازنده و یا طبق بایستینصب این قطعات در محل . دشونطـور جداگانـه حمـل گـردیده و در محـل مونتاژ می              
 . جز منبع انبساط روغن باید پس از روغن زدن ترانسفورماتور انجام گیرده نصب این قطعات ب. دستورالعمل دقیق سازنده انجام گیرد

ـ     بدین ترتیب که. خوبی کنترل گردده  از نظر انتقال هوا ببایستینفس و رطوبت گیر قبل از نصب روی منبع انبساط روغن           دسـتگاه ت
در این حالت   . داخل آن دمیده  شود    ه  روی منبع انبساط روغن مقداری هوا ب        از طـریق ورودی مخـصوص پرکردن روغن واقع بر          بایـد 

های هوا ظاهر گردد، نشانه صحت مجاری تنفس خواهد  ر که مملو از روغن است حباب  چـنانچه در قـسمت تحتانی دستگاه رطوبت گی        
 . بود

 میلیمتری باالی خط نشان روی درجه روغن منبع انبساط رسید کار روغن زنی انجام یافته و           40 تا   30وقتی که سطح روغن به ارتفاع       
گام باید حداقل دو چرخ متقابل و در صورت امکان هر چهار چرخ             در این هن  .  ترانسفورماتور را انجام داد    یمـی تـوان نـصب باقـی اجزا        

 .ه و از مکان موردنظر جابجا نشودترانسفورماتور را در جای خود محکم نمود تا دستگاه تکان نخورد

وع در صورت مشاهده هر ن   . تمیز و زنگ نزده باشند    مال  کاباید   قطعاتـی کـه در کارگـاه روی ترانـسفورماتور نـصب مـی گردند                 کلـیه 
 .  و با روغن شستشو دادهدقت تمیز نموده  را قبل از نصب بآنهااین تجهیزات باید بر روی زنگ زدگی یا آلودگی 
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 نصب سیم و کابل حفاظت ترانسفورماتور -ه

 تابلویها با    های حفاظت آن بین رله بوخهلتز و ترمومتر و سایر حفاظت            اتصال کابل  ستیبعد از روغن زنی و استقرار ترانسفورماتور  بای        
ها از داخل    جای کابل از سیم روپوش دار استفاده می شود عبور سیم          ه  که ب  در صورتی .  مربوطه تکمیل گردد   کلید قدرت فشار متوسط و    

 .  میلیمترمربع باشد5/1 ها باید این لوله سطح مقطع حداقل . لوله فلزی باید انجام گیرد

 آزمون ترانسفورماتور-و

هایی که با  آزمون. شرح زیر روی آن انجام گیرده هایی ب  آزمونبایستی برای راه اندازی ترانسفورماتوردگی کامل بـرای اطمینان از آما   
 نالیکن ب . که برگه آزمایش جاری کارخانه ای ترانسفورماتور موجود باشد ضروری نخواهد بود            مـشخص شده اند، در صورتی     * عالمـت   

ها که در عین حال می توانند سابقه ای برای تعمیر  پست و ترانسفورماتور آن، انجام این آزمونبه وسایل و امکانات و با توجه به اهمیت        
 .های آینده به شمار آیند بعد از نصب ترانسفورماتور در محل توصیه می گردد و نگهداری و آزمون

 ها نسبت به یکدیگر و نسبت به زمین پیچ اندازه گیری مقاومت عایقی سیم -

 اتهای مختلف و مقایسه آن با مقادیر پالک مشخص ری نسبت تبدیل ترانسفورماتور روی تپ اندازه گی-* 

 های کارخانه  کمک پل الکتریکی و مقایسه آن با نتایج آزمونه ها ب  اندازه گیری مقاومت سیم پیچ-* 

  کنترل مسیرهای گردش روغن-

  کنترل استقامت عایقی روغن-

های روغن، فن ها و غیره مطابق دستورالعمل         مانند پمپ ) در صورت موجود بودن   (نسفورماتور   کنتـرل عملکرد تجهیزات کمکی ترا      -
 سازنده

  کنترل تجهیزات حفاظتی مانند رله بوخهلتز برای داشتن عملکرد صحیح-

 راه اندازی ترانسفورماتور -ز

ترانسفورماتور آماده راه اندازی و بهره برداری        های آن انجام گرفت،      پـس از آنکـه نـصب ترانـسفورماتور بـه پایان رسید و کلیه آزمون               
به صورت  ست که شیر یا مجرای بین محفظه روغن و تانک ترانسفورماتور             ا قـبل از اعمـال ولتاژ به ترانسفورماتور الزم        . خـواهد بـود   

صورت غیرموازی  ه   ب اغلبزیع  با توجه به اینکه ترانسفورماتورهای تو      .بازرسی شود تا از باز بودن کامل  آن اطمینان حاصل شود           مجدد  
به طور کامل و یکباره به ترمینال   فشار متوسط  کلید قدرت با بستن    را می توان     مـورد بهـر ه بـرداری قـرار می گیرند، ولتاژ فشار متوسط             

دن یا صدای  صدای وزوز آرام و یکنواختی از آن بدون سوت کشی       بایستیهنگام اعمال ولتاژ به ترانسفورماتور      . کرداولـیه آنهـا اعمـال       
 . ناهنجار شنیده شود

 برق آن برای مدتی قطع شود تا اتصاالت آن مورد           بایستیبعـد از آنکـه ترانـسفورماتور بـا ولـتاژ مورد نظر آزمایش و راه اندازی شد،                   
 تنظیم چند بار به طور متناوب قطع و وصل گردد تا اطمینان الزم از صحتنیز باید  برق ورودی آن سـپس بازرسـی مجـدد قـرار گیرد      

 . رله ها در مقابل جریان رانش مغناطیس کننده حاصل گردد

همچنین قبل از برق دار کردن ترانسفورماتور .  باید آن را در وضعیت تپ اصلی قرار دادباشداگـر ترانـسفورماتور بـه تپ چنجر مجهز       
 . بدون بار باید توجه داشت که ترمینال ثانویه ترانسفورماتور اتصال کوتاه نباشد
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 میر و نگهداری ترانسفورماتورهای روغنیتع 3-3-9-2

تعمیر و . ها زمین شوند  در صـورتی مجـاز اسـت که تغذیه ترانسفورماتور قطع گردیده و ترمینال    ایـن ترانـسفورماتورها فقـط     تعمیـر 
ری و سرویس نگهـداری ترانسفورماتور شامل سرکشی های منظم و طبق برنامه، بازرسی های دوره ای از کارکرد آن، انجام تعمیرات جا            

 .  کنترل درجه حرارت و بار آن است وهای دوره ای منظم، انجام آزمون

این بازرسی در مورد    . ضـروری اسـت    ترانـسفورماتورها بـرای بهـره بـرداری بهیـنه از  آن                هـای  بازرسـی هـای مـنظم و رفـع نقـص          
 .ردهای توزیع  باید حداقل هر شش ماه یکبار انجام گی ترانسفورماتورهای واقع در پست

بـرای پیـشگیری از هر نوع حادثه ای، بازرسی ترانسفورماتور باید تنها توسط افراد مسئول و آزموده از یک فاصله حفاظتی و از پشت                         
های ترانسفورماتور در  ورود بازرس به داخل این حریم تنها هنگامی مجاز است که بوشینگ         . نـرده و تـور سـیمی حریم آن انجام گیرد          

 .  قرار داشته و یا برق ترانسفورماتور قطع و ترمینال های آن زمین شده باشدداخل محفظه ترمینال

بازرسـی خارج از برنامه ترانسفورماتور، در صورت اتفاق حوادث خاصی از قبیل تغییرات سریع و زیاد درجه حرارت محیط یا قطع برق       
 . ترانسفورماتور در اثر عملکرد رله ها ضروری می باشد

  و نگهداریشرایط تعمیر -الف

 .شرح زیر می باشده  مورد توجه بازرسین قرار گیرد ببایستیهنگام بازرسی پست در نکاتی که در رابطه با ترانسفورماتور برخی از 

در همین رابطه دیوارها، درها و دریچه های      . صورت متروک در آیند   ه  هـای منتهـی به ترانسفورماتور نباید ب        گـذرگاه و دیـدگاه     -
 .اط ساختمان باید سالم بوده و سقف آن نشت نکرده باشدتهویه و کلیه نق

تانک اصلی ترانسفورماتور باید دست نخورده و سالم بوده، آثار نشت روغن در محل اتصال در پوش ها و بست ها و شیر تخلیه                         -
 از   باید همچنین. وجود نداشته باشد و سطح روغن مخزن انبساط آن با در نظر گرفتن درجه حرارت محیط به اندازه کافی باشد                   

 . دنموسالم بودن واشرهای آب بندی اطمینان حاصل 

 .  بازیابی یا تعویض شود، و در صورت نیازهدی محفظه رطوبت گیر باید کنترل گردلسیلیکاژ -

 . حوضچه روغن ترانسفورماتور یا چاله روغن و لوله های ارتباطی آن باید در وضعیت مناسب و خالی از مواد زاید باشد -

 .  باشدقرایت حرارت ترانسفورماتور باید از روی دما سنج مربوطه قابل درجه -

 .  و گرد و غبار زیادی سطح آنها را نپوشانده باشدهدوها باید سالم و دست نخورده ب بوشینگ -

 .  باشدوجود داشتهنباید گونه آثار حرارتی ناشی از جرقه اتصال کوتاه روی کابل ها و شینه ها و در محل سربندی آنها  هیچ -

 . تاسیسات روشنایی، سیستم تهویه و سیستم های هشدار دهنده در صورت موجود بودن باید در وضعیت مطلوب باشند -

 ایـن امر با اندازه گیری مقاومت زمین در نقاط مختلف اتصال باید              .سیـستم زمـین بایـد کامـل و اتـصاالت آن درسـت باشـد                -
 . مشخص گردد

 . د بودن باید سالم و آماده کار باشند حریق در صورت موجویتجهیزات اطفا -

این امر با خالی کردن کمی از روغن ترانسفورماتور از زیر           . ارتباط مخزن انبساط روغن با تانک ترانسفورماتور باید برقرار باشد          -
 .شیر تخلیه و مشاهده کاهش سطح روغن روی درجه روغن تمامی محفظه روغن قابل مشاهده است
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 . شده باشدنوغن رطوبت و نم جمع در زیر مخزن انبساط ر -

 . سیستم گردش روغن باید خوب کار کند و ظرف رطوبت گیر باید در هر بازدید دوره ای از سیلیکاژل تازه یا بازیافته پر گردد -

 پست  بایستیگزارش داده شود و در صورت احتمال بروز حادثه          به سرعت   مـشاهده هـر گـونه اشـکالی در حین بازرسی باید              -
 . گرددخارج از مدار بالفاصله

   .سرویس خارج شود  ازبایستیهای زیر ترانسفورماتور  از وضعیتهر یک روز بدر صورت  -

 .صداهای ناهنجار و غیر عادی از  آن شنیده شود -

 . افزایش یابدبه طور دایم ،افزایش درجه حرارت آن غیر عادی بوده و دمای آن در شرایط بار نامی و تهویه عادی -

 .ی مخزن انبساط روغن سرریز نموده باشدروغن از باال -

 .روغن نشت کرده و سطح آن در درجه سطح سنج شیشه ای پایین آمده باشد -

 .روغن تغییر رنگ داده باشد -

یا آثار تخلیه جزیی بارهای خزنده روی سطح آن مشاهده          و   هدوها شکسته یا زنگ خورده ب      عایـق چینی روی بوشینگ     -
 .کی روی آن یافت شود یا مسیرهای تخلیه الکتریشده و

روغـن حـاوی کربن، رطوبت و قطعات بزرگ ضایعات مکانیکی بوده و یا حالت اسیدی آن باال رفته و ولتاژ عایقی آن                        -
 .کاهش یافته باشد

 نمونه گیری و آزمایش روغن -ب

  .دنمو نمونه گیری از روغن باید به نکات زیر توجه در

 .  آن از جنس چوب پنبه نباشدب و دربوده  دهانه باز  دارایبطری نمونه برداری باید -

 .  خشک نمودلکل تمیز شستشو داده و کامالابطری را باید با  -

ترانسفورماتور روغن از لیتر حداقل چهار قبل از نمونه برداری باید . خشک و تمیز باشد   به طور کامل     بـرداری بایـد       شـیر نمـونه    -
 .درون ظرفی تخلیه شده باشد

 . و با این روغن شستشو داده برداری تا نیمه از روغن پر نمود نمونهبطری را باید قبل از  -

 بدست می آید از مقدار داده شده توسط سازنده کمتر باشد، روغن باید تعویض               آزموندر صورتی که ولتاژ شکست روغن که از طریق          
 .شود) خشک(یا بازیابی 

 
 رنگ بدنه ترانسفورماتور -ج

 .آن به طور معمول شامل الیه های ذیل می باشدقات بدنه ترانسفورماتور و متعلرنگ 

 الیه زیرسازی -

  آستریالیه -

  نهاییالیه -
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است با سازنده   صدمه دیده باشد بهتر   ااگر رنگ شدید  .  است  رنگ  نهایی الیهشامل لکه گیری و یا تعویض       ما  عملـیات نگهداری عمو   
 . انسفورماتور انجام گیرد رنگ اصلی تربا الکه گیری باید دقیق. ترانسفورماتور مشورت گردد

 

 نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای خشک 3-3-9-3

 بازرسی داخلی-الف

 یهای داخلی، ورود گرد و غبار یا اشیا        در ایـن بازرسـی بایـد احـتمال شکـستن اتصاالت، آسیب دیدن یا جابجایی بعضی از قسمت                  
 . رار گیردقخارجی، شکستن مقره ها و یا ورود آب به داخل ترانسفورماتور مد نظر 

راحتی در یک   ه  جریان هوا سیم پیچ و هسته را خنک می کند، بازرسی داخلی ب            که   محفظـه    دارایبـرای ترانـسفورماتورهای خـشک       
اما برای ترانسفورماتورهای خشک آب بندی شده، بازرسی داخلی با توافق بین خریدار و سازنده           . مکـان تمیز و خشک قابل انجام است       

قبل از برداشتن درپوش تانک در این نوع ترانسفورماتورها باید گاز عایق طبق             . ر محل دیگری انجام می شود     در محـل کارخانـه یـا ه       
 . های سازنده خارج شود دستورالعمل

 کنترل و بازرسی ترانسفورماتور پیش از برق دار کردن -ب

از مقدار داده شده توسط     چنانچه کمتر   و  شده    قبل از بهره برداری کنترل      باید فـشار داخـل تانک ترانسفورماتور خشک آب بندی شده         
 . دستورالعمل سازنده به میزان مناسب افزایش داده شودبا بق اطم و فشار تانک گردد باید محل نشت کنترل و تعمیر باشدسازنده 

 ها آزمون-ج

و اطالعات بدست آمده    گیرد   می   صورتهـای پـیش از سرویس، بعد از نصب ترانسفورماتور جدید و قبل از برق دار کردن آن                    آزمـون 
 دست  و یا دره ای پیش از بهره برداری مجدد از ترانسفورماتوری که مدتی بی برقورهای د آزمون. برای مقایسه های بعدی ثبت می شود      

این  باشد باید قبل از انجام       دارای رطوبت  احتمال می رود که عایق یک ترانسفورماتور         چـنانچه .  انجـام مـی گیـرد      تعمیـر بـوده اسـت     
. مشخص شده اند الزامی نبوده اما انجام آنها توصیه می گردد          * انجام آزمون هایی که با عالمت       . ترانسفورماتور خشک گردد   ها   آزمون

 .مشخص شده اند توصیه می شود** همچنین برای ترانسفورماتورهایی که تعمیر شده اند انجام آزمون هایی که با عالمت 

 ها پیش از سرویس   آزمون-1

 آزمون استقامت عایقی -

دهی    های بعدی و تعیین قابلیت اطمینان ترانسفورماتور برای سرویس         آزمون با نتایج     عایقـی بـرای مقایـسه        اسـتقامت انـدازه گیـری     
 ANSI/IEEE عایقی باید مطابق استاندارد استقامتاندازه گیری  .این آزمون باید قبل از آزمون ولتاژ انجام شود. مناسـب، الزم است 

C57.12.91در موقع آزمون باید میزان رطوبت و دما ثبت شود.  انجام گیرد . 

 آزمون ولتاژ -

 در انجام این DC و ACاستفاده از هر دو ولتاژ . شودانجام  ANS1/IEEE C57.12.91ایـن آزمـون بایـد مطابق روش استاندارد    
 .آزمون قابل قبول است
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 مختلفها در تپ های  بدست آوردن نسبت سیم پیچ -

 ها اندازه گیری مقاومت سیم پیچ -*

 اندازه گیری تلفات بی  باری و جریان تحریک -*

 پالریته و زاویه فاز -*

 آزمون ولتاژ القایی -*

 های دوره ای آزمون -2

 آزمون مقاومت عایقی -

 آزمون ولتاژ -

 ها اندازه گیری مقاومت سیم پیچ -**

  اندازه گیری نسبت ولتاژها -**

 زه گیری تلفات بی باری و جریان تحریک اندا-**

  پالریته و زاویه فاز-**

  آزمون ولتاژ القایی-**

 . ها انجام شودآزمون   سایر بهتراست آزمون ولتاژ بعد از انجام صورت نگرفته نباشد ها  کدام از این آزمون اگر هیچ

 راه اندازی -د

ـ           های آن انجام گرفت ترانسفورماتور آماده راه اندازی و بهره برداری            زمونپایان رسید و کلیه آ    ه  پـس از آنکـه نـصب ترانـسفورماتور ب
 . مراحل راه اندازی همانند شرایط مربوط به ترانسفورماتورهای روغنی استسایر. خواهد بود

 

 ترانسفورماتورهای ولتاژ 3-4

 کلیات 3-4-1

گاه های اندازه گیری جهت سنجش توان مصرفی        از این ترانسفورماتورها در سیستم فشار متوسط بیشتر برای تامین ولتاژ ورودی دست            
در ایـن بخـش معیارها و ضوابط حاکم بر نحوه انتخاب وطراحی این ترانسفورماتورها          . مـصرف کنـندگان سـنگین اسـتفاده مـی شـود           

 .آمده است

 

 شرایط بهره برداری 3-4-2

 .رماتورهای قدرت بایستی مشخص گرددمشابه شرایط مورد نیاز برای ترانسفو) 3-3-3(شرایط بهره برداری مورد نیاز طبق بند 
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 مشخصات و معیارهای فنی 3-4-3

 پارامترها و شاخص های زیر جهت انتخاب        ،شرایط اقلیمی و محیطی   اعم از   ) 2-4-3( اطالعـات بدسـت آمـده از بـند           بـا تـوجه بـه     
 .ترانسفورماتور ولتاژ بایستی مشخص شود

 نوع ترانسفورماتور ولتاژ 3-4-3-1

 . می شوند بندیر عایق بندی به سه دسته زیر تقسیمظ ن ولتاژ ازهای ترانسفورماتور-الف

 نوع خشک با عایق رزین -

 نوع روغنی با کاغذ آغشته به روغن -

 6SF نوع -

ساخت ترانسفورماتورهای ولتاژ از    . ساخته می شوند   فشار متوسط  ولـتاژ نـوع خشک با عایق رزین برای ولتاژهای            هایترانـسفورماتور 
  از ماده عایقی6SFترانسفورماتورهای ولتاژ نوع در .  می باشد معمولسطوح مختلف ولتاژبه روغن برای  نـوع روغنـی بـا کاغـذ آغشته          

6SF     ایمنی بیشتر در     ونیز با توجه به عدم انفجار    ) داخلی(محیطهای سرپوشیده   برای   ترانسفورماتورهای نوع خشک  .  اسـتفاده می شود 
 .دن می باشانتخاب ارجح ترمقایسه با نوع روغنی 

  از لحاظ ساختارهاترانسفورماتورتقسیم بندی  -ب

 . شوندیترانسفورماتور ولتاژ از نظر ساختاری به دو نوع اندوکتیو و خازنی تقسیم م

مستقیماً به طرف فشارقوی و سیم پیچی ثانویه به دستگاه های اندازه گیری و یا  اندوکتیو سیم پیچی اولیه  از نوع ترانسفورماتور ولتاژ در
و براساس نسبت تبدیل ترانسفورماتور، ولتاژ اولیه به ولتاژ ثانویه قابل استفاده در دستگاه های اندازه گیری، رله ها،     متصل شده   حفاظتـی   

در .  ساخته می شوند   انواع مذکور از نظر عایق بندی این ترانسفورماتورها به یکی از          . کنـتورها و دسـتگاه هـای کنتـرل تـبدیل مـی شود             
ـ    در سطوح ولتاژ   . وع خازنـی از یـک سیـستم خازنی برای کاهش سطح ولتاژ در سیم پیچی اولیه استفاده می شود                   ترانـسفورماتورهای ن

 .متوسط به طور عموم از ترانسفورماتورهای نوع اندوکتیو استفاده می گردد

 

 ولتاژهای نامی اولیه  3-4-3-2

 . مقدار باتوجه به سیستم تعیین می گردد کیلوولت می باشد، و این33 و 20، 11در سیستم های توزیع مقدار ولتاژ اولیه 

 ولتاژهای نامی ثانویه  3-4-3-3

در ترانسفورماتورهای ولتاژ   . سه فاز می باشند   و  برای ترانسفورماتورهای تک فاز     ثانویه   مقادیر استاندارد ولتاژ      ولت، 110 و   100 مقادیـر 

سه فاز با اتصال ستاره مقادیر 
3

 و 100
3

 . نیز جزء مقادیر استاندارد در نظر گرفته  می شوند110
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 ظرفیت نامی خروجی  3-4-3-4

 .شرح زیر استه فاز که به ولت آمپر بیان می گردد ب  پس8/0 استاندارد در ضریب توان توانهای خروجی

10،15،25،30،50،75،100،150،200،400،300،500  [VA] 

منظور از خروجی نامی برای یک ترانسفورماتور سه فاز، خروجی نامی . تر می باشندمقادیـری کـه زیرشان خط کشیده شده است ارجح        
 .هر فاز آن می باشد

 )Um(حداکثر ولتاژ سیستم  3-4-3-5

 . کیلوولت می باشد36 و 24، 12 در سیستم های  توزیع IEC 60038حداکثر ولتاژ سیستم طبق استاندارد 

 

 ضریب ولتاژ نامی  3-4-3-6

شرایط اندازه این ولتاژها بر اساس سیستم و        . انایی تحمل اضافه ولتاژ های موقتی و گذرا را داشته باشد          ترانسفورماتور ولتاژ بایستی تو   
. ، که طبق تعریف می توان آن را از ضرب یک عدد در ولتاژ نامی بدست آورد                ین می شود  یعتترانسفورماتور   زمـین شـدن سـیم پیچ های       

 طبق استاندارد حداکثـر ولـتاژ       مجـاز اعمـال    زمـان مـین شـدن بـه همـراه         ضـرایب ولـتاژ اسـتاندارد متناسـب بـا شـرایط مخـتلف ز              

IEC 60044-2 آمده است) 19-3(در جدول  در. 

 

  مقادیر استاندارد ضرایب ولتاژ نامی -19-3جدول 

 ضریب ولتاژ نامی زمان نامی نوع اتصال زمین شبکه  اولیهاتصال سیم پیچینحوۀ 

 و یا اتصال ستاره با نول بین فازها
 ین شدهزم

 2/1 پیوسته سیستم با زمین موثر ویا غیر موثر

 2/1 پیوسته
 سیستم با زمین موثر فاز و زمینبین 

 5/1  ثانیه30

 2/1 پیوسته
  و زمینبین فاز

سیستم با زمین غیرموثر و با رله اتوماتیک 
 9/1  ثانیه30 خطای زمین

 2/1 پیوسته
  و زمینبین فاز

ی  ایزوله و بدون رله خطابا زمینسیستم 
 یا در سیستم زمین شده به  بوده وزمین

 9/1  ساعت8  بدون رله خطای زمینیطریقه رزونانس

 

 حدود افزایش دما  3-4-3-7

اگر به صورت دیگری تصریح نشده باشد، افزایش دمای یک ترانسفورماتور ولتاژ در یک ولتاژ معین، در فرکانس و بار نامی و ضریب              
 متر افزایش  100 هر   یازادر    الزم به ذکر است که      . تجاوز نماید ) 20-3( در جدول    مقادیر مندرج ، نباید از    1 پس فاز و     8/0توانـی بین    
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 5/0 درصد و برای نوع خشک       4/0روغنی   ولتاژ نوع     بایستی مقادیر استاندارد برای ترانسفورماتورهای     ،) متر 1000(ارتفاع از مقدار مبنا     
 .درصد کاهش داده شوند

 

 کثر افزایش دما برای کالس های مختلف عایق بندیحدا-20-3جدول 

)دمای سیستم عایقی  )Co 

 )*کالس عایق بندی(

 حداکثر افزایش دما

( )Co 

 60  غوطه ور در روغنتمامی کالس های

 65 و کامالً بسته غوطه ور در روغن تمامی کالس های

 50  ترکیب قیری غوطه ور درتمامی کالس های

( )Y90 45 

( )A105 60 

( )E120 75 

( )B130 85 

( )F155 110 

 که در روغن یا کالس هایی
 ور نیستند ترکیب قیری غوطه

( )H180 135 

 . آمده است IEC 60085کالس عایقی براساس استاندارد *: 

 .سازنده بایستی کالس عایق بندی مربوطه را مشخص کند)  رزینمانند( مواد برخی ازبرای : توجه 

 

  عایق بندی سطوح 3-4-3-8

 سطوح عایقی نامی برای سیم پیچ های اولیه -الف

ترانسفورماتور ولتاژ بایستی   . آن صورت می گیرد   حداکثر ولتاژ کاری    جه به   توبا  اندوکتیو  انتخاب سطح عایقی برای ترانسفورهای ولتاژ       
 . باشد داشته)21-3(توانایی تحمل ولتاژ استقامت کوتاه مدت و ضربه صاعقه را مطابق با جدول 
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  سطوح عایقی نامی برای سیم پیچ های اولیه ترانسفورماتور ولتاژ-21-3جدول 

  موثرحداکثر ولتاژ کاری
Um 

( )kV 

 کوتاه مدت موثر استقامتولتاژ 
 فرکانس قدرتبا نامی 

( )kV 

 نامی در استقامتولتاژ پیک 
 برابر ضربه صاعقه

( )kV 

12 28 
60 

75 

24 50 
95 

125 

36 70 
145 

170 

 
 سطح عایقی بین قسمت ها -ب

اند، عایق بندی بین قسمت ها باید قادر به تحمل ولتاژ استقامت کوتاه              به دو یا چند قسمت تقسیم شده      بـرای سـیم پیچ های ثانویه که         
 . باشدrms kV3 فرکانس قدرت به اندازه  بامدت

 شرایط عایقی برای سیم پیچ های ثانویه -ج

 . باشدrms kV3 به اندازه پیچ ثانویه باید قادر به تحمل ولتاژ استقامت کوتاه مدت در فرکانس قدرت عایق بندی سیم

 یفاصله خزش -د

 گرفته  شود در در نظر  بایستی که در سطح عایقی در معرض آلودگی هستند حداقل فاصله خزش   و بـرای عایق هایی که در هوای آزاد       
 .درج گردیده است )9-3(جدول 

 اثر ارتفاع روی سطوح عایقی -ه

به منظور اطمینان از اینکه استقامت عایقی خارجی یک .  شرایط جوی دارد  تخلـیه الکتریکی مخرب در عایق بندی خارجی بستگی به         
به .  متر از سطح دریا کافی باشد، طول قوس معموالً باید افزایش یابد  1000های باالتر از      در ارتفاع  انـدازه گیـری ولـتاژ     ترانـسفورماتور   

 متر افزایش نسبت به     100نظیم شده است به ازای هر       عـنوان یـک راهنمایی کلی، ولتاژ استقامت نامی که طول قوس بر اساس آن ت               
 . درصد افزایش یابد01/0 باید به میزان ) متر باالتر از سطح دریا1000 (مقدار مبنا

 استقامت در شرایط اتصال کوتاه -و

  مکانیکیی از تنش  های ناشدر ولتاژ نامی، در برابر اثرات) برقدار شدن(ر ولتاژ باید طوری طراحی شود که حین تحریک    اتوترانسفورم
 . ثانیه آسیب نبیند1 اتصال کوتاه خارجی به مدت در اثر حرارتی و
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 کالس دقت  3-4-3-9

 بیانگر دقت ترانسفورماتور اندازه گیری      x نشان داده می شود که عدد        CLxدر ترانـسفورماتورهای اندازه گیری کالس دقت به صورت          
 . زیر می باشندشرحکالس های دقت استاندارد به   یک ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژدر. می باشد

3 ،1 ،5/0 ،2/0 ،1/0 

 . برای شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف پیشنهاد می گردد5/0برای اهداف اندازه گیری کالس دقت 

 

 محدوده های خطای ولتاژ و جابه جایی فاز  3-4-3-10

  بار نامی در ضریب توان درصد100  تا25 با  ولتاژ نامی و درصد120  تا80و در خطـای ولـتاژ و جابـه جایـی فـاز در فرکانس نامی        

 .تجاوز نمایند) 22-3( پس فاز، نبایستی از مقادیر داده شده در جدول 8/0

در نظر   و اثرات فیوز یا مقاومت متصل به ترانسفورماتور به عنوان جزیی از آن               هخطاهـا باید در ترمینال های ترانسفورماتور تعیین شد        
به عبارت . طـای ولـتاژ مثبت به معنای افزایش ولتاژ ثانویه و خطای منفی به معنای کاهش آن از مقدار نامی می باشد                    خ .گـرفته شـود   

به اختالف ) 13-2-3(مقدار جابه جایی فاز طبق بند . دیگـر خطـای مثـبت در بارهای کم و خطای منفی در بارهای زیاد اتفاق می افتد                
 .نشان داده شده  است) 4-3(این اختالف در نمودار برداری شکل .  اولیه اطالق می گرددفاز بین بردار معکوس ولتاژ ثانویه و

 

  مقادیر خطای ولتاژ و جابه جایی فاز -22-3جدول 

 ±جابه جایی فاز
 کالس

 خطای ولتاژ
 دقیقه سانتی رادیان ±درصدبرحسب 

1/0 1/0 15/0 5 

2/0 2/0 3/0 10 

5/0 5/0 6/0 20 

1 1 2/1 40 

 معین نشده معین نشده 3 3
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  نمودار برداری ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ-4-3شکل 

 

 طرح و ساخت  3-4-3-11

 .در طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ بایستی نکات به شرح ذیل رعایت گردد

ـ        -  و با طرح و ابعاد مناسب برای نصب در سلول هایی تمام             ه شد ساختهه صورت یکپارچه    ترانـسفورماتورهای ولـتاژ بایـد ب
 دارای خواص   این ترانسفورماتورها بایستی  . طراحی گردند )  مشتری بـسته به نوع درخواست    (بـسته فلـزی یـا هـوای آزاد          

ه حرارت مقاومت زیاد داشته   تحمـل الکتریکـی و مکانیکـی در حـد باالیی بوده و در برابر قوس الکتریکی و تغییرات درج                   
 باید برای مقاومت در مقابل خوردگی، از مواد ضد خوردگی تهیه            قرار می گیرند  تمام اجزای فلزی که در معرض هوا        . باشند

 .شوندو یا از فوالد با روکش گالوانیزه گرم ساخته 

 .این ترانسفورماتورها نباید نیازی به تعمیر داشته باشند -

 خورشید برخوردار   در مقابل تابش اشعه   ه در فـضای بـاز نصب می گردند بایستی از مقاومت کافی              یی کـ  ترانـسفورماتورها  -
 .باشند

 عالمت ختصاری شرح

 ولتاژ اولیه
pV 

emf pEولتاژ اندوکتیو اولیه 
 

 sV ولتاژ ثانویه
 emf sEولتاژ اندوکتیو ثانویه 

 Φ فلوی
 eI جریان تحریک
 mI س کنندگیجریان مغناطی

 cI مولفه تلفات آهنی
 θ زاویه خطای فاز

 φ زاویه توان بار متصل به ثانویه 
ppRI افت ولتاژ مقاومتی اولیه

 
ppXI افت ولتاژ در راکتانس اولیه

 
 ssRI افت ولتاژ مقاومتی ثانویه

 ssXI افت ولتاژ در راکتانس ثانویه
 sI جریان ثانویه 

 pLI مولفه جریان بار در اولیه

 pI جریان اولیه
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ی ی و به پیچ های اتصال و واشرها       بوده ، برنج و یا فوالد گالوانیزه شده       اولیه باید از جنس مس قلع اندود شده        یترمینال ها  -
 .با اندازه مناسب مجهز باشند

بوده و پیچ های اتصال واشرهایی با  ، برنج و یا فوالد گالوانیزه شده    از جنس مس قلع اندود شده     تـرمینال هـای ثانویه باید        -
 ترمینال ولتاژ پایین باید     .انـدازه مناسـب بـرای اتـصال هادی های مسی با سطح مقطع حداکثر شش میلیمتر داشته باشند                  

 به  همچنین .را دارا باشد  ) IP=54( بندی مناسبی     و به بدنه و پایه نگهدارنده محکم شده و آب          بوده پوشش مناسبی    دارای
 .گلندهای مناسب برای ورود کابل مجهز شده باشد

 .به صورت کالف بر روی سیم پیچ ثانویه عایق شده پیچیده شود) فشارقوی(سیم پیچ اولیه  -

 هر کدام از سیم پیچ ها باید در ترانسفورماتورهای ولتاژ که دارای دو سیم پیچ جداگانه برای حفاظت و اندازه گیری می باشند               -
دقـت مـورد درخواسـت را در محـدوده خروجی خود در زمانی که خروجی سیم پیچ دیگر از صفر تا صد درصد مقدار نامی                          

 . تغییر کند را دارا باشند

 .یک ترمینال زمین که با نشانه مشخص شده است باید در کنار ترمینال های ثانویه تعبیه شود -

 

 ل هاعالمتگذاری ترمینا 3-4-3-12

ایـن عالیـم بـرای ترانـسفورماتورهای ولـتاژ تک فاز و همچنین مجموعه ترانسفورماتورهای ولتاژ تک فازی که به منظور ایجاد یک                        
ترانـسفورماتور ولـتاژ سـه فاز بهم متصل شده اند و برای ترانسفورماتورهای ولتاژ سه فازی که سیم پیچ های سه فاز روی هسته مشترک                          

 .کار می روندپیچیده شده اند، به 

 ها عالمت -الف

پیچ   بیانگر ترمینال های متناظر در سیم      n و   a،b،cپیچ اولیه و حروف کوچک        بیانگـر تـرمینال های سیم      N و   A،B،Cحـروف بـزرگ     
 .ثانویه می باشند

 شود و سطح  نشانگر ترمینالی است که باید زمین الکتریکیN نـشانگر تـرمینال های کامالً عایق بندی شده و حرف    A،B،Cحـروف   
 بیانگر ترمینال هایی است که به منظور تامین یک ولتاژ پسماند در نظر dn و daحروف  . تر از ترمینال های دیگر است      عایقـی آن پایین   

 .گرفته شده اند

 پالریته نسبی  -ب

 . خواهند داشتیترمینال هایی که حروف متناظر بزرگ و کوچک دارند، در هر لحظه پالریته یکسان

 

   طراحی و انتخاب ترانسفورماتور ولتاژمراحل 3-4-4

اعالم در ایـن بخـش براساس نتایج بدست آمده از بررسی ها و مطالعات بخش های قبل، مراحل مختلف انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                       
 . می گردد
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 )2-4-3(طبق بند شامل اطالعات مربوط به سیستم، شرایط محیطی و اقلیمی  تعیین اطالعات مورد نیاز برای طراحی،: گام اول

 )1-3-4-3( طبق بند ترانسفورماتور ولتاژ نوع انتخاب: گام دوم

 )4-3-4-3( توان نامی باتوجه به خواسته های مشتری طبق بند انتخاب: گام سوم

 )6-3-4-3(و ) 5-3-4-3(تعیین حداکثر ولتاژ برای تعیین سطوح عایقی طبق بند : گام چهارم

 )7-3-4-3( طبق بند ماحدود افزایش دتعیین : گام پنجم

 )8-3-4-3(تعیین شرایط عایق بندی طبق بند: گام ششم

 )10-3-4-3(و ) 9-3-4-3(تعیین کالس دقت و خطا با توجه به نیازها و خواسته های مشتری طبق بند : گام هفتم

 

 پالک مشخصات  3-4-5

 .شدزیر درج شده بابه شرح ترانسفورماتورهای ولتاژ باید حداقل مشخصات بر روی کلیه 

 نام یا عالمت تجاری سازنده -

 شماره سریال ساخت  -

  نوع ترانسفورماتور-

 ولتاژ نامی اولیه و ثانویه -

 فرکانس نامی  -

 ولت آمپر نامی و کالس دقت متناظر آن -

 حداکثر ولتاژ سیستم  -

 سطح ولتاژ عایقی نامی  -

این اطالعات یا روی خود ترانسفورماتور یا روی یک     . شدن باشد اطالعـات فـوق باید به راحتی قابل خواندن و غیر قابل پاک              کلـیه   
 .نحو مناسبی به بدنه ترانسفورماتور متصل شده است درج می شوده پالک مشخصات که ب

 باید روی آن درج      نیز زیربه شرح   ، اطالعات   ه باشد  روی بدنه ترانسفورماتور جای کافی وجود داشت       اطالعات مذکور چنانچه  عالوه بر   
 .گردد

 . باشدAکالس عایقی، اگر غیر از کالس  -

 .کاربرد هر سیم پیچی و ترمینال های متناظرش روی ترانسفورماتورهایی که بیش از یک سیم پیچی ثانویه دارند -

 

 مدارک فنی 3-4-6

سط خریدار و به ترتیب تو) 24-3(و ) 23-3(بـه هـنگام سـفارش ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ  بایستی اطالعات مندرج در جداول      
 .فروشنده ارایه گردد
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 )ارایه شده توسط خریدار( مشخصات اصلی ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ -23-3جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات عمومی شبکه 

)ولتاژ نامی   )kV 1-1 

)فرکانس نامی   )Hz 1-2 

)ژ کار نامی حداکثر ولتا  )kV 1-3 

 4-1 نوع زمین کردن نوترال شبکه 

 5-1 ضریب قدرت 

 2 بهره برداریشرایط  

) ارتفاع از سطح دریا  )m 2-1 

) حداکثر درجه حرارت محیط  )Co 2-2 

) عت سا24حداکثر درجه حرارت متوسط روزانه در مدت   )Co 2-3 

)حداقل دما   )Co 2-4 

) رطوبت نسبی محیط  )% 2-5 

 6-2 )ضریبی از شتاب ثقل زمین(شتاب زلزله  

 3 نوع ترمینال اولیه و ثانویه  

 4 ) پیک-kV(سطح ولتاژ ایستادگی در مقابل ضربه صاعقه  

 5 ) موثر-kV(  مدت یک دقیقهه ادگی با فرکانس قدرت بولتاژ ایست 

) ولتاژ نامی اولیه  )kV 6 

)ولتاژ نامی ثانویه   )V 7 

 8 کالس دقت  

) توان نامی  )VA 9 

 10 )فاز و نول/ بین دو فاز(نوع نصب  

)حد افزایش درجه حرارت   )Co 11 

 12 )هوای آزاد/ داخل سلول (محل نصب  

 13 تعداد سیم پیچ های ثانویه 

 14 )در حالت دایم(ضریب ولتاژ نامی  

 15 ) ساعت8برای (ضریب ولتاژ نامی  
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 )ارایه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلی ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ -24-3جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 سازنده 

 1-1 کشور  

 2-1 سازندهنام  

 3-1 تیپ و عالمت مشخصه 

 2 نوع عایق اصلی  

 3 کالس عایقی 

)ولتاژ نامی اولیه   )kV 4 

)ولتاژ نامی ثانویه   )V 5 

) باالترین ولتاژ برای تجهیزات  )kV 6 

)فرکانس نامی   )Hz 7 

 8 ضریب قدرت 

 9 ) پیک-kV(پیچ اولیه برای ضربه صاعقه  ولتاژ ایستادگی سیم 

 10 ) موثر-kV(های ثانویه با فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه  پیچ ولتاژ ایستادگی سیم 

 11 نسبت تبدیل نامی  

 12 پیچ اولیه تعداد دور سیم 

 13 های ثانویه پیچ ور سیمتعداد د 

) پیچ اولیه سطح مقطع و جنس سیم  )mm 14 

)های ثانویه  پیچ سطح مقطع و جنس سیم  )mm 15 

)  درجه سانتیگراد20های اولیه در  پیچ مقاومت اهمی سیم  )Ω 16 

)  درجه سانتیگراد20یه در های ثانو پیچ مقاومت اهمی سیم  )Ω 17 

 18 کالس دقت 

 19 ضریب اشباع 

) خروجی نامی  )VA 20 

 21 ضریب ولتاژ نامی  

 1-21 م یدر حالت دا 

 2-21  ساعت8برای  

)زمان مجاز جریان اتصال کوتاه ثانویه با ولتاژ نامی در ترمینالهای اولیه   )s 22 

) ارتفاع نصب  )m 23 

)حداقل درجه حرارت طراحی /حداکثر  )Co 24 

) افزایش درجه حرارت زیر بار  )Co 25 
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 -24-3ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

) فاصله خزش بین فازها و بدنه  )mm 26 

)وزن   )kg 27 

) ابعاد  )mmmmmm ×× 28 

 29 جنس و ابعاد ترمینال اولیه 

 30 جنس و ابعاد ترمینال ثانویه 

 31 جنس پایه 

 32 طریقه نصب 

 33 اتورنس و مشخصات هسته ترانسفورمجنوع  

 

 آزمون ها 3-4-7

این آزمون ها به سه دسته عمده .  آمده استIEC 60044-2مون های ترانسفورماتورهای ولتاژ در استاندارد شرح کامل نحوه انجام آز
 .آزمون های جاری، نوعی و خاص به شرح ذیل تقسیم می شوند

  جاریآزمون های  -الف

 پیچی ثانویه   در فرکانس قدرت روی سیمستقامتآزمون ا -

 قسمت ها در فرکانس قدرت بین ستقامتآزمون ا -

 پیچی اولیه   در فرکانس قدرت روی سیماستقامتآزمون  -

 تعیین خطاها -

 تایید صحت عالمتگذاری ترمینال ها -

 ییاندازه گیری تخلیه جز -

 . انجام شود، ترتیب بقیه آزمون ها استاندارد شده نیست اولآزمونسه جز آزمون تعیین خطاها که بایستی بعد از ه ب

 آزمون های نوعی  -ب

 آزمون افزایش دما -

 آزمون ضربه صاعقه -

 آزمون ضربه سوئیچینگ -

 های نصب شونده در هوای آزاداتورآزمون رطوبت برای ترانسفورم -

 تعیین خطاها -
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 آزمون تحمل اتصال کوتاه -

 خاصآزمون های  -ج

 آزمون ضربه قطع و وصل شونده روی سیم پیچی اولیه  -

  تلفات پراکندگی اندازه گیری ظرفیت خازنی و ضریب -

 آزمون های مکانیکی -

 

 ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان   3-5

  کلیات 3-5-1

) تلفات اندک ( که به راحتی و با مصرف انرژی ناچیز          ییترانـسفورماتورهای جریان جهت تبدیل جریان های با دامنه زیاد به جریان ها            
 .  به کار می روند و یا ورودی رله های حفاظتی استدستگاه های اندازه گیری فشار ضعیف قابل اندازه گیریبوسیله 

ترانـسفورماتور انـدازه گیری جریان در شبکه قدرت برای اندازه گیری جریان جهت دو کاربرد عمده حفاظت و اندازه گیری میزان توان                       
ه شود، ترانسفورماتور جریان به ترتیب به بسته به اینکه از ترانسفورماتور به منظور اندازه گیری و یا حفاظت استفاد            . عـبوری به کار می رود     

که در شبکه های فشار متوسط از آن عمدتا           . دو نـام ترانـسفورماتور اندازه گیری جریان و ترانسفورماتور جریان حفاظتی خوانده می شود              
 .برای اندازه گیری توان استفاده می  شود

 دارند از ی عملکرد صحیح سیستم های اندازه گیری و حفاظت        رنتیجهدترانـسفورماتورهای جـریان به دلیل نقش اساسی که در تغذیه و             
از این رو انتخاب درست و صحیح مشخصات آنها دقت خاصی           . وردار می باشند  خ فشارقوی بر  اتاهمـیت ویژه ای نسبت به سایر تجهیز       

  .دطلبمی را 

 

 شرایط بهره برداری 3-5-2

مشابه شرایط مورد نیاز ) 3-3-3( طبق بند جریان اندازه گیری فورماتورانتخاب ترانسشـرایط بهـره بـرداری مـورد نیاز برای طراحی و        
 .برای ترانسفورماتورهای قدرت بایستی مشخص گردد

 

 مشخصات و معیارهای فنی 3-5-3

 ذیلبه شرح مورد استفاده قرارگیرد جریان بایستی    اندازه گیری    انـتخاب ترانسفورماتور  در طراحـی و     پارامتـرها و شـاخص هایـی کـه          
 .می باشند
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  جریان اندازه گیرینوع ترانسفورماتور 3-5-3-1

 . به سه دسته به شرح زیر تقسیم  می شوند جریان از نظر عایق بندیهای اندازه گیریترانسفورماتور 

 نوع خشک با عایق رزین -

 نوع روغنی با کاغذ آغشته به روغن -

  نوع گازی-

 موارد استعمال آن بیشتر در .فشار متوسط ساخته می شوند ترانـسفورماتورهای جـریان نـوع خـشک بـا عایـق رزیـن برای ولتاژهای                 
با توجه به عدم احتمال انفجار این نوع ترانسفورماتورها و داشتن ایمنی بیشتر آن در مقایسه با                 ) کالس داخلی (محـل هـای سرپوشیده      

 . ترانسفورماتورهای جریان نوع روغنی است

ولتاژ معمول بوده و در حال حاضر عمده        سطوح مختلف   آغشته به روغن برای     های جریان نوع روغنی با کاغذ       رسـاخت ترانسفورماتو  
 . خصوص ترانسفورماتورهای جریان فشارقوی از این نوع ساخته می شوندبه ترانسفورماتورهای جریان، 

فورماتورها همانند  مزایا و معایب این ترانس    .  برای عایق بندی استفاده می شود      6SFدر ترانـسفورماتورهای جـریان نـوع گـازی از گـاز             
 .می باشد) ب -1-4-3-3بند (ترانسفورماتورهای قدرت گازی 

 

 جریان نامی اولیه  3-5-3-2

 . موارد زیر می   باشد عبارت ازIEC 60044-1 براساس استاندارد  برحسب آمپرمقادیر استاندارد جریان های نامی اولیه

]  A [ 75 10 ،5/12 ،15 ،20 ،25 ،30 ،40 ،50 ،60 و 

 جز مقادیر هممقادیر باال یکد هم و مضارب ده  الزم به ذکر است که . می باشند تره زیرشان خط کشیده شده است ارجح    مقادیـری کـ   
 .استاندارد به شمار می آیند

 

 مقادیر استاندارد جریان نامی ثانویه 3-5-3-3

 آمپر مقدار ارجح 5که  باشند،آمپر می  5و IEC 60044-1 1 ،2مقادیـر اسـتاندارد جـریان نامـی ثانـویه طـبق توصیه های استاندارد       

البته در ترانسفورماتورهای با اتصال مثلث مقادیر . می باشد
3
 . نیز جز مقادیر استاندارد به شمار می آیند1

 

 جریان نامی حرارتی پیوسته 3-5-3-4

 .لیه خواهد بودگونه دیگری تصریح نشده باشد، جریان نامی حرارتی پیوسته همان جریان نامی اوه  بچنانچه
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 جریان نامی حرارتی کوتاه مدت 3-5-3-5

 که ترانسفورماتور جریان نصب می گردد تعیین        حلیجـریان نامـی حرارتی کوتاه مدت با توجه به محاسبات اتصال کوتاه سیستم درم              
تور می باشد تعیین کاری ترانسفورما  وضعیت اتصال کوتاه که بدترین استمرار با توجه به مدت زمان   سـطح مقطع سیم پیچ ها      .مـی شـود   
 .می گردد

 

 ظرفیت نامی خروجی 3-5-3-6

 . به قرار زیر می باشندVA 30  سطح تا ترانسفورماتورهای جریانخروجی نامیتوان مقادیر استاندارد 

5/2، 5، 10، 15 و 30   [VA] 

 .ناسب با کاربرد موردنظر انتخاب می شوندتمولت آمپر  30مقادیر باالی 
 

 محدودیت های افزایش دما 3-5-3-7

یش دمای یک ترانسفورماتور جریان که جریان اولیه ای برابر با جریان نامی حرارتی پیوسته در ضریب توان واحد و بار متناظر با                       افـزا 
 .تجاوز نماید) 20-3( نبایستی از مقادیر مجاز در جدول  با توجه به کالس ماده عایقی به کار رفته در آنخروجی نامی دارد

 

  سطوح عایقی 3-5-3-8

 ی نامی برای سیم پیچی های اولیهسطوح عایق -الف

 ارایه شده برای ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ )21-3(اندوکتیو مطابق با جدول  جریانانتخاب سطح عایقی برای ترانسفورهای 
  .بایستی انجام گیرد) 8-3-4-3بند (

 شرایط عایقی بین اجزای -ب

ا چند قسمت تقسیم شده اند، عایق بندی بین قسمت ها بایستی قادر به تحمل ولتاژ    بـرای سـیم پیچی های اولیه و ثانویه ای که به دو ی             
 . باشدkV 3استقامت کوتاه مدت نامی در فرکانس قدرت برابر با 

 شرایط عایقی برای سیم پیچی های ثانویه -ج

 . موثر باشدkV 3 قدرت برابر با عایق بندی سیم پیچی ثانویه بایستی قادر به تحمل ولتاژ استقامت کوتاه مدت نامی در فرکانس

 شرایط عایقی داخل حلقه ای -د

 .باشدرا داشته   kV 5/4با دامنه  استقامت  تحمل ولتاژ تواناییبایستی  های سیم پیچی ثانویه  حلقهبینعایق بندی 

 یخزش فاصله -ه

 .است   شدهدرج) 5-3( در جدول یخزشفاصله  حداقل با توجه به میزان آلودگی هوا،ترانسفورماتور نصب شونده در هوای آزاد برای 

  اثر ارتفاع روی سطوح عایقی -و

 ).9-4-3-3(طبق بند 
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 کالس دقت ترانسفورماتور جریان 3-5-3-9

در این ترانسفورماتورها برای نمایش     . در ترانسفورماتورهای حفاظتی عملکرد صحیح ترانسفورماتور در حاالت بروز خطا مهم می باشد            
 استفاده می شود، به طوری  که عدد اول نشانگر درصد خطا و XPX از هم جدا شده اند به صورت P با حرف  کالس دقت از دو عدد که

 درصد خطا در    5 بیانگر حداکثر    5P10برای مثال   . عـدد دوم حداکثـر افـزایش دامـنه جـریان از مقـدار نامـی در حاالت خطا می باشد                    
 CLxدر ترانسفورماتورهای اندازه گیری کالس دقت به صورت . امی از آن است برابر جریان ن10انـدازه گیـری جـریان به هنگام عبور        

ترانسفورماتور اندازه گیری   کالس های استاندارد برای     .  بیانگر دقت ترانسفورماتور اندازه گیری می باشد       xنـشان داده مـی شـود کـه عدد           
 .عبارت از موارد ذیل می باشدجریان 

5، 3، 1، 5/0، 2/0، 1/0 

 در این شکل مقدار خطای جابه جایی فاز را          θزاویه  . نمودار برداری ترانسفورماتور اندازه گیری جریان رسم  شده است         ) 5-3(در شـکل    
 .نشان می دهد

 

 
 
 

  نمودار برداری ترانسفورماتور اندازه گیری جریان-5-3شکل 

 
ـ    تا50در محـدوده   کـه بـار   زمانـی  امـی   خطـای جـریان و جابـه جایـی فـاز در فـرکانس ن             1 و   5/0،  2/0،  1/0رای کـالس هـای      ب

 .تجاوز نماید) 25-3( در جدول مندرج از مقادیر ستی نبای باشد،نامی درصد مقدار 120

 نباید  است،نامی درصد مقدار  120 تا   50در محدوده   که بار    زمانی   ،  خطای جریان در فرکانس نامی      5 و   3برای کالس های    همچنین  
 .نماید درصد تجاوز 5 و 3از به ترتیب 

 معموالً برای ترانسفورماتورهای جریان آزمایشگاه ها و        .می باشد سایل اندازه گیری مورد استفاده       و انـتخاب کـالس دقـت برمبنای نیاز       
، برای  2/0 اندازه گیری دقیق انرژی و قدرت کالس         مـورد اسـتفاده در    بـرای ترانـسفورماتورهای جـریان       ،  1/0 کـالس    ،کالیبراسـیون 

 عالمت اختصاری شرح

 sV ولتاژ ثانویه
 emf sEولتاژ اندوکتیو ثانویه 
 pI جریان اولیه

 sI جریان ثانویه 
 θ زاویه خطای فاز

 Φ فلوی
 ssRI افت ولتاژ مقاومتی ثانویه

 ssXI افت ولتاژ در راکتانس ثانویه
 eI جریان تحریک

 sI rI همفاز با eIمولفه 

 sI qI متعامد با eIمولفه 
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ـ       مورد استفاده قرار    5و   3 ،1ها کالس های      و برای سایر اندازه  گیری      5/0ی تـوان و انـرژی اکتـیو و راکتیو کالس            انـدازه گیـری معمول
 .می گیرند

  در ترانسفورماتور اندازه گیری جریان حدود خطاها-25-3جدول 

 درصد خطای جریان در درصدی از ± است   آمدهذیل جابه جایی فاز در درصدی از جریان نامی که در ±
 دقیقه رادیان سانتی   استکه در ذیل آمدهجریان نامی 

کالس 
 دقت

5 20 100 120 5 20 100 120 5 20 100 120 

1/0 4/0 2/0 1/0 1/0 45/0 24/0 15/0 15/0 15 8 5 5 

2/0 75/0 35/0 2/0 2/0 9/0 45/0 3/0 3/0 30 15 10 10 

5/0 5/1 75/0 5/0 5/0 7/2 35/1 9/0 9/0 90 45 30 30 

1 3 5/1 1 1 4/5 7/2 8/1 8/1 180 90 60 60 

 

 طرح و ساخت 3-5-3-10

 .در طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان بایستی نکات به شرح ذیل رعایت گردد

ی نصب در تابلوهای ا مناسب بربا ساختار باید به صورت یکپارچه ریخته شده و    ی انـدازه گیـری جـریان      ترانـسفورماتورها  -
همچنین دارای تحمل الکتریکی و مکانیکی باالیی بوده و در برابر قوس الکتریکی و درجه               . تمام بسته فلزی ساخته شوند    

 . جریان نباید نیازی به تعمیر و نگهداری داشته باشند اندازه گیریترانسفورماتورهای .حرارت مقاومت کافی داشته باشند

 جریان باید دارای محل مناسب جهت عبور کابل یا شینه با سطح مقطع مناسب با جریان                  اندازه گیری  نـه ترانسفورماتور  بد -
 .نامی ترانسفورماتور باشد

ترمینال های اولیه باید از جنس برنج، مس و یا فوالد گالوانیزه شده بوده و مجهز به پیچ های هادی اتصال و واشرهایی با                         -
 .اشداندازه مناسب ب

تـرمینال های ثانویه باید از جنس برنج، مس و یا فوالد گالوانیزه بوده و پیچ های اتصال و واشرهایی با اندازه مناسب برای               -
 . میلی متر مربع داشته باشند6اتصال هادی های مسی با سطح مقطع حداکثر 

 .یک ترمینال زمین باید در کنار ترمینال های ثانویه در نظر گرفته شود -

 .نال های ثانویه باید در صورت امکان قابل پلمپ شدن باشندترمی -

 . ترانسفورماتور اندازه گیری جریان باید قابل نصب در هر وضعیتی توسط چهار عدد پیچ باشد -

بایستی یک عدد پیچ برای     . مجمـوعه ترانسفورماتور جریان باید روی یک صفحه نگهدارنده با مقاومت کافی نصب گردد              -
 .این صفحه نگهدارنده تعبیه شوداتصال زمین روی 
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 عالمتگذاری ترمینال ها 3-5-3-11

 ها عالمت -الف

 .مشخص می شود n و a،b،cحروف کوچک  سمت ثانویه با   ترمینال هایو N و A ،B، Cبزرگ ترمینال های طرف اولیه با حروف 

 پالریته نسبی  -ب

 .ته یکسان خواهند داشتترمینال هایی که حروف متناظر بزرگ و کوچک دارند، در هر لحظه پالری

 

 مراحل طراحی و انتخاب ترانسفورماتور جریان 3-5-4

 جریان اعالم در این بخش براساس نتایج بدست آمده از بررسی ها و مطالعات بخش های قبل، مراحل مختلف انتخاب ترانسفورماتور                    
 . می گردد

 )2-5-3(تعیین شرایط بهره برداری طبق بند : گام اول

 )1-3-5-3(جریان طبق بند ترانسفورماتور   نوعانتخاب: گام دوم

 )6-3-5-3(تا )2-3-5-3( جریان ها و توان نامی باتوجه به خواسته های مشتری و مشخصات سیستم طبق بند انتخاب: گام سوم

 تعیین حداکثر ولتاژ برای تعیین سطوح عایقی مطابق با اطالعات بدست آمده از شبکه: گام چهارم

 )7-3-5-3( طبق بند افزایش دماحدود تعیین : گام پنجم

 )8-3-5-3(تعیین شرایط عایق بندی طبق بند: گام ششم

 )9-3-5-3(تعیین کالس دقت و خطا با توجه به نیازها و خواسته های مشتری طبق بند : گام هفتم

 

 پالک مشخصات  3-5-5

 . شده باشد درجبه شرح ذیل جریان باید حداقل مشخصات  اندازه گیریترانسفورماتورهای کلیه رویبر 

 .راحتی قابل شناسایی باشده نحوی که به نام یا عالمت تجاری سازنده ب -

  و یا ترجیجا هر دوشماره سریال و یا کد نوع -

 جریان نامی اولیه و ثانویه -

 فرکانس نامی  -

 ظرفیت خروجی نامی و کالس دقت متناظرش -

 حداکثر ولتاژ ورودی ترانسفورماتور -

 سطح عایقی نامی  -

 باید به طور غیر قابل پاک شدن روی بدنه ترانسفورماتور یا روی یک پالک مشخصات که بنحو مناسبی به بدنه               فوق  اطالعات کلیه
 .متصل شده است درج شوند
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 .باید درج شود نیز زیر  روی ترانسفورماتور جای کافی وجود داشت اطالعات موارد مذکور چنانچهعالوه بر

  متفاوت  برابر جریان حرارتی کوتاه مدت نامی       5/2   با  نامی و جریان دینامیکی نامی در صورتی که          جریان حرارتی کوتاه مدت     -
 .باشد

 . باشدA غیر از کالس  چنانچهکالس عایق بندی -

 پیچ ثانویه  ترانسفورماتورهای با دو سیم بررویپیچ و ترمینال های متناظرش کاربرد هر سیم -

 مدارک فنی 3-5-6

به ترتیب توسط خریدار و     ) 27-3(و  ) 26-3(رماتور اندازه گیری جریان بایستی اطالعات مندرج در جداول          به هنگام سفارش ترانسفو   
 .فروشنده ارایه گردد

 )ارایه شده توسط خریدار( مشخصات اصلی ترانسفورماتور اندازه گیری جریان -26-3جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات عمومی شبکه 
 1-1 تعداد فاز 
)ولتاژ نامی   )kV 1-2 

)فرکانس نامی   )Hz 1-3 

)حداکثر ولتاژ کار نامی   )kV 1-4 

 5-1 متوسط ضریب توان  
 2 بهره برداریشرایط  
) ارتفاع از سطح دریا  )m 2-1 

) حداکثر درجه حرارت محیط  )Co 2-2 

) حداقل دما  )Co 2-3 

)رطوبت نسبی   )% 2-4 

) جریان نامی اولیه  )kA 3 

) جریان نامی ثانویه  )A 4 

 5 ) موثر-kV (ولتاژ ایستادگی با فرکانس قدرت بمدت یک دقیقه 
 6 ) موثر-kV (جریان حرارتی کوتاه مدت نامی مجاز 
)مدت زمان تحمل جریان حرارتی   )s 7 

) درصدی از جریان نامی اولیهبه صورت جریان حرارتی پیوسته نامی   )% 8 

 9 کالس دقت  
 10  باشدA غیر از کالس در صورتی کهکالس عایقی  
)رت خروجی قد  )VA 11 

 12 ضریب اشباع 

) ولت آمپر مصرفی  )VA 13 
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 )ارایه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلی ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ -27-3جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 سازنده  

 1-1 کشور 

 2-1 نام شرکت 

 3-1 شخصهعالمت و شماره م 

 2 کالس دقت 

 3 نوع عایق اصلی  

 4 کالس عایق 

 5 ضریب توان 

)ولتاژ نامی   )kV 6 

) حداکثر ولتاژ مداوم ایستادگی  )kV 7 

) فرکانس نامی  )Hz 8 

 9 )وثر م-kV (ولتاژ ایستادگی با فرکانس قدرت بمدت یک دقیقه 

) جریان نامی اولیه  )kA 10 

) جریان نامی ثانویه  )A 11 

)جریان حرارتی کوتاه مدت نامی   )A 12 

)قدرت خروجی   )VA 13 

)  درجه سانتیگراد75 و 20مقاومت سیم پیچی ثانویه در   )Ω 14 

)حداقل و حداکثر درجه حرارت طراحی   )Co 15 

) افزایش درجه حرارت در جریان نامی پیوسته  )Co 16 

 17  )شماره و سال انتشار(استاندارد ساخت  

)وزن   )kg 18 

) ابعاد  )mmmmmm ×× 19 

 20 جنس و مقطع هادی ثانویه و تعداد دور 

 21 جنس و مقطع ترمینال ثانویه 

 22 نوع جنس و مشخصات هسته ترانسفورمر 
 

 آزمون ها 3-5-7

این آزمون ها بایستی طبق . آزمون های ترانسفورماتورهای جریان به سه دسته آزمون های جاری، نوعی و خاص تقسیم بندی می شوند                
 . انجام گیرندIEC 60044-1استاندارد 

 جاریآزمون های  -الف
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 گذاری ترمینال ها تایید صحت عالمت -

  فرکانس قدرت روی سیم پیچ اولیه درآزمون استقامت  -

  فرکانس قدرت روی سیم پیچ ثانویهدرآزمون استقامت  -

  فرکانس قدرت بین قسمت هادرآزمون استقامت  -

 آزمون اضافه ولتاژ داخل حلقه -

 زه گیری تخلیه جزییاندا آزمون -

 تعیین خطاها آزمون -

 آزمون های نوعی  -ب

 آزمون جریان کوتاه مدت -

 آزمون افزایش دما  -

 آزمون ضربه صاعقه  -

 آزمون ضربه سوئیچینگ  -

 آزمون رطوبت برای ترانسفورماتورهای نصب شونده در هوای آزاد -

 تعیین خطاها -

 خاصآزمون های  -ج

 روی سیم پیچ اولیهش داده شده برصاعقه برآزمون ضربه  -

  عایقیاندازه گیری ظرفیت خازنی و ضریب تلفات  -

  مکانیکییآزمون ها -

 

 آیین کار و روش های اجرایی 3-5-8

 . به هنگام استفاده از ترانسفورماتور اندازه گیری جریان بایستی نکات به شرح ذیل بایستی رعایت گردد

 .ه از بارهایی بزرگتر از بار های نامی از مقدار نامی افزایش یابدجریان طرف اولیه نبایستی در اثر استفاد

زمانی که اولیه ترانسفورماتور جریان انرژی دار است هرگز نبایستی بار طرف ثانویه برداشته شود، چرا که این کار باعث افزایش ولتاژ                      
که به طور (ندازه گیری جریان از یک رله محدود کننده در ترانسفورماتورهای ا. ثانویه و شکست عایقی سیم پیچی طرف ثانویه می گردد

جهت محدود کردن ولتاژ خروجی به      ) عمـوم دو شـاخک بـا فاصـله هوایـی که موازی با خروجی ترانسفورماتور جریان می باشد است                   
 .هنگام بی بار شدن ترانسفورماتور استفاده می شود

 



 تابلوهای فشار متوسط و ضعیف-فصل چهارم 

 

131

1-  2-  3-  

 فصل چهارم -4

 تابلوهای فشار متوسط و ضعیف

 مقدمه
در ایـن فـصل معـیارها و ضـوابط فنـی طراحـی و ساخت تابلوهای فشار متوسط و ضعیف و همچنین ضوابط نصب، راه اندازی و                            

 .نگهداری این تابلوها ارایه می گردد

 

 دامنه کاربرد 4-1

 . فشار متوسط و ضعیف شبکه های توزیع می باشددامنه کاربرد مطالب ارایه شده در این فصل مربوط به تابلوهای

 

 تعاریف 4-2

 تابلوهای فشار ضعیف 4-2-1

 . کیلوولت را در اصطالح تابلوهای فشار ضعیف گویند1تابلوهای بکارگرفته شده در سطوح ولتاژ زیر 

 

 تابلوهای فشار متوسط 4-2-2

 .ی فشار متوسط گویند کیلوولت را در اصطالح تابلوها33 تا 1تابلوهای بکار گرفته شده در سطوح ولتاژی 

 

 تابلوهای قدرت و فرمان 4-2-3

ترکیبـی از وسـایل کلیدزنی و تجهیزات کنترل، اندازه گیری و حفاظتی به همراه محفظه، سازه های نگهدارنده و اتصاالت مربوطه                      
 .می باشد

 

 تابلوهای قدرت 4-2-4

ظه، سازه های نگهدارنده و اتصاالت مربوطه ترکیبـی از وسـایل کلیدزنی و تجهیزات کنترلی، اندازه گیری و حفاظتی به همراه محف         
 .می باشد که برای اتصال به سیستم های تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی استفاده می شود
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 تابلوهای فرمان 4-2-5

 مربوطه  ترکیبـی از وسـایل کلیدزنـی، تجهیزات کنترلی، اندازه گیری و حفاظتی به همراه محفظه، سازه های نگهدارنده و اتصاالت                    
 . می باشد که برای کنترل تجهیزات سیستم های قدرت به کار می رود

 

 1تابلوهای قدرت و فرمان با محفظه فلزی 4-2-6

تابلوهای قدرت و فرمانی را که دارای یک محفظه خارجی فلزی و اتصال زمین هستند، تابلوهای قدرت و فرمان با محفظه فلزی                      
 .سه نوع ذیل تقسیم می شوندتابلوهای قدرت با محفظه فلزی به . گویند

 2 تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی-

 3 تابلوهای قدرت و فرمان قسمت بندی شده-

 4 تابلوهای قدرت و فرمان سلولی-

 

 تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی 4-2-6-1

کدیگر با جداره های فلزی دارای      بـه تابلوهای قدرت و فرمان با محفظه فلزی که اجزا به کار رفته در آن در قسمت های مجزا از ی                     
 .اتصال زمین قرار گرفته اند اطالق می شود

بوده و دارای خانه های مجزا باشند به طوری  ) یا باالتر ) (3-4(ایـن تابلوها  بایستی دارای درجه حفاظتی مطابق با مندرجات جدول             
 .که هر خانه حداقل شامل تجهیزات به شرح ذیل باشد

  کلید اصلی-الف

 زایی که به یک طرف کلید اصلی متصل می باشند مانند فیدرها اج-ب

جایی که بیش از یک گروه از شینه ها وجود دارد، هر            ( اجزایـی کـه بـه طـرف دیگر کلید اصلی متصل می باشند مانند شینه ها                   -ج
 ).گروه در یک قسمت مجزا قرار می گیرند

 

                                                                                                                                                                           
1 - Metal Enclosed 
2 - Metal Clad 
3 - Compartment  
4 - Cubical 
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 )یر فلزیبا جداره های غ(تابلوهای قدرت و فرمان قسمت بندی شده  4-2-6-2

بـه تابلـوهای قـدرت و فرمان با محفظه فلزی که اجزای آن مانند تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی، در خانه های جداگانه               
این تابلوها باید دارای درجه حفاظتی مطابق با    . قـرار گـرفته انـد، امـا دارای یـک یـا چـند جـداره غیر فلزی می باشند اطالق می گردد                       

 .باشند) 3-4(مندرجات جدول 

 

 تابلوهای قدرت و فرمان سلولی 4-2-6-3

این . بـه تابلوهای قدرت و فرمان با محفظه فلزی، که شامل تابلوهای با پوشش فلزی و تابلوهای قسمت بندی شده نباشند گویند                     
 .تابلوها دارای یکی از مشخصات به شرح زیر هستند

 .ای قدرت و فرمان با پوشش فلزی یا قسمت بندی شده است تعداد خانه های آنها کمتر از تعداد مورد نیاز برای تابلوه-

 .ذکر شده است باشند) 3-4( جداره ها دارای درجه حفاظتی کمتر از آنچه در جدول -

 . فاقد هر نوع جداره ای باشد-

 

 درجه حفاظتی 4-2-7

قدار، بخش های متحرک    عـبارت اسـت از درجـه حفاظتـی فراهم شده بوسیله محفظه که از افراد در برابر تماس با قسمت های بر                      
 .درون محفظه و همچنین از تجهیزات در برابر ورود اجسام محافظت به عمل می آورد

 

  تابلوهای تمام بسته 4-2-8

ایـن تابلـوها عـبارت از مجمـوعه سوار شده در کارخانه است که تمام جوانب آن، جز سطح نصب که ممکن است باز باشد طوری             
 .معمول ترین انواع این تابلوها به شرح ذیل می باشد.  تامین شودIP20بسته شده باشد که حداقل درجه حفاظت 

 

 تابلوهای ایستاده تمام بسته  4-2-8-1

 . منظور تابلویی است که بتواند به طور مستقل و بدون اتکا به دیوار، در روی کف ساختمان استقرار پیدا کند

 

 تابلوی ایستاده تمام بسته قابل دسترسی و فرمان از جلو 4-2-8-2

تابلویـی است که لوازم فرمان مانند دسته یا کلیدهای فشارقوی و لوازم اندازه گیری در قسمت جلوی تابلو قرار گرفته و                      عـبارت از    
سـایر تجهیـزات و لـوازم مانـند کلـیدهای جـدا کننده غیر قابل قطع زیر بار، کلیدهای جدا کننده قابل قطع زیر بار، کلیدهای قدرت،                            
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رانـسفورماتور ولـتاژ و سرکابل ها داخل تابلو نصب می شود و از طریق یک در لوالیی مجهز به قفل                     فـیوزها، ترانـسفورماتور جـریان، ت      
الکتریکـی یـا مکانیکـی که فقط پس از قطع کلید قابل باز شدن است، دسترسی به اتصاالت و تعمیر و تعویض تجهیزات امکان پذیر                          

 .است

 

 تابلوی ایستاده دسترسی از پشت 4-2-8-3

 کـه لـوازم اندازه گیری در جلوی تابلو قرار گرفته و فرمان ها نیز از سمت جلوی تابلو انجام می شود، ولی                       عـبارت از تابلویـی اسـت      
 .دسترسی برای تعویض وسایل، اتصال کابل ها و سیم ها و مانند آن از پشت تابلو امکان پذیر بوده و شامل یک یا چند سلول می باشد

 

 تابلوی ایستاده تمام بسته کشویی 4-2-8-4

قسمت اول بدنه تابلو می باشد که به   . لـو بـه طـور کلی از دو قسمت اصلی ثابت و متحرک کامال مجزا تشکیل شده است                  ایـن تاب  
صـورت سـلول سـاخته شـده و شـینه کـشی، محل اتصال کابل های ورودی و خروجی و دریچه های اتصال ترمینال های کلید در این                             

 .وازم اندازه  گیری نصب می شودقسمت تعبیه شده است و در باالترین قسمت آن نیز ل

 است که کلید روی آن نصب شده است و به صورت کشویی با کمک - که ارابه نیز نامیده می شود     -قـسمت دوم اسکلتی متحرک    
سمت جلوی اسکلت مزبور باید کامال بسته باشد و         . چـرخ در داخـل سـلول فـوق الذکـر قرار گرفته و اتصاالت الزم را برقرار می سازد                   

قسمت کشویی باید دارای قفل بوده و فقط پس از          . فـرمان کلید مانند دسته یا کلیدهای فشاری روی این قسمت نصب گردد            قـسمت   
 . قطع کلید، قابل خارج کردن و جاگذاردن باشد

 

 محفظه 4-2-9

 برقدار و   قـسمت در برگیـرنده تابلـوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی را گویند که باعث جلوگیری از تماس اتفاقی با قسمت های                       
 . قطعات متحرک آن می شود و همچنین وسایل داخلی را در مقابل اثرات خارجی حفاظت می کند

 

 خانه 4-2-10

بـه قـسمتی از تابلـوهای قـدرت و فرمان اطالق می شود که به جز در محل های مورد نیاز برای اتصاالت، کنترل یا تهویه، کامال                            
 . بسته باشد

 جداره 4-2-11

 .  فرمان که یک خانه را از سایر خانه ها جدا می نماید جداره گویندبه قسمتی از تابلوهای قدرت و



 تابلوهای فشار متوسط و ضعیف-فصل چهارم 

 

135

 دریچه حفاظتی 4-2-12

 .جزیی از تابلو که می تواند بین دو حالت زیر حرکت کند

 .  وضعیتی که اجازه می دهد کنتاکت های متحرک با کنتاکت های ثابت درگیر شوند-

 .نتاکت های ثابت را می پوشاند وضعیتی که به صورت قسمتی از پوشش یا جداره درآمده و ک-

 مدار اصلی 4-2-13

که در تشکیل مدار انتقال ) شامل هادی ها و وسایل کلیدزنی (تمامی بخش های هادی یک تابلوی قدرت و فرمان با محفظه فلزی             
 .انرژی الکتریکی به کار رفته باشند را مدار اصلی گویند

 

 مدار کمکی 4-2-14

برای کنترل،  ) غیر از مدار اصلی   (ا محفظه فلزی که در تشکیل مداری        تمـام بخـش هـای هـادی یـک تابلـوی قـدرت و فرمان ب                
 .اندازه گیری، حفاظت و تنظیم به کار رفته باشند را مدار کمکی گویند

 

 شینه 4-2-15

 .به هادی با امپدانس کم که چندین مدار الکتریکی می توانند به طور جداگانه به آن متصل گردند اطالق می گردد

 

 ولتاژ نامی 4-2-16

 .ی بیان کننده حد باالی ولتاژ سیستم هایی است که تابلوی قدرت و فرمان برای آن طراحی شده استولتاژ نام

 

 فرکانس نامی  4-2-17

 .  می باشدHZ50مقدار استاندارد فرکانس نامی در ایران برابر با 

 

 جریان نامی 4-2-18

ر است تحت شرایط مشخص     جـریان نامـی تابلـوی قـدرت و فـرمان، مقـدار موثـر جریانـی اسـت که تابلوی قدرت و فرمان قاد                        
 .بهره برداری به طور دایم از خود عبور دهد
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 جریان ایستادگی کوتاه مدت 4-2-19

مقدار موثر جریانی است که مدار تابلوی قدرت یا فرمان در حالت وصل در زمان کوتاه مشخص و شرایط تعیین شده بتواند از خود                    
 .عبور دهد

 

 جریان ایستادگی پیک  4-2-20

 که مدار تابلوی قدرت و فرمان یا اجزای کلیدزنی در حالت وصل، تحت شرایط مشخص شده جهت  حداکثـر مقـدار جریانـی است      
 .سرویس دهی بتواند تحمل کند

 

 جریان نامی ایستادگی در برابر اتصال کوتاه 4-2-21

اجزای خود  بـه بیـشترین مقـدار موثر جریانی که مدار بتواند بدون آسیب حرارتی یا مکانیکی و یا تغییر شکل دایمی از هر یک از                          
 .قبل از عملکرد تجهیزات حفاظتی عبور دهد گفته می شود

 

 ایتنرالک ها 4-2-22

وجود این سیستم باعث می گردد      . در تابلـوها برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی از سیستمی به نام اینترالک استفاده می شود                
 نشده است و یا دستگاه در حالتی قرار گیرد که برای بهره بردار تـا بهـره بردار نتواند حالتی را به وجود آورد که دستگاه برای آن طراحی           

 .خطر به بار آورد

 

 کلیات 4-3

تابلـوهای قـدرت و فـرمان بـا تـوجه بـه میـزان حفاظتی که از افراد و اشیاء در برابر تماس با قسمت های داخلی فراهم می  آورند                                
 .ه شامل موارد به شرح زیر می باشدنوع حفاظتی که در این طبقه بندی مشخص شد. طبقه بندی می گردند

حفاظـت اشـخاص در برابـر تماس با قسمت های برقدار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل داخلی تابلو در برابر نفوذ                          -
 اجسام خارجی جامد به تابلو

 حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود آب به داخل آن -

.  آورده شده، سپس با دو عدد مشخص درجه حفاظت تابلو مشخص می گردد       IPحرف  بـرای نـشان دادن درجات حفاظت، ابتدا دو          
اولین رقم نمایانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمت های برقدار و متحرک داخل تابلو و نفوذ اجسام خارجی جامد به آن 

 . شدو دومین رقم نشان دهنده درجه حفاظت در برابر نفوذ آب به داخل تابلو می با
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 . آمده است) 2-4(و ) 1-4(درجه حفاظت متناظر با اولین و دومین رقم مشخصه به ترتیب در جداول 

 

  نوع حفاظت متناظر با اولین رقم مشخصه-1-4جدول 

 درجه حفاظت
اولین رقم 
 مشخصه

 0 حفاظت نشده
 1 . میلیمتر حفاظت شده است50در برابر اجسام جامد بزرگتر از 

 2 . میلیمتر حفاظت شده است12جامد بزرگتر از در برابر اجسام 
 3 . میلیمتر حفاظت شده است5/2در برابر اجسام جامد بزرگتر از 
 4 . میلیمتر حفاظت شده است1در برابر اجسام جامد بزرگتر از 

 5 .حفاظت در مقابل گرد و غبار مضر وجود دارد

 

  نوع حفاظت متناظر با دومین رقم مشخصه-2-4جدول 

 ه حفاظتدرج
دومین رقم 
 مشخصه

 0 حفاظت نشده
 1 حفاظت در مقابل قطرات آب

 2  درجه15حفاظت در مقابل قطرات آب با زاویه ریزش 

 3  درجه60حفاظت در مقابل باران و قطرات آب با زاویه ریزش 
 4 حفاظت در مقابل پاشیدن مایع

 5 حفاظت در مقابل پاشیدن آب تحت فشار

 
 .درجات مختلف حفاظت مربوط به تابلوهای قدرت و فرمان را نشان می دهد) 4-4(و ) 3-4(جداول 

 

 )رقم اول( درجات مختلف حفاظت -3-4جدول 

 حفاظت در مقابل تماس با قسمت های برقدار و متحرک
درجه 
 حفاظتی

 X2IP  میلیمتر12انگشت یا اشیاء با قطر بزرگتر از 
 X3IP  میلیمتر5/2شتر از ابزار، سیم ها و غیره با قطر یا ضخامت بی

 X4IP  میلیمتر0/1سیم با قطر یا نوار با ضخامت بیش از 
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 )رقم دوم( درجات مختلف حفاظت -4-4جدول 

 حفاظت در مقابل قطرات آب و مایع
درجه 
 حفاظتی

 درجه از 15ریزش قطرات آب به صورت عمودی برروی تابلویی که 
 .وضعیت عادی خود کج شده است مضر نیست

2IPX 

 درجـه نـسبت بـه حالت عمودی    60ریـزش قطـرات آب تـا زاویـه        
 .نبایستی هیچگونه آسیبی به تابلو برساند

3IPX 

 4IPX .مایع پاشیده شده از هر جهت نبایستی به تابلو آسیب برساند

 

 شرایط بهره برداری 4-4

 شرایط بهره برداری عادی 4-4-1

 .هره برداری به شرح ذیل معتبر می باشدضوابط و معیارهای فنی ارایه شده در این فصل برای شرایط ب

 دمای هوای محیط  4-4-1-1

  دمای هوای محیط برای تاسیسات داخلی-

حد پایین  . فراتر رود + Co35 ساعته نباید از     24 تجاوز نماید و میانگین آن نیز در یک دوره           Co40دمـای هـوای محیط نباید از        
 .  است-Co5یط دمای هوای مح

  دمای هوای محیط برای تاسیسات بیرونی-

حد پایین . فراتر رود+ Co35 ساعته نباید از 24تجاوز نماید و میانگین آن نیز در یک دوره       + Co40دمـای هوای محیط نباید از       
 . است-Co50 و برای آب و هوای سرد و یخبندان برابر با -Co25ی معتدل برابر با دمای هوای محیط برای آب و هوا

 

 شرایط جوی 4-4-1-2

  شرایط جوی برای تاسیسات داخلی-

 بت نسبی باالتر در دماهای پایین تر       رطو.  درصد فراتر نرود   50از  + Co40هـوا تمیـز باشـد و رطـوبت نسبی آن در حداکثر دمای               

 .مجاز است+) Co20 درصد در 90برای مثال رطوبت (

  شرایط جوی برای تاسیسات خارجی-

 . مجاز است-+Co25 درصد در حداکثر دمای 100افزایش رطوبت نسبی تا 
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 درجه آلودگی 4-4-1-3

 . ه تابلو برای آن طراحی شده است، وابسته می باشددرجه آلودگی به شرایط محیطی ک

 1 درجه آلودگی -

 .هیچ آلودگی وجود ندارد و یا تنها آلودگی های خشک و بدون هدایت الکتریکی دیده می شود

 2 درجه آلودگی -

ر اثر میعان انتظار    هر چند به ندرت یک هدایت موقت ایجاد شده د         . معمـوال تـنها آلودگـی های بدون هدایت الکتریکی وجود دارد           
 .می رود

 3 درجه آلودگی -

 . آلودگی های با هدایت الکتریکی وجود دارد یا اینکه آلودگی های خشک غیررسانا که در اثر معیان هادی می شوند، دیده می شود

 4 درجه آلودگی -

 .در اثر عواملی مانند ذرات هادی، باران یا برف و هدایت الکتریکی پایدار ایجاد می کند

 برای محیط نصب    3بـه غیـر از موارد خاص در مورد تابلوهایی که برای محیط های صنعتی در نظر گرفته می شوند درجه آلودگی                       
 .آنها در نظر گرفته می شود

 

 ارتفاع 4-4-1-4

 .  متر باشد1000ارتفاع محل نصب نباید بیشتر از 

 

 سرعت وزش باد  4-4-1-5

 . باید مقدار آن برای سازنده مشخص گردد متر بر ثانیه 34رعت باد از در تابلوهای نصب شده در فضای آزاد، در صورت افزونی س

 

 ضخامت یخ 4-4-1-6

 . باشد باید با سازنده توافق حاصل گرددمیلیمتر  20در مواردی که ضخامت یخ در تابلوهای بیرونی بیش از 

 

  لرزش ها 4-4-1-7

تاسیساتی که احتمال وقوع زلزله در محل       برای  .  انتخاب می شود   G5 و   G3بـار زلـزله بـه عنوان ضریبی از شتاب ثقل زمین بین              
 .  تامین گردد IEC 61166نصب آنها باالست، باید استحکام لرزه ای مناسب برای تجهیز طبق استاندارد
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 سایر پارامترها 4-4-1-8

در صـورتی کـه دیگـر پارامتـرهای محیطـی تاثیرگذار در محل نصب تابلوی فرمان و قدرت وجود داشته باشد این پارامترها باید                         
 .  توسط خریدار تعیین گرددIEC 60721طابق استاندارد م

 

 شرایط بهره برداری ویژه 4-4-2

چـنانچه هـر کدام از شرایط ویژه بهره برداری به شرح زیر موجود باشند، ملزومات مورد نیاز باید تهیه گردد و یا توافق خاصی بین                          
 . سازنده و مصرف کننده صورت گیرد

.  متر و کمتر از آن به کار می رود         1000 شده برای تابلوهای قدرت و فرمان، برای ارتفاع های           مقادیر نامی سطح عایقی ارایه     -الف
گیرد، باید ضرایب    مورد استفاده قرار می   )  متر 3000تا  ( متر   1000در انـتخاب تابلـوهای قـدرت و فـرمان کـه در ارتفـاع های بیش از                   

 .  اعمال شود)4-4(تصحیح مطابق جدول 

 

 حیح برحسب ارتفاعضرایب تص -4-4جدول

  ارتفاعحداکثر
ضریب تصحیح برای ولتاژهای 
 آزمون نسبت به سطح دریا

ضریب تصحیح 
برای ولتاژهای 

 نامی

1000 

1500 

3000 

1 

05/1 

25/1 

1 

95/0 

8/0 

 
ت یابی خطی از جدول فوق ضرایب تصحیح بدس         متـر قـرار دارد با استفاده از میان         3000 و   1500بـرای حالتـی کـه ارتفـاع بـین           

 . آیند می

 کیلوگرم بر متر مربع و 5ای از یخ یا برف تا     هـوای آزاد، سـازنده بایـد وجـود رطـوبت، باران، برف، الیه               در بـرای تاسیـسات    -ب
 . قرار دهد نظر مد نیوتن بر مترمربع و اثرات تشعشع خورشیدی را 700تغییرات سریع دما و فشار باال تا 

رار دارند که دمای محیطی آنها به طور شاخص، خارج از محدوده شرایط بهره برداری                بـرای تاسیـساتی کـه در مکـان هایـی ق            -ج
 .عادی است بازده دمایی که باید در نظر گرفته شود به شرح ذیل است

- Co50- و Co40 +برای آب و هوای بسیار سرد 

- Co5- و Co50 +برای آب و هوای بسیار گرم 
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 معیارها و ضوابط فنی 4-5

 معیارها و ضوابط فنی تابلوهای فشارضعیف 4-5-1

 کلیات 4-5-1-1

دستگاه ها و . تابلوها باید از موادی ساخته شوندکه قابلیت استقامت در برابر تنش های مکانیکی، الکتریکی و حرارتی را داشته باشند             
ه گونه ای مرتب شوند که بهره برداری و نگهداری از آنها آسان باشد و در عین حال درجه ایمنی مورد نیاز را        مـدارات درون تابلـو باید ب      

 .نیز تامین  کند
 

 فاصله هوایی، فاصله خزشی و فاصله عایقی 4-5-1-2

ن شرایط هـنگام نـصب دسـتگاه هـا درون تابلـو، فواصـل خزشی و فواصل هوایی یا ولتاژهای استقامت ضربه باید با در نظر گرفت                      
آمده ) 5-4(مقادیر حداقل فواصل هوایی در ولتاژهای مختلف در جدول    . بهره برداری مربوطه و مقادیر از پیش تعیین شده معین گردند          

 . انتخاب می گرددIEC 60439فواصل خزشی نیز مطابق استاندارد . است
 

  حداقل فاصله هوایی-5-4جدول 

 (MM) *حداقل فاصله هوایی

 میدان غیر یکنواخت میدان یکنواخت، شرایط ایده آل

 درجه آلودگی درجه آلودگی

4 3 2 1 4 3 2 1 

ولتاژ استقامت 
 ضربه
(KV) 

01/0 01/0 33/0 

04/0 5/0 2/0 
04/0 

2/0 

1/0 8/0 

3/0 3/0 

8/0 

5/0 5/0 5/1 

8/0 

6/0 6/0 

6/1 

5/1 5/1 5/1 5/2 

6/1 

2/1 2/1 2/1 3 3 3 3 4 

2 2 2 2 5/5 5/5 5/5 5/5 6 

3 3 3 3 8 8 8 8 8 

5/4 5/4 5/4 5/4 14 14 14 14 12 
 که معادل فشار عادی جو در       KPA 80، برای فشار    sµ50/2/1مقدار حداقل فاصله هوایی مندرج در جدول بر مبنای ولتاژهای ضربه            * 

 . متر از سطح دریا است می  باشد200ارتفاع 
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 ترمینال های هادی های خارجی 4-5-1-3

ترمینال ها باید به    . سـازنده باید مشخص کند که چه ترمینال هایی برای اتصال هادی های مس یا آلومینیوم یا هر دو مناسب است                    
ای گـونه ای باشـند که در صورتی که هادی های خارجی توسط ادواتی مانند پیچ، بست و غیره متصل گردند، فشار تماسی مورد نیاز بر                      

 .جریان نامی و قدرت اتصال کوتاه دستگاه و مدار فراهم گردد

 

 درجه حفاظتی 4-5-1-4

 و تابلوهایی که در محوطه باز       IP 42بایـستی درجه حفاظت تابلوهایی که داخل محوطه مسقف و راهرو ها نصب می گردد برابر با                  
 . در نظر گرفته شودIP 54نصب می گردند برابر با 

 

 افزایش دما 4-5-1-5

 .آمده است) 6-4( دمای اجزای مختلف تابلو در جدول محدوده افزایش

  محدوده افزایش دمای اجزای مختلف تابلو-6-4جدول 

) افزایش درجه حرارت )Co قطعات تابلو 

مطابق با نیازهای مربوط به هر یک از اجزا یا مطابق دستورالعمل            
 سازنده با در نظر گرفتن درجه حرارت داخل تابلو

  نصب شده در داخل تابلویجزاا

 ترمینال ها برای هادی های عایق شده خارجی 70

 با پارامترهای زیر مشخص می گردد 

 استقامت مکانیکی مواد هادی -

 اثرات احتمالی تنظیم هر یک از ابزارها -

 درجه حرارت مجاز مواد عایقی در اتصال با هادی -

 اثر درجه حرارت هادی در اجزای متصل به آن  -

، سـطح مقطـع ترمینال      PLUG-IN کنـتاکت هـای      بـرای  -
 هادی

شـینه هـا و هادی ها، کنتاکت های مربوط به اتصال            
اجـزای خارج شونده و کشویی که به شینه ها متصل           

 .می شوند

 
15 

25 

 ابزار دستی 

 فلزی  -

  عایقی -

 
30 

40 

 *محفظه و پوشش خارجی قابل دسترسی

 سطح فلزی  -

  عایقیسطح -

 آرایش های دو شاخه های اتصاالت نوع سوکت .ته به آن، در هر قسمت تعیین می گرددتوسط محدوده اجزا وابس
 نیاز به تماس با آنها نیست       عادی اما در طول عملکرد       بوده درمورد پوشش ها و محفظه هایی که قابل دسترسی        جدول  بـه جـز مـوارد مـشخص شـده در            *

 . می باشدسانتیگراد درجه 10اضافه دمای مجاز 
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 شینه ها 4-5-1-6

 . نه های حامل جریان در تابلوها دارای یکی از آرایش های زیر هستندشی

 . آرایش تکی مربوط به زمانی است که هر فاز دارای یک هادی حامل جریان باشد:  تکی-الف

 . آرایش چندتایی مربوط به زمانی است که هر فاز دارای دو یا چند هادی حامل جریان باشد:  چندتایی-ب

 مس و یا از آلومینیوم ساخته می شوند و در مواقع خاص می توان از آلیاژ آلومینیوم که دارای خواص الکتریکی و                       شـینه ها معموال از    
باید به گونه ای مرتب شوند که در شرایط عادی بهره برداری            ) لخت یا عایق بندی شده    (شینه ها   . مکانیکی خوبی است نیز استفاده نمود     

چنـین باید مشخصات مربوط به استقامت مکانیکی در هنگام اتصال کوتاه را داشته باشند و به          آنهـا هم  . دچـار اتـصال کـوتاه نگـردند       
گـونه ای طراحـی شـده باشـند کـه حداقل بتوانند تنش های اتصال کوتاه را که بوسیله ادوات حفاظتی موجود در سمت تغذیه شینه ها                            

 .نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشدسطح مقطع شینه خنثی و اتصال زمین . محدود می شود، تحمل نمایند

به . شـکل سـطح مقطع هادی نه تنها برروی استقامت پیچشی شینه موثر است بلکه روی ظرفیت باردهی شینه اثر گذار می باشد                       
ط تحمل  هـنگام استفاده از شینه در جریان مستقیم، به علت عدم وجود اثر پوستی، عامل مهم در انتخاب شکل سطح مقطع شینه، فق                      

 . حرارتی شینه در  آن جریان می باشد

 این اثر را می توان با انتخاب سطح مقطع مناسب           .در جـریان متـناوب اثـر پوستی عامل مهمی در افزایش مقاومت هادی می باشد               
ی شود و در    در جـریان های پایین شینه تکی یا دوبل تخت با توجه به سهولت در نصب و فواصل مجاز کم، ترجیح داده م                      . کـاهش داد  

و ناودانی می توان استفاده     ) لوله ای (های گرد    در جریان های باالتر از شینه     . ایـن حالـت اسـتفاده از شـینه دوبل تلفات را پایین می آورد              
 . درصد باردهی شینه های مختلف که دارای سطح مقطع مجموع یکسان هستند با هم مقایسه شده اند) 1-4(در شکل . نمود

 
 

 
 )با سطح مقطع های یکسان(رصد باردهی شینه های مختلف  د-1-4شکل 
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 . می باشد) 7-4( شینه ها مطابق جدول در استاندارد مس و آلومینیوم مورد استفاده مشخصه های

 

 آلومینیوممس و هادی های مشخصات  -7-4 جدول

  نهاییکشش

( )2mmN 
 در حداقل رسانایی

Co20 
( )2mm.m Ω حداکثر حداقل  

مدول ( االستیسیته مدول
 )یانگ

( )2mmNE 

 کشش تنش
 گسستن

( )2mmNR m 

 جنس کد شناسایی

56 200 290 104 × 11 250 E-CU F25 

56 250 360 104 × 11 300 E-CU F30 

56 330 400 104 × 11 370 E-CU F37 

 مس

4/35 25 80 104 × 5/6 70/65 E- AL F6.5/7 

2/35 50 100 104 × 5/6 80 E-AL F8 

8/34 70 120 104 × 5/6 100 E-AL F10 

 آلومینیوم

 
ظـرفیت جریان پیوسته ای که هادی های مسی و آلومینیومی می توانند از خود عبور دهند با توجه به           ) 13-4(تـا   ) 8-4(ل  در جـداو  

  .فرضیات زیر بدست آمده است

 .باشد  حرکتهوای محیط آرام و بدون -

 . اشندب برای آلومینیوم 35/0 برای مس و 4/0قسمت های اکسید شده هادی های لخت، دارای ضریب تشعشع  -

 .  باشند9/0هادی های رنگ شده دارای ضریب تشعشع تقریبی  -

 . باشدCo65 و دمای هادی Co35 دمای محیط -

.  می باشدDIN 43670 مطابق هادی های آلومینیومی جداول و DIN 43671  استانداردمطابقجداول مربوط به هادی های مسی 
فاصله بین دو شینه که به طور عمودی و از          . مشخصات باردهی شینه های مسی با سطح مقطع مستطیلی آمده است          ) 8-4(ول  در جـد  

 . پهنا کنار هم قرار گرفته اند برابر ضخامت شینه می باشد
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  ظرفیت باردهی شینه های مسی با سطح مقطع مستطیلی-8-4جدول 

) جریان پیوسته متناوب )A 

 هادی لختآرایش  هادی رنگ شدهآرایش 

            

 ت ضخام×پهنا 

( )mmmm × 

 سطح مقطع

( )2mm 

 **وزن

( )mkg 
 *جنس ماده

            
5×12 5/59 529/0 E-CU F37 203 345 177 312 

10×12 5/119 063/1 E-CU F37 326 605 285 553 

        
5×20 1/99 882/0 E-CU F37 319 560 274 500 

10×20 199 77/1 E-CU F30 497 924 427 825 

        
5×30 149 33/1 E-CU F37 447 760 379 672 

10×30 299 66/2 E-CU F30 676 1200 573 1060 

        
5×40 199 77/1 E-CU F37 573 952 482 836 

10×40 399 55/2 E-CU F30 850 1470 715 1290 

        
5×50 249 22/2 E-CU F37 697 1140 583 994 

10×50 499 44/4 E-CU F30 1020 1720 852 1510 

5×60 299 66/2 E-CU F30 826 1330 688 1150 

10×60 599 33/5 E-CU F30 1180 1960 985 1720 

        
5×80 399 55/3 E-CU F30 1070 1680 885 1450 

10×80 799 11/7 E-CU F30 1500 2410 1240 2110 

        
5×100 499 44/4 E-CU F30 1300 2010 1080 1730 

10×100 988 89/8 E-CU F30 1810 2850 1490 2480 

        
5×120 1200 7/10 E-CU F30 2110 3280 1740 2860 

 .  شده استمحاسبه 3dmkg9/8 به چگالی وزن با توجه *
 . گرد شده استDIN 46433 می باشند و لبه شینه ها مطابق استاندارد DIN 40500 SHEET 3 و سایر مواد مطابق استاندارد E-CUمواد  **

 بین مراکز فازها بزرگتر یا برابر       در این جدول فاصله   .  آمده است  )9-4(مشخصات باردهی شینه های مسی لو له ای شکل در جدول            
 . برابر قطر خارجی لوله در نظر گرفته شده است5/2با 
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  شینه های مسی با سطح مقطع لوله ای شکل  ظرفیت باردهی-9-4جدول 

) جریان پیوسته شینه )A قطر خارجی 
( )mm 

 ضخامت جداره
( )mm 

 سطح مقطع

( )2mm 

 **وزن

( )mkg 
 *جنس ماده

 لخت رنگ شده

2 113 01/1 E-CU F37 384 329 
3 160 43/1 E-CU F37 457 392 
4 201 79/1 E-CU F30 512 438 
5 236 10/2 E-CU F30 554 475 

20 

6 264 35/2 E-CU F25 591 506 
2 188 68/1 E-CU F37 602 508 
3 273 44/2 E-CU F37 725 611 
4 352 14/3 E-CU F30 821 693 
5 424 78/3 E-CU F30 900 760 

32 

6 490 37/4 E-CU F25 973 821 
2 239 13/2 E-CU F37 744 624 
3 349 11/3 E-CU F37 899 753 
4 452 04/4 E-CU F30 1020 857 
5 550 90/4 E-CU F30 1130 944 

40 

6 641 72/5 E-CU F25 1220 1020 
3 443 95/3 E-CU F37 1120 928 
4 578 16/5 E-CU F30 1270 1060 
5 707 31/6 E-CU F30 1410 1170 
6 829 40/7 E-CU F25 1530 1270 

50 

8 1060 42/9 E-CU F25 1700 1420 
3 565 04/5 E-CU F30 1390 1150 
4 741 61/6 E-CU F30 1590 1320 
5 911 13/8 E-CU F30 17600 1460 
6 1070 58/9 E-CU F25 1920 1590 

63 

8 1380 3/12 E-CU F25 2150 1780 
3 726 47/6 E-CU F30 1750 1440 
4 955 52/8 E-CU F30 2010 1650 
5 1180 5/10 E-CU F30 2230 1820 
6 1400 4/12 E-CU F25 2430 1990 

80 

8 1810 1/16 E-CU F25 2730 2240 
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  -9-4جدول ادامه 

 قطر خارجی
( )mm 

 ضخامت جداره
( )mm 

 سطح مقطع

( )2mm 

 وزن
( )mkg 

) جریان پیوسته شینه جنس ماده )A 

3 914 15/8 E-CU F30 2170 1770 

4 1210 8/10 E-CU F30 2490 2030 

5 1490 3/13 E-CU F30 2760 2250 

6 1770 8/15 E-CU F25 3020 2460 

100 

8 2310 6/20 E-CU F25 3410 3330 
 . انجام شده است3dmkg 9/8محاسبات برای چگالی مس  *

 .دن می باشDIN 1754 تاندارد اس و لوله ها مطابقSHEET 2 DIN 40500 یا سایر مواد مطابق استاندارد E-CUمواد  **

 
 Uهمچنین ابعاد پروفیل    .آمده است ) 10-4( جریان متناوب در جدول      شکل با  U مسی از پروفیل     ه های مشخـصات باردهـی شـین     

 .نشان داده شده است) 2-4(شکل در شکل 

 

 
  شکلU ابعاد پروفیل -2-4شکل 

 

  شکل U ظرفیت باردهی شینه های مسی -10-4جدول 

)جریان پیوسته  )A ابعاد 

( )mm 
 سطح مقطع
( )2mm 

 وزن
( )mkg لخت رنگ شده 

h b s d [ [ ] [ [ ]
 جنس ماده

[ [ ] [ [ ] 

60 30 4 25 448 896 99/3 98/7 E-CU F30 1100 2250 990 2100 

80 5/73 6 25 858 1720 65/7 3/15 E-CU F30 1800 3200 1650 2900 

100 5/37 8 25 1270 2540 3/11 6/22 E-CU F30 2500 4300 2300 3900 

 فاصله بین دو شینه که به طور .مشخـصات باردهـی شینه های آلومینیومی با سطح مقطع مستطیلی آمده است     ) 11-4(در جـدول    
 . عمودی و از پهنا کنار هم قرار گرفته اند برابر ضخامت شینه می باشد
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  مشخصات باردهی شینه های آلومینیومی با سطح مقطع مستطیلی-11-4 جدول

)  هرتز60جریان پیوسته متناوب تا فرکانس  )A 

  هادی رنگ شدهآرایش
تعداد هادی آرایش 

 لخت

            

  ضخامت×پهنا 
( )mmmm × 

 سطح مقطع

( )2mm 

 ** وزن

( )mkg 
 *جنس ماده

            
5 × 12 5/59 160/0 E-AL F10 160 292 139 263 

10 × 12 5/119 322/0 E-AL F10 257 490 224 440 

        
5 × 20 1/99 268/0 E-AL F10 254 446 214 392 

10 × 20 199 538/0 E-AL F10 393 730 331 643 

        
5 × 30 149 403/0 E-AL F10 356 606 295 526 

10 × 30 299 808/0 E-AL F10 536 956 445 832 

        
5 × 40 199 538/0 E-AL F10 456 762 106 658 

10 × 40 399 08/1 E-AL F10 677 1180 557 1030 

        
5 × 50 249 673/0 E-AL F10 556 916 455 786 

10 × 50 499 35/1 E-AL F10 815 1400 667 1210 

        
5 × 60 299 808/0 E-AL F10 655 1070 533 910 

10 × 60 599 62/1 E-AL F10 951 1610 774 1390 

      688 1150 

5 × 80 399 08/1 E-AL F10 851 1360   

10 × 80 799 16/2 E-AL F10 1220 2000 983 1720 

        
5 × 100 499 35/1 E-AL F6.5 1050 1650 846 1390 

10 × 100 999 70/2 E-AL F6.5 1480 2390 1190 2050 

15 × 100 1500 04/4 E-AL F6.5 1800 2910 1450 2500 

        
10 × 120 1200 24/3 E-AL F6.5 1730 2750 1390 2360 

15 × 120 1800 86/4 E-AL F6.5 2090 3320 1680 2850 
 .  شده استمحاسبه 3dmkg7/2وزن با توجه به چگالی  *

 .  گرد شده استDIN 46433 می باشند و لبه شینه ها مطابق استاندارد DIN 40501 SHEET 3 و سایر مواد مطابق استاندارد E-ALمواد **
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 برابر قطر   5/2ین مراکز فازها بزرگتر یا برابر       شـینه هـای آلومینیومـی با سطح مقطع لوله ای شکل بوده و فاصله ب               ) 12-4(جـدول   
 .باشد  خارجی لوله می

  ظرفیت باردهی شینه های آلومینیومی با سطح مقطع لوله ای شکل -12-4جدول 

)جریان پیوسته شینه  )A قطر خارجی 

( )mm 

 ضخامت جداره
( )mm 

 سطح مقطع

( )2mm 

 وزن

( )kg 
 *جنس ماده

 لخت رنگ شده

2 113 305/0 E-AL F10 305 257 

3 160 433/0 E-AL F10 363 305 

4 201 544/0 E-AL F10 407 342 

5 236 636/0 E-AL F10 440 370 

20 

6 264 713/0 E-AL F10 465 392 

2 188 509/0 E-AL F10 478 395 

3 273 739/0 E-AL F10 575 476 

4 352 950/0 E-AL F10 653 539 

5 424 15/1 E-AL F10 716 592 

32 

6 490 32/1 E-AL F10 769 636 

2 239 645/0 E-AL F10 591 485 

3 349 942/0 E-AL F10 714 595 

4 452 22/1 E-AL F10 813 667 

5 550 48/1 E-AL F10 896 743 

40 

6 641 73/1 E-AL F10 966 792 

3 443 20/1 E-AL F10 886 720 

4 578 56/1 E-AL F10 1010 822 

5 707 91/1 E-AL F10 1120 909 

6 829 24/2 E-AL F10 1210 983 

8 1060 85/2 E-AL F7 1100 1110 

50 

10 1260 39/3 E-AL F7 1490 1210 

3 565 53/1 E-AL F10 1110 892 

4 741 00/2 E-AL F10 1270 1020 

5 911 46/2 E-AL F10 1400 1130 

6 1070 00/2 E-AL F10 1520 1230 

63 

8 2380 73/3 E-AL F7 1730 1390 
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 -12-4ادامه جدول 

)جریان پیوسته شینه  )A 
 قطر خارجی

( )mm 

ضخامت 
 جداره
( )mm 

 سطح مقطع

( )2mm 

 وزن

( )kg 
 *جنس ماده

 لخت رنگ شده

 726 96/1 E-AL F10 1390 1110 

4 955 58/2 E-AL F10 1600 1280 

5 1180 18/3 E-AL F10 1170 1420 

6 1400 77/3 E-AL F10 1920 1540 

8 1810 89/4 E-AL F7 2200 1760 

80 

10 2200 94/5 E-AL F7 2410 1920 

3 914 47/2 E-AL F10 1720 1370 

4 1210 26/3 E-AL F10 1980 1570 

5 1490 03/4 E-AL F10 2200 1750 

6 1770 78/4 E-AL F10 2390 1900 

100 

8 2310 24/6 E-AL F7 2740 2170 

4 1460 94/3 E-AL F10 2360 1860 

5 1810 88/4 E-AL F10 2620 2070 

6 2150 80/5 E-AL F10 2860 2250 

8 2820 60/7 E-AL F7 3270 2580 

120 

10 3460 33/9 E-AL F7 3590 2830 

4 1960 29/5 E-AL F10 3110 2430 

5 2440 57/6 E-AL F10 3460 2710 

6 2900 84/7 E-AL F10 3780 2950 

8 3820 3/10 E-AL F7 4340 3390 

160 

10 4710 7/12 E-AL F7 4760 3720 
 . می باشدDIN 40501,SHEET 3 و یا سایر مواد مطابق استاندارد E-AL مواد استفاده شده *

 
در این جدول آرایش    . آورده شده است  ) 13-4( شکل با جریان متناوب در جدول        Uمشخـصات باردهـی شـینه هـای آلومینیومـی           

 . فرض شده استH2از، بزرگتر یا مساوی و فاصله بین خط مرکز دو ف[  ] هادی ها به صورت 
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  شکلU مشخصات باردهی شینه های آلومینیومی -13-4جدول 

 ابعاد

( )mm 

 سطح مقطع

( )2mm 

 وزن 

( )mkg 
)جریان پیوسته شینه  )A 

 لخت رنگ شده
H B S D [ [ ] [ [ ] 

 جنس ماده

[ [ ] [ [ ] 
60 30 4 25 448 896 22/1 44/2 E-AL F6.5 880 1800 685 1370 

80 5/37 6 25 858 1270 32/2 64/4 E-AL F8 1460 2540 1140 2000 

100 5/37 8 25 1270 2540 47/3 94/6 E-AL F8 2000 3450 1550 2700 

 
) Co65 و دمای هادی غیر از       Co35 دمای هوای غیر از   ( گرفته شده متفاوت باشد   اگـر دمـای محـیط و شینه با مقادیر در نظر             

 .بدست می آید) 3-4( مطابق شکل K ضریب تصحیح

 

)برحسب دمای شینه K ضریب تصحیح -3-4شکل  )Sθ ساعت 24 و دمای متوسط هوا در ( )uθ 

 
 .انتخاب سطح مقطع شینه، باید با توجه به حداکثر دمای عملکرد مجاز تجهیزات و اتصاالت و مواد عایقی مربوطه انجام گیرد

 . به دست خواهد آمد) 1-4( جریان دایمی شینه در دمای مربوطه از رابطه K تعیین پس از

)4-1( KII ×=  دایمیجدول
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 دسترسی 4-5-1-7

به خصوص توصیه   . تجهیـزات بایـد به گونه ای جانمایی گردند که جهت نصب، سیم کشی، نگهداری و تعویض در دسترس باشند                   
این تابلوها باید به گونه ای .  متر از کف قرار گیرند2/0می  شود که ترمینال های تابلوهای نصب شده روی سطح زمین حداقل در ارتفاع          

 . ان کابل ها را به سادگی به آنها متصل کردنصب شوند که بتو

به طور کلی در مورد تابلوهای نصب شده برروی سطح زمین، تجهیزات نشان دهنده که نیاز به قرایت توسط بهره بردار دارند، نباید 
 . متر از کف تابلو نصب گردند2در ارتفاع بیش از 

 

 حفاظ ها 4-5-1-8

 .دد که قوس الکتریکی کلیدزنی برای بهره بردار خطری ایجاد ننمایدحفاظ کلیدهای دستی باید به گونه ای طراحی گر

 

 شرایط موجود در محل نصب کلید 4-5-1-9

 . انتخاب  گردند1-4-4تجهیزات کلیدزنی تابلوها بایستی برمبنای شرایط بهره برداری عادی معین شده برای تابلو طبق بند 

 

 خنک کنندگی 4-5-1-10

ری با توجه به شرایط محیط به منظور فراهم نمودن شرایط کاری استاندارد برای              در تابلـوها دو نـوع خنک کنندگی طبیعی یا اجبا          
 . تجهیزات تابلو تعبیه می گردد

 

 سیم کشی و اتصاالت درون تابلو 4-5-1-11

 . ولتاژ عایقی هادی های با روکش عایقی باید متناسب با ولتاژ عایقی نامی مداری که در آن قرار می گیرند باشد-

 .رمینال نباید دارای مفصل یا اتصاالت لحیمی باشد کابل متصل بین دو ت-

 . هادی های عایق دار نباید روی هادی های لخت با پتانسیل یا روی لبه های تیز قرار گیرند و باید به طور مناسب محافظت گردند-

ب گردند که در اثر حرکت این        هادی های تغذیه کننده دستگاه ها و لوازم اندازه گیری روی پوشش ها یا درها باید به گونه ای نص                 -
 .پوشش ها یا درها، دچار آسیب مکانیکی نگردند

 اتصال لحیمی به دستگاه ها در تابلوها هنگامی مجاز است که تمهیدات الزم برای این نوع اتصال روی دستگاه در نظر گرفته شده -
 .باشد

و یا چند هادی به یک ترمینال تنها هنگامی مجاز است که            اتصال د .   به طور کلی به هر ترمینال باید تنها یک هادی متصل گردد            -
 . ترمینال ها برای این منظور طراحی شده باشند
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 اسکلت و پوشش  4-5-1-12

 2های فلزی با ضخامت حداقل   از ورقه  آنها باید   از آهن به فرم نبشی، ناودانی و سپری و پوشش           تابلـوها باید   اسـکلت نگهدارنـده   
تمان این تابلوها باید به صورتی باشد که تابلو به سهولت از طرفین قابل توسعه باشد و به همین ساخ. میلیمتـر یـا بیـشتر سـاخته شود        

 . های کرومه به اسکلت اصلی متصل گردد  پوشش های جانبی بوسیله پیچ و مهرهدلیل باید

 آن دسترسی به کلیه     یفظ جلو  تابلو یا برداشتن صفحه محا     یدر تابلوهای قابل دسترسی از جلو، باید با بازکردن درب محافظ جلو           
پذیر باشد، ولی در تابلوهای قابل دسترسی از پشت این           لـوازم و تجهیـزات داخلی تابلو، بدون تداخل با کار قسمت های مختلف امکان              

 . امکان باید با باز کردن در پشت تابلو حاصل شود

 باشد باید دو تکه ر باشد یک تکه و برای مقادیر بیشتر،          سانتیمت 70 تابلو چنانچه عرض هر سلول در تابلو کوچکتر از           یدرهای جلو 
.  کلیه درها باید با تسمه مسی به بدنه تابلو وصل شوند.و از وسـط به سمت طرفین به طور کامل باز شود و در همان حالت باقی بماند            

 .  توسط یک ضامن قابل باز شدن باشدیز ن که از داخل تابلوودهقسمت عقب تابلو باید برای هر سلول دارای یک در یکپارچه با لوال ب

 سلول ها در نظر گرفته      سایرمستقل و قابل باز کردن از        باید به صورت   سـلول مـربوط به روشنایی معابر در تابلوهای فشار ضعیف            
 .  و اتصال آن به سایر سلول ها از طریق اتصال شینه های مسی انجام گیرددهش

 در محل مناسبی روی دیوار  بایداین فتوسل.  توسط یک فتوسل صورت گیرد بایدیی معابرقطع و وصل کنتاکتور مدار اصلی روشنا
 آچارکشی و هرگونه عملیات اجرایی به راحتی        ی تابلو باید انجام   پس از باز شدن درها    . و بـا محـافظ تـوری روی آن پست نصب شود           

 . پذیر باشد امکان

 شدن  زدر نظر گرفته شود که توسط ابزار معمولی و افراد عادی قابل با             به گونه ای   ی تابلو باید  قفـل مناسـب جهـت درهـای جلـو         
منظور  یقالب مناسب باید جهت حمل و نقل تابلو.  در نظر گرفته شودروی در تابلو محلی برای یک قفل آویز     ن آن که باید    ضم .نباشد
به جز خروجی های    . لی و جرقه مقاوم باشند     فلز بوده و در مقابل ضربات معمو        جنس کلـیه پوشـش هـای خارجـی تابلـو باید از           . گـردد 

 .هواکش و محل های تهویه، پوشش ها نبایستی از شبکه سیمی بافته شده ساخته شده باشند

 

 حفاظت در برابر زنگ زدگی 4-5-1-13

اید بدین منظور فرآیند زیر در مورد تابلوها ب. تمـام خانـه هـا و سـطوح تابلـو باید برای جلوگیری از فساد تدریجی رنگ آمیزی شود                   
 .انجام گیرد

  زیرسازی مشتمل بر زنگ زدایی، چربی گیری، فسفاته  کاری و کشیدن یک الیه آستری-الف

 رنـگ کـاری کـه بایـستی در شـرایط آب و هوایـی خنک حداقل دو الیه پوشش و در شرایط مرطوب سه الیه پوشش رنگ                             -ب
 .مناسب زده شود

  .استفاده نمود) 14-4(ا توجه به دوام مورد نیاز می توان از جدول برای انتخاب رنگ مناسب در شرایط جغرافیایی معین ب
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  نحوه انتخاب نوع رنگ تابلوها-14-4جدول 

 ضخامت رنگ

( )mµ 
 مدت زمان دوام رنگ نوع رنگ

  سال20بیش از   اپوکسی -اکلیدی-رنگ آلومینیوم و روی 200-100

  سال20 تا 10بین  و جزیی اپوکسی د-رنگ اپوکسی کولتار 150-85

100-50 
رنـگ روی و آلومینـیوم، یـک جزیی و دو جزیی ضد مواد       

 شیمیایی 
  سال10 تا 5بین 

  سال5کمتر از  رنگ اپوکسی دو جزیی و یک جزیی  80-40

 
یمیایی ضـخامت کـم بـرای محـیط هایـی با سطح آلودگی پایین و ضخامت باال برای محیط هایی که در مجاورت مواد خورنده ش                         

 .رنگ تابلو نبایستی براق انتخاب شود. هستند و همچنین شرایط مرطوب در نظر گرفته می شود

 

 ابعاد تابلو 4-5-1-14

حداکثـر ابعـاد تابلـوهای فـشارضعیف ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت و تابلوهای توزیع نیرو و روشنایی در                 
 .آمده است) 15-4(جدول 

 

 ر ابعاد تابلوها حداکث-15-4جدول 

 عمق

( )cm 

 عرض

( )cm 

 ارتفاع

( )cm 
 نوع تابلو

 تابلو قابل دسترسی از جلو 220 90 60

 تابلو قابل دسترسی از پشت 220 90 80

 120 برحسب نیاز 40
نصب (تابلو توزیع نیرو و روشنایی      

 )شده در محوطه باز

 

 معیارها و ضوابط فنی تابلوهای فشار متوسط 4-5-2

 فواصل خزشی، فواصل هوایی و فواصل عایقی 4-5-2-1

هنگام نصب فاصله کافی وجود      دهند باید در   گیرند و بخشی از تابلو را تشکیل می         مختلفـی کـه در کنار هم قرار می         یاجـزا بـین   
هنگام قراردادن . د و در شرایـط کار عادی نگهداری شوندداشـته باشـد و هـر یک، لوازم مورد نیاز و شرایـط خاص خود را داشته باشن       

 . گردد فاصله خزشی تعیین شده و فاصله هوایی با در نظر گرفتن شرایـط کار مربوطه رعایت  باید مختلف در درون تابلو،یاجزا
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ها یا   ریکی بین شینه  الکت شـرایـط غیـرعادی مانـند اتـصال کـوتاه نباید باعث کاهش دایمی فاصله هوایی یا کاهش استقامت دی                   
 . عادی شوداتصاالت سایر کابل ها، تا زیر مقادیر مشخص شده آنها در حالت 

ها بر اثر پوشش های محافظ هر یک از اجزا در نظر گرفته               تغییر اندازه  لحاظ نمودن خارج شونده این فواصل باید با       ی  در مورد اجزا  
 . شود

 

 ترمینال هادی های خروجی 4-5-2-2

می یا هر دو مناسب باشد باید توسط سازنده         ومینال هـا بـرای اتـصال هریک از هادی های مسی، آلومینی            صـورتی کـه ایـن تـر        در
 . مشخص گردد

  موجود در مداری جریان و ایستادگی اتصال کوتاه اجزادامنهتـرمینال هـا بایـد طوری ساخته شوند که اتصال برقرار شده مطابق با     
 .  برقرار بماندها توسط پیچ و مهره یا سایر اتصال دهنده

در صـورت عدم توافق خاص بین سازنده و خریدار ترمینال ها باید قادر به تطبیق با هادی ها و کابل های مسی از کوچکترین سطح   
می به هادی بعدی که سطح مقطع       ودر صورت اتصال هادی آلومینی    . دنمقطـع تـا بزرگتـرین آن برحـسب جـریان نامـی مـربوطه باش               

 . اید بین سازنده و خریدار توافق الزم صورت گیردبزرگتری داشته باشد ب

 که ممکن است جریان عبوری از سیم نول مقدار باالیی داشته باشد، باید با توافق بین سازنده و                   ی شرایـط خاص کار    از در برخـی  
 . خریدار از سیم نولی استفاده شود که ظرفیت عبور جریان آن مشابه با سیم فاز باشد

در این  . سیم مسی باشد   گونه ای انتخاب شود که هدایت الکتریکی آن معادل با          ی، سطح مقطع سیم باید به     در هـادی های غیرمس    
 . حالت ممکن است به ترمینال های بزرگتری نیاز باشد

اند  در نظر گرفته شده) هادی محافظ نوترال (PENهایی که برای سیم نول ورودی و خروجی، هادی های محافظ و    اتـصال دهنده  
 . د در مجاورت مجموعه ترمینال های هادی های فاز قرار گیرندبای

 

 حفاظت و پایداری در برابر اتصال کوتاه 4-5-2-3

طوری طراحی و ساخته شود که در مقابل فشارهای دینامیکی و گرمایی ناشی از جریان های اتصال کوتاه تا مقدار نامی                      تابلـو باید  
 . پایداری داشته باشد

کننده جریان  ها، فیوزهای محدود اندوکتانس( با استفاده از وسایل محدود کننده جریان  را می توانتاهفـشارهای ناشی از اتصال کو   
ای از کلید و فیوز  تابلو باید بوسیله ابزاری از قبیل کلیدهای قدرت، فیوزها یا مجموعه. دادکاهش  ) و یـا کلیدهای محدود کننده جریان      

 . ابلو نصب گردند در مقابل جریان های اتصال کوتاه محافظت شودکه ممکن است هر دو در داخل یا خارج از ت

 باالترین درجه حفاظت برای اشخاص در        باید .خریدار در هنگام سفارش باید شرایـط اتصال کوتاه در محل نصب را مشخص کند             
 . در داخل تابلو برقرار باشد مقابل خطای تماسی یا هدایتی و یا جرقه
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  فرمانزمین کردن تابلوی قدرت و 4-5-2-4

قـاب هر تجهیز کلیدزنی باید دارای یک ترمینال زمین باشد که از طریق یک اتصال پیچی یا بست به یک هادی زمین که برای                          
نقطه اتصال باید با عالمت     .  میلیمتر باشد  12قطر پیچ بست باید حداقل برابر با        . شـرایط معـین خطا طراحی گردیده است متصل شود         

 . باشد، مشخص گرددIEC 60417 استاندارد IEC-5019-417 شماره  توسط نشانه"زمین حفاظتی"

 

 تجهیزات اینترالک 4-5-2-5

برای مثال یک کلید قدرت و کلید       (اینتـرالک بـین قسمت های مختلف تجهیزات به دلیل نیاز به ایمنی و سهولت در بهره برداری                   
ز اجزای مختلف از قبیل اجزای مکانیکی، کابل ها،      اینترالک، سیستمی متشکل ا   . مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد        ) زمـین مـرتبط بـا آن      

 . هر جزء باید به عنوان یک قسمت از تجهیزات کنترلی و کمکی مورد بررسی قرار گیرد. اتصاالت و سیم پیچ ها می باشد

 .ایجاد اینترالک ها به شرح زیر در مورد تابلوها الزامی است

قطع به وضعیت کار برود که سوکت اتصاالت فشار ضعیف به پریز آن متصل               قسمت خارج شونده تنها در صورتی باید از وضعیت           -
 .شده باشد

 . کلید قدرت باید هنگامی قادر به عمل باشد که قسمت خارج شونده به طور صحیحی در وضعیت آزمون یا کار قرار گرفته باشد-

مایش دهد باید امکان تغییر وضعیت از آزمون         را ن  OFF قسمت خارج شونده تنها در صورتی که کلید قدرت قطع باشد و وضعیت               -
 .به سرویس و یا کار را داشته باشد

 . هنگامی که قسمت خارج شونده در وضعیت کار  باشد، باید سوکت اتصاالت فشار ضعیف امکان خارج شدن را داشته باشند-

 .آزمون به وضعیت کار را داشته باشد قسمت خارج شونده در حالتی که کلید زمین بسته است نباید امکان رفتن از وضعیت -

 کلید زمین فقط هنگامی که قسمت خارج شونده به طور صحیحی در وضعیت قطع قرار دارد، باید امکان خارج شدن را داشته                           -
 . باشد

 .باشندمکانیکی باید بنا بر ضرورت برای کلیدهای قدرت و کلیدهای زمین ایجاد شده - اینترالک های الکتریکی و یا الکتریکی-

 در صورتی که کلید قدرت توسط اهرم دستی اضطراری مورد استفاده قرار  گیرد، نباید امکان تغییر وضعیت فنر به صورت                             -
 .الکتریکی وجود داشته باشد

 . کلید اینترالک برای فیدرهای خازنی باید بین کلید زمین و قفل درب قرار گیرد-

 . الزم االجرا می باشد به طور کلی اقدامات زیر برای مدارات اصلی

  تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی دارای قطعات جدا شدنی -الف

. خارج کردن و یا درگیر نمودن یک کلید، کلید قدرت یا کنتاکتور نباید امکان پذیر باشد مگر اینکه وسیله کلیدزنی در حالت باز باشد                       
 شده، آزمایش و یا زمین شده، کلید قدرت، کلید یا کنتاکتور نباید قادر به               ، در وضعیت های قطع و یا جدا       )اتصال(به جز وضعیت کار     

 .جز در مواقعی که وسیله کلیدزنی به مدارات کمکی متصل است، بستن کلید قدرت و یا کنتاکتور بایستی غیر ممکن باشد. کار باشد

  کلید جدا کننده تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی بدون وجود قطعات جدا شدنی و دارای-ب
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 IEC از استاندارد    3اینترالک ها برای جلوگیری از کار کردن کلیدهای جدا کننده تحت هر شرایطی به جز موارد ذکر شده در بند                      

نباید )  باز و بسته شدن   (به جز در حالت باز بودن کنتاکتور، کلید و یا کلید قدرت، عملکرد کلید جدا کننده                   .   به کار می روند   60129
 . باشدممکن

 

 نشان دهنده وضعیت 4-5-2-6

چنانچه کنتاکت های کلید قابل رویت نباشند، باید یک نشان دهنده واضح و قابل اعتماد از وضعیت کنتاکت های مدار اصلی فراهم             
وضعیت بسته باید   .   باشد IEC 60073رنگ های نشان دهنده وضعیت در حالت باز، بسته یا زمین شده باید مطابق استاندارد                 .  گردد
و وضعیت باز حتی االمکان با      )  IEC 60417 از استاندارد     IEC-5007-A-417مطابق عالمت شماره       (Iی االمکان با عالمت     حت

در مورد نشان دهنده چند      .  نشان داده شود  )  IEC 60417 از استاندارد     IEC-5008-A-417مطابق عالمت شماره       (Oعالمت  
 .  مشخص گردندIEC 60617ر استاندارد منظوره، وضعیت ها باید با عالیم گرافیکی مندرج د

 

 درجه حفاظتی محفظه 4-5-2-7

 . باشدIEC 60529درجه حفاظتی محفظه ها باید مطابق با استاندارد 

 

 فاصله خزشی 4-5-2-8

حـداقل فاصله خزشی اسمی برای عایق های سرامیکی یا شیشه ای خارجی که بین فاز و زمین، بین فازها و بین ترمینال های یک                         
 .تعیین می گردد) 2-4(می گیرند توسط رابطه پل کلید قدرت قرار 

)4-2( Drft KULaL ×××= 

 :که در رابطه باال

tL :حداقل فاصله خزشی اسمی [ ]mm 

a: انتخاب می گردد) 16-4( ضریب کاربرد که با توجه به نوع عایق مطابق جدول 

fL : حداقل فاصله خزشی اسمی مخصوص که بر طبق بخشII استاندارد IEC 60815 تعیین می گردد  [ ]kVmm 

rU : ولتاژ نامی تابلوی قدرت و فرمان [ ]kV 

Dk : از استاندارد 5.3رجوع شود به بند (ضریب تصحیح ناشی از قطر IEC 60815( 

 رجـوع شود به استانداردهای    (بـرای فاصـله خزشـی واقعـی، یـک دامـنه تغییـرات ناشـی از فـرآیند سـاخت قابـل قـبول اسـت                            

IEC 60273 و IEC 60233 .( 
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  برای فاصله خزشیA ضریب کاربرد -16-4جدول 

 کاربرد عایق ضریب عملی

 بین فاز و زمین 1

 بین فازها 3

 در طول کنتاکت های باز یک کلید قدرت یا کلید معمولی 1

 

 قابلیت اشتعال 4-5-2-9

مواد و قسمت های مختلف تابلو باید به گونه ای طراحی گردند که گسترش آتش ناشی از افزایش حرارت ناگهانی در تابلوی قدرت                     
 . و فرمان کند باشد

 

  ثابتیاجزا 4-5-2-10

 و بوسیله پیچ و مهره به هم متصل هستند            بوده مکانیکی    هایتنش قادر به تحمل       آهنی که   های باید از پروفیل   اسکلت تابلو   -
های فلزی که توسط پیچ و مهره به اسکلت متصلند باشد و به منظور کاهش فشار رو به                        از ورقه   باید پوشش تابلو .  تشکیل شود 

 . نصب شود باید دریچه های ضد انفجار های فشار متوسط  در خانه،باالی قوس و خطای داخلی

 درنظر گرفته شود، تمام سطوح خارجی باید        متوسط باید خانه های جدا    کلیدهای قدرت، سرکابل ها و تجهیزات فشار       ها، برای شینه   -
 . باشند فشار مکانیکی و حرارتی ناشی از قوس داخلی  قادر به تحملزمین شده و

های ترمینال کابل    ها، کلید قدرت و خانه     کنند باید در جداره بین شینه      ورت اتوماتیک عمل می   های حفاظتی فلزی که به ص      دریچه  -
دار در هنگامی که کلید قدرت در وضعیت خارج شده قرار              با قسمت های برق   بهره بردارها از تماس اتفاقی      این دریچه .  نصب شوند 

 . کنند دارد جلوگیری می

 . داشته باشد) شیلدها(افی متناسب با هادی ها، سرکابل ها و سپرها قسمت اتصال کابل ها باید فضای ک -

 کف به   ش اگر پوش  . شود اندهباشد پوش  بعد از نصب کامل، کف سلول باید با صفحه مناسبی که به شکل قسمتی از سلول می                     -
 .  در نظر گرفته شود موضوع باید با توافق طرفین باشد مثل جوش دادنصورت دیگری

 . دنکنند و دارای سیستم اینترالک مناسب هستند، باید در قسمت کابل ها نصب شو دستی عمل می ین که به صورتکلیدهای زم -

های فشار قوی باید تا حد امکان محدود شود و این سیم ها باید از میان پوشش هایی که                     کشی فشار ضعیف در داخل خانه      سیم  -
 .  کنندسازند عبور امکان جرقه را تا حد امکان محدود می

 و  ی قابل دسترسی از جلو که برای نصب نمایشگر، وسایل کنترل           به درب های فشار ضعیف باید کامالً با فلز پوشانده شود و             خانه  -
 . شود مجهز گیری مناسب باشد اندازه
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هایی که روی     کشی های فشار ضعیف منتهی گردد و سیم       های فشار ضعیف باید آزادانه به ترمینال های داخل خانه         کشی تمام سیم   -
شود باید از داخل لوله قابل انعطاف صورت گیرد تا از وارد شدن فشار در هنگام باز و بسته کردن در جلوگیری                           در تابلو انجام می   

 . شود

 . تمام قسمت های سلول باید برای بازرسی و تعمیر به راحتی قابل دسترسی باشد -

 به طور کلی    .د که تابلو بدون برق باشد      ناندازی یا قطع گرد    توانند راه  ها زمانی می   ثابت، اتصاالت و مدارات اصلی تن       یدر اجزا   -
 .  ثابت نیاز به ابزار خاص داردینصب یا جداسازی اجزا

 

 محفظه ها 4-5-2-11

  بر  به هنگام نصب، حفاظت الزم را طبق شرایـط زیر          که دن و طوری ساخته شو    بوده فلز    جنس  باید از   تابلو هـای خارجـی    محفظـه 
 .دنازآورده س

الزم است که باالترین درجه حفاظت ممکن برای پرسنل در نظر گرفته شود تا در صورت وقوع اتصال کوتاه و ایجاد قوس                              -
 . الکتریکی در داخل محفظه، ایمنی الزم وجود داشته باشد

 .  خریدار بوجود آید وهای بین سازند  توافق ویژه بایدهای مکانیکی و اثرات مشابه آن است در صورتی که تابلو تحت ضربه -

 

 پوشش ها 4-5-2-12

های هواکش و محل های تهویه،        به جز خروجی   . را تامین نمایند    برای تابلو   فلـزی بایـد درجات حفاظتی تعیین شده        یپوشـش هـا   
ه کار های فشار قوی دو گروه از پوشش ها ب با توجه به قابلیت دسترسی به خانه     . شوندپوشش ها نباید از شبکه سیمی بافته شده ساخته          

 . رود می

  پوشش های ثابت -الف

برداری و نگهداری ندارند نباید بدون استفاده از ابزار قابل باز شدن و یا               ایـن پوشـش هـا کـه نیازی به باز کردن برای اهداف بهره              
 . جابجا کردن باشند

  درها  و پوشش های متحرک–ب 

 باز شوند که    وقتیند در تابلوهای قدرت و فرمان فلزی باید فقط          این پوشش ها که الزم است برای نگهداری و بهره برداری بازشو           
 باید  هستنددار  در معرض هادی های برق کهییها  سایر خانه برای بعد از باز شدن این پوشش ها      . باشد برق   مـدار اصـلی در آن خانه بی       

  . فراهم گرددهای مناسب، درجه حفاظتی الزم توسط جداره

این پوشش ها باید دارای قفل بوده و یا اینکه توسط یک اینترالک مناسب              . نیاز به ابزار ندارد   ن پوشش ها    ای و یا برداشتن     کردنباز  
 .  را تامین نمایندبهره بردارامنیت 
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برای تابلوهای قابل نصب در فضای آزاد        .باشد X2IP درجـه حفاظت تابلوی تمام بسته بعد از نصب به روش کارخانه باید حداقل             
 .  باشد3ر حفاظتی ندارند دومین رقم مشخصه حفاظتی باید حداقل که هیچ ساختا

ای   حفاظت جداگانهبهره بردار صفحه قابل دسترسی برای    به عنوان مثال   باشداگر درجات حفاظت بخش های مختلف تابلو متفاوت         
 . نمایدسازنده باید درجه حفاظتی آن بخش را به طور جداگانه قید داشته باشد 

 

  خروجی های هواکش وهمحل های تهوی 4-5-2-13

های هواکش بایستی به نحوی محافظت شوند که یک سیم مستقیم با هر قطری نتواند به محلی در                   محـل هـای تهویه و خروجی      
های سیمی و یا     ها ممکن است دارای شبکه     این محل . تابلو برسد که سطح عایقی مدار اصلی را به کمتر از مقدار نامی آن کاهش دهد               

ها باید دارای حالتی باشند که آسیب ناشی از خروج گاز و یا بخار تحت فشار                 این محل . باشد اومـت مکانیکی مناسب      مق بـا مـشابه آن    
 . دن به حداقل برسانبهره برداربیرون آمده از این محلها را برای 

 

  دریچه ضد انفجار وروشنایی، ها گرمکن 4-5-2-14

 و در صورت لزوم     وند باید مجهز به گرمکن برقی ضد تقطیر باشند        خانـه های جداگانه تابلوهایی که در مناطق مرطوب نصب می ش           
 گرمکن ها بایدبا توجه به محل قرار گرفتن تابلو دمای تنظیم ترموستات این         . جـدار داخلـی آنهـا با پوشش ضد میعان اندود شده باشد            

 .  درجه باشد30 تا 25بین 

نده ولتاژ، چراغ روشنایی برای تعمیر و بازرسی تابلو در حالت  فـشار متوسـط بایـد دارای المپ نئون مشخص کن     تابلـوهای  سـلول   
 . های انفجاری فوقانی برای تخلیه فشار و محدود کردن صدمات ناشی از انفجار احتمالی تجهیزات داخل تابلو باشد  و دریچهیبرق بی

 

 حفاظت در برابر زنگ زدگی 4-5-2-15

 ).13-1-5-4(رجوع شود به بند 

 

 ها و اتصاالت شینه 4-5-2-16

گردد و در  های اتکایی از صمغ مصنوعی یا چینی متناسب با ولتاژ تابلو نصب              روی مقره   بایستی ی هـر فـاز در هر سلول       هـا  شـینه 
 . شود های عبوری استفاده  صورت لزوم برای عبور شینه در بین سلول ها از مقره

. عهده گیرده  هر شرایـطی برآورده کند، بها که نیازهای مورد نظر را بدون خطا و در           بایـد مسئولیت نصب و انتخاب شینه       سـازنده 
 نیروی ناشی از اتصال کوتاه.  نیروی قابل تحمل نامی آن بیشتر باشد درصد50نیـروی وارده بـه پایـه حمل کننده روی عایق نباید از           
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باید از شدت جریان    ها ن   ظرفیت الکتریکی شینه   حداقل.  نیروی قابل تحمل نامی پایه حمل کننده بیشتر باشد          درصـد  75 از   نیـز نـباید   
 . اسمی کلید اصلی تابلو کمتر باشد

.  کلیه اتصاالت باید از انواع مخصوص شمش گرد باشد         می گردد های گرد استفاده     در مـواردی کـه بـرای شـینه کـشی از شـمش             
 . باشد ب میمی قابل نصوهای آلومینی  در صورت درخواست خریدار شینه.شودهای مسی لخت استفاده   از شینهحتی االمکان باید

شینه نول باید روی مقره     . دنهـای اتـصال زمـین باید در طول تابلو امتداد یافته و به قسمت های فلزی بدنه تابلو متصل شو                     شـینه 
 زمین ترمینال مناسب     باید در انتهای هر شینه   .  نصب و از بدنه تابلو عایق گردد        می باشد   صـمغ یا چینی مناسب      جـنس   از  کـه  اتکایـی 

ها و اتصاالت مناسب با توجه به جریان عبوری  هر مجموعه تابلو باید دارای شینه. ن شینه به سیستم زمین نصب گردد     بـرای اتصال ای   
درجه  35 متوسط  درجه سانتیگراد و دمای40  حداکثربا دمای محیط(باشـد و آزمـون هـای جریان کوتاه مدت و آزمون افزایش دما را       

 . با موفقیت بگذارند) سانتیگراد

هـا بایـد به خوبی از بدنه تابلو عایق شده و روی مقره ها محکم شوند به طوری که فشار حرارتی و مکانیکی ناشی از                 شـینه تمـام   
ها باید به گونه ای طرح گردند که انبساط و           همچنین شینه . ندنرا تحمل ک  ) متقارن و غیر متقارن   (جـریان اتـصال کـوتاه اسـمی کلـید           

 . تحمل کنندانقباض ناشی از تغییرات دما را 

بهتر است از جنس مس یا برنز       ( مهره و واشری که با جنس شینه متناسب است محکم گردد             ، با پیچ   باید ها تمـام اتـصاالت شینه    
 .) جلوگیری شودهاباشند تا حداکثر هدایت الکتریکی بوجود آمده و از گرم شدن آن

های قرمز، زرد و آبی   به رنگ بایدها فازهای مختلف شینه.  میلیمتـری استفاده شود   12 پـیچ    4حـداقل از    بایـد   بـرای هـر اتـصال       
 .  باید بوسیله کابلشو صورت گیرد…ها، کلیدها، فیوزها و  کابل ها به شینه اتصال. آمیزی شود رنگ

قره هـا بـه یکدیگر و کلیدها به شینه ها، باید قبل از اتصال کامالً تمیز شده و در صورت امکان با یک الیه ن                      نقطـه اتـصال شـینه     
 .انتخاب می گردد) 13-4(الی ) 7-4( ظرفیت باردهی شینه ها نیز با توجه به جداول . شوداندهپوش

 

 سیم کشی 4-5-2-17

 .استفاده شود  میلیمتر مربع    5/2  کمتر از   نمره ی با کشی مدارهای کنترل و ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ نباید از سیم ها           سیمبرای  
کشی ثانویه ترانسفورماتور  برای سیم. اتیلن باشد  از نوع پلیها ولت را داشته و عایق آن600  بایـد تحمـل ولتاژ   ایـن سـیم هـا    همچنـین 

اتیلن با   سیم ها باید از جنس پلی این عایقهمچنین.  میلیمتر مربع استفاده کرد4جـریان نیـز، نـباید از سـیم بـا سـطح مقطع کمتر از            
 . ولت باشد600تحمل ولتاژی 

 

 روشنایی 4-5-2-18

 . کلید آن بین اسکلت و درب نصب شده تا در موقع تعمیر و نگهداری از آن استفاده شودوده وارای روشنایی بهر سلول باید د
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 ابعاد تابلو 4-5-2-19

 .است) 17-4(حداکثر ابعاد تابلوهای فشارقوی تمام بسته قابل دسترسی از جلو به شرح مندرج در جدول 
 

  ابعاد تابلوهای فشار متوسط تمام بسته-17-4جدول 

 ابعاد  کیلوولت20تابلوهای   کیلوولت33های تابلو

)حداکثر ارتفاع  220 225 )cm 

)حداکثر عرض  140 160 )cm 

)حداکثر عمق  140 160 )cm 

 
 .است) 18-4(حداکثر ابعاد تابلوهای فشارقوی تمام بسته کشویی نیز به شرح مندرج در جدول 

  ابعاد تابلوهای فشار متوسط تمام بسته کشویی-18-4جدول 

 ابعاد  کیلوولت20تابلوهای   کیلوولت33تابلوهای 

)حداکثر ارتفاع  225 225 )cm 

)حداکثر عرض  110 130 )cm 

)حداکثر عمق  به اندازه مورد نیاز به اندازه مورد نیاز )cm 
 

 پالک مشخصات 4-6

پالک تابلوها و   .  به کار رفته در آنها تهیه گردد       لوازم بایـد بـرای تمام تجهیزات، موتورها، سلول های کنترل و             پـالک مشخـصات   
 . نور را منعکس نکنند تا چشم خیره شودو به گونه ای باشد که  شده تهیه  با دوامتجهیزات باید از مواد

ها باید به طور واضح و مختصر اطالعات فنی      پالک. باشند حروف سفیدرنگ    و زمینه سیاه رنگ      دارای بایدهای نصب شده     پـالک 
 . را ارایه کنند

 . استلزامی ا بر روی پالک تابلوها زیر به شرحاطالعاتنوشتن 

 نام سازنده و یا عالمت و آرم مشخصه آن  -

 .طالعات الزم را بتوان از سازنده دریافت نمودشماره سریال یا نوع عالمت طراحی که توسط آن تمام ا -

 ولتاژ نامی -

 ها و مدارها جریان های نامی برای شینه -

 فرکانس نامی -

 سال ساخت -
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 مدارک فنی 4-7

 .باید توسط خریدار ارایه شود) 19-4(هنگام درخواست یا سفارش یک تابلوی قدرت یا فرمان، اطالعات جدول 

 

 )ارایه شده توسط خریدار(ا  مشخصات فنی تابلوه-19-4جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات عمومی 
 1-1 )سه فاز/تک فاز(تعداد فاز  
)فرکانس اسمی   )Hz 1-2 
 3-1 )موثر-KV(ولتاژ اسمی  
 4-1 )موثر-KV(حداکثر ولتاژ سیستم  
 5-1 سیستم زمین 
 2 شرایط محیطی 
)ا ارتفاع از سطح دری  )m 2-1 
)حداکثر درجه حرارت محیط   )Co 2-2 
) ساعت 24حداکثر درجه حرارت متوسط روزانه در مدت   )Co 2-3 
)حداقل دما   )Co 2-4 
 5-2 )درصد) (IEC 60694مطابق استاندارد (رطوبت نسبی  
 6-2 )ضریبی از شتاب ثقل زمین( زلزله بار 
 3 اطالعات مربوط به نصب تابلو و اجزای آن 
 1-3 )فضای بسته/فضای آزاد(نحوه نصب  
 2-3 مقدار اسمی سطح عایقی در سطح دریا و شرایط اتمسفری 
 1-2-3 )پیک-KV(تحمل ولتاژ ضربه صاعقه   
 2-2-3 )موثر-KV(تحمل ولتاژ یک دقیقه ای فرکانس قدرت   
 3-3 )در شرایط پست/در شرایط استاندارد(مقادیر اسمی جریان ها  
 1-3-3 )موثر-A(شینه ها  
 2-3-3 )موثر-A(مدار فیدر ترانسفورماتور  
 3-3-3 )موثر-A(مدار فیدر بانک خازنی  
 4-3-3 )موثر-A(مدار فیدر خروجی  
 4-3 )موثر-A(جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت  
) زمان اسمی اتصال کوتاه مدت  )s 3-5 
 3-6 (KA)جریان اسمی ایستادگی پیک  
 7-3 درجه حفاظت 
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  -19-4ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی
 1-7-3 تابلو درب بسته 
 2-7-3 بین خانه فشارضعیف و خانه های فشارمتوسط 
 3-7-3 بین خانه های فشارمتوسط 
 8-3 /...)قابل دسترسی از جلو/کشویی(لوهای تمام بسته فلزی نوع تاب 
 4 *ولتاژ کمکی 
)موتور کلید قدرت   )DCAC VV 4-1 
)ولتاژهای کنترل   )DCAC VV 4-2 
 5 اطالعات کابل قدرت 
 1-5 )تعداد رشته و جنس آن(نوع کابل و جنس آن  
 2-5 سطح مقطع 
)ر ترانسفورماتور مدار فید  )2mm 5-2-1 
)مدار فیدر خروجی   )2mm 5-2-2 
)مدار فیدر بانک خازنی   )2mm 5-2-3 
 3-5 تعداد هادی بر فاز 
 1-3-5 مدار فیدر ترانسفورماتور 
 2-3-5 مدار فیدر خروجی 
 3-3-5 مدار فیدر بانک خازنی 
 6 کلید قدرت 
 1-6 ثابت یا خارج شونده 
 2-6 )کم روغن- خال-گازی(نوع کلید قدرت  
 3-6 تعداد قطب ها 
 4-6 تعداد بوبین قطع 
 5-6 تعداد بوبین وصل 
 6-6 )موثر-KV(ولتاژ نامی  
 7-6 سطح ولتاژ نامی استقامت در برابر ضربه صاعقه 
 1-7-6 )موثر-KV(فاز به زمین  
 2-7-6 )موثر-KV(اصل عایقی بین فو 

 HZ( 6-8(فرکانس نامی 
 سطح ولتاژ نامی ایستادگی در برابر ولتاژ فرکانس صنعتی یک دقیقه ای فاز به زمین 

) KV-موثر( 
6-9 

 1-9-6 )موثر-KV(فاز به زمین  
 2-9-6 )موثر-KV(بین فواصل عایقی  
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  -19-4ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 10-6 )موثر-A) (در شرایط پست: (نامیجریان  

 11-6 )موثر-KA) (متقارن در ولتاژ اسمی(جریان نامی قطع اتصال کوتاه  

 12-6 )موثر-KA(جریان ایستادگی کوتاه مدت نامی  

 13-6 )موثر-A(جریان نامی وصل اتصال کوتاه  

 14-6  برابر ولتاژ نامی3/1جریان اسمی قطع شارژ خط در  

 MS( 6-15(قطع کل زمان  

 MM( 6-16(حداقل فاصله خزشی عایق خارجی، فاز به زمین  

 17-6 مکانیزم عملکرد و مدارات کمکی 

 1-17-6 نوع مکانیزم عملکرد 

 AC/DC(* 6-17-2ولت (ولتاژ تغذیه مدارات کمکی و مکانیزم عملکرد  

 3-17-6 )قابل عکس کردن/قابل تنظیم/ ثابتNO-NCنوع کنتاکت کلید کمکی  

 NO-NC 6-17-4تعداد کنتاکت های کمکی  

 DC MS40=L/R( 6-17-5-8/0 ضریب قدرت AC(جریان اسمی  

 6-17-6 *)خیر/بله(کنترل محلی یا از راه دور نیاز است؟  

 7-17-6 *)خیر/بله(کلید کنترل موتور مورد نیاز است؟  

 7 کلیدهای جدا کننده و کلیدهای زمین 

 1-7 )غیر قابل قطع زیر بار/ بارقابل قطع زیر(نوع  

 3-7 /...)کشویی/تیغه ای(نوع قطع  

 3-7 )هیچ/هر دو طرف/یک طرف(تیغه های زمین  

 4-7 تعداد قطب 

 IEC) (A( 7-5تحت شرایط /در شرایط پست(جریان نامی  

 6-7 )موثر-KA(جریان ایستادگی اسمی کوتاه مدت  

 7-7 )پیک-KA(جریان ایستادگی اسمی پیک  

 S( 7-8(مدت زمان اتصال کوتاه مدت  

 9-7 )موثر-KVA) (برای جدا کننده قابل قطع زیر بار(قدرت قطع  

 10-7 )موثر-A(ظرفیت قطع خازنی  

 Vµ( 7-11(حداکثر سطح ولتاژ تداخل رادیویی  

 S( 7-12(حداکثر زمان عملکرد  

 13-7 ) سطح دریادر شرایط اتمسفری و(سطح عایقی  

 1-13-7 سطح ولتاژ ایستادگی ضربه صاعقه 

 1-1-13-7 )پیک-KV(فاز به زمین  

 2-1-13-7 )پیک-KV(مابین فاصله جدا کننده  
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  -19-4ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 2-13-7 سطح ولتاژ ایستادگی یک دقیقه ای فرکانس صنعتی 

 1-2-13-7 )موثر-KV(فاز به زمین  

 2-2-13-7 )موثر-KV(مابین فاصله جدا کننده  

 14-7 )عملکرد موتوری/عملکرد دستی(نوع مکانیزم عملکرد  

 MM( 7-15(حداقل فاصله خزشی خارجی  

 8 ترانسفورماتور جریان 

 1-8 نوع 

 2-8 )پیک-KV(سطح ولتاژ ایستادگی در مقابل موج صاعقه  

 3-8 )موثر-KV(ه مدت یک دقیقه ولتاژ ایستادگی با فرکانس صنعتی ب 

 4-8 )موثر-A(جریان اسمی اولیه  

 A( 8-5(جریان اسمی ثانویه  

 6-8 )موثر-KA(جریان حرارتی کوتاه مدت اسمی  

 S( 8-7(مدت زمان تحمل جریان حرارتی  

 8-8 تعداد هسته های ثانویه 

 1-8-8 جهت اندازه گیری 

 2-8-8 جهت حفاظت 

 9-8 کالس دقت 

 1-9-8 جهت اندازه گیری 

 2-9-8 جهت حفاظت 

 10-8 توان اسمی 

 VA( 8-10-1(جهت اندازه گیری  

 VA( 8-10-2(جهت حفاظت  

 11-8 )1: 2به نسبت (تغییر نسبت تبدیل در ثانویه  

 1-11-8 )خیر/بلی(سیم پیچ اندازه گیری  

 2-11-8 )خیر/بلی(سیم پیچ حفاظت  

 12-8 )خیر/بلی) (1: 2به نسبت (ولیه تغییر نسبت تبدیل در ا 

)حداکثر افزایش درجه حرارت در جریان پیوسته حرارت نامی   )Co 8-13 

 9 ترانسفورماتور ولتاژ 

 1-9 نوع 

 2-9 )پیک-KV(سطح ولتاژ ایستادگی در مقابل موج صاعقه  

 3-9 )موثر-KV(ولتاژ ایستادگی با فرکانس صنعتی به مدت یک دقیقه  

 4-9 )موثر-KV(ولتاژ نامی اولیه  

 5-9 )موثر-V(ولتاژ نامی ثانویه  
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  -19-4ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 6-9 تعداد سیم پیچ های ثانویه 

 7-9 کالس دقت 

 VA( 9-8(توان اسمی  

 9-9 ضریب ولتاژ اسمی 

 1-9-9 در حالت دایم 

 2-9-9  ساعت8برای  

)افزایش درجه حرارت حد   )Co 9-10 

 10 شینه ها 

 1-10 شکل، ترکیب و آرایش 

 2-10 جنس/نوع 

)فاصله بین فازها   )m 10-3 

 4-10 )موثر-A(جریان نامی  

 5-10 )موثر-KA(اتصال کوتاه متقارن  

)طول مدت اتصال کوتاه   )s 10-6 

 7-10 حدود افزایش دما 

 11 )خیر/بله(گرمکن  
به کار بردن سیستم مکانیزم موتوری برای کلیدهای قدرت یا          ( عباراتـی کـه با عالمت ستاره مشخص شده اند در صورت کاربرد               *

 .تکمیل شود) حالت دیسپاچینگ توزیع

 .باشد) 20-4(اطالعات ارایه شده توسط فروشنده نیز  بایستی منطبق بر جدول 
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 )ارایه شده توسط فروشنده( مشخصات فنی تابلوها -20-4جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی
 1 سازنده 
 1-1 کشور 
 2-1 نام  
 3-1 سال ساخت 
 2 کد شناسایی 
 3 خصوصیات نصب و اجزای آن 
 1-3 فضای آزاد/ فضای بسته 
 2-3 /...)وقابل دسترسی از جل/کشویی(نوع تابلوی بسته فلزی  
 3-3 تعداد فازها 
 4-3 )موثر-KV(ولتاژ اسمی  
 5-3 )در سطح دریا و شرایط استاندارد جوی(سطح عایقی اسمی  
 1-5-3 )موثر-KV(ولتاژ ایستادگی در برابر ضربه صاعقه  
 2-5-3 )موثر-KV(ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه  
 6-3 جریان اسمی 
 1-6-3 ) ثرمو-A(شینه  
 2-6-3 )موثر-A(مدار فیدر ترانسفورماتور  
 3-6-3 )موثر-A(مدار فیدر خازنی  
 4-6-3 )موثر-A(مدار فیدر خروجی  
 7-3 )موثر-A(جریان ایستادگی کوتاه مدت اسمی  
)مدت زمان نامی اتصال کوتاه   )s 3-8- 
 3-9 (KA)پیک جریان ایستادگی اسمی  
 10-3 درجه حفاظتی 
 1-10-3 تابلو با درب بسته 
 2-10-3 بین خانه فشار ضعیف و خانه های فشارقوی 
 3-10-3 بین خانه های فشارقوی 
 11-3 جنس اسکلت نگهدارنده 
)ضخامت اسکلت نگهدارنده   )mm 3-12 
 13-3 جنس پوشش فلزی 
)ضخامت پوشش فلزی   )mm 3-14 
 15-3 رنگ  آمیزی 
 1-15-3 نوع زیرسازی 
 2-15-3 تعداد الیه های رنگ آمیزی 
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  -20-4ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

)ضخامت هر الیه رنگ آمیزی   )mµ 3-15-3 

 4-15-3 نوع پوشش هر الیه 

 5-15-3 /...)ترواستاتیکیرنگ آمیزی الک/با پیستوله (نحوه رنگ آمیزی  
 4 شینه ها 

 1-4 نوع 

 2-4 جنس 

 3-4 آرایش 

 4-4 فاصله بین فازها 

)شینه گرد   )m 4-4-1 

)شینه تخت   )m 4-4-2 

)حداقل فاصله از زمین   )m 4-5 

) درجه سانتیگراد 40مای محیط جریان اسمی عادی در سطح دریا و د  )A 4-6 

))   اگر گرد باشد قطر خارجی و ضخامت و اگر تخت باشد سطح مقطع          (انـدازه شینه ها       )mm 
)یا  )2mm 

4-7 

 8-4 توصیف مختصر روش محاسبه نیروی ناشی از اتصال کوتاه 

)رارتی ضریب انبساط ح  )Co1 4-9 

)وزن هر هادی   )mkg 4-10 

) درجه سانتیگراد 20مقاومت در   )kmΩ 4-11 

 12-4 جریان اسمی مجاز مداوم 

) درجه سانتیگراد 50در   )A 4-12-1 

 2-12-4 )موثر-A( درجه سانتیگراد 45در  

 3-12-4 )موثر-A( درجه سانتیگراد 35در  

 4-12-4 )موثر-A( درجه سانتبگراد 25در  

))  درجه سانتیگراد80دمای اولیه هادی (افزایش دما در طول اتصال کوتاه   )Co 4-13 
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   آزمون ها 4-8

 .بر روی تابلوهای فشار ضعیف آزمون های ذیل بایستی انجام گیرد

 (TYPE TESTS)  آزمون های نوعی-لفا

 IEC 60695مطابق با استاندارد ) روی تجهیز(مقاومت در برابر آتش و دمای غیر عادی شامل آزمایشهای سیم ملتهب  -1

 IEC 60707آزمون قابلیت اشتعال مطابق با استاندارد  -2

 IEC 60947-1آزمون احتراق سیم داغ مطابق با استاندارد  -3

 13، این آزمون برای موادی الزم است که در فاصله            IEC 60947-1کی مطابق با استاندارد     آزمون جرقه قوس الکتری    -4
 .میلیمتری از قسمت های جرقه زننده یا قسمت های برقدار قرار دارند

  IEC 60947-1آزمون درجه حفاظتی محفظه تجهیزات طبق استاندارد  -5

  IEC 60947-1آزمون ویژگی های مکانیکی ترمینال ها طبق استاندارد  -6

  IEC 60947ارزیابی کارآیی نمایش وضعیت کنتاکت اصلی کلید طبق استاندارد  -7

 IEC 60947آزمون کشش کانال، آزمون گشتاور و آزمون خمش کانال های فلزی طبق استاندارد  -8

 IEC60439-1افزایش دما طبق استاندارد  -9

  IEC 60439-1ارزیابی ویژگی های عایقی طبق استاندارد  -10

  IEC 60459-1ت استقامت اتصال کوتاه طبق استاندارد ارزیابی قدر -11

 IEC 60439-1ارزیابی تاثیر مدارات حفاظتی طبق استاندارد  -12

 IEC 60439-1ارزیابی فواصل هوایی و خزشی طبق استاندارد  -13

  IEC 60439-1ارزیابی عملکرد مکانیکی طبق استاندارد  -14

  IEC 60529ارزیابی درجه حفاظتی طبق استاندارد  -15

 IEC 60439-1طبق استاندارد ) EMC( های سازگاری الکترومغناطیسی آزمون -16

  IEC 60947-1ظرفیت های قطع و وصل طبق استاندارد  -17

 (ROUTINE TESTS)  آزمون های جاری-ب

  IEC60439-1نظارت تابلو شامل نظارت بر سیم کشی و در صورت لزوم آزمون عملکرد الکتریکی طبق استاندارد  -1

  IEC60439-1تاندارد آزمون عایقی طبق اس -2

 IEC 60439-1بررسی مقیاس های حفاظتی و پیوستگی الکتریکی مدار حفاظتی طبق استاندارد  -3

 IEC 60439-1ارزیابی مقاومت عایقی طبق استاندارد  -4

 .بر روی تابلوهای فشار متوسط آزمون های ذیل بایستی انجام گیرد -5
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 .نجام گیردبرروی تابلوهای فشار متوسط بایستی آزمون های ذیل ا

  آزمون های نوعی-الف

 IEC 60466آزمون های عایقی طبق استاندارد  -1

  IEC 30694آزمون های افزایش دما طبق استاندارد  -2

  IEC 60694اندازه گیری مقاومت مدار اصلی طبق استاندارد  -3

  IEC 60466 IEC 60694آزمون های جریان استقامت کوتاه مدت و پیک به ترتیب طبق استاندارد  -4

 IEC 60466رزیابی قابلیت های قطع و وصل طبق استاندارد ا -5

 IEC 60466آزمون های عملکرد مکانیکی طبق استاندارد  -6

  IEC 60529ارزیابی درجه حفاظتی طبق استاندارد  -7

 IEC 60466اندازه گیری جریان های نشتی طبق استاندارد  -8

 IEC 60466آزمون قدرت مکانیکی طبق استاندارد  -9

  IEC 60466قوس الکتریکی ناشی از خطای درونی طبق استاندارد آزمون تحت شرایط  -10

  IEC 60466آزمون پایداری حرارتی طبق استاندارد  -11

  IEC 60466آزمون رطوبت طبق استاندارد  -12

 IEC 60298آزمون استقامت فشار برای خانه های تابلو پر شده با گاز طبق استاندارد  -13

 IEC 60298 پر شده با گاز طبق استاندارد آزمون های سفتی گاز برای خانه های تابلوی -14

 IEC 60298آزمون مقاومت در برابر آب و هوا طبق استاندارد  -15

 IEC 60694استاندارد ) EMC(آزمون های سازگاری الکترومغناطیسی  -16

 IEC 60694آزمون های اضافی بر روی مدارات کمکی و کنترلی طبق استاندارد  -17

  آزمون های جاری-ب

 IEC 60466رکانس قدرت روی مدار اصلی طبق استاندارد آزمون های ولتاژ ف -1

 IEC 60466آزمون های عایقی برروی مدارات کمکی و کنترلی طبق استاندارد  -2

  IEC 60466اندازه گیری مقاومت مدار اصلی طبق استاندارد  -3

  IEC 60466آزمون های عملکرد مکانیکی طبق استاندارد  -4

 IEC 60466تیکی و هیدرولیکی طبق استاندارد آزمون های وسایل کمکی الکتریکی، پنوما -5

 .ارزیابی صحت سیم کشی از لحاظ تطابق با نقشه های مربوطه باشد -6

 اندازه گیری تخلیه جزیی -7

معیارهای مورد  . انـدازه گیـری تخلـیه جزیـی برای آشکار ساختن آسیب های احتمالی ناشی از فرآیند ساخت توصیه می گردد                     -8
 .وم انجام آزمون تخلیه جزیی به شرح ذیل می باشدبررسی برای تصمیم در مورد لز
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 .تجارب عملی در بهره برداری که شامل نتایج چنین آزمون هایی در طول یک دوره از تولید است -9

 .مقدار شدت میدان الکتریکی در ناحیه ای از عایق جامد که دارای باالترین شدت میدان است -10

 .عنوان عایق اصلینوع ماده عایقی مورد استفاده در تجهیزات به  -11

 IEC 60298آزمون های فشار خانه های تابلوی پر شده با گاز طبق استاندارد  -12

 IEC 60298آزمون های سفتی گاز خانه های تابلو پر شده با گاز طبق استاندارد  -13

  آزمون های الزم پس از نصب تابلو در محل -ج

ظور بررسی صحت عملکرد تابلو تحت آزمون های ذکر         تابلـوهای قـدرت و فـرمان بـا محفظه فلزی پس از نصب باید به من                 -1
 . قرار گیرندIEC 60298شده در استاندارد 

 اندازه گیری مشخصات گاز پس از پر کردن در محل -2

6در صورت استفاده از گاز      . مشخـصات گاز پر شده در خانه های تابلو باید مطابق با مشخصات ارایه شده توسط سازنده باشد                  -3

SFد  باید به استاندارIEC 60480مراجعه گردد . 

 IEC 60060-1 آزمون عایقی روی مدار اصلی طبق با استاندارد  -4

 بررسی های طرح و نما -5

 .تابلوهای قدرت و فرمان باید به منظور ارزیابی تطابق با مشخصات محصول خریداری شده، بررسی گردند -6

 

 آیین کار و روش های اجرایی 4-9

 نصب و راه اندازی تابلو 4-9-1

  نصب تابلو  4-9-1-1

تابلوهای تمام بسته برای جلوگیری     .  سانتیمتر انتخاب گردد   70داقل فاصله بین دیوار و تابلو و یا بین دو تابلوی مجاور باید برابر               ح
محوطه و اتاقک تابلو باید طوری باشد تا .  سانتیمتر از دو دیوار فاصله داشته باشند   5باید حداقل   ) زنگ زدگی (از خطـر فـساد تدریجـی        

 -Co5دمای محیطی که تابلو در آن قرار می گیرد باید باالتر از             . ری و یـا طوفان و سیل به آن آسیبی وارد نکند           آبهـای سـطحی جـا     
 . باشد، در غیر این صورت استفاده از گرمکن برقی توصیه می گردد

تابلوهای . رد و غبار محیط جلوگیری به عمل آید       تهویه محوطه استقرار تابلو باید به خوبی صورت گرفته تا از زنگ زدن و اثرات گ               
 .فشار متوسط ایستاده تمام بسته و انواع قابل دسترسی از جلو و کشویی باید به یکی از دو روش زیر نصب شوند

برای نصب این قبیل تابلوها برروی اتاقک کابل باید یک دهانه به شکل مستطیل متناسب با :  نـصب بـرروی اتاقـک کابل      -الـف 
 سانتیمتر کمتر از عرض 20طول دهانه مورد نظر باید. د کـف تابلـو در سـقف اتاقـک مـزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب شود       ابعـا 
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لبه دهانه باید با آهن نبشی چهار       .  سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوطه در نظر گرفته شود          20مجمـوعه تابلـو باشد و عرض آن نیز          
 .هار گرددسانتیمتر در چهار سانتیمتر م

 سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو و 20طول کانال مورد نظر که تابلو برروی آن استقرار می یابد باید :  نصب برروی کانال-ب
این کانال باید به منظور    .  سانتیمتر باشد  120عمق کانال نیز باید     .  سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوطه باشد       20عـرض آن نیـز باید       

 . خروج کابل ها به کانال کابل کشی ها مرتبط باشد و لبه دهانه ها باید با آهن نبشی چهار سانتیمتر در چهار سانتیمتر مهار گرددورود و 

در مورد تابلوهای فشارضعیف ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت مانند تابلوهای فشارمتوسط به دو روش قبل                     
 .  سانتیمتر در نظر گرفته شود80ت نصب روی کانال، عمق کانال باید تنها در صور. عمل می شود

 سانتیمتر از کف تمام شده خیابان       25 الی   20تابلوهایـی که در محوطه باز نصب می گردند باید بر روی سکوی بتونی یا آجری که                  
 الی  20 بود، باید دارای دیواره ای به قطر         سکوی یاد شده که از نوع توخالی خواهد       . یـا محـوطه مربوطه ارتفاع داشته باشد نصب شوند         

 . سانتیمتر باالتر از کف مزبور ادامه یابد25 الی 20 سانتیمتر باشد و از نیم متر پایین تر از کف تمام شده محوطه شروع و تا 25

تر از بدنه تابلو بوده و  سانتیمتر بزرگ10ساخته خواهدشد، باید از هر چهار طرف حداقل ) پخ(لبه خارجی سکو که به صورت نیم گرد 
 . سانتیمتر از بدنه تابلو فاصله داشته باشد5لبه داخلی آن حداقل 

بـرای نـصب تابلو روی سکوی بتونی در نواحی مرطوب، ابتدا بایستی کالفی از نبشی آهنی آماده گردد و سپس تابلو به آن پیچ و                          
 .مهره شود تا تابلو با کف بتونی تماس مستقیم نداشته باشد

نصب تابلو باید در آخرین مرحله از عملیات ساختمانی پست صورت گیرد و فقط              . بلـو همـواره بایـد در حالـت قـایم جابجا گردد            تا
قاب فلزی لبه کانال ها و صفحات روی بتون کف دقیقا باید هم تراز بوده و                . پوشـش نهایـی کف می تواند بعد از نصب تابلو انجام شود            

 . میلیمتر باشد2متر از ناصافی آن در تمام طول قاب ک

در صـورتی کـه تابلـو به صورت سلول های جداگانه باشد، استقرار سلول ها باید از دورترین تابلو نسبت به درب ورودی پست آغاز                          
 .هر سلول بعد از قرار گرفتن برروی چهارچوب فلزی، باید به کمک شاغول و تراز تنظیم گردد. شود

اتصال مدارهای ثانویه اندازه گیری، فرمان و هشدار و غیره باید طبق نقشه های سازنده با                کلـیه سـیم کـشی هـای داخلـی تابلـو و              
 .  ولت انجام گیرد1000 میلیمتر مربع و ولتاژهای عایقی حداقل 5/2استفاده از سیم مسی مفتولی تک ال با سطح مقطع 

 مرتبه باز و بسته کردن      30این کار باید با حدود      . ندکلـیدهای چاقویـی باید از نظر قدرت مکانیکی به دقت مورد بازرسی قرار گیر              
در خاتمه مدارها و سلول ها      . چاقـوی کلیدها صورت گیرد تا ارتباط بین کنتاکت ها و گیره های درگیر شونده به طور کامل حاصل گردد                   

 . باید شماره گذاری شوند

 

 آزمون راه اندازی تابلو 4-9-1-2

گیـرند کلـیه تجهیـزات داخل سلول ها از قبیل کلیدها، مکانیزم  های عمل کننده،                 قـبل از ایـنکه تابلـوهای بـرق تحـت بـار قـرار                
ترانـسفورماتورهای انـدازه گیـری و غیـره بایـد بازرسی و آزمایش شوند و کلیه سیم بندی ها و مدارهای الکتریکی مطابق دیاگرام های                          

انجام آزمون های جاری در محل مصرف در        . ه قرار گیرند  سـازنده بازرسـی شـوند و اسـتحکام اتـصال سیم ها به ترمینال ها مورد معاین                 
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در غیر این صورت چنانچه تابلو به صورت . صورتی ضروری است که عمل مونتاژ و نصب قطعات آن در محل پست انجام گرفته باشد               
این فصل آمده   ) 8-4(آزمون های جاری تابلوها در بند       . یکـپارچه بـه محل مصرف حمل شده باشد تاییدیه آزمون کارخانه کافی است             

 .است

 

 تعمیر و نگهداری تابلو 4-9-2

 اقدامات حفاظتی و عایقی قبل از عملیات تعمیر و نگهداری 4-9-2-1

 . قبل و بعد از بی برق شدن با یک نمایشگر ولتاژ مناسب باید ولتاژ قرائت شود-

 .فته و نقطه ایزوله شده مشخص باشد قرار گرOFF عملیات قطع را انجام می دهد باید نشانگر روی 1 هنگامی که کلید جدا کننده-

 . قبل از حصول اطمینان از بی برق شدن، تخلیه و زمین شدن هادی مورد نظر از تعمیر آن خودداری گردد-

 . از برقدار شدن تصادفی تجهیزات جلوگیری گردد-

ه مدارات کنترل کلیدها، ایتنرالک ها و       همواره بایستی احتمال دوباره برقدار شدن مدار اصلی و یا کمکی را مد نظر قرار داده و ب                    -
 . جداسازی قطعات اعتماد ننمود

 تجهیزات تابلو از قبیل هشدار دهنده ها، ایتنرالک ها، مدارات، گرمکن ها، روشنایی و منابع باتری دارای منابع تغذیه متفاوت                         -
لی و هنگامی که کلید جدا کننده حالت خاموش و          لذا همواره هنگام بی برق کردن مدار اص      .  می باشند که با خط اصلی فرق می کنند      

. جهت جلوگیری از وقوع اشتباه باید پیام های هشداردهنده مناسب نصب گردد          .  قطع را نشان می دهد، تمامی خطوط بی برق نیستند       
 .  نموددر ضمن باید از برقدار شدن معکوس ترانسفورماتور ولتاژ و یا باز شدن ثانویه ترانسفورماتور جریان جلوگیری

 2 تمام سطوحی که در تابلوهای شامل هادی های برقدار می باشند در حالت عادی باید قابل دسترسی نبوده و دریچه های حفاظتی                    -
 . بسته باشند

 .  رله ها به دلیل جلوگیری از برقدار شدن اتفاقی نباید در مدارات کنترل عایقی از قبیل ایتنرالک ها و کلیدها به کار روند-

 .  رعایت نکات به شرح زیر در مورد زمین کردن با سیم ضروری است3 صورت عدم وجود کلید زمین در-

 . تمامی فازها زمین گردند حتی اگر کار روی فاز دیگری صورت می گیرد-

 قـبل از وصل کردن سیم زمین به فاز ابتدا سیم زمین به سیستم زمین وصل شده و پس از اینکه از صحت اتصال و محکم                   -
 .ودن آن اطمینان حاصل شد آن را به فاز متصل نمودب

 . بعد از انجام کار سیم زمین ابتدا از هادی فاز جدا شده و سپس از سیستم زمین جدا گردد-

                                                                                                                                                                           
1 - Disconnector 
2 - Shutter 
3 - Earthing Switch 
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 سـیم زمـین بـه هیچ عنوان نباید برای سلول ها یا قسمت هایی که در معرض هادی های برقدار فشار متوسط هستند به کار                           -
 . رود

 لودگیجلوگیری از آ 4-9-2-2

لذا در  . به تجهیزات برقی باعث عدم کارکرد صحیح و به وجود آمدن خطا می شود             ... ورود بخـار، گـرد و خـاک، جانوران موذی و            
پس از اتمام کار باید . طول مدت تعمیر و نگهداری و یا موقع بازرسی برای جلوگیری از موارد ذکر شده اقدامات الزم باید صورت گیرد     

 . گرفته و از قفل بودن درب تابلوها اطمینان حاصل شودبازرسی نهایی صورت

 

 انرژی ذخیره شده خازنی 4-9-2-3

متصل هستند لذا باید از نبودن ولتاژ بر روی تجهیزات ناشی از            ...) کابل ها، خازن ها و      (تجهیـزات الکتریکی به ظرفیت های خازنی        
 .بار خازنی مطمئن بود

 

 دوره های تعمیر و نگهداری 4-9-2-4

ط کاری، محیطی، امکانات پرسنلی و ابزار آالت در مورد هر تاسیسات به راحتی در این مورد نمی توان نظر داد                     بـه علت تنوع شرای    
این تکرار به عوامل زیادی از جمله       . ولـی کارخانـه سـازنده در این مورد باید حداقل تکرار دوره نگهداری برای وسیله را مشخص کند                  

برای وسایلی که به صورت مرتب در حال کار می باشند با توجه . ع کار وسیله وابسته استشرایطی که وسیله تحت آن کار می کند و نو
فاصله بین دو نگهداری به تعداد عملکرد       . که به طور منظم تکرار می شود نیاز می باشد         ) روتین(بـه نوع آنها، به یک نگهداری معمولی         

 .  داردوسیله در زمان های مشخص و نیز توصیه کارخانه سازنده بستگی

 

 پاکیزگی  4-9-2-5

قبل از برداشتن پوشش ها و بازکردن درب ها         . بـرای عملکـرد صحیح تجهیزات، پاکیزگی و تهویه طبیعی یا اجباری ضروری است             
برای تمیز کردن داخل تابلوها وسیله مکشی       . بـرای جلوگیری از ورود گرد و غبار و یا شل شدن قطعات باید احتیاط الزم به عمل آید                  

برای تمیز کردن قطعات روغنی باید از پارچه جیر و یا ابر            . در هـر مـرحله از نظافـت، وسـایل بایـد بـی برق باشند               . دتوصـیه مـی شـو     
پارچه های به کار رفته باید بدون پرز و از لحاظ . پالسـتیکی نو استفاده شده و به هیچ عنوان از تکه پارچه های کتان نباید استفاده شود   

 .شیمیایی تمیز باشند

همچنین مواد آتش زا و یا سمی       .  مواد حالل برای تمیز کردن استفاده می گردد باید دقت شود تا برای تجهیزات مضر نباشد                اگـر از  
در طول مدت تمیز کردن باید دقت شود که بدون دلیل درب ها باز نمانده و بعد از                  . نیـز بـه هـیچ عـنوان نباید مورد استفاده قرار گیرد            
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همچنین بایستی در طول مدت مذکور مراقبت الزم از         . ز لحاظ ایمنی، مرتب و ایتنرالک ها کنترل شوند        انجـام کـار درب هـا بـسته و ا          
 .برچسب ها و عالیم نصب شده صورت گیرد تا خللی در وضعیت آنها ایجاد نشود

 

 عالمتگذاری پوشش ها و اتصاالت 4-9-2-6

 همچنین اتصاالت باز شده یا ایجاد شده موقت که          .تمـام پوشـش هـا و خروجی کابل ها باید قبل از جابجایی عالمت گذاری شوند                
 .برای آزمایش در نظر گرفته شده اند باید به دقت مشخص گردند تا بعد از انجام عملیات به صورت اول درآیند

 

 چگونگی اتصاالت 4-9-2-7

عد از وقوع اختالل،    ب. صـحت اتصاالت و سالم بودن آنها باید به طور مرتب بازرسی شده و به هر گونه نشانه اضافه دما دقت شود                     
پـیچ و مهـر ه هـا، پین ها و قفل ها و تمام وسایلی که از آنها جریان عبور می کند همچنین اتصاالت زمین باید بررسی شده و در صورت              

به محکم بودن یک پیچ نباید اکتفا شود زیرا ممکن است به علت درازی پیچ و . تغییـر وضـعیت، دوباره به صورت اول برگردانده شوند    
 . با یک آزمایش با ولتاژ حدود میلی ولت بایستی اتصاالت ناسالم مشخص گردند. یا گیر کردن در سوراخ کور مدتی بعد شل شود

. اتـصاالت قابـل حـرکت مـدار قـدرت مـثل دوشاخه ها باید از لحاظ عملکرد، پاکیزگی و هر گونه نشانه اضافه دما بازرسی گردند                          
 .ز باید از لحاظ ساییدگی و قابلیت انعطاف بازرسی شده و در صورت لزوم تعویض گردنداتصاالت قابل انعطاف بافته شده نی

 

 ایمنی پیوستگی زمین و نگهداری آن 4-9-2-8

در . اتصاالت مکانیکی و پیچ و مهره ها در محل اتصال باید سالم باشند            . تمـام اجـزای فلـزی بایـد مطابق با استاندارد زمین شوند            
 . تا پیچ و مهره ها و ایتنرالک های مرتبط به خوبی عمل کنندطول مدت نگهداری باید توجه شود

 

 دریچه های حفاظتی، وسایل قفل کننده 4-9-2-9

پیچ و مهره ها باید کامال محکم شده        . عملکـرد صحیح مجموعه های مکانیکی باید پس از هر دوره تعمیر و نگهداری بازرسی شود               
ردی که در توصیه های سازنده آمده است، یاتاقان ها، شفت ها و سایر              به جز موا  . و قـسمت هـای متحـرک بـه طور آزادانه حرکت کنند            

 .قسمت های متحرک باید به به صورت مناسب روغن کاری شوند

 

 اینترالک ها 4-9-2-10

احتـیاط الزم بـرای جلوگیـری از بـروز خطر برای دستگاه و اشخاص بایستی هنگام آزمایش اینترالک اندیشیده شود تا از حوادث               
 . گرددناخواسته جلوگیری
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  نگهداری سیستم اینترالک-الف

همواره دفترچه نصب و . شـخص مـسئول نگهـداری بایـد ماهیت و هدف استفاده از اینترالک و تجربه کار مربوطه را داشته باشد                  
رالک نکات به هنگام نصب، تعمیر و یا بازرسی اینت. راه اندازی و نگهداری کارخانه به عنوان مرجع باید در دسترس بهره بردار قرار گیرد         

 .شرح ذیل باید مد نظر قرار گیرد

 .  پیچ ها، اهرم ها، فنرها، کشوها، قفل و بست ها باید تمیز شده و به منظور عملکرد صحیح به حد کافی روغن کاری شوند-

 . هر نشانه ای از پوسیدگی به دقت بررسی و در صورت لزوم قطعه تعویض گردد-

 .باید بازرسی گردد... هره ها، پیچ تنظیم، پین ها و  تمام اجزای ثابت مانند پیچ و م-

 . مدارات سیم بندی و ترمینال ها کنترل و قسمت های معیوب تعویض و یا تعمیر شود-

 . آزمون مقاومت عایقی روی مدارات کنترل صورت گیرد-
  آزمایش نحوه عملکرد سیستم اینترالک-ب

این آزمایش ها   بایستی هم در جهت عملکرد و هم در             . ایتنرالک ها باید بررسی گردد    بعد از بی باری شینه ها و فیدرها عملکرد تمام           
 .جهت عدم عملکرد اینترالک ترتیب داده شود تا هم از کار صحیح سیستم و هم از رفع خطر در مواقع لزوم اطمینان حاصل گردد

 

 )با یا بدون فیوز(کلیدهای جدا کننده  4-9-2-11

با . اطمینان حاصل گردد) ورودی و خروجی(لوها باید از بی برق شدن مدارات کمکی و اصلی           قـبل از انجـام هـر عملـی برروی تاب          
 . توجه به تنوع طرح های کارخانجات مختلف نکات زیر در خصوص نگهداری و بازرسی کلیدهای جداکننده حایز اهمیت است

  تنظیم فواصل هادی ها و کنتاکت ها -

 .ام قطب ها توسط آزمون عایقی آزمایش شوندهنگام بازرسی باید فواصل عایق های تم

  عملکرد مکانیکی-

صحیح عمل ) وضعیت کلید(مکانیـزم عملکـرد بایـد بـی عیب بوده و اینترالک ها و قفل ها کنترل شوند و نشانگر محل کنتاکت ها                        
 .کند

  کنتاکت اصلی و کمکی-

اضافه دما  . فه دما بررسی و در صورت نیاز تعویض گردند        و اضا ) مطابق دستورات کارخانه  (ایـن قـسمت ها باید از لحاظ فرسودگی          
 .ایجاد شود... ممکن است بر اثر بدی تهویه، اضافه بار، شل بودن اتصاالت، کافی نبودن نیروی کنتاکت ها و 

ننده، سرویس نمودن کلیدهای جدا ک    . در صـورت سـوختن فیوز، قطع اتوماتیک کلید جدا کننده قابل قطع زیربار باید کنترل گردد                
 .تیغه های زمین و کلیدهای قابل قطع زیر بار و همچنین مکانیزم آنها حداقل هر سه سال یکبار الزم است
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 کلیدهای قدرت 4-9-2-12

 .قبل از هر اقدامی توصیه های زیر باید مد نظر قرار گیرد هنگام تعمیر و نگهداری کلیدهای قدرت

 .د باید ابتدا منبع تغذیه موتور جدا شود برای کلیدهایی که با موتور یا سولونویید شارژ می شون-

 برای کلیدهایی که با فنر کار می کنند فنر باید دشارژ شده و در صورت استفاده از موتور برای شارژ فنر، منبع تغذیه آن باید قطع                      -
 .گردد

 . فیوزها در مدارات کنترل باید از محل خود خارج شوند-

رق بودن آنها اطمینان    بگردیده و فیوزها در مدارات اصلی و کمکی برداشته شوند و از بی               قـبل از شروع به کار کلیدها باید قطع           -
همچنین استفاده از نمایشگر ولتاژ نیز      . بایـد تـوجه نمـود کـه هیچ آتشی یا دودی در نزدیکی روغن وجود نداشته باشد                 . حاصـل شـود   
 .دار باید بسته و قفل شودهر پوشش دریچه حفاظتی برقدار یا دارای کنتاکت برق. توصیه می شود

  صحت عملکرد-الف

بـرای حـصول اطمیـنان از این امر باید در فواصل زمانی مشخص این کلیدها باز و بسته شوند و برای قطع بهتر است از رله های                            
 . حفاظتی مربوط به کلید مورد نظر استفاده شود

  بازرسی ظاهری-ب

 از اضافه دما و هر صدای ناشی از شارژ شدن و یا صدای ناشی از شل بودن               فساد تدریجی، نشت روغن، هر بوی غیرمعمول ناشی       
در صورت وجود وضعیت نامعمول در عایق های بیرونی، مکانیزم قطع، دریچه حفاظتی، اتصال              . قطعـات بایـد مـورد بازرسی قرار گیرد        

 .ی کنتاکت ها با هم باز و بسته گردندزمین و سایر قسمت های قابل دید باید مورد بازرسی قرار گرفته و دقت شود که تمام
  پیاده کردن اجزای داخلی به منظور بازرسی-ج

 .در عملیات نگهداری و بازرسی اجزای داخلی کلیدهای قدرت باید نکات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد

 .هر انقباض و فسادی در این قسمت باید بازرسی گردد:  تابلو و محفظه کلید قدرت-

در این قسمت باید هر نشانه ای از تغییر رنگ و وضعیت، بازرسی و قطعه در صورت نیاز تعویض گردد و                       :  قوس اصلی  کنتاکت   -
لوالی کنتاکت باید از لحاظ نشانه های افزایش دما،         .  همچنین فنر برگرداننده کنتاکت و نیروی الزمه برای این کار بازرسی شود             

تغییر رنگ جزیی یا سوختگی کنتاکت های مس یا         .د و در صورت نیاز تعویض گردد       جرقه و یا خراب شدن مورد آزمایش قرار گیر         
مقدار ماده  )  سنگ سمباده نباید استفاده شود    (آلیاژ زیان آور نیست ولی می توان با یک کاغذ سمباده مناسب کنتاکت ها را تمیز نمود                

به گونه ای باشد که نیروی فنر بین سطح کنتاکت ها کم           برده شده از سطح کنتاکت باید مطابق حداقل توصیه کارخانه بوده و نیز                
با توجه به اینکه نقاط تحت فشار به طور معمول جریان نامی را حمل می کنند باید نسبت به این سطح تماس، دقت بیشتری                        .  نشود

 .ا به تمیز کردن نیاز ندارندعلیرغم رنگ سیاه کنتاکت های نقره، این کنتاکت ه. شده و هر گونه چاله یا برجستگی از آن زدوده شود

الزم به ذکر   .  این قسمت باید بازرسی و تمیز شده و در صورت نیاز تعویض گردد            :   وسایل کنترل جرقه و دیواره های محوطه جرقه       -
در مورد صحت   .  است که این قسمت به طور معمول فشرده ساخته می شود به طوری که بدون ساییدگی نمی توان آن را تمیز نمود                    

 .کرد و تنظیم سایر قسمت ها باید به توصیه های کارخانه مراجعه کردعمل
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 .در طول بازرسی و آزمایش مکانیزم باید دقت شود که قسمت های متحرک آسیب نبینند:  مکانیزم-

باید دقت شود که سطوح کشویی و . ایـن قـسمت بایـد تمیـز و آزمایش شده و قطعات فرسوده نیز تعویض گردد        : 1مکانیـزم قطـع   
 .متحرک در مکانیزم قطع از روغن پاک شده و روغن کاری به مقدار خیلی کم و با توجه به توصیه های کارخانه صورت گیرد

همچنین باید  . ایـن قـسمت نیـز بایـد تمیز و آزمایش شود و در صورت نیاز قسمت های فرسوده تعویض گردند                    : 2مکانیـزم بـستن   
در کلیدهای قدرتی   . جزییات مکانیکی این بخش باید مورد بازرسی قرار گیرد        . ودقـسمت هـای الزم روغن کاری و اضافات آن پاک ش           

اگر فنر با موتور شارژ می شود باید  . که با فنر بسته می شوند، فنر، گیره، چرخ دنده ها باید بازرسی گردند تا شکسته و خورده شده نباشند                   
 . موتور و اتصاالت آن بررسی شوند

کنتاکت های کمکی باید تمیز و سالم نگه داشته شوند زیرا عملکرد سایر                :   ها و وسایل نمایشگر     کنتاکت کمکی و اینترالک     -
کنتاکت ها باید بازرسی و تمیز شده و در        .  به درست عمل کردن وسایل این قسمت بستگی دارد         )  از جمله لوازم حفاظتی   (قسمت ها  

مان عملکرد کنتاکت های کمکی نسبت به کنتاکت های کلید         ز.  صورت نیاز تعویض گردند و نیروی بین کنتاکت ها تصحیح گردد           
 به صورت مکانیکی یا چراغ راهنما توسط        (OFF-ON)همچنین باید وضعیت قطع و وصل       .  قدرت نیز باید بررسی و تصحیح شود      

مورد زمین کردن به خصوص در (اینترالک و وسایل قفل کننده باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد           .  وسایل نمایشگر بازرسی شود   
 .و در صورت لزوم روغن کاری شوند) و آزمون ها

عملکرد و مکانیزم آنها باید بعد از خروج کلید قدرت و پس از بازگرداندن آنها به سرعت بازرسی و                      :   ایمنی دریچه های حفاظتی   -
 .آزمایش گردد

وسایل کمکی به حالت اولیه و برقدار نمودن مدار          آزمون مقاومت عایقی باید قبل از برگرداندن کلید قدرت و             :   رسیدگی نهایی  -
 .صورت گیرد

  نگهداری بعد از وقوع خطا در پست-د

 . با توجه به نقش کلید قدرت بعد از وقوع خطا در پست باید نکات به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد

نه نشانه ای از ترک، شکاف، سوختگی و یا         عایق ها و سایر قسمت های در معرض بخار فلز باید تمیز شده و هر گو               :   تمیز کردن  -
 .سایر خسارات مورد رسیدگی قرار گیرد

کنتاکت ها باید از لحاظ سوختگی و از بین رفتگی بازرسی شده و در صورت لزوم تعمیر یا                     :   کنتاکت ها و وسایل کنترل جرقه      -
ا ظاهر می شود الزم است تا قسمت کنترل         برای خارج کردن ته نشست فلزی که به طور معمول بعد از وقوع خط               .  تعویض گردند 

 .جرقه خارج و بازرسی گردد

 .مکانیزم عملکرد باید آزمایش گردد:  مکانیزم-

وضعیت ظاهری و مکانیکی کلید قدرت بعد از وقوع خطا در پست باید بازرسی               :   بازرسی عمومی از وضعیت ظاهری و مکانیکی          -
 .گردد

                                                                                                                                                                           
1 - Tripping Mechanism 
2 - Closing Mechanism 
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 کلید قدرت روغنی 4-9-2-13

 .برای کلیدهای قدرت روغنی کاربرد دارد)12-2-9-4(مطالب ذکر شده در بنداین مطالب عالوه بر 
  خروجی های گاز-الف

در نقاطی که بین قسمت     . خروجـی  هـای گـاز و روغن باید مورد بررسی قرار گرفته تا مسیر عبور روغن و گازهای موجود باز باشد                      
ت به طور کامل اطمینان حاصل گردد و در هیچ وضعیتی منافذ            ثابـت و متحـرک لـوازم اتـصال وجـود دارد باید از صحت این اتصاال                

 . خروجی آنها نباید از مقدار طراحی شده بزرگتر باشد
  مکانیزم ها-ب

 .در حالت جابجایی مخزن روغن یا خالی بودن آن هیچ گونه باز و بسته شدن کنترل نشده ای نباید صورت گیرد
  عایق روغن-ج

گهداری باید آزمایش شده تا شرایط الزم را داشته باشد و در صورت غیر استاندارد بودن با روغن         مقـداری از روغـن در دوره های ن        
داخل مخزن و قسمت های غوطه ور شده آن . سطح روغن باید تا محلی که کارخانه سازنده مشخص کرده، باشد. مناسب تعویض گردد  

 مخزن و سطح کنتاکت ها و عایق ها باید از رطوبت و آلودگی به طور .باید قبل از پر کردن مخزن روغن کلید با روغن تمیز شسته شود  
بعد از پر شدن مخزن، . بـرای جلوگیری از بوجود آمدن حباب در روغن بهتر است که مخزن روغن از ته، پر شود          . کامـل پـاک باشـند     

 .تفاده گرددنباید از روغن داغ برای پر کردن مخزن اس. قبل از بکار گرفتن کلید باید مدتی صبر نمود
  نگهداری بعد از وقوع خطا در پست-د

 .پس از وقوع خطا در پست با توجه به تاخیر پراکندگی گازهای شعله زا باید نکات به شرح ذیل رعایت گردد

 .باید روغن تعویض شود...) ذرات کربن معلق و ( در صورت بد رنگ شدن روغن و یا مشاهده آلودگی زیاد -

 .اید مورد بررسی قرار گیرند تا از محکم و سالم بودن آنها اطمینان حاصل گردد اتصاالت و قفل ها ب-

کلـیدهای روغنی هر سه سال یکبار با توجه به کیفیت طرح، تعداد دفعات عملکرد و سطح اتصال کوتاه در محل نصب، باید تحت             
 .  سال به طول انجامد5هر صورت نباید بیش از این دوره زمانی ممکن است برحسب ضرورت تغییر یابد اما در . سرویس قرار  گیرند

 

 6SFکلید قدرت  4-9-2-14

در این حالت محصوالت سمی ناشی از جرقه که در داخل پست آزاد                .  بندرت حادثه ای در تابلو باعث نشت مواد مضر می گردد          
 .مد نظر قرار دهندپرسنلی که با این وسایل در ارتباط هستند توصیه های زیر را باید . می شوند ایجاد خطر می نمایند

 . در صورت استشمام بوی نامطبوع باید درب های محوطه در تماس با کلید قدرت به منظور تهویه باز گردد-

 . در صورت پراکنده شدن محصوالت خطرناک باید از تردد در محوطه خودداری شود-

مواد چسبنده جابجا شده    .  و و اطراف آن را تمیز کرد       پس از تهویه منطقه می توان برای خارج کردن وسیله خراب اقدام نمود و تابل              -
لذا الزم است که از عینک و دستکش و ماسک با فیلتر مناسب     .  ممکن است اثرات تحریک کننده برروی پوست و چشم داشته باشد          

 .استفاده نموده و بعد از استفاده نیز فیلتر تعویض شده، دستکش، عینک و ماسک کامال شسته شود



 تابلوهای فشار متوسط و ضعیف-فصل چهارم 

 

181

 هر سه سال یکبار با توجه به کیفیت طرح کلید، تعداد دفعات عملکرد و سطح اتصال کوتاه در محل نصب                     6SFت  کلـیدهای قـدر   
 سال به طول    5این دوره زمانی ممکن است برحسب ضرورت تغییر یابد اما در هر صورت نباید بیش از                 . باید تحت سرویس قرار  گیرند     

 . انجامد

 کلیدهای قدرت خال 4-9-2-15

ـ        با توجه به اینکه کلیدهای     . برای کلیدهای قدرت خال کاربرد دارد     ) 12-2-9-4(ر مطالـب ذکر شده در بند      ایـن مطالـب عـالوه ب
انجام اندازه گیری فرسایش کنتاکت ها . قدرت خال به صورت محفظه بسته می باشند، تعمیر و نگهداری داخلی آن را نمی توان انجام داد       

 .نده توصیه کرده است باید صورت گیردو صحت عملکرد آنها توسط روشی که کارخانه ساز

 

 فیوزها 4-9-2-16

اضافه دما ممکن است ناشی از انتخاب . جافـیوزها بایـد بـه طـور کامـل بازرسـی شـده و مقادیـر نامی و اضافه دما بازرسی گردد                   
 نامی در آن محل در صورت خراب بودن فیوز باید یک فیوز با همان مقادیر. نامناسـب فیوز، اضافه بار فیدر و شل بودن اتصاالت باشد  

کنتاکت ها باید به دقت تنظیم شده  .روی کنتاکت ها نباید گریس به کار رود       . کنتاکت و بدنه فیوزها باید به دقت تمیز گردند        . قـرار گیرد  
 . کنتاکت ها باید حداقل سالی یکبار بازرسی گردند. و از باز و بسته شدن آسان آنها اطمینان حاصل شود

 

 ترانسفورماتور جریان 4-9-2-17

در صورتی که   . قـبل از اقـدام بـه عملـیات تعمیر و نگهداری باید از بی برقی ترانسفورماتور و دشارژ بودن آن اطمینان حاصل کرد                       
اولـیه ترانـسفورماتور روی بـار و ثانـویه آن باز شود حالت خطرناکی ایجاد می گردد و الزم است که برای آزمایش، هر نوع اتصالی به                            

ترانسفورماتور جریان به طور معمول در داخل تابلو قرار داشته، غیر قابل دسترس بوده و در مقابل                 . م گردد درسـتی برداشـته و یا محک      
لذا انجام آزمون مقاومت عایقی و آزمون       . آزمایش الکتریکی وضعیت آن را مشخص می سازد       . صـدمات مکانیکـی محافظـت مـی شود        
 . اتصال سیم پیچی ثانویه ضروری است

 تاژترانسفورماتور ول 4-9-2-18

باید . قـبل از انجـام عملـیات تعمیـر و نگهداری، ترانسفورماتور ولتاژ باید زمین گردیده و از بی برقی و دشارژ بودن آن مطمئن شد                 
عالوه بر نکات ذکر شده در مورد ترانسفورماتور . دقت گردد تا به طور سهوی ترانسفورماتور از طریق پسخورد طرف ثانویه برقدار نشود

 .ا باید تمیز شده و از لحاظ آسیب دیدگی مورد بررسی قرار گیرندجریان، عایق ه

عملکـرد صحیح دریچه های ایمنی باید بازرسی شده و در صورت به کار رفتن فیوزهای حفاظتی و مقاومت محدوده کننده جریان                      
 . باید از نقطه نظر اتصال داشتن و سالم بودن کنترل گردند
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 تهویه  4-9-2-19

 .ده و اطمینان حاصل شود که جریان هوا از هیچ راهی مسدود نمی گرددوسایل تهویه باید بررسی ش

 

 تجهیزات گرمازا و روشنایی 4-9-2-20

ایـن لـوازم مشتمل بر چراغ روشنایی داخل تابلو، عملکرد کلید فشاری متصل به درب، گرمکن داخل تابلو و ترموستات و کلید آن                        
 .دقت بازرسی شده و مورد معاینه قرار گیرنددر هنگام نصب و پس از دوره های تعمیر و نگهداری باید به 

 

 ابزار آزمایش ها 4-9-2-21

 .ابزار آزمایش ها باید در دوره های منظم بازرسی شوند

 

 اتمام تعمیر و نگهداری 4-9-2-22

مطمئن ... همچنین باید از شل نبودن قطعات، سیم های اضافی و           . تجهیـزات بایـد عملکـرد صحیح داشته و به دقت تنظیم شوند            
ها، وسایل اندازه گیری، رله ها باید به صورت کامال ایمن در جای خود مستقر بوده و در صورت بازماندن درب دستگاه                      تمام پوشش   . بود

 . حفاظت بیشتری از آنها به عمل آید

 

 تهیه کارت مشخصه 4-9-2-23

 .توصیه می شود کارت مشخصه ای که حداقل دارای مشخصات زیر باشد تهیه گردد

  تجهیزات نصب شده مشخصه های سازنده شامل جزییات-

  توصیه های کارخانه سازنده شامل حداکثر فواصل زمانی بین تعمیرات و نگهداری -

  فهرست قطعات به تفکیک-

  جزییات مقادیر نامی فیوزها و پایه فیوز و تنظیم رله ها-

  جزییات نگهداری عملکرد و وضعیت موجود-

 .آمده است) 21-4(مونه ای از کارت مشخصه در جدول ن. در ضمن هر خطایی در سیستم باید ثبت و بررسی گردد
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  کارت مشخصه تعمیر و نگهداری تابلو-21-4جدول 

 :نام تابلو

 :سازنده :نوع :شماره سریال
 :تاریخ نصب :شخص مسئول

 :شماره دستور کار :صادر شده توسط :تاریخ

 اقدامات انجام شده مالحظات
وضعیت فعلی یا 
 نتیجه آزمایش

 جزییات

 وضعیت رنگ /پاکیزگی   

 وضعیت اتصاالت   

 جا فیوزها   

 کنتاکت های ثابت   

 کنتاکت های متحرک   

شـمش ها و کلیه سرکابل های متصل به            
 آنها

 مقره ها   

 مدارهای قطع کننده   

 اتصاالت زمین   

 وسایل اندازه گیری   

سـیم کـشی تابلـو بـا توجه به نقشه های               
 موجود

 مکانیزم عملکرد   

 کلید کمکی   

 توصیه برای بازدید بعدی   
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1-  2-  3-  4-  
 فصل پنجم -5

 تجهیزات کلیدزنی

 مقدمه
هـدف از کلیدزنـی در یـک پـست قطع و وصل بار، ترانسفورماتور، خازن جبران ساز و خطوط ورودی و یا فیدرهای خروجی پست                          

بـه همین منظور در پست ها از کلیدهای قدرت جهت قطع و وصل جریان های نامی و قطع جریان های خطا و اتصال کوتاه     . مـی باشـد   
از سکسیونرها جهت قطع ولتاژ و از فیوز کات اوت جهت محدود کردن و قطع جریان های اتصال کوتاه به طور سری                . سـتفاده می شود   ا

 .در این فصل مشخصات فنی آزمون ها و روش های نصب و نگهداری این تجهیزات ارایه می گردد. در مدار استفاده می گردد

 

 دامنه کاربرد 5-1

یارهای فنی، عمومی و اجرایی کلیدهای قدرت، سکسیونرها و کات اوت فیوزها در سطوح ولتاژ فشار                در ایـن فـصل ضـوابط و معـ         
 .متوسط ارایه گردیده است

 

 تعریف ها 5-2

 1کلیدخانه 5-2-1

کلیدخانه ها . بـه مجموعه ای شامل کلیدهای قدرت، سکسیونرها، ادوات اندازه گیری و حفاظتی و اتصاالت بین آنها کلیدخانه گویند            
 . تقسیم بندی می شوند3 و کلیدخانه های خارجی2محل نصب در فضای بسته و یا باز به دو نوع کلیدخانه های داخلیاز لحاظ 

 

 کلید قدرت 5-2-2

کلـیدی مکانیکی است که توانایی تحمل عبور جریان نامی به طور دایم و جریان اتصال کوتاه در مدت زمانی مشخص را داشته و      
 .وتاه باشدقادر به قطع جریان نامی و اتصال ک

                                                                                                                                                                           
1 - Switchgear and Controlgear 
2 - Indoor Switchgear 
3 - Outdoor Switchgear 
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 سکسیونر 5-2-3

این . کلیدی مکانیکی است که توانایی تحمل عبور جریان نامی به طور دائم و جریان اتصال کوتاه در مدت زمانی مشخص را دارد            
 .نوع کلید به طور عموم قادر به قطع جریان نامی نبوده و تنها هنگام بی باری و عدم عبور جریان از آن بایستی باز و یا بسته گردد

 

 سیونر زمینسک 5-2-4

این کلید بایستی توانایی تحمل . سکـسیونری اسـت کـه از آن بـرای زمـین کـردن برخـی از قـسمت های شبکه استفاده می شود            
 . جریان های غیر عادی مانند اتصال کوتاه را دارا باشد

 

 کلید 5-2-5

کوتاه در مدت زمانی مشخص دارا      وسـیله ای است مکانیکی که توانایی تحمل عبور جریان های نامی به طور دائم و جریان اتصال                   
 .بوده و قادر به قطع جریان نامی می باشد

 

 سکسیونر قطع دوتایی 5-2-6

 .به سکسیونری که مدار را در دو نقطه قطع  کند گویند

 

 فیوز 5-2-7

 .وسیله ای است که به هنگام عبور جریان های خطا، المان ذوب شونده آن ذوب شده و جریان خطا قطع می گردد

 

 1قالبگیر 5-2-8

 . ای است که از آن جهت تعویض کات اوت فیوز استفاده می  شودوسیله

 

 مقادیر نامی 5-2-9

 . به سطح ولتاژ، جریان، توان و فرکانسی که اجزای کلید خانه برای کار در آن سطوح طراحی و ساخته می شوند، مقادیر نامی گویند

 

                                                                                                                                                                           
1 - Load Buster 



  تجهیزات کلیدزنی-فصل پنجم 

 

 

187

 اضافه ولتاژ 5-2-10

 .ها که مقدار آن از حداکثر ولتاژ استاندارد سیستم بیشتر باشد گویندبه اضافه ولتاژهای ایجاد شده بین فاز و زمین و ما بین فاز

 

 1ضریب زمین شدگی 5-2-11

ضریبی است که با ضرب آن در ولتاژ نامی سیستم می توان اضافه ولتاژ تولیدی در سیستم را به هنگام خطاهای نامتقارن محاسبه                       
 .کرد

 

   )2TRV(ولتاژ بازیابی گذرا  5-2-12

ینال های تجهیزات کلیدزنی اعم از کلید قدرت، سکسیونر و یا فیوز کات اوت به هنگام قطع جریان بـه ولـتاژ گذرایـی کـه بین ترم      
 .بوجود  آید گویند

 

 ولتاژ جرقه 5-2-13

 . به ولتاژ لحظه ای که به هنگام عمل قطع جریان توسط کلید قدرت بین دو کنتاکت آن بوجود می آید گویند

 

 جریان اتصال کوتاه 5-2-14

 .ده در سیستم در اثر شرایط غیر عادی ناشی از اتصال کوتاه گویندبه اضافه جریان بوجود آم

 

 3جریان قطع 5-2-15

 .به حداکثر جریان لحظه ای گذرنده از کلید و یا فیوز به هنگام قطع قوس گویند

 

 4ظرفیت قطع 5-2-16

 .به پیک جریانی که کلید قدرت و یا فیوز توانایی قطع آن را داشته باشد گویند

                                                                                                                                                                           
1 - Earthing Factor 
2 - Temporery Rcovery Voltage 
3 - Breaking Current 
4 - Breaking Capacity 
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 زمان وصل 5-2-17

بـه فاصله زمانی بین زمان تحریک مدار کنترلی کلید تا زمانی که دو کنتاکت کلید در هر سه قطب به هم                      در یـک کلـید قـدرت        
 .برسند زمان وصل گویند

 

 زمان قطع 5-2-18

در یـک کلـید قـدرت به فاصله زمانی بین اعمال سیگنال تحریک به مدار کنترل کلید تا جدا شدن کامل کنتاکت ها از هم و قطع      
 .یندکامل قوس زمان قطع گو

 

 1جریان احتمالی 5-2-19

 .به دامنه جریانی که ممکن است از فیوز زمانی که به جای آن هادی و یا مقاومت ناچیزی قرار گیرد بگذرد، اطالق می شود

 

 2جریان احتمالی شکست 5-2-20

 .به مقدار جریانی که به هنگام آغاز قوس و شکست ممکن است از فیوز عبور کند اطالق می شود

 

 3ظرفیت شکست نامی 5-2-21

 .  حداکثر جریان متقارن برحسب کیلوآمپر که فیوز قادر به قطع آن باشد گویندبه

 

 4حداقل جریان شکست 5-2-22

 .به حداقل جریانی که فیوز به ازای عبور آن عکس العمل نشان می دهد اطالق می شود

 

 توان تلفاتی فیوز  5-2-23

 .به توان تلف شده در فیوز به هنگام عبور جریانی مشخص را گویند

                                                                                                                                                                           
1 - Prospective Current 
2 - Prospective Breaking Current 
3 - Breaking Capacity 
4 - Minimum Breaking Current 
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 t2Iلی انتگرال ژو 5-2-24

به انتگرال مربع جریان خطای عبوری از کات اوت فیوز در بازه زمانی رفع خطا، که نشان دهنده انرژی جذب شده توسط کات اوت                        
 .محاسبه می شود) 1-5(مقدار این انرژی توسط رابطه . فیوز می باشد، انتگرال ژولی اطالق می  گردد

)5-1( ∫= 1
0

22 t

t
dtitI 

 :که در رابطه باال

0t :زمان شروع جریان خطا [S] 

1t :زمان اتمام جریان خطا [S] 

i : جریان عبوری از کات اوت فیوز [A] 

 

 ١فیوزهای انفجاری 5-2-25

 .می گیرد فیوزهای انفجاری گویندبه فیوزهایی که در آنها عمل قطع قوس توسط انفجار گازهای حاصله در اثر جرقه انجام 

 

 کلیدهای قدرت 5-3

 اجزای سازنده کلید قدرت 5-3-1

 2پل 5-3-1-1

به آن قسمت از کلید قدرت که تنها شامل هادی های مربوط به مدار اصلی در یک فاز بوده و وظیفه قطع و وصل مدار اصلی را                            
در کلیدهای قدرت   .  ک پل و سه پل تقسیم  می شوند     کلیدهای قدرت عموما براساس تعداد پل هایشان به دو دسته ت         .  برعهده دارد گویند  

 . ، پل ها به صورت کوپل شده با یکدیگر بوده و یا قابلیت کوپل به یکدیگر را جهت عملکرد هماهنگ دارا می باشندسه پل

 

 3مدار اصلی 5-3-1-2

 .ویندبه آن قسمت از هادی های کلید قدرت که جهت عمل باز و بسته کردن مدار طراحی شده است مدار اصلی گ

 

                                                                                                                                                                           
1 - Explosion Fuse 
2 - Pole 
3 - Main Circuit 
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 1مدار کنترلی 5-3-1-3

 .را مدار کنترلی گویند) به جز مدار اصلی(مدارات مورد نیاز جهت باز و بسته کردن کلید قدرت 

 

 2مدارات کمکی 5-3-1-4

از مدارات کمکی در کلید قدرت       .  تمامی قسمت های هادی کلید قدرت به جز مدارات اصلی و کنترلی را مدارات کمکی گویند                 
 .اشاره کرد...  سیگنال ها، شمارنده ها ومی توان به تجهیزات اینترالک،

 

 3کنتاکت 5-3-1-5

با تماس این هادی ها به     .  به هادی های متحرک در یک کلید قدرت که برای قطع و وصل کلید طراحی و ساخته می شوند گویند                  
 . یکدیگر مدار کلید بسته و با جدا شدن آنها از یکدیگر مدار باز می شود

 

 4کنتاکت اصلی 5-3-1-6

 مدار اصلی کلید قدرت قرار داشته و به هنگام بسته شدن کلید قدرت وظیفه عبور دادن جریان مدار را بر                        کنتاکتی است که در   
 .عهده دارد

 

 5کنتاکت جرقه گیر 5-3-1-7

کنتاکت جرقه گیر جهت حفاظت از کنتاکت اصلی به        .  این کنتاکت به منظور مهار جرقه به هنگام قطع و وصل کلید تعبیه می گردد             
ن به گونه ای است که بعد از باز شدن کنتاکت اصلی باز و قبل از بسته شدن کنتاکت اصلی بسته می شود تا از                         طراحی آ .  کار می رود 

 . آسیب به کنتاکت اصلی جلوگیری شود

 

                                                                                                                                                                           
1 - Control Circuit 
2 - Auxiliary Circuit 
3 - Contact 
4 - Main Contact 
5 - Arcing Contact 



  تجهیزات کلیدزنی-فصل پنجم 

 

 

191

 1کنتاکت کنترل 5-3-1-8

 .به کنتاکت های مکانیکی که در مدار کنترل کلید به کار گرفته می شوند گویند

 

 2کنتاکت کمکی 5-3-1-9

 . که در مدارات کمکی به کار گرفته می شوند گویندبه کنتاکت های مکانیکی 

 

 3کلید کمکی 5-3-1-10

 . این کلید شامل یک یا چند کنتاکت مکانیکی و کمکی یا کنترلی بوده و همزمان با سایر اجزای کلید قدرت عمل می کند

 

 a“4”کنتاکت  5-3-1-11

 .کنتاکتی است که همزمان با کنتاکت اصلی بسته و یا باز می شود

 

 b“5”کنتاکت 5-3-1-12

به عبارت دیگر با باز شدن کنتاکت اصلی این کنتاکت بسته و با               .  ی است که برخالف کنتاکت اصلی باز و بسته می شود          کنتاکت
 .بسته شدن کنتاکت اصلی باز می شود

 

 6رله 5-3-1-13

 .در کلیدهای مکانیکی به قطعه ای که وظیفه رهاسازی فنر باز و یا بستن کلید را بر عهده دارد رله گویند

 

                                                                                                                                                                           
1 - Control Contact 
2 - Auxilary Contact 
3 - Auxiliary Switch 
4 - Make Contact 
5 - Break Contact 
6 - Release 
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 1یتنشان دهنده وضع 5-3-1-14

 .این نشان دهنده در کلیدهای مکانیکی حاالت باز و بسته و در مواقع خاص اتصال به زمین کلید قدرت را نشان می دهد

 

 2ترمینال 5-3-1-15

 . ترمینال برای اتصال اجزای کلید به هادی های خارجی تعبیه می گردد

 

  شرایط بهره برداری 5-3-2

 مناسب شناخت دقیق و صحیح شرایط محیطی و اقلیمی محل نصب             از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده در انتخاب کلید قدرت           
 .آمده است) 1-5( در جدول IEC 62271-100پارامترهای محیطی و شرایط کار عادی طبق استاندارد . می باشد

 

  پارامترهای محیطی و شرایط کاری استاندارد برای کلیدخانه های سطوح ولتاژ متوسط-1-5جدول 

 دشرایط کارکرد استاندار
 پارامتر محیطی کلیدخانه های داخلی کلیدخانه های خارجی

Co40 Co40 حداکثر دمای روزانه 

Co35 Co35 حداکثر دمای متوسط روزانه 

Co10-خارجی10نهای  برای کلیدهای با کالس م  Co5- داخلی5 برای کلیدهای با کالس منهای  

Co25- خارجی25 برای کلیدهای با کالس منهای  Co15- داخلی15 برای کلیدهای با کالس منهای  

Co40-خارجی40یدهای با کالس منهای  برای کل  Co25- داخلی25 برای کلیدهای با کالس منهای  

 حداقل دمای روزانه

 تابش خورشید -  وات بر متر مربع1000کمتر از 
 یا  II حداکثر آلودگی محیط درجه      IEC 60815طبق استاندارد   
 .متوسط باشد

 محیط بایستی عاری از خاک و گرد و غبار و گازهای خورنده            
 باشد

 آلودگی

 ارتفاع محل نصب  متر1000کمتر از   متر1000کمتر از 
  ساعت24متوسط رطوبت در   درصد95کمتر از  -
 متوسط رطوبت ماهیانه  درصد90کمتر از  -

 سرعت باد -  متر بر ثانیه34کمتر از 
 - 1 میلیمتر برای کالس 1کمتر از 
 - 10 میلیمتر برای کالس 10کمتر از 
 - 20 میلیمتر برای کالس 20کمتر از 

 ضخامت یخ

 

                                                                                                                                                                           
1 - Postion Indicating Device 
2 - Terminal 



  تجهیزات کلیدزنی-فصل پنجم 

 

 

193

آمده است طراحی گردد، بایستی نکاتی به شرح ذیل          )  1-5(در صورتی که کلید برای شرایط کاری غیر از آنچه که در جدول                 
 .رعایت گردد

 دسیر از  تجاوز نماید محدوده دمای کاری برای مناطق سر          )  1-5( اگر دمای هوای محیط از مقادیر ارایه شده در جدول                  -

Co50- الی Co40 و برای مناطق گرمسیر از Co5-الی Co50لحاظ می گردد . 

 . درصد در نظر گرفت98 برای کلیدخانه های داخلی و نواحی گرمسیر مقدار متوسط رطوبت روزانه را می توان -

 بایستی انتخاب   IEC 60815 برای تعیین سطوح عایقی با توجه به میزان آلودگی محیط یکی از سطوح آلودگی طبق استاندارد                    -
 .گردد

 متر باشد سطح ولتاژ عایقی خارجی طبق شرایط جوی بایستی با ضرب در ضریب تصحیح                1000 اگر ارتفاع محل نصب بیشتر از        -
aKبه صورت ذیل محاسبه نمود) 2-5(همچنین این ضریب را می توان با استفاده از رابطه . آمده اصالح گردد) 1-5(ل  که در شک. 

)5-2( ( )/81501000−= HmeKa 

 :که در رابطه باال

H :ارتفاع نصب [ ]m 

m :مقدرای ثابت است که برای حاالت مختلف به صورت ذیل انتخاب می گردد. 

1=m :ضربه صاعقه و ولتاژ ضربه کلیدزنی فاز به فاز   برای ولتاژهای با فرکانس قدرت ، 

95/0=m :برای ولتاژهای ضربه صاعقه طوالنی مدت 

75/0=m :برای ولتاژهای ضربه فاز به زمین 

عایقی مدارات کنترلی و کمکی تاثیر ارتفاع در سطوح . همچنین در عایق بندی داخلی نیازی به در نظر گرفتن تاثیر ارتفاع نمی باشد
 مالحظات الزم   IEC 61166در مناطق زلزله خیز بایستی طبق استاندارد       .   متر در نظر گرفته نمی شود     2000کلید تا ارتفاعات کمتر از      

 .انجام گیرد
 

 
  برای تصحیح ارتفاع محل نصب کلید قدرتaKتعیین ضریب -1-5شکل 
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 ی فنیمشخصات و معیارها 5-3-3

 انواع کلید قدرت 5-3-3-1

  تقسیم بندی کلیدهای قدرت از نقطه نظر نوع ماده عایقی-الف

کلیدهای قدرت در سطوح ولتاژ فشار متوسط به سه نوع روغنی، خالء و گازی از لحاظ نوع عایق بندی داخلی تقسیم بندی                           
 دیگر از عمر بیشتری برخوردار بوده و به علت          در این میان کلیدهای نوع روغنی از نظر قدمت تاریخی نسبت به دو نوع             .  می شوند

 .سادگی ساختمان و قیمت پایین به عنوان یک کلید اقتصادی و نسبتا مطمئن شناخته شده می باشند

در اثر تجزیه روغن گاز      .  در کلیدهای روغنی قوس الکتریکی به هنگام جدا شدن کنتاکت ها توسط روغن خاموش می شود                  
بعد از خاموشی قوس روغن تازه      .  آمده و افزایش فشار باعث کاهش طول قوس و خاموشی آن می گردد           هیدروژن و استیلن بوجود     

از معایب عمده این کلیدها می توان به موارد ذیل          .  بین کنتاکت ها قرار گرفته و گاز حاصله به قسمت باالی کلید رانده می شود              
 .اشاره کرد

  قابلیت اشتعال و انفجار-

 وغن در اثر جذب رطوبت کاهش سطح عایقی ر-

 . در کارکردهای متوالی و مکرر روغن نمی تواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد-

 .مزیت عمده این کلیدها قیمت پایین آنها می باشد

در کلیدهای خالء کنتاکت های کلید داخل محفظه ای کامال خالء قرار داشته و قوس ایجادی به هنگام قطع به  دلیل خاصیت                        
 . االی خالء بالفاصله قطع می گرددعایقی ب

 .از خصوصیات بارز این نوع از کلیدها می توان به موارد ذیل اشاره نمود

  عدم انفجار و اشتعال-

  عمر زیاد-

  کوچکی و حجم کم-

  صدای کمتر نسبت به انواع دیگر-

  کوتاه بودن زمان قوس-

استقامت عایقی باالی این گاز      .  خاموش می  گردد )  ورید گوگرد هگزافل  (6SFدر کلیدهای نوع گازی قوس الکتریکی توسط گاز           
تنها عیب  .  نسبت به روغن و نیز عدم ترکیب این گاز با سایر عناصر آن را به یک ماده عایقی خوب و قابل اعتماد تبدیل کرده است                          

 با بخار فلزات به هنگام قوس،        6SF  عمده این نوع از کلیدها تولید پودر قهوه ای رنگ با خاصیت عایقی باال حاصل از ترکیب گاز                    
رسوب آن بر روی سطح کنتاکت ها و قسمت های متحرک می باشد که از لغزش و حرکت روان اجزای کلید جلوگیری به عمل                            

 .مقایسه ای بین انواع کلیدهای قدرت آمده است) 2-5(در جدول . می آورد
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  مقایسه کلیدهای گازی، خالء و کم روغن-2-5جدول 

 مشخصه 6SF خالء نکم روغ

 بار 2000 بار اتصال کوتاه و 4حدود 
 جریان نامی

 20000 مرتبه اتصال کوتاه و تا 100تا 
 مرتبه جریان نامی

 بار 10000 بار اتصال کوتاه و تا 50تا 
 جریان نامی

قابلیت قطع جریان اتصال کوتاه و 
 جریان نامی

  بار20000 تا 5000  بار20000 تا 10000  بار20000 تا 5000
تعداد دفعات قطع و وصل تا 

 کردسرویس مکانیزم عمل

 دستمزد متوسط جنس ارزان
 ،کل محفظه قطع باید تعویض شود
 دستمزد پایین ـ جنس گران

تعمیر شامل پیاده کردن کل محفظه 
  دستمزد باال ـ جنس ارزان،می گردد

 هزینه های تعمیر محفظه قطع

 با قطع و وصل مکررتناسب  خیلی مناسب خیلی مناسب نامناسب
 ترانسفورماتورکلیدزنی  باتناسب مناسب مناسب مناسب
 کلیدزنی خازن منفرد خیلی مناسب خیلی مناسب نامناسب

 خیلی مناسب خیلی مناسب نامناسب
کلیدزنی مجموعه های خازنی پشت 

 به پشت
 کلیدزنی راکتور مناسب مناسب مناسب

 پایین
بستگی به وضعیت (خیلی باال 
 )ت ها نوسان داردکنتاک

 باال
استقامت عایقی بین کنتاکت ها در 

 حالت باز
 نظارت بر شرایط کلید با اندازه گیری فشار با اندازه گیری فشار داخل محفظه وضع روغن نظارت چشمی بر سطح و

 ایمنی پرسنل به هنگام خطای کلید خوب خیلی خوب ضعیف

 
 انیزم عملکرد تقسیم بندی کلیدهای قدرت از نقطه نظر مک-ب

انجام )  بادی(و پنوماتیکی   )  روغنی(حرکت مکانیکی کنتاکت ها جهت قطع و وصل کلید توسط سه نوع مکانیزم فنری، هیدرولیکی               
 .می پذیرد

استفاده می شود، بعد از شارژ فنر و با صدور فرمان وصل             )  جهت شارژ دستی فنر   (در مکانیزم فنری از نیروی موتور و یا دست            
همزمان با این عمل فنر قطع کلید شارژ شده و          .  ه شده در فنر باعث حرکت و وصل دو کنتاکت کلید به یکدیگر می گردد              انرژی ذخیر 

ارزانی، ایمنی، امکان شارژ دستی و نگهداری ساده از جمله مزیت های عمده این نوع از                   .  کلید آماده دریافت فرمان قطع می گردد      
 .کلیدها می باشد

به هنگام صدور فرمان قطع و وصل فشار روغن متراکم شده               .  ی روغن توسط پمپی متراکم می گردد       در مکانیزم هیدرولیک  
صدای کم، کوچکی نسبی، از جمله مزیت های این کلیدها و تعمیر و نگهداری سخت، قیمت                .  کنتاکت ها را وصل و یا قطع می نماید      

 . ز معایب این دسته از کلیدهای قدرت به شمار می آیدباال و نیاز به بازدیدهای دوره ای بیشتر نسبت به سایر انواع ا

قابلیت .  در دسته سوم از کلیدها عمل قطع و وصل توسط فشار هوای متراکم شده در داخل مخزن های ذخیره هوا انجام می شود                     
صدای .  به شمار می آید  ذخیره انرژی زیاد در مخزن و در نتیجه امکان انجام قطع و وصل های متوالی از مزایای عمده این مکانیزم                       

زیاد، امکان نشت هوا در محل اتصاالت و شیرهای اطمینان و عدم امکان شارژ دستی از جمله نقاط ضعف و معایب این کلیدها                             
 .می باشد
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  تقسیم بندی کلیدهای قدرت از نقطه نظر محل نصب-ج

 .ه دو دسته داخلی و خارجی تقسیم بندی می شوندکلیدهای قدرت از نظر محل نصب در فضای بسته و یا در فضای باز به ترتیب ب

 

 (Ur)ولتاژ نامی  5-3-3-2

 کیلوولت این   33 و   20،  11برای سطوح ولتاژ    .  ولتاژ نامی برای کلیدهای قدرت بایستی بزرگترین ولتاژ کاری سیستم انتخاب شود           
 . کیلوولت انتخاب می شود36 و 24، 12ولتاژ به ترتیب 

 

 فرکانس نامی 5-3-3-3

 . هرتز می باشد50ان فرکانس نامی در ایر

 

 سطوح عایقی 5-3-3-4

سطوح عایقی انتخابی بایستی طوری باشد که کلید قدرت عالوه بر توانایی تحمل ولتاژ نامی به طور دایم، قادر به ایستادگی در                        
  کلید قدرت انتخابی    IEC 62271-a.100بر همین اساس، طبق استاندارد     .  مقابل ولتاژهای گذرا در مدت زمانی محدود نیز باشد           

 . استقامت نماید) 3-5(بایستی بتواند در مقابل ولتاژهای گذرای جدول 

 

  سطح ولتاژ استقامت عایقی کلیدهای قدرت-3-5جدول 

 ولتاژ صاعقه
)kVپیک ( 

ولتاژ استقامت به مدت یک دقیقه 
 در فرکانس قدرت

)kVموثر ( 
مابین فواصل 

مابین فواصل  فاز به زمین عایقی
 از به زمینف عایقی

 ولتاژ نامی
)kV( 

70 60 
85 75 32 28 12 

110 95 
145 125 60 50 24 

165 145 
195 170 80 70 36 

 
درج )  4-5( با توجه به میزان آلودگی محیط در جدول            IEC 60185فاصله خزشی انتخابی برای کلید قدرت مطابق استاندارد           

 .گردیده است
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 IEC 60185رد  حداقل فاصله خزشی طبق استاندا-4-5جدول 

 یحداقل فاصله خزش
 ١فاصله قوس به کل

 حداقل فاصله خزشی نامی بین فاز و زمین
 )kV/mmفاز به فاز (

 سطح آلودگی

3/5≤ 
16 
20 

Iسبک  
IIمتوسط  

4≤ 
25 
31 

IIIسنگین  
IVخیلی سنگین  

 

 (TRV)ولتاژ بازیابی گذرا  5-3-3-5

ستی توانایی تحمل ولتاژهای گذرایی که بین کنتاکت ها به هنگام قطع جریان نامی و اتصال کوتاه ایجاد می شود را                   کلید قدرت بای  
 . این ولتاژ توسط پارامترهای ذیل مشخص می گرددIEC 62271-100طبق استاندارد . داشته باشد

cu :  ولتاژ مرجع [kV] 

c
t :مان رسیدن به زcu  [ ]sµ 

 .محاسبه می شود) 2-5( با استفاده از رابطه afk و ppk با توجه به ولتاژ نامی و ضرایب cuمقدار 

)5-2( rafppc ukku ×××= 32 

 .آمده است) 5-5( در جدول TRVارد پارامترهای مقادیر استاند

 TRV مقادیر استاندارد پارامترهای -5-5جدول 

ct 

( )sµ 
cu 

)kV( afk ppk نوع آزمایش 
 ruولتاژ نامی 

)kV( 

 خطا در ترمینال 5/1 4/1 6/20 61
 خروج فاز 5/2 25/1 6/30 118

12 

 خطا در ترمینال 5/1 4/1 41 87
 خروج فاز 5/2 25/1 61 174

24 

 خطا در ترمینال 5/1 4/1 62 109
 خروج فاز 5/2 25/1 92 214

36 

 

 جریان نامی و حدود افزایش دمای اجزای کلید 5-3-3-6

جریان نامی کلید   .  تحت شرایط کار عادی توانایی تحمل عبور جریان نامی را به طور دایم داشته باشند              اجزای کلید قدرت بایستی     
این جریان  .  با توجه به مطالعات پخش بار و تعیین ظرفیت فیدر یا ترانسفورماتوری که کلید به آن متصل می گردد انتخاب می شود                      

                                                                                                                                                                           
1 - Arcing Distance 
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 عبارت از موارد زیر     n10 با ضریب    R10مقادیر سری   .   در نظر گرفته شود    IEC 60059 استاندارد   R10بایستی یکی از مقادیر سری      
 .می باشد

 [A] 1 ، 25/1، 6/1، 2، 5/2، 15/3، 4، 5، 3/6 و 8

افزایش دما و درجه حرارت هر کدام از اجزای کلید به هنگام عبور جریان در شرایط کاری عادی نبایستی از مقادیر داده شده در                          
 .بیشتر شود) 6-5(جدول 

دمای   .اجزای کلیدهای خالء که در خالء نیستند قابل استفاده می باشد           آن دسته از    برای  فقط  )  6-5  ( جدول  مندرج در  دماهای
 تعیین  ه مشخصات آن ماد    به  با توجه  می شوندساخته  )  6-5( در جدول    ندرجمواد م از  که از موادی غیر     کلید  اجزای  آن دسته از    مجاز  

 .گرددمی 

 در قسمت های فلزی که به عنوان فنر عمل می کنند نباید از حدی که به خاصیت انعطاف پذیری آنها صدمه                    ش دما همچنین افزای 
 .بیشتر شودسازد می وارد 
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  حداکثر افزایش دمای مجاز اجزای کلید-6-5جدول 

افزایش دمای مجاز در 
 محیط با دمای زیر

Co40 

حداکثر دمای مجاز 
)شرایط کاری  )Co 

 قسمت

 در هوا 75 35
  6SFدر  105 65
 در روغن 80 40

 مس یا آلیاژ مس بدون روکش

 در هوا 105 65
  6SFدر  105 65
 در روغن 90 50

مس یا آلیاژ مس با روکش 
 نقره ای یا نیکلی

 در هوا 90 50
  6SFدر  90 50
 در روغن 90 50

 با روکش قلع مس یا آلیاژ مس

 کنتاکت ها

 در هوا 90 50
 6SFدر  115 75
 در روغن 100 60

مس یا آلیاژ مس یا آلیاژ 
 آلومینیوم بدون روکش

 در هوا 115 75
 6SFدر  115 75
 در روغن 100 60

مس یا آلیاژ مس یا آلیاژ 
 آلومینیوم با روکش نقره یا نیکل

 در هوا 105 65
 6SF در 105 65
 در روغن 100 60

 ژ مس یا آلیاژ آلومینیوممس یا آلیا
 با روکش قلع

 اتصاالت

50 90 y 
65 105 A 
80 120 E 
90 130 B 
115 155 F 
140 180 H 

 کالس مواد عایقی

 روغنی 100 60
 مصنوعی 120 80

 1لعابی

مواد عایقی مورد 
استفاده برای 
 عایق کاری

 بدون روکش 90 50
 باروکش نقره یا نیکل یا قلع 105 65

 های خارجی مینال های اتصال به هادیتر

 قابل لمس در حالت عادی 70 30
 غیر قابل لمس در حالت عادی 80 40

 اجزای قابل دسترس

 روغن کلیدهای روغنی 90 50

 بخش های فلزی یا عایقی کنتاکت های داخل روغن به غیر از کنتاکت های اصلی 100 60

                                                                                                                                                                           
1 - Enamel 
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 یان قطع اتصال کوتاه نامیجر 5-3-3-7

این جریان با توجه به سطح اتصال کوتاه محل نصب          .  کلید قدرت بایستی توانایی قطع جریان اتصال کوتاه متقارن را داشته باشد           
 . می باشد DC و ACکلید محاسبه شده و شامل دو مولفه

 IEC 60059 از استاندارد    R10 مقادیر سری     جریان اتصال کوتاه بایستی یکی از       AC مولفه IEC 62271-100طبق استاندارد   
 . درصد باشد می توان صرف نظر کرد20در صورتی که کمتر از DC انتخاب گردد، همچنین از مولفه 

 .محاسبه می گردد) 3-5( برحسب درصد توسط رابطه DCمولفه 

)5-3 ( τ
+

=
rop TT

-
e100 درصد مولفهDC 

 :که در رابطه باال

opT :حداقل زمان مورد نیاز برای باز شدن کلید می باشد و توسط کارخانه سازنده ارایه می شود. [ms] 

rT :زمانی برابر با نصف پریود فرکانس نامی می باشد  . [ms] 

τ : ود میلی ثانیه در نظر گرفته می ش120برای شبکه های فشار متوسط .  

 به رفتار اندوکتانس و مقاومت شبکه         τثابت زمانی   







R
L  منحنی تغییرات مولفه  .   بستگی دارد DC ) نسبت به  )  برحسب درصد

rop TT  .نشان داده شده است) 2-5( در شکل +
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  برحسب درصد نسبت به زمان عملکردDCه  منحنی تغییرات مولف-2-5شکل 
 

 کلیدزنی جریان های خازنی 5-3-3-8

هنگام کلیدزنی خطوط بدون بار، خطوط کابلی و بانک های خازنی جریان های گذرای ناشی از خاصیت خازنی بار در بین                            
 . کنتاکت های کلید قدرت بوجود می آید

 .آمده است) 7-5(حاالت مختلف کلیدزنی بارهای خازنی در جدول مقادیر استاندارد جریان های خازنی عبوری از کلید قدرت در 
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  مقادیر استاندارد جریان های گذرای عبوری از کلید به هنگام کلیدزنی جریان های خازنی-7-5جدول 

 بانک های خازنی پشت به پشت
بانک خازنی 

 تکی
 خط کابل

فرکانس جریان 
 هجومی

)Hz( 

جریان هجومی 
 وصل

)Aموثر ( 

جریان نامی 
 قطع

)Aموثر ( 

جریان نامی 
 ) موثرA(قطع 

جریان نامی 
 قطع شارژ کابل

)Aموثر ( 

جریان نامی 
 قطع شارژ خط

)Aموثر ( 

 rUولتاژ نامی 
)kV( 

4250 20 400 400 25 10 12 
4250 20 400 400 5/31 10 24 
4250 20 400 400 50 10 36 

 
لیدهای قدرت براساس توانایی کلیدزنی از نظر قطع جریان های خازنی به دو کالس به شرح                ک IEC 62271-100طبق استاندارد   
 .زیر تقسیم می شوند

 .کلیدهایی که به هنگام کلیدزنی جریان خازنی احتمال آسیب دیدگی آنها کم است: 1Cکالس 

 .ی کم استکلیدهایی که به هنگام کلیدزنی جریان خازنی احتمال آسیب دیدگی آنها خیل: 2Cکالس 

 . به کار گرفت1C را می توان به جای کلیدهای قدرت کالس 2Cکلیدهای قدرت کالس 
 

 (IK)جریان استقامت کوتاه مدت نامی  5-3-3-9

طبق .  کلید قدرت و تجهیزات آن بایستی توانایی تحمل جریان های ناشی از اتصال کوتاه را در مدت زمان محدود داشته باشند                      
 جریان با توجه به سطح اتصال کوتاه محل نصب کلید و احتمال عبور جریان های اتصال کوتاه از آن  اینIEC 62271-100استاندارد  

 . ثانیه می باشد3 تا 1زمان مجاز عبور این جریان .  انتخاب شودIEC 60059 از استاندارد R10بایستی یکی از جریان های سری 
 

 (Ip)پیک جریان استقامت کوتاه مدت  5-3-3-10

 برابر  5/2 هرتز   50 بایستی با توجه به فرکانس شبکه قدرت برای شبکه های              IEC 62271-100دارد  این جریان طبق استان    
در واقع این جریان پیک جریان لحظه ای گذرنده از کلید را به هنگام اتصال کوتاه                   .  استقامت کوتاه مدت نامی کلید انتخاب  گردد       

 .مشخص می نماید

 

 (tk)زمان استمرار اتصال کوتاه  5-3-3-11

 طبق استاندارد .  امتر مدت زمان قابل تحمل توسط کلید را به هنگام عبور جریان اتصال کوتاه نشان می دهد                           این پار 

IEC 62271-100        و یا   2،  5/0طبق همین استاندارد مقادیر     .   ثانیه در نظر گرفته می شود     1 مقدار متعارف زمان استمرار اتصال کوتاه 
 . ین زمان انتخاب گردند ثانیه نیز در صورت لزوم می توانند برای ا3
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 سطوح ولتاژ دستگاه های کمکی و اجزای جانبی کلیدهای قدرت 5-3-3-12

 .سطوح ولتاژ استاندارد مورد استفاده برای تغذیه مدارات جانبی و کمکی کلید به شرح ذیل می باشند

 :DCسطوح ولتاژ 

 [V]  24 ، 48 ، 60 ، 110 و 220

 : تک فازACسطوح ولتاژ 

 [V]   120 ، 220 ، 230 ، 240 ، 277 و 347

 : سه فازACسطوح ولتاژ 

 [V]  208/120 ، 380/220 ، 400/230 ، 415/240 ، 480/277 و 600/347

 .  ولت فاز به فاز می باشد208 ولت فاز به نول و 120 نشان دهنده 208/120که 

بی کلید بایستی توانایی کارکرد صحیح در        درصد مجاز می باشد، البته دستگاه های جان      110 تا   85تغییرات ولتاژ مدارات جانبی بین      
 .  درصد باشد5 بایستی کمتر از DC هرتز، و ریپل ولتاژ AC 50همچنین فرکانس تغذیه مدارات جانبی . این محدوده را دارا باشند

 

 توالی عملکرد نامی 5-3-3-13

 دو نوع توالی    IEC 62271-100طبق استاندارد   .  یکی از مشخصات تعیین کننده کلیدهای قدرت توالی عملکرد آنها می باشد             
 .عملکرد کلیدهای قدرت به شرح ذیل می باشند

cotcoto -الف −′−−− 

cotco -ب −′′− 

 :که در عملکردهای باال

o : نشان دهنده عمل باز شدن کلید 

co :بدون فاصله زمانی بین دو عملکردنشان دهنده عمل بسته و باز شدن کلید  

t: دقیقه انتخاب می شود3 ثانیه و برای کلیدهای بدون نیاز به وصل سریع مجدد 3/0 برای کلیدهای با وصل سریع مجدد . 

t  دقیقه انتخاب   3ون نیاز به وصل سریع مجدد        دقیقه و برای کلیدهای بد     1 ثانیه و یا     15برای کلیدهای با وصل سریع مجدد       :  ′
 .می شود

t  . ثانیه انتخاب می شود15برای کلیدهای بدون نیاز به وصل سریع مجدد : ′′

 

 تعداد عملکرد مکانیکی 5-3-3-14

   در جدول   IEC 62271-100تقسیم بندی کلیدهای قدرت براساس تعداد عملکرد مکانیکی قطع و وصل طبق استاندارد                    

 .آمده است) 5-8(
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  تقسیم بندی کلیدهای قدرت براساس تعداد عملکرد مکانیکی-8-5جدول 

 کالس تعداد عملکرد
 1Mکالس   بار2000
 2Mکالس   بار10000

 

 مشخصات روغن در کلیدهای روغنی 5-3-3-15

ر رفته در کلید قدرت را مشخص کند و به هنگام ساخت کلید امکان                 سازنده کلید قدرت بایستی کمیت و کیفیت روغن به کا           
همچنین .   تهیه گردد  IEC 60296روغن به کار رفته در کلید قدرت بایستی مطابق با استاندارد            .  تعویض روغن در نظر گرفته شود      

 .کلیدهای روغنی بایستی به تجهیزاتی به شرح ذیل تجهیز گردند

 سطح روغن نشان دهنده حداقل و حداکثر -

  درپوش مخصوص پر کردن روغن-

  دریچه تخلیه روغن-
 

 مشخصات گاز در کلیدهای گازی 5-3-3-16

 IEC 62271-100در کلیدهای گازی و در کلیدهایی که مکانیزم عملکرد آنها توسط فشار هوا می باشد، فشار گاز طبق استاندارد                   
 .بایستی یکی از مقادیر ذیل باشد

 [Mpa]   5/0 ، 1 ، 5/1 ، 2 ، 3 و 4

 -5فشار گاز داخل محفظه بایستی طوری باشد تا چگالی گاز در محدوده مجاز خود برای حفظ خاصیت عایقی اش در دمای کاری                      
 .  تهیه گرددIEC 60376 مورد نیاز برای کلیدهای قدرت بایستی طبق استاندارد 6SFگاز .  درجه سانتیگراد تامین گردد20تا 

 

 مشخصات کلیدهای خالء 5-3-3-17

  بایستی در حداقل    Xانتشار اشعه   .   کلید خالء بایستی از استحکام کافی جهت تحمل فشارهای بیرونی برخوردار باشد            محفظه قطع 
 سانتیمتری از سطح    5مقدار خود نگه  داشته شود و نرخ یون منتشره در معرض ولتاژ نامی با فرکانس شبکه برای نقطه ای در فاصله                       

 .ر ساعت باشد میلی رونتگن ب5/0محفظه قطع کمتر از 
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 زمین کردن اجزای کلیدخانه 5-3-3-18

بدنه کلیدهای قدرت، تجهیزات کمکی و مدارات کنترلی بایستی به ترمینال مناسب جهت اتصال به سیستم زمین مجهز شده                       
 IEC 60417 از استاندارد    5019  2 کامال مشخص شده و با استفاده از نشانه        "1زمین حفاظتی "این ترمینال بایستی توسط نوشته      .  باشد

 .نشان داده شود
 

 حفاظت کلیدهای قدرت در مقابل عوامل شیمیایی 5-3-3-19

بدنه و تجهیزات جانبی کلید قدرت جهت حفاظت از عوامل شیمیایی و محیطی مخرب بایستی از مواد مناسب ساخته شده و                          
 .دارای پوشش مناسبی باشند تا کلید قدرت از توانایی کار در شرایط محیطی محل نصب برخوردار باشد

 

 حفاظت در مقابل تنش های الکتریکی 5-3-3-20

تجهیزات کمکی و کنترلی کلید قدرت بایستی در مقابل قطع و وصل مدار اصلی و تنش های الکتریکی ناشی از آن به خوبی                           
سیم های رابط بین اجزای مختلف مدارات کمکی و کنترلی کلید و نیز بین تجهیزات اندازه گیری و حفاظتی بایستی                     .  حفاظت شوند 

 .ای روکش های مناسب بوده و یا توسط کانال های جداگانه از مدار اصلی کلید قدرت کامال جدا شونددار

تجهیزات کمکی و کنترلی بایستی به گونه ای طراحی و نصب گردند که امکان دسترسی به آنها بدون خطر برخورد با قسمت های                     
کمکی و کنترلی در مقابل عوامل محیطی مانند انباشته شدن برف، برخورد   به منظور حفاظت ادوات     .  برقدار ولتاژ باال وجود داشته باشد     

 .این تجهیزات باید در ارتفاعی باالتر از سطح زمین نصب  شوند... سنگ و شن ریزه و 

 

 حفاظت در مقابل خطرات آتش سوزی 5-3-3-21

. ای اجزای کلید قدرت وجود دارد     همواره احتمال بروز آتش سوزی و حریق در اثر بروز خطاهای داخلی و یا خارجی و افزایش دم                  
جانمایی قطعات و اجزای داخل کلید و تجهیزات کمکی آن بایستی به گونه ای باشد که با ایجاد فاصله مناسب بین آنها احتمال وقوع                        

 . آتش سوزی کاهش یابد

 
 

                                                                                                                                                                           
1 - Protective Earth 
2 - Symbol 
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 نیازمندی های تجهیزات کمکی و کنترلی 5-3-3-22

م های هادی به کار گرفته شده در تجهیزات کلید قدرت بایستی مطابق            سطح مقطع و مشخصات کابل ها و سی      :   کابل ها و سیم ها   -
کابل ها و هادی ها براساس میزان جریان عبوری، افت ولتاژ، بار نامی ترانسفورماتورهای جریان .  تهیه گرددIEC 60228با استاندارد 

 . و تنش های مکانیکی انتخاب می شوند

 طراحی و ساخته    IEC 60947-1سیم هایی با سطح مقطع گرد بایستی طبق استاندارد         ترمینال های مخصوص اتصال    :   ترمینال ها -
.  طراحی و ساخته شود     IEC 60947-7-2ترمینال اتصال هادی های حفاظتی با سطح مقطع گرد بایستی طبق استاندارد               .  شوند

ی ارتباطی بین دو ترمینال نبایستی به هم        کابل ها.   انجام شود  IEC 60445نشانه گذاری روی ترمینال بایستی مطابق با استاندارد         
وصل چند رشته کابل به یک ترمینال تنها در صورتی که ترمینال به این              .  به هر ترمینال تنها باید یک کابل وصل شود        .  تابیده شوند 

 .منظور طراحی شده باشد جایز است

 .  و الکتریکی انتخاب گردندکلیدهای کمکی بایستی متناسب با تعداد سیکل های مکانیکی:  کلیدهای کمکی-

تعداد عملکرد این کنتاکت ها . از کنتاکت های کمکی برای نمایش حاالت مختلف کلید قدرت استفاده می شود:  کنتاکت های کمکی-
. ددبنابراین با توجه به تعداد عملکرد کلید قدرت بایستی کنتاکت کمکی مناسب انتخاب گر. به تعداد عملکرد مدار اصلی بستگی دارد      

مشخصات و کالس بندی کنتاکت های     )  9-5(در جدول   .  کارخانه سازنده بایستی کالس کنتاکت های کمکی را مشخص نماید           
مشخصات سایر کنتاکت های به کار گرفته شده در مدارات کمکی و            .   درج گردیده است   IEC 62271-100کمکی طبق استاندارد    

این مشخصات شامل جریان دایمی کار کنتاکت و ظرفیت قطع           .  یدار ابالغ گردد  کنترلی کلید بایستی توسط کارخانه سازنده به خر        
 .آن می باشد

 

 .d.c کالس بندی کنتاکت های کمکی با جریان -9-5جدول 

 ظرفیت قطع

48≤ V250 ≤ aU ≤ V110 

جریان استقامت 
  میلی ثانیه30

جریان 
نامی 
 دایمی

 کالس

- W440 A100 A10  1کالس 
- W22 A100 A2   2کالس 
mA50 - A1 mA200  3کالس 

 
کلیه رله های انتخابی از لحاظ تعداد عملکرد، ولتاژ کاری و سایر مشخصات به کار گرفته شده در کلید قدرت بایستی                         :   رله ها -

رله های ترموالکتریک به کار رفته در مدار حفاظتی موتور بایستی مطابق           .   طراحی و ساخته شوند    IEC 61810-1مطابق با استاندارد    
-IEC 60255کنتاکت های به کار گرفته شده در رله ها بایستی محدودیت های استاندارد         .   انتخاب گردد  IEC 60255-8با استاندارد   

 . را تامین نماید23

 . انتخاب گردندIEC 60034-1به کار گرفته شده در کلید قدرت بایستی مطابق با استاندارد موتورهای الکتریکی :  موتور-
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.  انتخاب گردند  IEC 60947-4-1راه انداز موتور بایستی مطابق با استاندارد       DC  و    ACکنتاکتورهای:   کنتاکت های راه انداز موتور   -
ه اندازی و جریان های گذرای موتور را دارا بوده و از حفاظت کافی در              این کنتاکت ها بایستی توانایی تحمل جریان دایمی شرایط را         

 IEC بایستی طبق استاندارد     ACهمچنین کنترلرها و راه انداز های نیمه هادی       .  مقابل بار گذاری های اضافی موتور برخوردار باشند      

 .  انتخاب گردند60947-4-2

-IEC 60947رات کنترل موتور و مدارات کمکی بایستی مطابق با استاندارد         کلیدهای مورد استفاده در مدا    :   کلیدهای فشار ضعیف   -

 بایستی مطابق با استاندارد   .  .  .  )  به عنوان مثال کلیدهای فشاری، کلیدهای چرخان و           (کلیدهای کنترل دستی    .   ساخته شوند  3

IEC 60947-5-1رنگ و سمبل های پیشنهادی برای این کلیدها در استاندارد.  ساخته شوند IEC 60073آمده است ، . 

 . تهیه گرددIEC 60269-1فیوزهای فشار ضعیف بایستی مطابق با استاندارد :  فیوزهای فشار ضعیف-

 .  طراحی و ساخته شوندIEC 60947-3این سکسیونرها بایستی مطابق با استاندارد :  سکسیونرهای ولتاژ پایین-

حرارت تولیدی توسط این المنت نبایستی باعث افزایش درجه          .  ستفاده می شود از این المنت در کلیدهای بسته ا      :   المنت گرمایش  -
 .گردد) 4-5(حرارت اجزای کلید قدرت از حدود مندرج در جدول 

.  ساخته شوندIEC 60051-2آمپرمترها و ولتمترهای به کار گرفته شده در ساختمان کلید بایستی مطابق با استاندارد :  اندازه گیر ها -
اندازه گیر ضریب قدرت منتخب بایستی محدودیت های        .   ساخته شود   IEC 60051-4 بایستی مطابق با استاندارد        فرکانس متر

 . را به طور کامل تامین نمایدIEC 60051-5استاندارد 

. ند انتخاب شو  IEC 60947-5-1چراغ های نمایش گر جهت استفاده در مدارات کنترلی باید طبق استاندارد            :   چراغ های نمایش گر  -
 .  آمده استIEC 60417 و IEC 60073رنگ و نشانه های گرافیکی پیشنهادی این چراغ ها به ترتیب در استانداردهای 

این سوکت ها و رابط ها برای انواع داخلی و خارجی کلیدهای قدرت بایستی به ترتیب مطابق با استانداردهای                  :   سوکت ها و رابط ها   -
IEC 60309-1 و IEC 60309-2اب شوند انتخ. 

 اجرا  IEC 60326بردهای مدار چاپی جهت نصب اجزای الکترونیکی مانند رله ها بایستی مطابق با استاندارد             :   بردهای مدار چاپی   -
 . شوند

 IEC 60115-4 وات بایستی مطابق با استاندارد         1000مقاومت های قدرت با توان بیشتر از یک وات و کمتر از               :   مقاومت ها -
 . به کار گرفته شوندIEC 60393-1انسیومترها باید مطابق با استاندارد پت. انتخاب شوند

جهت عملکرد دستی باید روشنایی مناسب برای       ...  در برخی از کلیدهای قدرت مجهز به کلیدهای فشاری، هندل ها و             :   روشنایی -
به کار رفته در سیستم روشنایی بایستی به        المپ   های فلورسنت و المپ های رشته ای      .  کار در شب و در نقاط تاریک اندیشیده شود        

 . انتخاب شوندIEC 60064 و IEC 60081ترتیب مطابق با استانداردهای 

سیم پیچ ها باید توسط کارخانه سازنده به گونه ای طراحی و ساخته شوند که محدودیت های دمایی و عایقی آنها جهت                   :   سیم پیچ ها -
 .کار در شرایط مختلف تامین گردد
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 رد ذخیره سازهای انرژیعملک 5-3-3-23

میزان انرژی ذخیره شده در سیستم قطع و وصل کلید بایستی به گونه ای باشد تا کلید قدرت بتواند در حداکثر زمان تعیین شده                          
 .توسط کارخانه سازنده باز و یا بسته گردد

 . ت های زیر رعایت گردددر صورت استفاده از سیستم بادی و یا روغنی برای باز و بستن کلید قدرت بایستی محدودی

 درصد  85 درصد بیشتر و     110 در صورت استفاده از منبع بادی یا روغنی خارجی فشار گاز و یا روغن نبایستی از مقدار نامی                    -الف
 .کمتر شود

 محدوده عملکرد و مشخصات کمپرسور یا پمپ مورد استفاده در داخل کلید قدرت و یا در دستگاه عمل کننده آن بایستی                          -ب
 .وسط کارخانه سازنده ارایه گرددت

در صورت استفاده از سیستم فنری جهت عملکرد کلید قدرت نبایستی قبل از شارژ کامل فنر کنتاکت های کلید قدرت از حالت باز                      
 .به عبارت دیگر تنها در صورت شارژ کامل فنر می توان دستور باز و یا بستن را صادر کرد. خود جابجا شوند

مطابق با  .  ه از سیستم دستی جهت شارژ فنر بایستی جهت صحیح چرخش هندل مربوطه مشخص شده باشد                  در صورت استفاد  
 . نیوتن باشد250 حداکثر نیروی الزم جهت چرخش فنر نیز نبایستی بیشتر از IEC 62271-100استاندارد 

ور انتخابی بایستی توانایی کارکرد در       موت IEC 62271-100در صورت استفاده از موتور الکتریکی جهت شارژ فنر طبق استاندارد            
 . را دارا باشد) .a.cدر صورت انتخاب موتور ( درصد ولتاژ نامی با فرکانس نامی 110 تا 85

 

 رله ها 5-3-3-24

رله های حفاظتی مورد استفاده جهت صدور فرمان به کلید قدرت و تجهیزات جانبی موردنیاز را می توان به صورت زیر تقسیم بندی            
 .کرد

 .  درصد ولتاژ نامی مدار بستن کلید را دارا باشند110 تا 85این رله ها بایستی توانایی کار با : ی موازی بستن رله ها-

 70 (85این رله ها بایستی توانایی کار در شرایط نامی و غیر عادی ناشی از اتصال کوتاه را دارا بوده و در          :   رله های موازی بازکردن   -
 .ولتاژ نامی مدارات کمکی کلید توانایی عملکرد داشته باشد درصد 110تا )  DCبرای موارد

 نصب می شود و بایستی توانایی      DCاین خازن به همراه مدار یکسو ساز به صورت موازی با رله های               :   خازن عمل کننده رله ها    -
 .د ثانیه بعد از قطع برق مدارات کمکی کلید داشته باش5تامین ولتاژ مورد نیاز رله ها را به مدت 

 درصد مقدار نامی کمتر شود، این رله عمل کرده و کلید      35اگر ولتاژ رله ها به کندی و آرامی کاهش یافته و از            :   رله های افت ولتاژ   -
 .  درصد مقدار نامی می باشد85وصل مجدد کلید قدرت منوط به افزایش ولتاژ به . قدرت را باز می کند

 . هرتز را داشته باشند50ایی کار در فرکانس نامی  بایستی توانACالزم به ذکر است رله های 
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 نشان دهنده و اعالم کننده افزایش یا کاهش فشار گاز 5-3-3-25

 در کلیدهای قدرت گازی و کلیدهایی که مکانیزم عملکردشان با سیستم هوای فشرده است و فشار گاز یا هوا در آنها بیشتر از                          

در صورت افزایش و    .  به طور دایم و یا به صورت دوره ای اندازه گیری و کنترل شود           گاز  )  و یا چگالی  ( مگاپاسکال باشد، باید فشار      2/0
در . باید هشدارهای مناسب توسط چراغ های سیگنال و آالرم ها داده شود) الف-23-4-3-5(یا کاهش فشار گاز از حدود مندرج در بند 

 . این تجهیزات منوط به توافق بین سازنده و خریدار است مگا پاسکال می باشد نصب2/0کلیدهایی که فشار گاز در آنها کمتر از 
 

  لوازم و دستگاه های قفل داخلی  5-3-3-26

مانند ارتباط  (از این لوازم برای ایجاد ارتباط بین اجزای داخلی کلیدخانه جهت کارکرد صحیح و حفظ سالمت آنها استفاده می شود                    
این تجهیزات با توافق بین سازنده و خریدار برروی          ).  قطع کلید قدرت  بین کلید قدرت و کلید زمین جهت عملکرد کلید زمین بعد از              

 . کلید قدرت اضافه می گردد
 

 نشان دهنده موقعیت 5-3-3-27

با توجه به عدم امکان مشاهده کنتاکت های اصلی کلید قدرت از نشان دهنده مناسب جهت نمایش موقعیت کنتاکت ها استفاده                      
 IEC 60073بایستی طبق استاندارد    )  در موارد خاص  (، بسته و یا اتصال به زمین          رنگ و نحوه نشان دادن موقعیت باز        .  می شود

 .انتخاب گردد

 a IEC 417-5008- جهت نشان دادن وضعیت بسته و از نشانه a IEC 417 -5007- باید از نشانه     IEC 60417طبق استاندارد   
 . جهت نشان دادن موقعیت باز استفاده  شود

 

 درجه حفاظت بدنه 5-3-3-28

لی کلید قدرت و نیز بدنه و محفظه دستگاه ها و ادوات کمکی آن بایستی در مقابل نفوذ اشیاء و اجسام خارجی به طور                          بدنه اص 
همچنین در کلیدهای کالس خارجی تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از نفوذ آب باران و عوامل جوی                      .  کامل محافظت شوند  

 . مشخص گردد) 10-5(از درجه های حفاظت طبق جدول برروی کلیدهای قدرت بایستی یکی . اندیشیده شود
 

  درجه حفاظت در مقابل ورود اشیاء خارجی-10-5جدول 

 درجه حفاظت حفاظت در مقابل ورود اشیاء خارجی جامد
 B x1IP  میلیمتر و بیشتر50اشیای خارجی با قطر 
 x2IP  میلیمتر و بیشتر5/12اشیای خارجی با قطر 
 x3IP  میلیمتر و بیشتر5/2اشیای خارجی با قطر 
 x4IP  میلیمتر و بیشتر1اشیای خارجی با قطر 

 x5IP گرد و غبار
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 مراحل طراحی و انتخاب 5-3-4

 .بلی مراحل طراحی و انتخاب کلید قدرت را می توان به صورت ذیل برشمردبا توجه به مطالعات و بررسی های بخش های ق

 )2-3-5(شرایط بهره برداری طبق بند : گام اول

 )1-3-3-5(انتخاب نوع کلید قدرت با توجه به خواسته های مشتری و معیارهای ارایه شده در بند : گام دوم

 )4-3-3-5(تا ) 2-3-3-5(یقی مناسب طبق بندهای انتخاب ولتاژ و فرکانس نامی و تعیین سطوح عا: گام سوم

 )5-3-3-5( کلید قدرت طبق بند TRVتعیین مقدار : گام چهارم

 )6-3-3-5(تعیین جریان نامی کلید قدرت و مالحظات مربوط به افزایش دما طبق بند : گام پنجم

امت کلید در مقابل جریان های گذرا طبق         تعیین جریان های اتصال کوتاه نامی و جریان های خازنی و میزان استق             :  گام ششم 
 )11-3-3-5(تا ) 7-3-3-5(بندهای 

 )12-3-3-5(تعیین سطوح ولتاژ دستگاه های کمکی و جانبی طبق بند : گام هفتم

 )14-3-3-5(و ) 13-3-3-5(تعیین توالی عملکرد نامی و تعداد عملکرد مکانیکی طبق بندهای : گام هشتم
 

 پالک مشخصات 5-3-5

پالک باید حاوی اطالعاتی به     .  ایستی برروی کلید قدرت و دستگاه های جانبی آن و در معرض دید نصب گردد             پالک مشخصات ب  
 .شرح ذیل باشد

  نام کارخانه سازنده -

  شماره سریال کلید قدرت-

  ولتاژ نامی برحسب کیلوولت -

  ولتاژ استقامت در مقابل ضربه صاعقه برحسب کیلوولت-

 ل ضربه کلیدزنی برحسب کیلوولت ولتاژ استقامت در مقاب-

  فرکانس نامی برحسب هرتز-

  جریان نامی برحسب آمپر-

  جریان قطع اتصال کوتاه برحسب کیلوآمپر-

 برحسب ثانیه) در صورتی که بیشتر از یک ثانیه باشد( مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه -

  فشار گاز برای کلیدهای با مکانیزم گازی برحسب مگاپاسکال-

  ولتاژ نامی دستگاه های کمکی برحسب ولت-

  ولتاژ نامی دستگاه های قطع و وصل کننده کلید برحسب ولت-

  فرکانس کار نامی دستگاه های کمکی برحسب هرتز-

  وزن همراه با روغن برای کلیدهای روغنی برحسب کیلوگرم-
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  کالس دمایی کلید-

  توالی عملکرد نامی-

  سال ساخت کلید-
 

 ی مدارک فن 5-3-6

به ترتیب توسط خریدار و فروشنده ارایه        )  12-5(و  )  11-5(در هنگام سفارش کلید قدرت  بایستی اطالعات مندرج در جداول             
 . گردند

 

 )ارایه شده توسط خریدار( مشخصات اصلی کلید قدرت -11-5جدول 

 ردیف توضیحات `

 1 اطالعات عمومی شبکه 
)ولتاژ نامی   )kV 1-1 
)حداکثر ولتاژ کار نامی   )kV 1-2 
)فرکانس نامی   )Hz 1-3 
 4-1 نوع زمین کردن نوترال شبکه 
 5-1 ضریب قدرت 
 2 بهره برداریشرایط  
) ارتفاع از سطح دریا  )m 2-1 
) حداکثر درجه حرارت محیط  )Co 2-2 
)  ساعت24حداکثر درجه حرارت متوسط روزانه در مدت   )Co 2-3 
)حداقل دما   )Co 2-4 
) رطوبت نسبی محیط  )% 2-5 
 6-2 )ضریبی از شتاب ثقل زمین(شتاب زلزله  
 7-2 میزان آلودگی محیط 
 3 ) ـ خالء6SFن ـ کم روغ( کلید نوع 
 4 کشویی/ثابت 
 5 )خارجی/داخلی(کالس نصب  
 6 )پیک-kV (داردولتاژ استقامت عایقی در مقابل صاعقه درشرایط استان 
 7 )موثر-kV(فرکانس قدرت با ولتاژ استقامت عایقی یک دقیقه در برابر ولتاژ  
)جریان نامی دایم در شرایط استاندارد   )kA 8 
)جریان نامی قطع اتصال کوتاه   )kA 9 
 10 ترتیب عملکرد نامی 
) اتصال کوتاه زمان استمرار  )s 11 
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  -11-5ادامه جدول 

 ردیف توضیحات `

 12 )دستی/موتوری( فنر نحوه شارژ 
 13 باز کردن از دور به طور الکتریکی مناسب برای بستن و 
)ولتاژ موتور سطح   )V 14 
)ولتاژ گرمکن سطح   )V 15 
)ولتاژ مدارهای کنترل سطح   )V 16 
 17 تعداد کنتاکت های کمکی به طور عادی باز یا بسته 

 

 )ارایه شده توسط فروشنده( مشخصات فنی کلید قدرت -12-5جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 سازنده 
 1-1 کشور  
 2-1 سازندهنام  
 3-1 تیپ و عالمت مشخصه 
 4-1 استاندارد مورد استفاده 
 5-1 )،کم روغن6SFخالء، (نوع کلید  
 6-1 )خارجی/داخلی(کالس محل نصب  
 2 داده های عایقی و ولتاژی  
)ولتاژ نامی   )kV 2-1 
)فرکانس نامی   )Hz 2-2 
 3-2 )پیک-kV(ولتاژ استقامت عایقی نامی در مقابل صاعقه  
 4-2 )پیک-kV(ولتاژ استقامت عایقی نامی به مدت یک دقیقه با فرکانس شبکه  
)ارتفاع نصب   )m 2-5 
 3 داده های جریان 
)جریان نامی   )kA 3-1 
 جریان اتصال کوتاه به مدت 

) یک ثانیه -الف )kA 
) سه ثانیه -ب )kA 

3-2 

)جریان قطع اتصال کوتاه نامی   )kA 3-3 

)درصد جریان مستقیم قطع   )% 3-4 

 4 مشخصه های عمل  
 1-4 لکرد نامی ترتیب عم 
)زمان قطع   )s 4-2 
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  -12-5ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

)زمان وصل   )s 4-3 
 4-4 جنس قسمت های هدایت کننده جریان 
 تعداد دفعات قطع و باز شدن کلید در 

  درصد جریان نامی 50
  درصد جریان نامی 100
 د جریان قطع اتصال کوتاه  درص50

  درصد جریان قطع اتصال کوتاه 100

4-5 

 5 مکانیزم عملکرد  
 1-5 نوع مکانیزم  
 2-5 )دستی/موتوری(عملکرد  
)ولتاژ کار سیستم عملکرد   )V 5-3 
)توان موتور   )W 5-4 
) و جریان ترمز موتور در ولتاژ نامی حداکثر جریان مورد نیاز راه اندازی  )A 5-5 
)سطح ولتاژ گرمکن   )V 5-6 
)توان مصرف گرمکن   )W 5-7 
 8-5 )ندارد/دارد(رله برقی از راه دور  
)جریان رله بستن   )A 5-9 
)ولتاژ رله بستن   )V 5-10 
)جریان رله باز کردن   )A 5-11 
)ولتاژ رله باز کردن   )V 5-12 
 13-5 نوع فنر قطع 
 14-5 نوع فنر وصل  
)زمان مورد نیاز برای شارژ کامل فنر   )s 5-15 
 6 کلیدهای کمکی 
 1-6  کنتاکت های باز در دسترس تعداد 
 2-6 تعداد کنتاکت های بسته در دسترس 
)ولتاژ نامی   )V 6-3 
)جریان دایم نامی   )A 6-4 
 5-6 جنس کنتاکت ها 
)حداکثر جریان کوتاه مدت مجاز   )A 6-6 
 6SF 7کلیدهای  
)امی گاز فشار ن  )Pa 7-1 
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  -12-5ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

)حداقل فشار مجاز گاز   )Pa 7-2 
)حجم کل گاز در هر پل   )Lit 7-3 
)حداکثر نشت گاز کلید برای یک سال   )% 7-4 
 5-7  تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی و تعمیرات صورت مخصوص و 
 6SF 7-6نام کارخانه سازنده و کشور تامین کننده گاز  
 8 کلیدهای خالء 
)حداکثر فشار مجاز   )Pa 8-1 
) سانتیمتری از سطح 5، اندازه گیری شده در فاصله AC در ولتاژ xانتشار اشعه   )hMr 8-2 

 9 کلیدهای کم روغن  
)حجم روغن درهر پل   )Lit 9-1 
)(حداکثر فشار در محفظه قطع در اثنای خاموش شدن قوس   m

N 2 9-2 

)جرم روغن   )kg 9-3 
 10 ابعاد و وزن کلید  
)وزن   )kg 10-1 
) ارتفاع × عرض ×طول   )mmmmmm ×× 10-2 

)حداکثر ابعاد حمل   )mmmmmm ×× 10-3 
)وزن کل کلید   )kg 10-4 
 11 نصب و نگهداری  
 12 اتصاالت 
 13 )ماه(تعمیرات دوره ای  

 

 آزمون ها 5-3-7

 .  عبارت از موارد به شرح ذیل می باشدIEC 62271-100مون های کلیدهای قدرت طبق استاندارد آز

  آزمون های جاری-الف

  آزمون های عایقی مدار اصلی -

  آزمون های عایقی مدارات کمکی و کنترلی-

  اندازه گیری مقاومت مدار اصلی و حداکثر افزایش دما-

 تاه مدت و پیک جریان استقامت آزمون های جریان های استقامت کو-

  آزمون های درجه حفاظت بدنه-

  آزمون های مکانیکی-
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  آزمون های محیطی-

  آزمون های نوعی-ب

  آزمون استقامت دی الکتریک مدار اصلی-

  آزمون های مدارات کمکی و کنترلی-

  آزمون های نوعی اندازه گیری مقاومت الکتریکی مدار اصلی-

  آزمون های ضخامت-

  بررسی های صوری و بصری -

 

 آیین کار و روش های اجرایی  5-3-8

. های سازنده صورت گیرد    نقـل، نگهـداری، نـصب،  بهـره بـرداری و تعمیـرات دوره ای کلیدها باید مطابق با دستورالعمل                     حمـل و  
های نصب، بهره برداری و   نگهداری باید در زمان مناسب قبل از تحویل کلید و دستورالعمل   و نقل های مربوط به حمل و     دسـتورالعمل 

 . گرددیهاراتوسط سازنده تعمیرات باید در زمان تحویل کلید 

 

  شرایط حین حمل ونقل، نگهداری و نصب کلید 5-3-8-1

نصب کلید   نقل، نگهداری و   فرم سفارش کلید در طول حمل و       در مـواردی که شرایط محیطی از قبیل دما و رطوبت ذکر شده در             
احتیاط الزم  بایستی  کلیدبهره برداریقبل از  .ق ویژه در این زمینه بین سازنده و خریدار صورت گیرد  تضمین نشده باشد باید یک تواف     

  .صورت گیرد نقل، نگهداری و نصب بندی کلید حین حمل و جهت محافظت از عایق

 

 نصب 5-3-8-2

 . زیر باشد به شرحکلید باید حداقل شامل مواردبرای نصب  سازنده  شده توسطهیدستورالعمل ارا

 بندی و حرکت دادن کلید نکات ایمنی هنگام باز کردن بسته -

  کلید قرارگیرییات کامل محل و پایه هاییزجنحوه قرار گرفتن کلید و تجهیزات کمکی و کنترلی آن به همراه  -

 و اتصال   های کلید، مدارهای کمکی، ابعاد و نحوه اتصاالت لوله های روغنی یا گاز             اتصاالت شامل نحوه اتصاالت ترمینال     -
 زمین

و معاینه  ) در صورت وجود  ( هـای الزم پـس از نصب کلید جهت ارزیابی عملکرد صحیح، تنظیمات              آزمـون   بازرسـی هـا و       -
 برداری  از بهرهپیش آننهایی 
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ها بررسی صدمه ندیدن   این آزمون ازهدف.  انجام شودآن روی  برهایی  باید آزمونکلیدپـس از نـصب و وصـل کـردن اتصاالت          
 و رفته خریدار مطابق دستورات سازنده صورت گ    و یا   توسط سازنده  بایستیها   این آزمون .  نگهداری است   و حمل و نقل  حـین    در   کلـید 

 .ه گرددای ارآزموننتایج آن در گزارش 
 

 بهره برداری 5-3-8-3

 . زیر باشد به شرحسازنده باید شامل اطالعاتبهره برداری دستورالعمل 

ر مشخصات فنی به طوری که خریدار درک صحیحی از اساس عملکرد کلید داشته              توصـیف عمومـی تجهیزات با تکیه ب        -
 .باشد

 های ایمنی و عملکرد تجهیزات اینترالک توصیف طرح -

 تجهیزات کلیدسایر بندی، سیستم زمین و  توضیحات مناسب برای عملکرد صحیح عایق -

  و بازرسیتعمیرات 5-3-8-4

 .ه نمایدیالعات زیر ارا سازنده باید یک راهنمای تعمیرات شامل اط-الف

برای مشخص کردن این مورد باید تعداد عملکرد کلید به همراه جریان وصل یا قطع شونده که        : دوره های زمانی تعمیرات    -
باید ) تعداد عملکرد    مستقل از ( همچنین فاصله های زمانی که کلید       . پـس از آن بایـد تعمیـرات انجـام گیرد مشخص گردد            

 .دشودر مشخص کردن پارامترهای باال باید شرایط محیطی نیز ذکر .  مشخص شودتحت تعمیر قرار گیرد

 نقشه ها و    ،مکان پیشنهادی برای تعمیر، روند بازرسی، آزمایش و معاینه کامل کلید، مراجع           : یات عمـل تعمیـر شامل     یجـز  -
 کاری کلید  روغنشماره قطعات، استفاده از وسایل و تجهیزات مخصوص، احتیاطات الزم هنگام تعمیر و روش

 مربوطهقابل تعمیر کلید با مشخصات قطعات یات ینقشه های جامع جز -

 …های عملکرد، مقاومت مدار اصلی، مشخصات روغن یا گاز کلید و چگالی و فشار، زمانه مقادیر مجاز محدود -

مربوط به عدم   هشدارهای   جهت سرویس کلید و   ه  گـریس، روغـن و مـواد پاک کنند        از قبـیل    شخـصات مـواد کمکـی        م -
 با یکدیگرسازگاری این مواد 

 مخصوص حرکت دادن کلیدفهرست کامل وسایل  -

 های پس از تعمیرات آزمون -

 فهرست لوازم یدکی پیشنهادی و نحوه نگهداری آنها -

 ه ریزی شدتخمین زمان تعمیرات برنامه -

را  سال پس از تولید کلید       10تعمیرات به مدت حداقل      در دسترس بودن لوازم یدکی مورد نیاز برای          یتولئمسبایستی   سازنده   -ب
 .بپذیرد

 .قرار دهدکارکنان را در اختیار یات کلید تحت تعمیر ی و اطالعات کافی از جزادهکننده باید تعمیرات را انجام د مصرف -ج
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 . زیر را ثبت نماید به شرحکننده باید اطالعات  مصرف-د

 دشماره سریال و نوع کلی -

 برداری از کلید ع بهرهتاریخ شرو -

 ها گیری ها و آزمون  اندازهکلیهنتایج  -

 تاریخ انجام تعمیرات -

 دهنده ها سابقه سرویس کلید با استفاده از شمارنده عملکرد کلید یا سایر نشان -

 .ه دهدی در صورت بروز نقص فنی برای کلید مصرف کننده باید یک گزارش نقص فنی به سازنده ارا-ه

 .آن با اهداف به شرح زیر تهیه و تدوین گردد استاندارد کردن ثبت نقص فنی  بایستی به منظورص فنی کلیدگزارش نق-و

 نقص فنی با به کار گیری اصطالحات و تعاریف مشترکتوصیف  -

 ن اطالعات آمارینمودفراهم  -

  معنی دار به سازنده برای بهبود کیفیت کلیدهاپسخوردفراهم کردن یک  -

 .نی باید شامل موارد زیر باشدگزارش نقص ف

 مشخصه های کلید دچار نقص فنی -

 ...) و زمان آخرین، تاریخ بروز نقص فنی، تعداد کل عملکردهای کلید،تاریخ بازرسی کلید(سابقه کلید -

ودگی، دما ، باد، باران، برف، یخبندان، آل      : هایـی کـه در بروز نقص فنی دخالت داشته اند شامل شرایط محیطی نظیر               تـنش  -
 …صاعقه و

نصب غیر صحیح،    طراحی، دستورات غیر دقیق،     (و علت آن    ) بـندی  مکانیکـی، الکتریکـی، آب    (  بـروز نقـص فنـی        امـبد  -
 )…تعمیرات نادرست و

 ...) و  مدت زمان تعمیر،زمان خارج از مدار بودن کلید( نتایج ناشی از نقص فنی کلید -

 ها نقشه ها و طرح -

 نیعکس قطعات دچار نقص ف -

 دیاگرام تک خطی -

 نمودارها و جداول اطالعات ثبت شده -
 

 بازرسی عمومی 5-3-8-5

معایـنه کلـی کلید همواره باید برای مشخص کردن هرگونه عالمت خرابی، نشت روغن، هرگونه بوی ناشی از گرم شدن بیش از                       
های خارجی،   کان باید تمام عایق   در صورت ام   . بودن قطعات کلید انجام گیرد     شلحـد و هـر صـدای ناشـی از تخلـیه الکتریکـی یـا                 

عیب  همچنین بی. های قابل رویت برای تشخیص هر گونه حالت غیر عادی بررسی شوند    مکانیزم عملکرد، اتصال زمین و دیگر بخش      
 هر  به خصوص این بازرسی باید شامل بررسی پاکیزگی تجهیزات و محیط اطراف آنها،             .بودن محفظه سلول کلید نیز باید بررسی شود       
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پس از این معاینات توصیه می شود که چند بار کلید           . ونه درزی کـه برای جلوگیری از نشت دود، گاز یا روغن ایجاد شده است باشد               گـ 
های مربوط به   و آزمونه باید تجهیزات کلید پیاده شد پیدا شود  در حین بازرسی یک قطعه داخلی مشکوک          چنانچه .دشـو بـاز و بـسته      

در چنین مواردی باید جهت دسترسی به قطعات داخلی کلید با سازنده            .  گیرد صورتی صوری آن    قطعـه مـشکوک و همچنـین بازرس       
 . مشورت شود

 . زیر باشد به شرحبازرسی کلید پس از اتصال کوتاه در سیستم باید شامل موارد. کلید باید پس از وقوع هر خطا بازرسی شود

یا هر گونه صدمه    و  خوردگی، سوختگی     و ترک  ه دارند باید تمیز شد     هایی که در معرض بخار فلز قرار        ها و سایر بخش     عایق  -
 .بررسی شودی دیگر

همچنین تمیز  .   یا تعویض شوند    و  و در صورت لزوم تعمیر     هها باید جهت بررسی سوختگی یا هر صدمه دیگر معاینه شد            کنتاکت  -
 .ها باید بررسی شود بودن و جفت شدن کنتاکت

 .ها توجه خاص صورت گیرد  و روی تنظیمات و فواصل ایمنی پس از تعویض کنتاکتهررسی شدصحت مکانیزم عملکرد باید ب -

 .کلی کلید و مکانیزم عملکرد آن باید از لحاظ صدمات مکانیکی بازرسی گرددساختار  -

 . گیردانجامآن  بررسی عملکرد آزمونپس س مقاومت عایقی و آزمون بایستی ابتدا کلید  پیش از بهره برداری مجدد از-

 .نکاتی که در بازرسی انواع کلیدها باید مورد توجه قرار گیرد به شرح ذیل است

 کلیدهای کم روغن -الف

های  در صورت وجود اتصال و ارتباط بین بخش       . مـنافذ و مجاری عبور روغن از لحاظ جریان روان روغن و گاز باید بازرسی شوند               
ظرفیت طراحی شده روغن    بیشتر از   نباید  هرگز   مجاری عبور روغن     از. دنمواصل  ثابـت و متحـرک بایـد از سالم بودن آن اطمینان ح            

  .نمایدعبور 

شرایط الزم   عدم احراز     و در صورت   دهای استقامت الکتریکی و جذب رطوبت قرار گیر        آزمون نمونه ای از روغن کلید باید تحت        
قبل از پر   باید  ور در روغن کلید        مخزن و قطعات غوطه     داخل.   باید با روغن مناسب جایگزین شود       IEC 60296مطابق استاندارد   

گونه   های کلید باید عاری از هر      همچنین مخزن روغن و سطح هادی ها و عایق       .  کردن مخزن کلید با روغن تمیز شستشو داده شوند        
وغن جلوگیری شود و بهتر     هنگام پر کردن مخزن از روغن حتی االمکان باید از ورود هوا در خالل ورود ر                 .  آلودگی یا رطوبت باشند   

 ازکلید به هیچ وجه نباید      .  دکر پس از پر کردن کلید باید مدتی برای جاگیری روغن در مخزن صبر                 .است مخزن از پایین پر شود      
 .روغن داغ پر شود

و ختگی  و سوهجداره مخزن روغن باید بازرسی شد .بررسی شودم کاهش روغن کلید باید به طور مرتب یغلظت روغن کلید و عال
که در مورد وجود      در صورتی .  دهنده وجود رطوبت است بررسی گردد       جداره که نشان   شدنپوسته  ویژه   به   ییا هر نوع صدمه دیگر    

 قرار گیرد تا وجود رطوبت با کف کردن روغن مشخص            C1050رطوبت تردید وجود دارد باید قسمتی از جداره در روغن داغ حدود               
 .شود

 تا این گازها    نمودگازهای قابل اشتعال درکلید تولید شود بنابراین باید مدتی صبر               مقادیری دود و   هنگام وقوع خطا ممکن است    
 ذرات   مشاهده یا تغییر رنگ شدید روغن      در صورت .  های کلید از یکدیگر نمود     خارج شوند سپس اقدام به بازرسی و جدا کردن بخش         
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همچنین پس از هر خطا باید      .  ذکر شده تعویض گردد   پیش از این     که   یمقرراتباید روغن با رعایت       پس از وقوع خطا   آن  کربن در   
 . دقرار گیرنبررسی مورد بندی  روغن درزهای کلید از لحاظ آب

 کلیدهای خال -ب

سالم  ها و ساییدگی کنتاکتتنها بایستی .  آنها ممکن نیستدلیل آب بندی کامل تعمیـر قطعات داخلی کلیدهای خال به          و ازرسـی ب
 .های پیشنهادی سازنده تعیین شود  خال با بکارگیری روشبودن محفظه

  6SFکلیدهای -ج

کـه محفظـه کلـید دچار نقص شده باشد درهنگام بروز قوس الکتریکی ممکن است محصوالت سمی حاصل در فضا           در صـورتی  
 .مفید خواهد بود پست پرسنلتوصیه های زیر برای عمل به  صورت در این  کهمنتشر شود

 .باید پست به طور کامل تهویه شود، هنگام باز کردن در نزدیک به محل نصب کلید  بوی غیرعادیتشمام در صورت اس-

 .تا حدامکان باید از ورود به پست حین تهویه پست خودداری نمود -

 از ترکیب    البته محصوالت جامد ناشی    .های صدمه دیده را تعویض و کلید و محفظه آن را تمیز کرد             پس از تهویه می توان قسمت      -
ماسک استفاده     با آب ممکن است روی پوست اثر نامطلوب بگذارند بنابراین باید از عینک، دستکش و                 6SF  زیهمواد حاصل از تج   

 .شوندداده ها شستشو  دستکش عینک وه و پس از انجام کار در هر مرحله دیگرد

 

  کیلوولت33 و 20سکسیونرهای  5-4

 کلیات 5-4-1

این کلید بایستی . توانایی تحمل عبور جریان نامی شبکه به طور دایم را دارد) 3-2-5(یف بند سکسیونر کلیدی است که بنا به تعر
بتواند جریان های گذرای اتصال کوتاه را از خود عبور داده و در مقابل تنش های مکانیکی و الکتریکی ناشی از این جریان ها از                             

 .استقامت کافی برخوردار باشد

 عدم تجهیز به جرقه خاموش کن و محفظه قطع نبایستی تحت بار باز گردند، بر همین اساس قطع    سکسیونرهای متعارف به دلیل   
سکسیونرها عموما به صورت باز ساخته می شوند و عایق مورد استفاده           .  و وصل سکسیونرها تنها به هنگام بی باری آنها انجام می گیرد         

 . در آنها هوا می باشد

بدین ترتیب که به هنگام عمل کلیدزنی ابتدا کلید          .  ید قدرت از سکسیونر استفاده می شود     در سیستم های قدرت در دو طرف کل       
. به هنگام بستن مدار ابتدا سکسیونرها بسته شده و سپس کلید قدرت بسته می شود              .  قدرت قطع شده سپس سکسیونرها باز می شوند      

باشند، در این دسته از سکسیونرها به هنگام باز شدن            برخی از سکسیونرها مجهز به تیغه زمین جهت زمین کردن خطوط برق می               
 . سکسیونر تیغه های زمین بسته شده و شارژ ذخیره شده در خط به زمین انتقال می یابد
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  اجزای سازنده سکسیونر 5-4-2

 پل 5-4-2-1

 ).1-1-3-5(مشابه بند 

 

 مدار اصلی 5-4-2-2

 ).2-1-3-5(مشابه بند 

 کنتاکت 5-4-2-3

 ).5-1-3-5(مشابه بند 

 

 کنتاکت اصلی 5-4-2-4

 ).6-1-3-5(د مشابه بن

 

 کنتاکت کنترل 5-4-2-5

 ).8-1-3-5(مشابه بند 

 

 "a"کنتاکت  5-4-2-6

 ).11-1-3-5( بند مشابه
 

 "b"کنتاکت  5-4-2-7

 ).12-1-3-5(مشابه بند 

 

 وسیله نشان دهنده وضعیت 5-4-2-8

 ). 14-1-3-5(مشابه بند 
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 ترمینال 5-4-2-9

 ).15-1-3-5( بند مشابه

 

 1ناحیه اتصال 5-4-2-10

 .متحرک به کار می رود را گویندناحیه ای از کنتاکت ثابت که جهت ارتباط با کنتاکت 

 

 شرایط بهره برداری 5-4-3

 .کلیدهای قدرت بایستی تعیین گردد) 2-3-5(این شرایط مشابه بند 

 

 مشخصات و معیارهای فنی 5-4-4

 انواع سکسیونر 5-4-4-1

سکـسیونرهای مـورد اسـتفاده در سـطوح ولتاژ فشار متوسط برحسب نوع ماده عایقی، ساختمان، نوع عملکرد و محل نصب طبق                       
 .تقسیم بندی می گردند) 13-5(جدول 

 

  تقسیم بندی سکسیونرهای فشار متوسط-13-5جدول 

 تقسیم بندی سکسیونر نوع

 سکسیونرهای با عایق هوا
 6SFسکسیونرهای با عایق گاز 

 نوع ماده عایقی

 سکسیونرهای افقی با قطع از یک نقطه
 سکسیونرهای افقی با قطع از دو نقطه

 مودیسکسیونرهای ع
 ساختمان

 مکانیزم موتوری
 مکانیزم دستی

 ترکیب مکانیزم دستی و موتوری
 نوع عملکرد

 )کالس خارجی(نصب در محیط باز 
 )کالس داخلی(نصب در محیط بسته 

 محل نصب

 

                                                                                                                                                                           
1 - Contact Zone 
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 ولتاژ نامی 5-4-4-2

 ).2-3-3-5(مشابه بند 

 فرکانس نامی 5-4-4-3

 ). 3-3-3-5(مشابه بند 

 

 سطوح عایقی 5-4-4-4

 ).4-3-3-5(مشابه بند 

 امیجریان ن 5-4-4-5

به همین منظور جریان نامی سکسیونر باید مطابق        .  سکسیونر بایستی توانایی تحمل عبور جریان نامی به طور دایم را داشته باشد            
 .کلیدهای قدرت انتخاب گردد) 6-3-3-5(با بند 

 

 جریان استقامت کوتاه مدت نامی 5-4-4-6

این جریان بایستی مطابق با     .  ان کوتاه را داشته باشد    سکسیونر بایستی توانایی تحمل عبور جریان های اتصال کوتاه در مدت زم           
 .انتخاب گردد) 9-3-3-5(جریان اتصال کوتاه گذرنده از کلید قدرت طبق بند 

 

 حداکثر جریان استقامت کوتاه مدت 5-4-4-7

انیکی سکسیونر باید از استقامت مک    .  بایستی محاسبه و انتخاب گردد    )  10-3-3-5(مقدار حداکثر جریان های استقامت طبق بند        
 . کافی در مقابل عبور جریان مذکور برخوردار باشد

 

 زمان استمرار جریان اتصال کوتاه 5-4-4-8

 .انتخاب گردد) 11-3-3-5(این زمان باید مشابه با بند 
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 نیروهای مکانیکی 5-4-4-9

نیروهای همچنین  .  سکسیونر بایستی توانایی تحمل نیروهای مکانیکی وارده ناشی از باز و بسته شدن تیغه ها را داشته باشد                     
مکانیکی افقی و عمودی ناشی از عوامل محیطی مثل باد و برف و یخ نبایستی بر کارکرد عادی سکسیونرهای کالس خارجی تاثیری                      

 . سکسیونرها باید در مقابل تنش های مکانیکی ناشی از عبور جریان های اتصال کوتاه نیز از استقامت کافی برخوردار باشند. بگذارند

 

 کانیکیتعداد عملکرد م 5-4-4-10

تعداد )    14-5(در جدول   .   تقسیم بندی می شوند  2M و   0M  ،1Mسکسیونرها از لحاظ تعداد دفعات عملکرد به سه کالس             
 . آمده استIEC 62271-102عملکردهای مکانیکی این کالس ها طبق استاندارد 

 

  کالس بندی سکسیونرها براساس تعداد عملکرد مکانیکی-14-5جدول 

 کالس ملکردتعداد ع نوع سکسیونر
 0M 1000 سکسیونرهای استاندارد

سکسیونرها جهت استفاده همراه کلیدهای قدرت با کالس        
 مشابه

2000 1M 

سکـسیونرهای جهـت اسـتفاده همـراه کلـیدهای قدرت با            
 کالس مشابه

10000 2M 

 

 سطوح ولتاژ دستگاه های کمکی و اجزای جانبی 5-4-4-11

نند موتورهای الکتریکی جهت عمل باز و بستن سکسیونر، سطوح ولتاژ استاندارد              در صورت استفاده از لوازم جانبی الکتریکی ما        
 .انتخاب گردد) 12-3-3-5(این ادوات باید مطابق با بند 

 

 مشخصات گاز در سکسیونرهای گازی 5-4-4-12

 ).16-3-3-5(مشابه بند 

 

 زمین کردن سکسیونر 5-4-4-13

 ).18-3-3-5(مشابه بند 
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 نترلینیازمندی های تجهیزات و مدارات کمکی و ک 5-4-4-14

کلیدهای قدرت در مورد سکسیونرها     )  22-3-3-5(در طراحی و انتخاب تجهیزات و مدارات کمکی و کنترلی، بایستی نکات بند               
 . نیز رعایت گردد

 

 عملکرد ذخیره ساز انرژی 5-4-4-15

 ).23-3-3-5(مشابه بند 
 

 عملکرد رله ها 5-4-4-16

 ).24-3-3-5(مشابه بند 
 

 شار گازنشان دهنده و اعالم کننده افزایش یا کاهش ف 5-4-4-17

 ). 25-3-3-5(مشابه بند 
 

 لوازم و دستگاه های قفل داخلی 5-4-4-18

 ).26-3-3-5(مشابه بند 
 

 نشان دهنده موقعیت 5-4-4-19

 ).27-3-3-5(مشابه بند 
 

 درجه حفاظت بدنه  5-4-4-20

 ).28-3-3-5(مشابه بند 
 

 حداکثر نیروی الزم برای سکسیونرهای با مکانیزم دستی  5-4-4-21

هایی که به بیش از یک دور چرخش برای باز و بستن نیاز دارند، حداکثر نیروی   برای سکسیونر  IEC 62271-102طبق استاندارد   
 نیوتن  120 درصد از مسیر حرکت، این نیرو می تواند حداکثر تا             10 نیوتن باشد با این فرض که در          60مورد نیاز نبایستی بیشتر از       

 یک دور چرخش نیاز دارند، نیروی مورد نیاز باید کمتر از             مطابق با استاندارد مذکور برای سکسیونرهایی که حداکثر به         .  افزایش یابد 
 .  نیوتن افزایش یابد450 درجه از مسیر حرکت این نیرو می تواند تا 15 نیوتن باشد، با این فرض که در 250
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 مراحل طراحی و انتخاب  5-4-5

 .ان به صورت ذیل برشمردبا توجه به مطالعات و بررسی های بخش های قبل مراحل طراحی و انتخاب سکسیونر را می تو

 )3-4-5(تعیین شرایط بهره برداری طبق بند : گام اول

 )1-4-4-5(انتخاب نوع سکسیونر با توجه به خواسته های مشتری و معیارهای ارایه شده در بند : گام دوم

 )4-4-4-5(تا ) 2-4-4-5(انتخاب مقادیر نامی ولتاژ، فرکانس و سطوح عایقی مناسب طبق بندهای : گام سوم

 )5-4-4-5(تعیین جریان نامی طبق بند : گام چهارم

 تا )  6-4-4-5(تعیین جریان استقامت کوتاه مدت نامی و پیک جریان استقامت و زمان تحمل سکسیونر طبق بندهای                :  گام پنجم 

)5-4-4-8( 

 )9-4-4-5(تعیین نیروهای مکانیکی وارده بر سکسیونر طبق بند : گام ششم

 )10-4-4-5(اد عملکرد مکانیکی سکسیونر طبق بند انتخاب تعد: گام هفتم

 )11-4-4-5(انتخاب سطوح ولتاژ دستگاه های جانبی و کمکی طبق بند : گام هشتم
 

 پالک مشخصات  5-4-6

 .پالک مشخصات باید برروی سکسیونر و در محل مناسب قابل دید مشتمل بر اطالعات به شرح ذیل نصب گردد

  نام کارخانه سازنده -

 ال سکسیونر شماره سری-

  ولتاژ نامی برحسب کیلوولت-

  ولتاژ استقامت در مقابل ضربه صاعقه برحسب کیلوولت-

  فرکانس نامی برحسب هرتز-

  جریان نامی برحسب آمپر-

  جریان اتصال کوتاه برحسب کیلوآمپر-

  زمان استقامت در مقابل عبور جریان اتصال کوتاه برحسب ثانیه-

 های کمکی و جانبی برحسب ولت ولتاژ تجهیزات و دستگاه -

  مقدار نیروهای مکانیکی قابل تحمل -

  تعداد عملکرد مکانیکی و کالس آن-

  کالس استقامت الکتریکی برای سکسیونرهای زمین -

  وزن سکسیونر-

  سال ساخت -
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  مدارک فنی 5-4-7

یب توسط خریدار و فروشنده ارایه       به ترت )  16-5(و  )  15-5(در هنگام سفارش سکسیونر می بایست اطالعات مندرج در جداول            
 .گردند

 )ارایه شده توسط خریدار( مشخصات اصلی سکسیونر -15-5جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات عمومی شبکه 
)ولتاژ نامی   )kV 1-1 
)حداکثر ولتاژ کار نامی   )kV 1-2 
)فرکانس نامی   )Hz 1-3 
 4-1 نوع زمین کردن نوترال شبکه 
 5-1 ضریب قدرت 
 2 بهره برداریشرایط  
) ارتفاع از سطح دریا  )m 2-1 
) حداکثر درجه حرارت محیط  )Co 2-2 
)  ساعت24حداکثر درجه حرارت متوسط روزانه در مدت   )Co 2-3 
)حداقل دما   )Co 2-4 

) رطوبت نسبی محیط  )% 2-5 
 6-2 )ضریبی از شتاب ثقل زمین(شتاب زلزله  
 7-2 میزان آلودگی محیط 
 3 تعداد پل ها  
 4 )خارجی/داخلی(کالس سکسیونر  
)جریان نامی   )kA 5 
)ن نامی اتصال کوتاه جریا  )kA 6 
 7 )موتوری/ دستی (عملکرد  
 8 تعداد و نوع کلیدهای کمکی 
 9 سیستم فرمان  
)ولتاژ نامی   )V 9-1 
)فرکانس   )Hz 9-2 
 10 )برای سکسیونرهای گازی(مشخصات مربوط به محفظه گاز  
 11 )مانند آزمون های آلودگی مصنوعی و آلودگی رادیویی( ت آزمون های خاص مورد نیاز فهرس 
 12 نحوه نصب و اتصاالت مربوطه 
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 )ارایه شده توسط فروشنده( مشخصات فنی سکسیونر -16-5جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 سازنده 
 1-1 کشور 
 2-1 سازندهنام  
 3-1 تیپ و عالمت مشخصه 
 4-1 استاندارد مورد استفاده 
 5 )، کم روغن6SF(نوع سکسیونر  
 6 )خارجی/داخلی(کالس محل نصب  
 7  تعداد پل 
)ولتاژ نامی   )kV 8 
)سطح عایقی   )kV 9 
)فرکانس نامی   )Hz 10 
)جریان نامی   )kA 11 
)جریان نامی اتصال کوتاه  )kA 12 

 13 شرایط کار  
) ارتفاع از سطح دریا  )m 13-1 
) حداکثر درجه حرارت محیط  )Co 13-2 
)  ساعت24حداکثر درجه حرارت متوسط روزانه در مدت   )Co 13-3 
) رطوبت نسبی محیط  )% 13-4 
 5-13 )ضریبی از شتاب ثقل زمین(شتاب زلزله  
 6-13 میزان آلودگی محیط 
 14 تعداد و نوع کلیدهای کمکی 
 15 سیستم فرمان  
)ولتاژ نامی   )V 15-1 
)فرکانس   )Hz 15-2 
 16  به محفظه گاز و آزمون های مربوط به آن برای سکسیونرهای گازیمشخصات مربوط 
 17 نحوه نصب و اتصاالت مربوطه 
 18 فهرست آزمون های خاص انجام شده  
 19 مشخصات ساختمانی سکسیونر 
)فاصله هوایی بین پل ها   )mm 19-1 
)فاصله عایقی   )mm 19-2 
 20 نحوه عملکرد  
 1-20 )موتوری/ دستی (نوع مکانیزم عملکرد  
)ولتاژ نامی مکانیزم عملکرد برای نوع موتوری   )V 20-2 
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 -16-5ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

)جریان نامی برای مکانیزم عملکرد در ولتاژ نامی برای نوع موتوری   )A 20-3 
)حداکثر نیروی مورد نیاز برای مکانیزم دستی   )N 20-4 
)ابعاد   )mmmmmm ×× 21 
)وزن سکسیونر   )kg 22 
 30 قوانین و دستورات نصب و تعمیر  

 

 آزمون ها 5-4-8

 . عبارت از موارد به شرح ذیل می باشدIEC 62271-102 کیلوولت طبق استاندارد 33 و 20آزمون های سکسیونرهای 

  آزمون های جاری-الف

  آزمون استقامت عایقی مدار اصلی-

  آزمون استقامت عایقی مدارات کمکی و کنترلی-

  آزمون اندازه گیری مقاومت مدار اصلی-

  بازرسی چشمی-

  آزمون های عملکرد مکانیکی-

  آزمون های نوعی-ب

  مقابل ولتاژ ضربه صاعقه آزمون استقامت در-

  آزمون استقامت در مقابل ولتاژ ضربه در فرکانس قدرت-

  آزمون آلودگی مصنوعی-

  آزمون مدارات کمکی و تجهیزات جانبی-

  آزمون تداخل رادیویی-

  آزمون های نوعی اندازه گیری مقاومت مدار اصلی و افزایش دما-

 ی استقامت جریان آزمون استقامت کوتاه مدت جریان و آزمون ها-

  آزمون های عملکرد در شرایط مختلف محیطی -

  آزمون عملکرد مکانیکی-ج

 .این آزمون تحت ولتاژ نامی و فشار نامی گاز انجام می شود و مراحل آن بصورت زیر است

 .ود بار باز و بسته شدن تکرار می ش50ولتاژ نامی و فشار نامی محفظه گاز برای مکانیزم عملکرد دستی  در -

 . بار باز و بسته شدن تکرار می شود50 در حداقل ولتاژ و فشار گاز -
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 . بار باز و بسته شدن تکرار می شود50 در حداکثر ولتاژ و فشار گاز -

 . در طی این آزمون هیچ تنظیم مکانیکی نباید بر روی سکسیونر انجام شود

 آیین کار و روش های اجرایی 5-4-9

. برداری و تعمیرات دوره ای سکسیونر باید مطابق با دستورالعمل های سازنده صورت گیرد             حمـل و نقـل، نگهـداری، نـصب، بهـره            
سارنده سکسیونر باید دستورالعمل های الزم را در زمینه حمل و نقل قبل از تحویل سکسیونر و دستورالعمل های نصب و بهره برداری و 

 . تعمیرات را در زمان تحویل سکسیونر ارایه نماید

 

 ل و نقلشرایط حم 5-4-9-1

در مواردی که شرایط محیطی از قبیل دما و رطوبت در فرم سفارشی سکسیونر در طول حمل و نقل نباشد باید یک توافق میان                          
احتیاطات الزم جهت محافظت از عایق بندی سکسیونر حین حمل و نقل باید صورت گرفته و از نفوذ                    .  خریدار و سازنده برقرار شود    

بسته بندی قطعات سکسیونر باید ضد آب بوده . نین لرزش ها هنگام حمل و نقل نیز باید به حداقل برسدهمچ. برف و یخ جلوگیری شود
 .و برروی آن یک برچسب حاوی اطالعات به شرح زیر نصب گردد

  احتیاطات الزم جهت حمل و نقل-

  نام و آدرس کارخانه سازنده یا شرکت ارسال کننده-

  نام و آدرس شرکت سفارش دهنده-

 تیپ سکسیونر  -

  وزن کل-

 

 نصب  5-4-9-2

 . دستورات نصب مشتمل بر نکات به شرح باید توسط سازنده به طور دقیق ارایه گردد

  باز و بسته و حرکت دادن سکسیونر-

  سوار کردن-

  نحوه عملکرد -

  مجموع وزن کلی دستگاه شامل قسمت های مختلف-

  وزن قسمت خاموش کننده جرقه-

 . بیشتر باشدkg100دستگاه جهت حمل جداگانه اگر از  وزن سنگین ترین قسمت -

  نحوه اتصاالت-

  موارد قابل توجه بعد از سوار کردن قطعات سکسیونر برای اولین بار-
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 بهره برداری 5-4-9-3

 .دستورالعمل سازنده باید شامل موارد به شرح زیر باشد

 .صحیحی از اساس عملکرد سکسیونر داشته باشد توصیف عمومی تجهیزات با تکیه بر مشخصات فنی به طوری که خریدار درک -

  توصیف طرح های ایمنی و عملکرد تجهیزات اینترالک در صورت وجود -

  توضیحات مناسب برای عملکرد صحیح عایق بندی، سیستم زمین و تجهیزات دیگر سکسیونر-

 

 تعمیرات 5-4-9-4

 . یک سازنده باید موارد به شرح زیر را جهت تعمیرات ارایه نماید-الف

  زمان و تعداد دفعات تعمیرات-

  جزییات و شرح چگونگی تعمیرات-

  محدوده و تلرانس پارامترها و فواصل مورد نیاز برای عملکرد مناسب-

  مشخصات مواد کمکی مشتمل بر گیریس ها، روغن ها و مایعات عایقی-

  فهرست وسایل کمکی برای حمل و نقل-

  آزمون های مورد نیاز بعد از عمل تعمیر-

  فهرست قطعات کمکی به همراه شرح وظایف و تعداد آنها-

  تخمین زمان الزم برای تعمیر-

  نحوه اقدام برای تعمیر بعد از اتمام عمر مفید سکسیونر و تجهیزات مورد نیاز-

 .یک مصرف کننده باید اطالعات به شرح زیر را ثبت کند-ب

  شماره سریال و نوع سکسیونر-

  تاریخ نصب-

 یه اندازه گیری ها و آزمون ها نتایج کل-

  اطالعات و حدود تعمیرات انجام شده-

  تعداد دفعات عملکرد با استفاده از شمارنده های مورد نیاز-

  تهیه و تدوین گزارش شرح خرابی و جزییات آن-

 . گزارش نقص فنی باید شامل موارد به شرح زیر باشد-ج

  سابقه سکسیونر-

 فنی مشخصات سکسیونر دچار نقص -

  تشخیص اجزای آسیب دیده در اثر خرابی-

  شرایط آب و هوا در هنگام رخداد خرابی-
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  نوع نقص-

  منشا و عامل خرابی-

  اثر و نتیجه خرابی-

  نقشه های جزییات-

 

 بازرسی 5-4-9-5

د و  معایـنه کلـی سکسیونر برای مشخص نمودن هر گونه عالمت خرابی، نشت روغن، هرگونه بوی ناشی از گرم شدن بیش از ح                      
برای تشخیص هرگونه حالت غیر . هـر صـدای ناشی از تخلیه الکتریکی یا شل بودن قطعات کلید در بازرسی ها همواره باید انجام گیرد                  

. عـادی در صـورت امکـان بایـد تمـام عایـق های خارجی، مکانیزم عملکرد، اتصال زمین و دیگر بخش های قابل رویت بررسی شوند                          
این بررسی شامل پاکیزگی تجهیزات و محیط اطراف آنها به          . از در صورت وجود باید بررسی شود      همچنـین بـی عـیب بودن محفظه گ        

در صورت مشاهده یک قطعه مشکوک در بازرسی باید تجهیزات          . ویژه هرگونه درزی که باعث نشت گاز یا خروج روغن شود می باشد            
در هنگام بازرسی باید به سالم بودن . سازنده مشورت گرددسکـسیونر پـیاده شـده و آزمـون هـای مربوط به قطعه مشکوک انجام و با          

کنتاکت ها باید جهت بررسی . عایـق هـا دقـت شود تا ازعدم وجود هرگونه ترک خوردگی یا آلودگی روی عایق ها اطمینان حاصل گردد                 
تا فاصله پل ها از حداقل مقدار باید دقت شود . سوختگی و صدمات دیگر معاینه شده و همچنین تمیز و موازی بودن پل ها کنترل گردد

در پایان  . صـحت مکانیـزم عملکرد باید بررسی شده و در تنظیمات فواصل ایمنی تجهیزات دقت شود               . مجـاز آن کمتـر نـشده باشـد        
زم در صورت وجود مکانی. بازرسی باید یک یا چند بار سکسیونر باز و بسته شده تا از سالم بودن مکانیزم عملکرد اطمینان حاصل گردد                   

 . عملکرد غیر دستی باید از سالم بودن فنرها و موتورها نیز اطمینان حاصل شود

 

 نکات ایمنی 5-4-9-6

 .در هنگام نصب و عملکرد سکسیونر در جهت کاهش احتمال بروز مشکل باید به نکات زیر توجه شود

  از لحاظ الکتریکی-الف

  عایق بندی مناسب فاصله های هوایی-

  زمین کردن به صورت مناسب-

 HV و LV جداسازی قسمت -

  رعایت درجه حفاظتی مناسب برای سکسیونر-

  از لحاظ مکانیکی-ب

  تنظیمات دقیق فشارهای مکانیکی قسمت های مختلف-

  اندازه گیری نیروی مقاوم برای عمل مکانیکی-

  عدم ایجاد انواع فشارهای مکانیکی به بدنه و قسمت های مختلف سکسیونر-
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 از لحاظ حرارتی-ج

 رعایت حداکثر دمای هر قطعه از سکسیونر -

  دقت در استفاده از مواد قابل اشتعال-

  از لحاظ عملکرد-د

  شارژ دستی به صورت مناسب-

  توجه به عملکرد قطعات اینترالک در صورت وجود-

  توجه به محل دقیق قطعات در نقشه در هنگام سر هم کردن-

 ه الکتریکی توجه به نحوه عملکرد صحیح قسمت عمل کنند-

  توجه به نحوه عملکرد صحیح قسمت عمل کننده مکانیکی-
 

 کات اوت فیوزهای فشار متوسط 5-5

 کلیات 5-5-1

برای این منظور   . الزمـه عملکـرد صـحیح و مطلـوب سیستم قدرت رفع خطاهای بوجود آمده در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد                     
فیوزها در سطوح ولتاژ فشار متوسط به عنوان عناصر محدود کننده اسـتفاده از وسـایل و ادوات حفاظتـی مخـتلف از جملـه کـات اوت         

 .جریان خطا و به منظور حفاظت از ترانسفورماتورها، بانک های خازنی و خطوط توزیع متداول می باشد

ریان کـات اوت فـیوزها دارای یک عنصر ذوب شونده می باشند که به هنگام عبور جریان خطا و در اثر افزایش دما ذوب شده و ج                          
 .عبوری از آن قطع می شود

 

 اجزای سازنده کات اوت فیوز 5-5-2

 .در ذیل این اجزا تشریح می گردد. اجزای اصلی کات اوت فیوز نشان داده شده است) 3-5(در شکل 
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  اجزای اصلی یک کات اوت فیوز نمونه-3-5شکل 

 

 پایه نصب 5-5-2-1

همچنین این پایه فاصله . و تمامی بخش های دیگر کات اوت فیوز برروی آن نصب می گردند            این عنصر قسمت ثابت فیوز می باشد        
 . عایقی کات اوت فیوز را نسبت به زمین تامین می کند

 

 مقره اتکایی 5-5-2-2

 ایـن مقره بایستی دارای رنگ براق و همگون بوده و از استحکام کافی در مقابل تنش  های مکانیکی وارده در اثر قطع جریان های                         
 .بزرگ اتصال کوتاه برخوردار باشد

 

 پایه فیوز 5-5-2-3

پایه فیوز توسط بستهایی فلزی . ایـن قـسمت از جنس فلز و هادی جریان بوده و ارتباط بین لینک فیوز و سیستم را تامین می کند         
 .  متصل می گرددبه مقره اتکایی متصل می شود و یا اینکه به طور مستقیم توسط مواد سازنده مقره به هنگام ساخت مقره به آن

 

 فیوزگیر  5-5-2-4

. بخـش متحـرک کـات اوت فـیوز کـه وظیفه ارتباط بین لینک فیوز و پایه های اتصال فیوز را بر عهده دارد فیوزگیر گفته می شود                            
رنده را  فیوزگیر بایستی از استقامت مکانیکی کافی در برابر عملیات باز و بسته شدن های متوالی برخوردار باشد و بتواند فشار فنر نگهدا                     

طراحی این قسمت بایستی به گونه ای انجام گیرد که حداقل مقاومت الکتریکی بین فیوزگیر و پایه فیوز تامین        . بـه خوبی تحمل نماید    
 . گردد

 

 ردیف شرح

 1 پایه نصب

 2 مقره اتکایی

 3 پایه فیوز

 4 فیوزگیر

 5 لینک فیوز

 6 ترمینال
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 لینک فیوز 5-5-2-5

ه این قسمت از یک لوله سلولزی به نام لول        .  لیـنک فـیوز بـه همراه المان فیوز داخل آن اصلی ترین بخش کات اوت فیوز می باشد                  
 فـیوز، عنـصر حـساس و ذوب شـونده در مقابـل عـبور جـریان، هـسته مرکـزی، ضربه زن و کنتاکت های ارتباطی تشکیل شده است                              

 .در ذیل شرح مختصری از این اجزا آمده است). 4-5شکل (

قابل تنش  های دمایی، لوله یا بدنه لینک فیوز از جنس ترکیبات سلولزی ساخته شده و باید از استقامت کافی در م:  لوله فیوز  -الـف 
به هنگام عبور جریان خطا که باعث عمل کردن فیوز و           . الکتریکـی و مکانیکی ایجاد شده در اثر عبور جریان های خطا برخوردار باشد             

 سوختن المان فیوز می گردد گازها و جرقه های ایجاد شده و فشار حاصله در داخل محفظه نبایستی باعث ایجاد آسیب و صدمه به لوله                        
 . از طرف دیگر این لوله بایستی توانایی تحمل تنش  های مکانیکی به هنگام باز و بسته نمودن لینک فیوز را دارا باشد. فیوز گردد

 
 
 

 
 

  اجزای اصلی یک لینک فیوز نمونه-4-5شکل 

 
 
  های ایجادی به هنگام      هـسته مرکزی لینک فیوز از جنس سرامیک و یا مواد مشابه و مقاوم در مقابل تنش                :  هـسته مرکـزی    -ب

 .الزم به ذکر است که برخی از فیوزها فاقد هسته می باشند. عملکرد فیوز ساخته می شود

المـان فـیوز بـه شکل یک سیم فنری به صورت تک رشته و یا چند رشته موازی هم به دور هسته فیوز پیچیده                         :  المـان فـیوز    -ج
تشکیل می دهد هنگام کارکرد عادی باید دارای حداقل مقاومت الکتریکی       این عنصر که قسمت اصلی کات اوت فیوز را          . مـی شـود   

نقره از عناصر اصلی سازنده     . ممکـن باشـد و در حداقل زمان ممکن پس از عبور جریان خطا با ذوب شدن جریان را محدود نماید                    
 . المان فیوز می باشد

قسمت فعال ضربه زن از یک سیم مقاومت دار         ). 5-5شکل  (ضربه زن قسمت مکانیکی لینک فیوز را تشکیل می دهد           :  ضربه زن  -د
این قسمت موازی با المان فیوز وظیفه هدایت جریان های نامی و پایین تر را در              . کرم ساخته می شود   -از جـنس تنگستن و یا نیکل      

از این سیم در اثر حرارت      به هنگام بروز خطا و سوختن المان فیوز و در نتیجه عبور جریان خطا               . شـرایط کـار عادی بر عهده دارد       
در کات اوت فیوزهای افتادنی در اثر عمل کردن این فنر و ضربه             . حاصـله این قسمت نیز ذوب شده و فنر ضربه زن عمل می نماید             

زدن زائـده فلـزی بـه فنـرهای نگهدارنـده کات اوت فیوز، حامل فیوز از اتصاالت پایه فیوز جدا شده و کات اوت فیوز از مدار خارج         

 

 ردیف شرح

 1 کنتاکت ها

 2 بدنه لینک فیوز

 3 هسته

 4 مان فیوزال

 5 ضربه زن
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در برخی از کات اوت فیوزها خروج زائده فلزی از قسمت باالیی کات اوت فیوز نشان دهنده عمل کردن و سوختن آن بوده . شودمی 
 . و بنابراین با بازدید چشمی می توان از سالمت یا سوختگی کات اوت فیوز اطمینان حاصل کرد

این .  الکتریکی بین لینک فیوز و حامل فیوز را بر عهده دارند           کنتاکت های ارتباطی وظیفه ایجاد ارتباط     :  کنـتاکت هـای ارتباطی     -و
کنتاکت ها بایستی از آلیاژ مس با روکش قلع، نقره و یا نیکل ساخته شوند تا در مقابل عبور جریان نامی حداقل مقاومت الکتریکی                        

 .را از خود نشان دهند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ساختار نمونه یک ضربه زن-5-5شکل 

 

 ه برداریشرایط بهر 5-5-3

 .تهیه گردد) 2-3-5بند (این شرایط بایستی مشابه شرایط بهره برداری مورد نیاز برای طراحی و انتخاب کلیدهای قدرت 

 

 مشخصات و معیارهای فنی  5-5-4

 نوع کات اوت فیوز 5-5-4-1

  انواع کات اوت فیوزها از لحاظ ساختمان-الف

در فیوزهای نوع روغنی    . و افتادنی تقسیم بندی می شوند     ) ز مایع پر شده ا  (کـات اوت فـیوزها از لحاظ ساختمان به دو دسته روغنی             
از این نوع فیوزها در مکان هایی با رطوبت و          . عنـصر ذوب شـونده در داخـل مایـع و در محفظـه ای کامال آب بندی شده قرار دارد                    

 ه و فنری تقسیم بندی می شوند       کـات اوت فـیوزهای افتادنی نیز خود به سه دسته عمده باز، بست             . آلودگـی بـاال اسـتفاده مـی شـود         

 ).6-5شکل (

 
 
 
 
 

 

 ردیف شرح

 1 رهاساز

 2 ضربه زن در موقعیت عادی

 3 فنر

 4 عمل کننده قطع حرارتی

 5 عمل کننده قطع الکتریکی

 6 المان فیوز
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  انواع کات اوت فیوزها از لحاظ ساختمان-6-5شکل 

 
در نوع باز لوله فیبری بین دو . در کات اوت  فیوزهای نوع باز و بسته عنصر ذوب شونده در داخل یک لوله فیبری سلولزی قرار دارد         

 .یبری در داخل محفظه بسته ای محصور می باشدنگهدارنده قرار داشته و در نوع بسته لوله ف

وجود . در کـات اوت  فـیوزهای نـوع فنـری لوله فیبری نسبتا کوچکتر بوده و توسط دو فنر تحت فشار به پایه فیوز متصل می  گردد          
 . فنرها باز شدن و جدا سازی مدار را به هنگام عملکرد فیوز تضمین می کنند

 ظ سرعت عملکرد انواع کات اوت فیوزها از لحا-ب

  به دو دسته تند کارIEC 60282-2کـات اوت فـیوزها از لحـاظ مشخصه عملکرد زمانی در برابر جریان های خطا طبق استاندارد    

)K (    و کـندکار)T (    منحنی . زمان آنها انجام می پذیرد    -این تقسیم بندی با توجه به منحنی مشخصه جریان        . تقـسیم بندی می شوند
به عالوه نوع دیگری از     . باشند) 18-5(و  ) 17-5( به ترتیب بایستی مطابق با جداول        T و   Kفیوزهای نوع   زمان کات اوت    -جریان

 است توسط برخی از سازندگان      K و   T زمان آنها ترکیبی از دو نوع        -که منحنی جریان  ) TK(کند  -کـات اوت فیوزها نیز با نام تند       
 .اظ سرعت عملکرد بایستی با توجه به نوع کاربرد صورت گیردانتخاب نوع کات اوت فیوز از لح. فیوز ساخته می شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الف کات اوت فیوز نوع باز

 ب کات اوت فیوز نوع بسته

 ج کات اوت فیوز نوع فنری
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 Kزمان فیوز کات اوت های نوع - مقادیر نوعی منحنی مشخصه جریان-17-5جدول 

 1/0جریان قابل تحمل در 
 ثانیه

 10جریان قابل تحمل در 
 ثانیه

 یا 300جریان قابل تحمل در 
 * ثانیه600

جریان نامی

( )A ( )A ( )A 

 حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
( )A 

 

85 72 5/20 5/13 4/14 12 3/6 

154 123 34 4/22 4/29 5/19 10 

258 215 55 37 2/37 31 16 

420 350 90 60 60 50 25 

680 565 145 96 96 80 40 

1100 916 237 159 153 128 63 

1820 1520 385 258 240 200 100 

2970 2470 650 430 372 310 160 

4650 3880 1150 760 676 480 200 

 مقادیر متعارف

116 96 27 18 18 15 8 

199 166 44 5/29 30 25 5/12 

328 273 71 48 47 39 20 

546 447 115 5/77 78 63 5/31 

862 719 188 128 121 101 50 

1420 1180 307 205 192 160 80 

مقادیر غیر 
متعارف و کم 

 کاربرد

 آمپر در 100 ثانیه برای کات اوت فیوزهایی با جریان نامی بیشتر از            600 آمپر و    100 ثانـیه بـرای کات اوت فیوزهایی با جریان نامی کمتر از              300 مقـدار    *
 .نظر گرفته می شود
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 Tزمان فیوز کات اوت های نوع - مقادیر نوعی مشخصه جریان-18-5ول جد

 1/0جریان قابل تحمل در 
 ثانیه

 10جریان قابل تحمل در 
 ثانیه

 300جریان قابل تحمل در 

جریان نامی  * ثانیه600یا 

( )A ( )A ( )A 

 حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
( )A 

 

144 120 23 3/15 4/14 12 3/6 

269 244 40 5/26 4/23 5/19 10 

466 366 67 5/44 2/37 31 16 

762 636 109 5/73 60 50 25 

1240 1040 178 120 96 80 40 

1975 1650 291 195 153 128 63 

3150 2620 475 319 240 200 100 

4800 4000 775 620 372 310 160 

7470 6260 1275 850 576 480 200 

 مقادیرمتعارف

199 186 31 5/20 18 15 8 

355 296 52 5/34 30 25 5/12 

595 496 85 57 47 39 20 

975 812 188 93 76 63 5/31 

1570 1310 226 152 121 101 50 

2500 2080 370 248 192 160 80 

مقادیر غیر 
متعارف و کم 

 کاربرد

 آمپر در 100 ثانیه برای کات اوت فیوزهایی با جریان نامی بیشتر از600 آمپر و   100 ثانـیه بـرای فـیوز کات اوت هایی با جریان نامی کمتر از                300 مقـدار    *
 .  نظر گرفته می شود

 



   کیلوولت33 و 20 توزیع هوایی و زمینی پست های فنی، عمومی و اجرایی مشخصات

 

 

238

 فرکانس نامی 5-5-4-2

 هرتز  62 تا   48 هرتز بایستی جهت کار در محدوده فرکانسی         50 فـیوز کـات اوت های مورد استفاده در شبکه های با فرکانس نامی             
 . طراحی شده باشند

 

 جریان نامی 5-5-4-3

) 19-5(جریان دایمی و نامی گذرنده از اجزای فیوز کات اوت نبایستی باعث ایجاد افزایش دمایی بیش از مقادیر مندرج در جدول                      
جریان نامی با توجه به     .  یان نامی سیستم در طوالنی مدت را داشته باشد        به عبارت دیگر فیوز انتخابی بایستی توانایی تحمل جر        .  گردد

 از R10مشخصات سیستم و با در نظر گرفتن اضافه جریان های موقت و هارمونیک های جریان بایستی یکی از مقادیر استاندارد سری 
 برحسب آمپر یکی از مقادیر ذیل با         R10  الزم به ذکر است که جریان های استاندارد سری        .   انتخاب گردد  IEC 60059استاندارد  
 .می باشد n10ضرایب 

 1، 25/1، 6/1، 2، 5/2، 15/3، 15/4 ، 3/6 و 8
 

  محدوده مجاز افزایش دما برای اجزای فلزی کات اوت فیوز-19-5جدول 

حداکثر افزایش 
)دما  )Co 

حداکثر دمای مجاز 
)شرایط کاری  )Co 

 قسمت

 بدون روکش 75 95
 با روکش نقره یا نیکل 105 65
 با روکش قلع 95 55

هادی های فنری زیر بار 
 )مسی یا مس روکش دار(

 بدون روکش 90 50
 با روکش قلع 105 85
 نقره یا نیکلبا روکش  115 75

مسی، (پیچ ها و ادوات مشابه 
 )آلیاژ مس و یا آلیاژ آلومینیوم

 هادی های نصب شده در هوا

 بدون روکش 80 40

 با روکش نقره، نیکل و یا قلع 90 50
 هادی های فنری زیر بار

 بدون روکش 80 40

 با روکش نقره یا قلع و یا نیکل 100 60
 پیچ ها

آلیاژ (کنتاکت های داخلی روغن 
 )مس

 بدون روکش 90 50

  قلعبا روکش نقره، نیکل و یا 105 65
 ترمینال های در هوا

 Yکالس  90 50

 Aکالس  100 60

 Eکالس  120 80
 Bکالس  130 90
 Fکالس  155 115

 *مواد عایق مورد استفاده برای عایق کاری

 روغن 90 50
 سایر اجزای فلزی 100 60

 .  انتخاب شودIEC 600185 کالس های عایقی بایستی مطابق با استاندارد *
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 زمان-منحنی مشخصه جریان 5-5-4-4

 بـین جـریان گذرنـده از کات اوت فیوز و زمان عملکرد و قطع جریان توسط آن می بایست به صورت یک منحنی مشخصه              رابطـه 
این منحنی در صفحه لگاریتمی رسم می شود و مقادیر ارایه شده در آن برای شرایط کاری                 .  زمان  توسط سازنده ارایه گردد      –جـریان   

Co20زمان طبق استاندارد -ی مشخصه جریانمنحن.  می باشدIEC 60282-2بایستی حاوی اطالعات به شرح ذیل باشد . 

  زمان عملکرد فیوز-

 ثانیه برای   300 ثانیه تا    01/0 رابطـه بـین جـریان احتمالـی گذرنده از فیوز و زمان قابل تحمل این جریان توسط فیوز از                      -
  آمپر100 ثانیه برای کات اوت فیوزهایی با جریان نامی بیشتر از 600پر و  آم100کات اوت فیوزهایی با جریان نامی کمتر از 

 )T یا K( نوع فیوز از لحاظ سرعت عملکرد آن -

 .زمان کات اوت فیوزها نشان داده شده است–یک نمونه از منحنی های مشخصه جریان ) 7-5(در شکل 

 

 
  زمان یک کات اوت فیوز نمونه- منحنی جریان-7-5شکل 

 

 ژ بازیابی گذرای نامیولتا 5-5-4-5

 طبق استاندارد . کـات اوت فـیوز بایـستی توانایـی تحمـل ولـتاژهای گـذرای ایجاد شده به هنگام قطع جریان خطا را داشته باشد                        

IEC 60282-2 مشخص می گردد) 8-5( ولتاژ بازیابی گذرای نامی برای کات اوت فیوزها توسط پارامترهای شکل . 
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 تاژ بازیابی گذرا برای کات اوت فیوزهای فشار متوسط شکل موج ول-8-5شکل 

 

 کالس بندی کات اوت فیوزها 5-5-4-6

  تقسیم بندی می شوند   C و   A  ،B کات اوت فیوزها براساس ولتاژ بازیابی گذرا به سه کالس             IEC 60282-2طبق استاندارد   

 .موارد کاربرد هر کدام از این کالس ها به شرح ذیل می باشد). 19-5جدول (
 Aالس  ک-الف

 بـرای حفاظت ترانسفورماتورها و بانک های خازنی کوچک نصب شده در فواصل دور از پست های بزرگ                   Aاز فـیوزهای کـالس      
 .  بزرگ می باشد3t کوچک و CU دارای B این فیوزها نسبت به کالس TRVمشخصه . استفاده می شود

 B کالس -ب

مشخصه .  برای حفاظت از ترانسفورماتورها و خازن های موازی در پست های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند             Bا کالس   فیوزها ب 
TRV             مشاهده می شود نسبت به کالس      ) 20-5( ایـن فـیوزها همانگـونه کـه در جـدولA سخت تر بوده و در نتیجه پارامترهای 

 . می باشدAاز کالس انتخابی برای آزمون این کالس از فیوزها سخت تر 
 C کالس -ج

 بـرای حفاظـت از ترانـسفورماتورها، بانـک هـای خازنـی و فـیدرها در پست های بزرگی که بار موازی به                         Cاز فـیوزهای کـالس      
 سوییچ های قدرت    TRV فیوز مانند شرایط     TRVبرای این کالس شرایط     . ترانـسفورماتورها نـصب نـشده باشد استفاده می گردد         

 .  انجام گیردIEC 60056 این فیوزها بایستی طبق استاندارد کلیدهای قدرت TRV آزمون شرایط .انتخاب می شود

 
 
 
 
 

 )TRV )1شکل موج احتمالی 

 )2( خطوط مرجع
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  ولتاژ بازیابی گذرای کات اوت فیوزهای فشار متوسط -20-5جدول 

شیب نامی 








3t
cU 

tزمان  ′ 

( )sµ 

 ′Uولتاژ 

( )kV 

 dtزمان تاخیر 

( )sµ 

 3tزمان 

( )sµ 

 cUپیک 
)kV( 

کالس 
 کات اوت فیوز

ولتاژ 
 نامی 

( )kV 
13/0 79 4/7 25 164 1/22 A 
2/0 58 9/7 18 121 8/23 B 
39/0 30 9/7 9 81 8/23 C 

12 

19/0 115 7/14 36 238 1/44 A 
25/0 93 8/15 29 192 5/47 B 
55/0 42 8/15 13 86 5/47 C 

24 

24/0 136 1/22 42 281 2/66 A 
28/0 122 8/29 38 251 3/71 B 
66/0 52 8/23 18 107 3/71 C 

36 

 

 سطوح عایقی 5-5-4-7

بـرای فـیوز و یـا پایه فیوز سطوح عایقی به صورت قابلیت تحمل در مقابل تنش  های الکتریکی ناشی از ولتاژ با فرکانس قدرت و                   
 .ضربه تعریف می شود

را برآورده  )  21-5( سطوح عایقی انتخابی برای کات اوت فیوزها بایستی شرایط مندرج در جدول              IEC 60282-2طبق استاندارد   
 .انتخاب می شود) 4-5(میزان فاصله خزشی انتخابی نیز با توجه به نوع و میزان آلودگی طبق جدول . ایدنم

 

  سطح نامی عایقی برای کات اوت فیوزها-21-5جدول 

مقادیر نامی حداکثر 
ولتاژ استقامت در 
 برابر ضربه صاعقه

مقادیر نامی موثر ولتاژ 
 استقامت کوتاه مدت 

 قدرتدر فرکانس )  دقیقه1(

ولتاژ نامی کات اوت 
 فیوز 

( )kV ( )kV ( )kV 
B

 
A

 
B** 

A*  
85 75 32 28 12 
145 125 60 50 24 
195 170 80 70 36 

A* :نسبت به زمین، بین پل ها و پایه های فیوز بدون وجود لینک فیوز 
** B :قی پایه های فیوزبین فاصله های عای 
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 ضرایب تصحیح برای شرایط کاری غیر طبیعی 5-5-4-8

برای شرایط کاری   ) 23-5(و  ) 22-5(مقادیـر نامـی انتخابـی بـرای کـات اوت فـیوز بایستی با استفاده از ضرایب تصحیح جداول                     
 .غیرطبیعی اصالح شوند

 

 تفاع ضرایب تصحیح جریان نامی و افزایش دمای مجاز برحسب تغییرات ار-22-5جدول 

ضریب تصحیح 
 افزایش دما مجاز

ضریب تصحیح 
 جریان نامی

ارتفاع محل نصب از سطح 
)دریا  )m 

 1000تا  1 1
 1500 تا 1000از  99/0 98/0
 3000 تا 1500از  96/0 92/0

 

  ضریب تصحیح سطوح عایقی برحسب تغییرات ارتفاع-23-5جدول 

 ضریب تصحیح سطح عایقی
محل نصب از سطح دریا ارتفاع 

( )m 

 1000تا  1
 1500 تا 1000از  06/1
 2000 تا 1500از  13/1
 2500 تا 2000از  2/1
 3000 تا 2500از  28/1

 

 کیلوولتی 33 و20مقادیر نامی فیوز کات اوت های  5-5-4-9

 .ی درج گردیده استکیلوولت 33 و20به ترتیب مقادیر نامی فیوز کات اوت های ) 25-5(و) 24-5(در جداول 
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 کیلوولتی 20 فیوز کات اوت های مقادیر نامی -24-5جدول

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات عمومی 
) ولتاژ نامی 20 )kV 1-2 
) ولتاژ نامی سیستمحداکثر  24 )kV 1-3 
) فرکانس نامی 50 )Hz 1-4 
 2 شرایط بهره برداری 
) حداکثر دمای هوای محیط 55 )Co 2-1 
) حداقل دمای هوای محیط -35 )Co 2-2 
)  ساعته24 اندازه گیری شده در یک دوره -حداکثر دمای میانگین هوای محیط 40 )Co 2-3 
) ارت تابش آفتابحداکثر درجه حر 82 )Co 2-4 
 5-2 تعداد روزهای سال با درجه حرارت زیر صفر 100

) ارتفاع از سطح دریا 2000تا-50 )m 2-6 
) حداکثر سرعت باد 45 )

s
m 2-7 

) حداکثر سرعت باد در شرایط یخ زدگی 25 )s
m 2-8 

) حداکثر ضخامت الیه برف 30 )mm 2-9 
 10-2 )ضریبی از شتاب ثقل زمین ( بار زلزله 3/0

 11-2 سطح آلودگی آلودگی سنگین
 12-2 رطوبت %100تا % 10

)  پایه فیوز جریان نامی 200 و100 )A 3 
 20و16و12و10و8و6و3

 100و80و63و50و40و32و25و
) لینک فیوز جریان نامی  )A 4 

) )مقدار موثر جریان اتصال کوتاه متقارن( مقادیر نامی جریان نامی قطع 10 و 8 و 6 )kA 5 

)*162(145 
 )با قطب بندی مثبت و منفی(ولتاژ آزمون ضربه ای خشک 

 )پیک-kV(ندگی پایه فیوز در طول فاصله جداکن
6 

 )با قطب بندی مثبت و منفی(ولتاژ آزمون ضربه ای خشک  125)140*(
 )پیک-kV(ها  نسبت به زمین و بین قطب

7 

-kV( در طول فاصله جداکنندگی پایه فیوز قدرترکانس ولتاژ آزمون یک دقیقه ای خشک و تر با ف 60)67*(
 )پیک

8 

 9 )پیک-kV(ها   نسبت به زمین و بین قطبقدرتولتاژ آزمون یک دقیقه ای خشک و تر با فرکانس  50)56*(
) حد افزایش درجه حرارت  )Co 10 
 نوع -ANSIطبق استاندارد

)»T « و»K«  و نوع»TK«( 
 11  جریان–مشخصه های زمان 

31-25-20-16 
 بسته به میزان آلودگی

 12  (mm/kV)یخزشفاصله طول 
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 کیلوولتی 33فیوز کات اوت های  مقادیر نامی، -25-5جدول  

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات عمومی 
) ولتاژ نامی 33 )kV 1-2 
) ولتاژ نامی سیستمحداکثر  36 )kV 1-3 
) فرکانس نامی 50 )Hz 1-4 
 2 شرایط بهره برداری 
) حداکثر دمای هوای محیط 55 )Co 2-1 
) حداقل دمای هوای محیط -35 )Co 2-2 
  ساعته 24 اندازه گیری شده در یک دوره        -حداکثـر دمـای میانگـین هـوای محیط         40

( )Co 
2-3 

) حداکثر درجه حرارت تابش آفتاب 82 )Co 2-4 
 5-2 تعداد روزهای سال با درجه حرارت زیر صفر 100

) ارتفاع از سطح دریا، متر 2000تا-50 )m 2-6 
) حداکثر سرعت باد 45 )

s
m 2-7 

) حداکثر سرعت باد در شرایط یخ زدگی 25 )s
m 2-8 

) حداکثر ضخامت الیه برف 30 )mm 2-9 
 10-2 )ضریبی از شتاب ثقل زمین ( بار زلزله 3/0

 11-2 سطح آلودگی آلودگی سنگین
 12-2 رطوبت %100تا % 10

)  پایه فیوز جریان نامی 200و100 )A 3 
 16و12و10و8و6و3و2

 100و6380و50و40و32و25و20
)  لینک فیوز جریان نامی )A 4 

) )مقدار موثر جریان اتصال کوتاه متقارن( مقادیر نامی جریان نامی قطع 8و6و4 )kA 5 

)*218(195 
 )با قطب بندی مثبت و منفی(ولتاژ آزمون ضربه ای خشک 

 )پیک-kV(در طول فاصله جداکنندگی پایه فیوز 
6 

)*190(170 
 )با قطب بندی مثبت و منفی(ولتاژ آزمون ضربه ای خشک 

 )پیک-kV(ها  ین و بین قطبنسبت به زم
7 

)*90(80 
 در طول فاصله جداکنندگی پایه      قدرتولتاژ آزمون یک دقیقه ای خشک و تر با فرکانس          

 )پیک-kV(فیوز 
8 

)*78(70 
(ها    نسبت به زمین و بین قطب      قدرتبا فرکانس   ولتاژ آزمون یک دقیقه ای خشک و تر        

kV-پیک( 
9 

) حد افزایش درجه حرارت  )Co 10 
و » T«( نوع -ANSIطبق استاندارد

»K«  و نوع»TK«( 
 11  جریان–مشخصه های زمان 

 12  (mm/kV)یخزشفاصله طول  بسته به میزان آلودگی31-25-20-16
برای جبران شرایط    12/1 ضریبی معادل    در) نشانداده شده در پرانتز    (IEC استاندارد   دیر، مقا )24 الی   21های   ردیف(در تعیـین سـطوح عایقـی        : تـوجه   *

 . ضرب شده استکاری قید شده
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 مراحل طراحی و انتخاب کات اوت فیوزها 5-5-5

 .طالب ارایه شده در بخش های قبلی به شرح ذیل می باشدمراحل طراحی و انتخاب کات اوت فیوزهای فشار متوسط با توجه به م

 )3-5-5(تعیین شرایط بهره برداری طبق بند : گام اول

 )1-4-5-5(انتخاب نوع کات اوت فیوز طبق بند : گام دوم

 )3-4-5-5(انتخاب جریان نامی طبق بند : گام سوم

 )6-4-5-5(مشتری طبق بند انتخاب کالس کاری کات اوت فیوز با توجه به درخواست : گام چهارم

 )7-4-5-5(انتخاب سطوح عایقی طبق بند : گام پنجم

 )8-4-5-5(تصحیح مقادیر انتخابی با توجه به شرایط کاری طبق بند : گام ششم

 

 پالک مشخصات 5-5-6

 .گردد درج اطالعات به شرح ذیل ستییفیوزها با  کلیه کات اوترویبر 

 .شته شود اطالعاتی که بایستی روی پایه فیوز نو-الف

  نام سازنده -

  سطح ولتاژ عایقی-

  ولتاژ نامی-

  جریان نامی-

 . اطالعاتی که بایستی روی حامل فیوز درج گردد-ب

  نام سازنده-

  ولتاژ نامی-

  جریان نامی-

 TRV توانایی قطع نامی و کالس -

  فرکانس نامی-

 . اطالعاتی که بایستی روی لینک فیوز درج شود-ج

  نام سازنده-

 جریان نامی -

  ولتاژ نامی-

  نوع فیوز-
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 مدارک فنی 5-5-7

به ترتیب توسط خریدار و فروشنده ارایه ) 27-5(و ) 26-5(به هنگام سفارش کات اوت فیوز می بایست اطالعات مندرج در جداول 
 .گردد

 

 )ارایه شده توسط خریدار( مشخصات اصلی کات اوت فیوز -26-5جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 عات عمومیاطال 
) ولتاژ نامی  )kV 1-2 
) ولتاژ نامی سیستمحداکثر   )kV 1-3 
) فرکانس نامی  )Hz 1-4 
 2 شرایط بهره برداری 
) حداکثر دمای هوای محیط  )Co 2-1 
) حداقل دمای هوای محیط  )Co 2-2 
)  ساعته24 اندازه گیری شده در یک دوره -حداکثر دمای میانگین هوای محیط  )Co 2-3 
) حداکثر درجه حرارت تابش آفتاب  )Co 2-4 
 5-2 تعداد روزهای سال با درجه حرارت زیر صفر 
) ارتفاع از سطح دریا، متر  )m 2-6 
) حداکثر سرعت باد  )

s
m 2-7 

) حداکثر سرعت باد در شرایط یخ زدگی  )s
m 2-8 

) حداکثر ضخامت الیه برف  )mm 2-9 
 10-2 )ضریبی از شتاب ثقل زمین ( بار زلزله 
 11-2 سطح آلودگی 
)  فیوزجریان نامی پایه  )A 3 
) جریان نامی لینک فیوز  )A 4 
) )مقدار موثر جریان اتصال کوتاه متقارن( مقادیر نامی جریان نامی قطع  )kA 5 
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 ) ارایه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلی کات اوت فیوز -27-5جدول 

 ردیف تتوضیحا مشخصات فنی

 1 نام سازنده  
 1-1 عالمت مشخصه نوع مربوط به سازنده 
 2-1  استاندارد 
) ولتاژ نامی  )kV 2 
) فرکانس نامی  )Hz 3 
) جریان نامی لینک فیوز  )kA 4 
)  فیوزپایهجریان نامی   )kA 5 
) متقارن نامی قطع اتصال کوتاه جریان  )kA 6 
) نامتقارن  جریان نامی قطع اتصال کوتاه  )kA 7 
) مقدار نامی جریان قطع بار  )kA 8 
)  ثانیه3مقدار نامی جریان کوتاه مدت   )kA 9 
 10 )پیک-kV (ضربه ای خشک در طول فاصله جداکنندگی پایه فیوزولتاژ آزمون  
 11 )پیک-kV (ها ولتاژ آزمون ضربه ای خشک نسبت به زمین و بین قطب 
، خشک و تر در طول فاصله جداکنندگی پایه    قدرتفرکانس  با  یک دقیقه ای    اسـتقامت   ولـتاژ آزمـون      

 )موثر-kV (فیوز
12 

 (ها ، خشک و تر نسبت به زمین و بین قطب         قدرتفرکانس  با  یک دقیقه ای    اسـتقامت   ولـتاژ آزمـون      
kV-موثر( 

13 

)  مقرهیخزشفاصله طول   )mm 14 
) ولتاژ تداخل امواج رادیویی  )Vµ 15 
 حدود افزایش درجه حرارت  

) های بدون روکش نقره کنتاکت) الف )Co 

) های با روکش نقره کنتاکت) ب )Co 

) ترمینال ها) ج )Co 

) مواد عایق کننده یا قسمتهای فلزی در اتصال با مواد عایقی) د )Co 

16 

 17  جریان–مشخصه  زمان  
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 آزمون ها 5-5-8

این آزمون ها  .   به دو دسته جاری و پذیرش تقسیم بندی می شود           IEC 60282-2آزمون های کات اوت فیوزها طبق استاندارد        
 .عبارت از موارد به شرح ذیل می باشد

  آزمون های جاری-الف

  آزمون های عایقی-

  آزمون افزایش دما-

 1 آزمون شکست-

  جریان- تعیین مشخصه زمان آزمون-

 )برای پایه فیوز و لینک فیوز( آزمون مکانیکی -

  آزمون آلودگی غیر عادی برای مکانهای آلوده-

 ) برای فیوزهای دارای ضربه زن (IEC 60282-1 آزمون ضربه زن طبق استاندارد -

  آزمون های پذیرش-ب

 .نمونه هایی از این آزمون ها به شرح زیر می باشد. یرداین آزمون ها با توافق بین سازنده و خریدار انجام می گ

  تعیین ابعاد-

  اندازه گیری مقاومت لینک فیوز-

 

 آیین  کار و روش های اجرایی 5-5-9

 محل نصب کات اوت فیوز 5-5-9-1

 .کات اوت فیوز در طول خطوط فشارمتوسط و عموما در نقاط به شرح ذیل نصب می شود

 و کابلی زمینی  در محل اتصال دو سیستم شبکه هوایی -1

آمده ) 9-5(نمـونه ای از نحـوه نـصب کـات اوت فیوز در محل اتصال در سیستم شبکه هوایی و کابلی زمینی به یکدیگر در شکل       
 . است

  در محل انشعابات از سیستم هوایی -2

 . آمده است) 10-5(نمونه ای از نحوه نصب کات اوت فیوز در انشعابات از سیستم های هوایی در شکل 

  در محل پست های هوایی وسط خط-3

 . آمده است) 11-5(نمونه ای از نحوه نصب کات اوت فیوزها در پست های هوایی وسط خط در شکل 

                                                                                                                                                                           
1 - Breaking Test 
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  در محل پست های هوایی انتهای خط-4

 .آمده است) 12-5(نمونه ای از نحوه نصب کات اوت فیوزها در پست های هوایی انتهای خط در شکل 

  هوایی به پست زمینی در محل اتصال شبکه-5

 .آمده است) 13-5(نمونه ای از نحوه نصب کات اوت فیوزها در محل اتصال شبکه هوایی به پست زمینی در شکل 

 
  نحوه اتصال کات اوت فیوز در محل اتصال سیستم شبکه هوایی و کابلی زمینی-9-5شکل 

 

مهار

 
 ز خطوط هوایی نحوه اتصال کات اوت فیوز در انشعابات گرفته شده ا-10-5شکل 
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  نحوه اتصال کات اوت فیوز در پست های هوایی وسط خط-11-5شکل 

 

 
  نحوه اتصال کات اوت فیوز در پست های هوایی انتهای خط-12-5شکل 
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  نحوه اتصال کات اوت فیوز در محل اتصال شبکه هوایی به پست زمینی-13-5شکل 

 

 نگهداری و بازدیدهای دوره ای 5-5-10

صحت عملکرد و سالمت کات اوت فیوزها به هنگام بازدیدهای دوره ای می بایست نکات به شرح ذیل مد نظر                    جهـت اطمیـنان از      
 .قرار گیرد

  بررسی مقره اتکایی و اطمینان از عدم وجود شکاف یا شکستگی در آن-

  اطمینان از صحت اتصاالت پیچ ها، سیم های رابط و گیره های نگهدارنده-

 کت ها از نظر سوختگی، خال زدگی و هر گونه عیب بررسی اتصاالت و کنتا-

  شستشو و رفع آلودگی سطح مقره و لینک فیوز در محل های آلوده به صورت دوره ای-

 .نکات زیر به هنگام عملکرد کات اوت فیوز و تعویض آن بایستی رعایت گردد

 خطا تعویض هر سه کات اوت فیوز اعم از فیوزهای سالم و معیوب به هنگام بروز -

  استفاده از لینک فیوز با همان ابعاد لینک فیوز سوخته-

  اطمینان از اتصال کافی و خوب فیوزگیر بعد از عمل تعویض-

  بررسی سیم های ارتباطی کات اوت فیوز از لحاظ سوختگی و صحت اتصاالت-

  بررسی مقره اتکایی و اطمینان از عدم وجود شکاف و شکستگی-
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1-  2-  3-  4-   5-  
 فصل ششم  -6

 برقگیرهای فشار متوسط
 

 مقدمه
در شـبکه هـای توزیـع برقگیـرها عناصری هستند که جهت مهار اضافه ولتاژهای ناشی از عواملی نظیر کلیدزنی و صاعقه به کار                         

 و نگهداری آنها ارایه در این فصل ابتدا معیارها و ویژگی های فنی انتخاب برقگیر و در ادامه آزمون ها و اصول نصب. گـرفته مـی شوند    
 . گردیده است

 

 دامنه کاربرد 6-1

در ایـن فـصل ضـوابط و معیارهای فنی، عمومی و اجرایی برقگیرهای نوع اکسید فلز بدون فاصله هوایی در سطوح ولتاژ متوسط                        
 .ارایه گردیده است

 

 تعریف ها 6-2

 مقاومت غیر خطی اکسید فلز 6-2-1

م و در ولتاژ نامی شبکه از خود مقاومت زیاد نشان می دهد و از آن در ساخت                  عنصری است که در ولتاژهای باال از خود مقاومت ک         
 .برقگیر استفاده می شود

 

 )Ur (1ولتاژ نامی برق گیر 6-2-2

در برقگیرها به حداکثر ولتاژ موثر سینوسی با فرکانس قدرت که برقگیر می تواند آن را برای مدت زمان محدودی تحمل کند ولتاژ        
ـ . نامـی برقگیـر گویـند      به ولتاژ نامی عکس العمل نشان      )  ثانیه 10حداکثر  (ن بـدان معنا است که برقگیر بعد از مدت زمان مشخص             ای

 .می دهد

 

                                                                                                                                                                           
1 - Rated Voltage 
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 )Uc (1ولتاژ کار دائم 6-2-3

ولتاژ موثر سینوسی در فرکانس قدرت که می توان آن را به طور دائم بین ترمینال های برقگیر اعمال کرد، به طوریکه           بـه حداکثـر   
 . نمایش می دهندMCOV 2یا   وUcاین مقدار را با . ولتاژ کار دایم برقگیر گویند  و تخلیه صورت نگیردبرقگیر عمل نکرده

 

  )TOV3(اضافه ولتاژ موقت  6-2-4

 . گفته می شود) TOV (به اضافه ولتاژهایی در فرکانس قدرت که بیش از چند سیکل تداوم داشته باشند اضافه ولتاژهای موقت

 

 )In(جریان تخلیه نامی  6-2-5

 .ه حداکثر جریان ضربه عبوری از برقگیر که از آن عموما برای کالس بندی برقگیرها استفاده می شود، جریان تخلیه نامی گویندب

 

 جریان دایمی برقگیر 6-2-6

 .به مقدار جریان نشتی که در شرایط کارکرد عادی از برقگیر عبور می کند، جریان دایمی برقگیر گویند

 

 (Uref)ولتاژ مرجع  6-2-7

)اژی است که اگر به دو سر برقگیر اعمال  شود جریان نامی مقدار ولت )nIاز آن عبور می کند . 

 

 )Ures(ولتاژ پسماند  6-2-8

 .به حداکثر  افت ولتاژ در دو سر برقگیر به هنگام عبور جریان ضربه، ولتاژ پسماند گویند

 

 جدا کننده برقگیر  6-2-9

 . گیر از شبکه به هنگام بروز خرابی و تعمیرات برقگیر استفاده می شودقطعه ای است که از آن برای جداسازی برق

                                                                                                                                                                           
1 - Continuous Oprating Voltage 
2 - Maximum Continuous Oprating Voltage 
3 - Temporary Over Voltage 
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 1کالس فشار شکن 6-2-10

 .عددی است برحسب آمپر که توانایی استقامت بدنه و عایق بندی برقگیر را به هنگام عبور جریان های خطا نشان می دهد

 

 ضربه 6-2-11

 نوسان به مقدار حداکثر خود می رسد و در مدت زمان            بـه شـکل مـوج یک جهته از ولتاژ یا جریان که به صورت سریع با کمترین                 
 . کوتاهی به مقدار صفر باز می گردد ضربه گویند

 از هم جدا شده اند استفاده می شود بدین صورت که عدد اول زمان  "/"برای نشان دادن شکل موج ضربه از دو عدد که با عالمت             
 ).secµ 20/8: به عنوان مثال(ا برحسب میکروثانیه نشان می دهد ر) 2T(و عدد دوم زمان نشست یا دنباله موج ) 1T(صعود 

 

 جریان ضربه صاعقه  6-2-12

 تا 7به طوریکه دستگاه اندازه گیری پیشانی این موج را بین           .  تعریف می شود   secµ20/8جریان ضربه صاعقه استاندارد به صورت       
 .  میکروثانیه اندازه گیری می نماید22 تا 18را بین  میکروثانیه و دنباله موج 9

 

 جریان ضربه دراز مدت 6-2-13

شـکل مـوج ضـربه مـستطیلی شـکل که دارای زمان صعود و دنباله بسیار سریع بوده ولی مقدار پیک آن چند میکرو ثانیه امتداد                           
 .می یابد جریان ضربه دراز مدت نامیده می شود

 

 جریان ضربه شدید برقگیر 6-2-14

 که از آن برای سنجش استقامت برقگیر در مقابل اصابت مستقیم صاعقه             secµ10/4 جریان تخلیه ای با شکل موج        بـه حداکثـر   
 . استفاده می کنند جریان ضربه شدید برقگیر گویند

 

                                                                                                                                                                           
1 - Pressure Relief Class 
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 کلیات  6-3

عایقی آنها را تهدید نموده و باعث بروز        با ایجاد اضافه ولتاژ برروی تجهیزات، استقامت        ... امواج سیال ناشی از صاعقه، کلیدزنی و        
برای جلوگیری از این حوادث و مهار اضافه ولتاژها از برقگیرها به موازات تجهیزات به شرح زیر در          . قوس و اتصالی در شبکه می شوند      
 .پست های توزیع استفاده می شود

 ترانسفورماتورهای قدرت -1

 خازن ها و راکتورهای شنت -2

 کلیدها -3

 ط انتقال و محل اتصال خطوط کابلی به خطوط هواییپایانه های خطو -4

در برقگیرهای شاخکی دو الکترود نوک تیز با فاصله         . برقگیـرها به سه دسته شاخکی، سوپاپی و اکسید فلزی تقسیم بندی می شوند             
ور جریان از طریق هوا بسته      معینـی از هم قرار دارند که در صورت بروز اضافه ولتاژ، هوای بین این دو الکترود یونیزه شده و مسیر عب                     

در برقگیرهای شاخکی زمان جرقه، به شیب پیشانی موج عبوری و قله آن بستگی داشته و بنابراین برای موجهایی با پیشانی                       . می شود 
از این رو برای رفع این مشکل از برقگیرهای سوپاپی که متشکل از مقاومت              . کـم، زمـان زیـادی جهـت ایجـاد جرقه مورد نیاز است             
 . غیرخطی سری با فاصله هوایی می باشد، استفاده می شود

برقگیـرهای اکسید فلز نوع دیگری از برقگیرها می باشند که در ساخت آنها از سری و موازی کردن مقاومتهای غیر خطی استفاده                       
های خطا و بازگشت سریع به    مزیت عمده این برقگیر نسبت به دو نوع قبلی عدم ایجاد جرقه و نیز پاسخ سریعتر به ولتاژ                 . شـده اسـت   

در ادامه نحوه   . در سیستم های توزیع عموما از این نوع برقگیرها استفاده می شود           . حالـت عـادی بالفاصـله بعـد از رفـع خطـا می باشد              
 .طراحی و انتخاب برقگیرهای اکسید روی در سطوح ولتاژ فشار متوسط تشریح می گردد

 

 شرایط بهره برداری  6-4

افی بین برقگیر انتخابی و محل نصب بایستی شرایط محیطی و اقلیمی محل نصب قبل از طراحی مشخص                  بـرای ایجاد تطابق ک    
 .درج گردیده است) 1-6( در جدول IEC 60099-4این پارامترها به همراه شرایط کار عادی طبق استاندارد . گردد
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  پارامترهای آب و هوایی و شرایط کاری استاندارد برقگیرها-1-6جدول 

یط کار استاندارد برقگیرها شرا
 IEC 60099-4مطابق با استاندارد 

 پارامترهای آب و هوایی

Co 40  حداکثر درجه حرارت محیط 

Co 40-  حداقل دمای محیط 
 ارتفاع نصب از سطح دریا   متر1000کمتر از 

 نسبی رطوبت   درصد در طول یک ماه90کمتر از 
 تابش خورشید  وات بر متر مربع1/1کمتر از 

 میزان و نوع آلودگی 2آلودگی متوسط یا درجه 
g3/0 شتاب زمین لرزه 

 سرعت باد  متر بر ثانیه45کمتر از
 ضخامت یخ و برف  میلیمتر30کمتر از

 

 مشخصات و معیارهای فنی 6-5

 (Ur)ولتاژ نامی برقگیر  6-5-1

بر خالف اکثر دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی ولتاژ نامی  برقگیرهای اکسید فلز الزاماً ولتاژ                ) 3-2-6(طـبق تعـریف مندرج در بند        
نامـی  شـبکه ای  کـه برقگیـر در آن نـصب مـی شود نیست و برای حفظ پایداری برقگیر در هنگام کار عادی شبکه انتخاب ولتاژ نامی              

 .ستمرار این اضافه ولتاژها می باشد برقگیر مستلزم شناخت حداکثر ولتاژهای شبکه و مدت زمان ا

 تعریف می شود که با ضرب آن در ولتاژ نامی سیستم مقدار اضافه ولتاژ K ضریبی بنام ضریب IEC 60099-5براساس استاندارد 
 .  آمده استIEC 60099-5 از استاندارد A در پیوست Kروش محاسبه ضریب . فاز سالم در هنگام وقوع خطا مشخص می گردد

در صورتی که این ولتاژ .  به برقگیر تحمیل می گرددaKE، به هنگام بروز خطا ولتاژ aEض ولـتاژ نامـی شـبکه برابـر با           بـا فـر   
د از آن   تحمل کرده و بع   )  ثانیه 10حداکثر  (بزرگتـر و یـا مـساوی بـا ولتاژ نامی برقگیر شود، برقگیر آن را برای مدت زمان مشخصی                     

 .عمل می نماید

این . سـازنده برقگیر موظف است منحنی ولتاژ اعمالی برحسب زمان قابل تحمل برقگیر را در فرکانس قدرت به خریدار ارایه دهد                    
 .منحنی نشان می دهد که برقگیر ولتاژهای با فرکانس قدرت را تا چه مدت زمانی می تواند تحمل  کند

 ثانیه می تواند آن را تحمل       10مقدار اضافه ولتاژ موقتی که برقگیر حداکثر به مدت           (eqUر  در صـورتی کـه سـازنده برقگیر مقدا        
 .بدست می آید) 1-6(را مشخص کرده باشد، زمان قابل تحمل توسط برقگیر به ازای سایر اضافه ولتاژهای موقت توسط رابطه ) نماید

)6-1( [ ]V
T

UU
m

t
teq 







= 10 
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 : رابطه باالکه در 

tU :دامنه اضافه ولتاژ موقت [V] 

tT : زمان استمرار اضافه ولتاژ موقت [S] 

eqU : ثانیه می تواند آن را تحمل کند10اضافه ولتاژ موقتی که برقگیر حداکثر به مدت  [V] 

m :می  باشد02/0یب مشخصه برقگیر که مقدار میانگین آن ضر . 

 

 ولتاژ کار دایم برقگیر 6-5-2

ولتاژ کار دایم   . برقگیر بایستی تحت ولتاژ کار دائم خود عمل نموده و تخلیه ای صورت نگیرد             ) 4-2-6(طبق تعریف مندرج در بند      
 و 24، 12 کیلوولت به ترتیب    33 و   20،  11 برای شبکه های     این مقدار . برقگیـر بـا تـوجه به حداکثر ولتاژ نامی سیستم تعیین می گردد             

 . کیلوولت انتخاب می شود36

 

 فرکانس نامی 6-5-3

 هرتز بایستی جهت کار در      50برقگیرهای مورد استفاده در شبکه های با فرکانس         .  هرتز می باشد   50فرکانس نامی شبکه در ایران      
 . هرتز طراحی شده باشند62 تا 48محدوده فرکانسی 

 

 و کالس  بندی برقگیرها) In(ان تخلیه نامی جری 6-5-4

مقادیر استاندارد  . جریان تخلیه نامی توانایی برقگیر را در تخلیه جریان ضربه نشان می دهد            ) 6-2-6(طـبق تعـریف مندرج در بند        
 .جریان تخلیه نامی عبارت از موارد ذیل می باشد

[A] 20000 1500، 2500، 5000، 10000و 

 آمپر  10000براساس احتمال وقوع اضافه ولتاژها، برقگیرهای کالس        . ان تخلیه نامی کالس بندی می شوند      برقگیرها براساس جری  
 . تقسیم بندی می گردندB و A آمپر به دو دسته 5000به دو دسته سنگین کار و سبک کار و برقگیرهای کالس 

 .در انتخاب کالس جریان تخلیه نامی پارامترهای به شرح ذیل موثر می باشند

  اهمیت تاسیسات-

 ...)صاعقه، کلیدزنی و ( احتمال وقوع اضافه ولتاژها -

  سطح ولتاژ-

  درجه عایقی خط-

 .  آمپر نصب می شود5000 و یا 10000الزم به ذکر است در پست های توزیع برای ترانسفورماتورهای قدرت برقگیر 
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 کالس تخلیه خط 6-5-5

 کالس تقسیم   5 به   IEC 60099-4لیت جذب انرژی طبق استاندارد        آمپر براساس قاب    20000 و   10000برقگیرهای کالس   
 . آمده است) 2-6(پارامترهای آزمون تخلیه خط برای تعیین کالس تخلیه خط برقگیر در جدول . می شوند

  A20000و  A10000 تقسیم بندی برقگیرهای -2-6جدول 

 LUولتاژ شارژ 

( ).c.dkV 

 T مان مجازی استمرار پیکز

( )Sµ 

 Z خط مشخصهامپدانس 

( )Ω 

کالس تخلیه 
 خط

کالس 
 برقگیر

rU2/3 2000 *
rU9/4 1 A10000 

rU2/3 2000 rU4/2 2 A10000 

rU8/2 2400 rU3/1 3 A10000 

rU6/2 2800 rU8/0 4 A20000 

rU4/2 3200 rU5/0 5 A20000 
*

rU :برحسب ولتاژ موثر اسمی آزمایش kVمی باشد . 

 .استفاده کرد) 2-6(برای تعیین مقدار انرژی مخصوصی که برقگیر در آزمون تخلیه خط جذب می نماید می توان از رابطه 

)6-2( 













−=′

kV
kjT

Z
U

U
U

U
U

U
U

w r

r

res

r

L

r

res 

 :که در رابطه باال

w  انرژی مخصوص: ′




kV
kj 

LU :ولتاژ شارژ توسط ژنراتور در حین آزمون  [ ]kV 

T :جریان زمان مجازی استمرار پیک     [ ]S 

Z :امپدانس مشخصه خط    [ ]Ω 

. بت ولتاژ پسماند ناشی از کلیدزنی به ولتاژ نامی برقگیر نشان داده شده است             رابطـه بـین انرژی مخصوص و نس       ) 1-6(در شـکل    
 .نحوه انتخاب کالس تخلیه خط به شرح ذیل می باشد

 .)10-5-6(تعیین انرژی تولیدی به هنگام بروز خطا طبق بند : گام اول

 .دار موثر ولتاژ نامی برقگیرتعیین انرژی مخصوص با تقسیم کردن انرژی محاسبه شده در گام اول بر مق: گام دوم

برای این منظور می توان از . انتخاب برقگیری که قابلیت جذب انرژی مخصوص محاسبه شده در گام دوم را داشته باشد   : گام سوم 
 .دو روش به شرح ذیل استفاده کرد

 و انرژی مخصوص محاسبه شده در گام دوم) 2-6(مقایسه انرژی محاسبه شده از رابطه : روش اول

 و انتخاب برقگیر با کالس تخلیه باالتر از روی نمودار) 1-6(استفاده از شکل : روش دوم
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  به ولتاژ نامی برقگیر(Ua) رابطه بین انرژی مخصوص و نسبت ولتاژ ضربه کلیدزنی -1-6شکل 

 

 ولتاژ پسماند  6-5-6

 .باشد) 3-6(مقدار ولتاژ پسماند برقگیر بایستی در محدوده مقادیر ارایه شده در جدول 

 

  مقادیر ولتاژ پسماند برای برقگیرهای اکسید فلز برحسب پریونیت-3-6جدول 

A20000 

( )
rU

peakkV 

A 10000 

( )
rU

peakkV 

A5000 

( )
rU

peakkV 

A 2500 

( )
rU

peakkV 
 ولتاژ نامی

( )rmskV 

  صاعقه پله صاعقه پله کلیدزنی صاعقه هپل کلیدزنی صاعقه پله

 11 و 20 6/3 4 6/3-4/2 4-7/2 9/2-2 6/3-3/2 4-6/2 - - -

1/3-6/2 8/2-3/2 3/2-2 7/3-6/2 3/3-3/2 6/2-2 7/3-7/2 6/3-4/2 4 6/3 33 

 
 میکروثانیه و زمان    9/0-1/1 میکروثانیه، زمان استمرار     1شکل موج پله ای دارای زمان صعود        ) 3-6(الزم بـه ذکر است در جدول        

 میکروثانیه و شکل موج کلیدزنی دارای زمان      20/8شکل موج ضربه صاعقه به صورت       .  میکـروثانیه مـی باشـد      20نشـست بزرگتـر از      
 .  میکروثانیه و زمان نشتی معادل با دو برابر زمان صعود می باشد100 میکروثانیه، زمان استمرار 30صعود 
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 کالس فشار شکن 6-5-7

از آنجایی که فشار . هـای شـدید از برقگیـر باعث بروز جرقه و دود و در نتیجه افزایش فشار داخلی محفظه می شود                 عـبور جـریان     
ایجـاد شـده متناظـر بـا عـبور مقـدار مشخصی از جریان می باشد، کالس فشارشکن برحسب حداکثر جریان خطای عبوری از برقگیر                     

 .  نحوه انجام آزمون های تعیین کالس فشارشکن آمده استIEC 60099-1در استاندارد . بیان می شود) برحسب کیلوآمپر(

 

 سطح عایقی 6-5-8

 انتخاب فاصله خزشی  6-5-8-1

 در جدول  . در هـنگام انـتخاب سـطوح عایقـی، مقـدار فاصله مجاز خزشی می بایست با توجه به میزان آلودگی محیط تعیین گردد                       

 . درج گردیده استIEC 60815 حداقل فاصله خزشی برحسب سطح آلودگی محیط طبق استاندارد) 6-4(

 

 حداقل فاصله خزشی برحسب سطح آلودگی -4-6جدول 

 نامی بین فاز و  فاصله خزشیحداقل
 )mm/ کیلوولت فاز به فاز (زمین 

 سطح آلودگی

 سبک 16

 متوسط 20

 سنگین 25

 فوق سنگین 31

 

 قدرت عایقی بدنه 6-5-8-2

 IEC 60099-4براساس استاندارد. و جریان استقامت کافی از خود نشان دهدبدنـه برقگیر بایستی بتواند در مقابل تنش  های ولتاژ  
 .در طراحی بدنه عایقی برقگیر بایستی شرایط به شرح ذیل در نظر گرفته شود

 . برابر سطح حفاظت برقگیر در مقابل ضربه صاعقه را داشته باشد3/1 توانایی تحمل ولتاژهای ضربه با دامنه -

 جهت نصب در محیط های مرطوب باز و بسته بایستی توانایی تحمل ولتاژ با فرکانس قدرت را داشته                      برقگیرهای طراحی شده   -
 .باشند

 آمپر و نیز برقگیرهای خاص طراحی شده برای مناطقی با احتمال وقوع دفعات زیاد صاعقه،                  5000 و   2500،  1500 برقگیرهای   -
 .ح حفاظت صاعقه در فرکانس قدرت به مدت یک دقیقه را داشته باشند درصد سط88بایستی  توانایی تحمل سطح ولتاژی با دامنه 

 درصد سطح ولتاژ حفاظتی کلیدزنی به مدت یک          106 آمپر توانایی تحمل سطح ولتاژی با دامنه          20000 و   10000 برقگیرهای   -
 . دقیقه را داشته باشند
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 تعیین حاشیه حفاظت 6-5-9

ندی سیستم در مقابل ولتاژهای ضربه صاعقه و کلیدزنی حاشیه حفاظت             به تفاوت بین سطوح حفاظتی برقگیر و سطوح عایق ب          
برقگیر بایستی  .  رابطه بین سطوح حفاظتی برقگیر و سطوح عایق بندی سیستم نشان داده شده است            )  2-6(در شکل   .  اطالق می گردد 

 همین منظور طبق استاندارد      به  .  قبل از اینکه ولتاژهای ضربه یا کلیدزنی از سطوح عایقی سیستم عبور کنند عمل نماید                        

IEEE C62.22           محاسبه )  3-6(و  )  2-6(این حاشیه حفاظتی توسط روابط       .   در طراحی بایستی حاشیه حفاظتی در نظر گرفته شود
بیانگر حاشیه حفاظتی در مقابل ضربه های ناشی       )  3-6(بیانگر حاشیه حفا ظتی در مقابل ضربه صاعقه و رابطه          )  2-6(رابطه  .  می گردد

 .کلیدزنی می باشداز 

)6-2( 1001 ×
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 :که در روابط باال

wlU :سطح عایقی تجهیزات در مقابل صاعقه  [kV] 

wsU :سطح عایقی تجهیزات در مقابل کلیدزنی  [kV] 

plU :ا ظت برقگیر در مقابل صاعقه سطح حف  [kV] 

psU : سطح حفاظت برقگیر در مقابل کلیدزنی  [kV] 

 . درصد باشد15 محاسبه شده بایستی بزرگتر از SPM و LPMبرای دستیابی به حاشیه حفاظت مناسب مقدار 

 

 قابلیت جذب انرژی  6-5-10

 مقدار انرژی جذب    IEC 60099-5طبق استاندارد   .  با جذب انرژی موج های گذرا مانع ورود آنها به سیستم قدرت می شود           برقگیر  
شده توسط برقگیر در حاالت مختلف بروز خطا مشتمل بر ورود یا خروج خطوط هوایی به مدار، ورود یا خروج خازن یا خطوط کابلی                          

 .محاسبه می گردد) 6-6(تا ) 4-6(به مدار و صاعقه به ترتیب توسط روابط 

)6-4( ( )
Z

TUUUW w
psePS −=2 

)6-5(  ( ) ( ) 
 −=

22
0 232

1
rUUCW 

)6-6( ( )( )[ ]
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U/UlnNUUW pl
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 :که در روابط باال

W :انرژی جذب شده توسط برقگیر [j] 
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psU : سطح حفاظتی برقگیر در مقابل کلیدزنی [V] 

eU : دامنه اضافه ولتاژ که با استفاده از استانداردIEC 60071-2تخمین زده می شود  [V] 

Z :امپدانس مشخصه خط ]Ω[ 

WT :تشار موج بدست می آیدزمان حرکت موج در طول خط که از تقسیم کردن طول خط به سرعت ان [S] 

C :ظرفیت بانک خازنی یا خاصیت خازنی کابل [F] 

0U :ولتاژ فاز به نول [V] 

rU :ولتاژ نامی برقگیر [V] 

Ln :لگاریتم طبیعی 

plU :تی برقگیر در برابر صاعقه سطح حفاظ [V] 

fU :عایقی خط با پالریته منفی  ولتاژ شکست [V] 

1T : میلی ثانیه در نظر گرفته می شود3/0زمان بین ورود جریان ضربه صاعقه و نوسانات بعدی که در حدود . [S] 

N :تعداد خطوط متصل شده به برقگیر 

 
   رابطه بین پارامترهای الکتریکی برقگیر و شبکه-2-6شکل 

 

ستم
 سی

های
متر

پارا
 

ولتاژ

 سطح ایزوالسیون

pspl U,U 

گیر
 برق

های
متر

پارا
 

 سطح حفاظتی

pspl U,U 

توانایی تحمل
TOVــیدی  تول

 شرح
عالمت 
 اختصاری

 سطح عایقی تجهیزات در مقابل صاعقه
wlU 

 wsU سطح عایقی تجهیزات در مقابل کلیدزنی

 plU سطح حفاظت برقگیر در برابر صاعقه

 psU سطح حفاظت برقگیر در برابر کلیدزنی

 TOV اضافه ولتاژ های موقتی

 cU ولتاژ دایمی کار

 rU ولتاژ نامی برقگیر
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 طراحی و ساختمان 6-5-11

 محفظه 6-5-11-1

، طراحی، )هماهنگی عایقی (IEC 60085محفظه برقگیر باید از عایق چینی یا پلیمری ساخته شود، عایق باید مطابق با استاندارد 
رایط محیطی مشخص شده از طرف مشتری مناسب    عایق مورد استفاده بایستی برای نصب در ش       . سـاخته و مـورد آزمـایش قرار گیرد        

 .باشد

 

 جدا کننده برقگیر 6-5-11-2

 جدا کننده ها IEC 60099-1طبق استاندارد . جدا کننده بایستی توانایی تحمل جریان های خطای عبوری از برقگیر را داشته باشد
 . درصد خطا ساخته و به کار برده می  شوند10 آمپر با 800 و 200، 20در محدوده های 

 

 شمارنده برقگیر 6-5-11-3

این شمارنده  . بـرای شـمارش و اطـالع از تعداد دفعات کار برقگیر، در مسیر سیم نول آن شمارنده الکترومکانیکی نصب می گردد                     
 .بایستی تاثیری برروی امپدانس نول سیستم نداشته و قادر به تحمل جریان های خطا باشد

 

 مراحل طراحی و انتخاب برقگیر 6-6

 .ب برقگیرهای اکسید فلز با توجه به مطالب ارایه شده در بخش های قبلی بشرح ذیل می باشدمراحل طراحی و انتخا

 )4-6(تعیین شرایط بهره برداری طبق بند : گام اول

 )2-5-6(و ) 1-5-6( برای برقگیر طبق بند (TOV)انتخاب ولتاژ نامی، دائم و حداکثر ولتاژ کوتاه مدت : گام دوم

 )4-5-6(یه خط با توجه به مشخصات خط و تجهیزات طبق بند تعیین جریان تخل: گام سوم

 )5-5-6(انتخاب کالس تخلیه خط طبق بند : گام چهارم

 )6-5-6(تعیین ولتاژ پسماند طبق بند : گام پنجم

 )8-5-6(و ) 7-5-6(تعیین کالس فشارشکن و سطح عایقی طبق بند : گام ششم

 )9-5-6(تعیین حاشیه حفاظت طبق بند : گام هفتم

 .فلوچارت الگوریتم نحوه انتخاب برقگیر اکسید فلز آمده است) 3-6(در شکل 

 



 برقگیرهای فشار متوسط -فصل ششم  

 

265

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  فلوچارت الگوریتم انتخاب برقگیر -3-6شکل 

 تمحداکثر ولتاژ سیس

نحوه زمین شدن سیستم

زمان استمرار خطای زمین

انتخاب ولتاژ کار دایمی

)اندازه و زمان (TOVسایر اضافه ولتاژها موقت  انتخاب ولتاژ نامی

 جریان تخلیه صاعقه

 انرژی تخلیه

جریان تخلیه نامی

کالس تخلیه خط

 
 کالس فشارشکن حداکثر جریان خطا

 انتخاب برقگیر

plUسطح حفاظت برقگیر در برابر ضربه صاعقه psUسطح حفاظت برقگیر در برابر ضربه کلیدزنی

 سطح عایق بندی سیستم
wlws U,U چک کردن حاشیه حفاظت 

قابل قبول
است؟

 پایان

انتخاب برقگیری با 
 کالس تخلیه باالتر

 ساختار پست

خیر
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 پالک مشخصات برقگیر 6-7

 .اطالعات موجود در پالک مشخصات برقگیر باید شامل موارد به شرح زیر باشد

  ولتاژ کار دایم-

 لتاژ نامی و-

  فرکانس نامی-

  جریان نامی تخلیه-

  کالس فشارشکن برحسب کیلوآمپر-

  نام کارخانه سازنده یا عالمت تجارتی آن-

  سال ساخت-

  شماره سریال-

  حداکثر دمای محیط محل نصب-

  ارتفاع محل نصب از سطح دریا-
 

 مدارک فنی 6-8

 .به ترتیب توسط خریدار و فروشنده ارایه گردد) 6-6(و ) 5-6(ل به هنگام سفارش برقگیر  بایستی اطالعات مندرج در جداو
 

 ) ارایه شده توسط خریدار( مشخصات اصلی برقگیر -5-6جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 داده های سیستم 
)باالترین ولتاژ سیستم   )kV 1-1 
)فرکانس   )Hz 1-2 
 3-1 شدن نقطه صفرروش زمین  
)بیشترین زمان اتصال زمین   )s 1-4 
 5-1 حداکثر مقدار اضافه ولتاژ موقت و مدت زمان آن 
 6-1 سطح عایقی تجهیزات مورد حفاظت 
 7-1 جریان اتصال کوتاه سیستم در محل برقگیر 

 2 شرایط کار 

)درجه حرارت محیط   )Co 2-1 
)شدت اشعه خورشید   )2mw 2-2 
)ارتفاع از سطح دریا   )m 2-3 
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  -5-6ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی
)رطوبت   )% 2-4 
 5-2 میزان طبیعی آلودگی 
 6-2 شرایط مکانیکی 
شتاب زمین لرزه  







2s
m 2-6-1 

 2-6-2 سرعت باد 
)حداکثر سرعت باد   )s

m 2-6-2-1
)در شرایط یخ   )s

m 2-6-2-2
)ضخامت بار یخ   )mm 2-6-3 
 4-6-2 نیروی وارده بر ترمینال فشارقوی 
 7-2 دیگر شرایط غیر عادی کار 
 3 وظایف برقگیر 
 1-3 )درونی/بیرونی(کالس  
 2-3 نحوه اتصال به سیستم 
 3-3 نوع تجهیزاتی که حفاظت می شوند 
 4-3 )فاصله حفاظتی(بیشترین طول هادی فشار قوی  
 5-3 )فاز به زمین/ فاز به فاز (نحوه اتصال به سیستم  
 4 مشخصه های برقگیر 
)ولتاژ کار دایم   )kV1-4  موثر 
)ولتاژ نامی   )kV2-4  موثر 
)) secµ 20/8با شکل موج   (ولـتاژ پـسماند به ازای جریان ضربه  ای تخلیه نامی صاعقه                )kV 

 پیک
4-3 

)جریان نامی تخلیه   )kA 4-4 
)) جریان تخلیه فشار(ه قابلیت تحمل جریان اتصال کوتا  )kA 4-5 
)فاصله خزشی محفظه چینی   )mm 4-6 
)طول فاصله خزشی   )phkVphmm − 4-6-1 
 2-6-4 شکل فاصله خزشی 
 5 تجهیزات و متعلقات اضافی 
 1-5 )برروی پایه یا توسط نگهدارنده(نوع نصب  
 2-5 نگهدارنده بر روی بازوی صلیبی، چوبی یا فلزینصب بازوی  
 DIN 5-3 یا ANSI/NEMAطرح کمربند محکم کننده براساس استاندارد  
 4-5 )درجه(زاویه انحراف استواری  
 5-5 )ندارد/دارد(وسیله جدا کننده  
 6-5 )ندارد/دارد(شمارنده موج ضربه ای  
 7-5 )خیر/بله(پایه عایق شده  
طح مقطع سیم های اتصال دهنده مساحت س 





 2mm 5-8 
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 )ارایه شده توسط فروشنده( مشخصات اصلی برقگیر -6-6جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

 1 اطالعات کلی 
 1-1 نام کارخانه سازنده و کشور مربوطه 
 2-1 نوع و عالمت مشخصه 
 2 مشخصه های برقگیر 
)ولتاژ کار دائم   )kV1-2  موثر 
)ولتاژ نامی   )kV2-2  موثر 
)ولتاژ پسماند در جریان ضربه ای پرنشیب   )kV3-2  پیک 
 4-2 ولتاژ پسماند در جریان ضربه ای صاعقه به ازای  
)نصف جریان تخلیه نامی   )kV1-4-2  پیک 
)جریان تخلیه نامی   )kV2-4-2  پیک 
)دو برابر جریان تخلیه نامی   )kV3-4-2  پیک 
 5-2 ولتاژ پسماند در جریان ضربه ناشی از کلیدزنی به ازای 
)به ازای  آمپر 125جریان   )kV1-5-2  پیک 
)به ازای  آمپر 500جریان   )kV2-5-2  پیک 
)جریان تخلیه نامی   )kA 2-6 
 7-2 کالس جریان تخلیه طوالنی مدت  
)جریان تخلیه فشار   )kA8-2  مقدار موثر 
)جریان مرجع درجه حرارت محیط   )mA 2-9 

)محیط ولتاژ مرجع در درجه حرارت   )kV10-2  مقدار موثر 
 11-2 جریان دایم در درجه حرارت محیط متشکل از  
)مولفه خازنی جریان   )mA 2-11-1 
)مولفه اهمی جریان   )mA 2-11-2 
)کل جریان   )mA 2-11-3 
 12-2 ا فرکانس شبکه نسبت به زمانمنحنی مشخصه ولتاژ ب 
 13-2 منحنی مشخصه جریان جدا کننده نسبت به زمان 
 14-2 استقامت در برابر جریان ضربه ای طوالنی با دامنه کم 
)مقدار قله جریان   )A1-14-2  پیک 
)مدت زمان واقعی   )sµ 2-14-2 
) جریان ضربه ای با دامنه زیاد استقامت در برابر  )kA15-2  پیک 

 16-2 مشخصات نصب، فاصله آزاد 
 17-2 امکانات نصب 
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  -6-6ادامه جدول 

 ردیف توضیحات مشخصات فنی

)نوع ترمینال برقگیر و اندازه ممکن هادی   )2mm 2-18 

) و شمارنده آن و بین شمارنده و زمین حداکثر مجاز طول سیم بین برقگیر  )mm − 2-19 

)قابلیت جذب انرژی برقگیر   )kJkV 2-20 

 21-2 )برای یک ثانیه (RUقابلیت اضافه ولتاژ موقت در ضریب  

 1-21-2 بدون بار قبلی 

 IEC 2-21-2با بار قبلی مطابق استاندارد  

 22-2  ثانیه10 ولی برای 20-1همچون ردیف  

 1-22-2 بدون بار قبلی 

 IEC 2-22-2با بار قبلی مطابق استاندارد  

)ابعاد برقگیر   )mmmmmm ×× 2-23 

)وزن کل   )kg 2-24 

 25-2 نوع گاز پر کننده برقگیر 

)فشار نسبی   )bar 2-25-1 

 26-2 جریان و شکل موج در آزمایش جاری ولتاژ پسمانده 

 3 عایقی بیرونی 

 1-3 نوع و عالمت مشخصه کامل 

 2-3 کارخانه سازنده 

 3-3 سطح عایقی 

)) خشک/تر(ولتاژ استقامت یا فرکانس شبکه در شرایط   )kV1-3-3  مقدار موثر 

)قابل صاعقه ولتاژ استقامت در م  )kV2-3-3  پیک 

)طول فاصله  خزشی   )kVmm 3-4 

 5-3 عایق) چتری های(جزییات قوس های  

)فاصله جرقه زنی مستقیم در حالت خشک   )mm 3-6 

 7-3 )خیر/بله(قابل شستشو در حین کار  

)استقامت خمش   )N 3-8 

 9-3 رنگ چینی مقره 
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 آزمون ها  6-9

 . بر روی برقگیرها انجام شوندIEC 60060-4 آزمون های به شرح ذیل بایستی طبق استاندارد

 های نوعی  زمونآ-الف

  عایقیاستقامتآزمون  -

 .ید می کندی تاطوب تحت شرایط خشک و مری محفظه برقگیر را در برابر فشارهای ولتاژصحت عایقیاین آزمون 

 آزمون ولتاژ پسماند -

 .سطح حفاظتی برقگیرها را تایید و اثبات می کند این آزمون

 جریان  ضربه طوالنی مدتاستقامت در برابرآزمون  -

تایید شدگی و قوس الکتریکی      الکتریک و فشارهای انرژی بدون سوراخ      توانایی عناصر مقاومتی را در برابر ایستادگی دی        ایـن آزمون  
 .ندمی ک

  عملکرد صحتآزمون  -

 .دهد های تعریف شده نشان می این آزمون پایداری حرارتی را تحت وضعیت

  فشارشکنآزمون  -

های اتصال کوتاه بدون اینکه  توانایی محفظه برقگیر را در برابر جریان بـرای برقگیـرهای مجهـز بـه عناصر تخلیه فشار این آزمون          
 .دهد بپاشد را نشان می یژه از هم فروهای آزمون و محفظه برقگیر تحت وضعیت

  عملکرد جداکنندهآزمون -

 .دهند برای برقگیرهای مجهز به قطع کننده  این آزمون عملکرد صحیح قطع کننده را نشان می

 آزمون آلودگی مصنوعی  -

 .گیر انجام می گیرداین آزمون برای بررسی ولتاژهای گذرا و غیر خطی و همچنین بدلیل آلودگی سطحی الیه های محفظه برق

 ییآزمون تخلیه جز -

 .ی داخلی را اندازه گیری می کندیاین آزمون تخلیه جز

 آزمون نشتی درزگیر -

 .این آزمون یکپارچگی درزگیر را مشخص می کند

 های جاری  آزمون-ب

 )refU(  اندازه گیری ولتاژ مرجع-

 . مشخص شده توسط سازنده باشدمقادیر اندازه گیری شده باید در محدوده

 )resU( آزمون ولتاژ پسماند -
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 واحدهای  و یااین آزمون همچنین ممکن است روی برقگیر.  می باشداز یک کیلوولت تری با ولتاژ نامی باالیاین آزمون برای برقگیرها  
ولتاژ پسماند برای برقگیر کامل نباید از مقدار         .را  شود  برقگیـر نـصب شـده یـا روی یـک نمـونه شامل یک یا چند عنصر مقاومتی اج                   

 .مشخص شده توسط سازنده بزرگتر باشد

 سازنده عمل بازبینی     نظرات مطابق با دقیق  بـرای واحـدهای برقگیـر بـا محفظه های درزگیری شده باید روی هر واحد توسط روش                   -
 .نشتی صورت پذیرد

 ونهآزمون توزیع جریان برای برقگیرهای چند ست-

بیشترین مقدار جریان نباید از حد باالی مشخص شده توسط سازنده . موازی برقگیرها اجرا شودستون های  ایـن آزمون باید روی همه       
 . بیشتر باشد

  آزمون های پذیرش-ج

سوم تعداد  ریشه  تعدادی برابر با     های بعدی باید روی    های پذیرش را در توافق نامه مشخص نمود آزمون         زمانـی که خریدار آزمون    
 .برقگیرها انجام شودکل 

  مشخص شده   محدودهمقدار اندازه گیری شده باید در      .   اندازه گیری ولتاژ فرکانس قدرت روی برقگیر در جریان نامی انجام می گیرد            -
 .تواند از ولتاژ مرجع برقگیر منحرف شود برای برقگیرهای چند واحده این مقدار می. سازنده باشدتوسط 

 7-3  مطابق بند  باید    در جریان نامی   یابرقگیر در جریان تخلیه نامی و       اجزای  ولتاژ پسماند ضربه صاعقه روی برقگیر یا        یری  اندازه گ  -
این .   ولتاژ پسماند برقگیر از مجموع ولتاژهای پسماند واحدهای برقگیر جداگانه بدست می آید              . انجام گیرد  IEC 60099-4استاندارد

 .ا نباید از مقدار مشخص شده توسط سازنده بیشتر باشدولتاژ پسماند برای برقگیره

 10ی ولتاژ فرکانس قدرت اعمال شده به برقگیر یا واحد برقگیر باید تا مقدار نامی ولتاژ افزایش یابد و بعد از ی برای آزمون تخلیه جز -
هر همچنین  . باید اندازه گیری شودییتخلیه جزم کاهش پیدا می کند که در آن ولتاژ سطح ی برابر ولتاژ عملکرد دا05/1ثانـیه به مقدار     

 .گونه تغییر در تعداد و نوع نمونه ها باید بین سازنده و خریدار توافق شود

های  طور کلی شامل مقاومت   ه  که ب  هایی   بخش  در  باید  و قبل از شروع مونتاژ برقگیر انجام  گیرد       باید   آزمون پایداری حرارتی خاص     -
  استانداردو باید مطابق این آزمون شامل بخشی از آزمون وظیفه عملکرد مربوط به نوع برقگیر می باشد  .ود است انجام  شاکسید فلزی

IEC 60099-4   دمای مقاومت اکسید فلزی یا مولفه مقاومتی جریان یا تلفات توان باید در مدت زمان اعمال ولتاژ                       .انجام گیرد
 نمونه های   ایجاد شود در این صورت      اگر پایداری حرارتی در سه نمونه     .   شود فرکانس قدرت جهت اثبات پایداری حرارتی نشان داده        

 .دن مورد پذیرش می باشمورد آزمون
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 آیین کار و روش های اجرایی 6-10

 نحوه اتصال برقگیر به زمین 6-10-1

ح سط. فـصل اول برقگیـر از طریق کوتاهترین مسیر موجود به سیستم زمین حفاظتی پست متصل می گردد                 ) 6-5-1(طـبق بـند     
 .مقطع سیم اتصال به زمین با توجه به جریان های اتصال کوتاه تعیین می شود

 

 آرایش های مختلف نصب برقگیر 6-10-2

به عنوان . جهـت حفـظ حـریم الکتریکی برقگیرها با سایر تجهیزات، برقگیرها روی کراس آرم های چوبی یا فلزی نصب می گردند             
پایه های مورد   . نشان داده شده است   ) 4-6( درجه در شکل     115 و   90رایش های   نمونه نحوه نصب برقگیر برروی کراس آرم چوبی با آ         

ابعاد و مشخصات پایه های مورد نیاز جهت        . استفاده جهت نصب برقگیر برروی کراس آرم فلزی از جنس فوالد گالوانیزه گرم می باشند              
  . ه شده استنشان داد) 7-6(و جدول ) 5-6(نصب برقگیر برروی کراس آرم های فلزی در شکل 

 

 
 

  حاالت مختلف نصب برقگیر برروی کراس آرم های چوبی-4-6شکل 
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  ابعاد و مشخصات پایه مورد استفاده جهت نصب برقگیر برروی کراس آرم های فلزی-5-6شکل 

 

  ابعاد و مشخصات کراس آرم و پایه های فلزی جهت نصب برقگیر-7-6جدول 

 (mm)ابعاد 
33 

(kV) 
20 

(kV) 
 قسمت

8 8 a 
44 44 b 
20 20 c 
138 107 d 

  بست رویی

6 6 a 
48 48 b 
7 6 c 
20 20 d 
20 20 e 
5 5 f 
95 65 g 

 بست تحتانی

10 9 a 
100 70 b 

 کراس آرم
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 محل نصب برقگیر 6-10-3

 .برقگیرها در طول خطوط فشار متوسط عموما با آرایش های به شرح ذیل نصب می گردند

 )فصل پنجم) 10-5(طبق شکل (تصال شبکه هوایی به کابل زمینی همراه با کات اوت فیوز در محل ا -1

 )6-6شکل (در محل اتصال شبکه هوایی به کابل زمینی بدون کات اوت فیوز  -2

 )7-6شکل (در محل اتصال شبکه هوایی به کابل زمینی با آرایش کراس آرم جناقی همراه با کات اوت فیوز  -3

 )8-6شکل (هوایی به کابل زمینی با آرایش کراس آرم جناقی بدون کات اوت فیوز در محل اتصال شبکه  -4

 )فصل اول) 7-1(طبق شکل (در محل پست های هوایی وسط خط همراه با کات  اوت فیوز  -5

 )فصل اول) 8-1(طبق شکل (در محل پست های هوایی انتهای خط همراه با کات اوت فیوز  -6

 )فصل پنجم) 12-5(طبق شکل (مینی همراه با فیوز کات اوت در محل اتصال شبکه هوایی به پست ز -7

 

 
 

  نصب برقگیر در محل اتصال شبکه هوایی به کابل زمینی بدون کات اوت فیوز -6-6شکل 
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  نصب برقگیر در محل اتصال شبکه هوایی به کابل زمینی با آرایش کراس آرم جناقی همراه با کات اوت فیوز -7-6شکل 
 

 
 صب برقگیر در محل اتصال شبکه هوایی به کابل زمینی با آرایش کراس آرم جناقی بدون کات اوت فیوز  ن-8-6شکل 
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 بازدیدهای دوره ای و تعمیرات 6-10-4

 .موارد بازدید از برقگیرها به شرح ذیل می باشد

 به هنگام وقوع صاعقه در منطقه -1

 شرایط سخت جوی برروی عملکرد برقگیربعد از فصل های زمستان و تابستان به منظور اطمینان از عدم تاثیر  -2

 هر شش ماه یکبار در مناطقی که به خاطر طراحی های ضعیف موارد اتصال کوتاه زیاد اتفاق می افتد  -3

 هر سه ماه یکبار در مناطق آلوده و در مناطق با آب و هوای گرم  -4

 .ه عمل آیدبه طور معمول توصیه می شود حدالمقدور هر شش ماه یکبار از برقگیرها بازدید ب

 .به هنگام بازدید بایستی موارد به شرح ذیل بررسی گردند

 بررسی ترک خوردگی و ایجاد رسوبات برروی بدنه برقگیر -1

 بررسی پایه  های اتصال برقگیر جهت رؤیت هر گونه اثر جرقه و یا عالئم سوختگی -2

 بررسی اتصاالت و اطمینان از صحت و سالمت آنها -3

 بررسی وضعیت شمارنده -4

 ه گیری جریان نشتیانداز -5

و یا از آمپرمترهای چنگکی بدون قطع سیم  ) روش قدیمی (جهـت انـدازه گیـری جـریان نشتی می توان از آمپرمتر سری با برقگیر                 
 .استفاده نمود) 9-6(طبق شکل ) روش جدید(ارتباط به زمین برقگیر 

 

آمپرمتر چنگکی قابل حمل

برقگیر

 آمپرمتر

برقگیر

سکسیونر

 
  توسط آمپرمتر چنگکی-ب     توسط آمپرمتر سری-الف

 یری جریان نشتی برقگیر اندازه گ-9-6شکل 
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 گرامیخواننده 

ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
صد عنوان نشریه پانکشور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر 

ت فنی عمومی و مقاله، نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصا  فنی، در قالب آیین-تخصصی 
نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا . صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابالغ کرده است به

 لحاظ  به این. در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده شود
 اخیر به چاپ رسیده است به اطالع هایطی سالبرای آشنایی بیشتر، فهرست عناوین نشریاتی که 

 .شود پژوهان محترم رسانده می کنندگان و دانش استفاده
 .مراجعه نمایید   http://tec.mporg.ir   لطفاً برای اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی

 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
 





 
 ریزی کشور هسازمان مدیریت و برنام

 معاونت امور فنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اخیرهای ساله درمنتشر شد فهرست نشریات
 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

رریزی کشو سازمان مدیریت و برنامه



 نوع ŗتاريخ انتشار چا
شماره  عنوان نشريه

دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحǒات

 
 تجديدنظر دوم ۱  ۱۳۸۳ ۵۵ مشخصات فني عمومي ŧارهاي ساختماني 

 مشخصات فني عمومي و اجرايي تƎسيسات برقي كارهاي ساختماني
  ۳  ۱۳۸۵ ۱۱۰-۲  تƎسيسات برق جريان ضعيف–جلد دوم 

  ساختمانمكانيكيمشخصات فني عمومي تƎسيسات 
  ۱  ۱۳۸۵ ۱۲۸-۶ هاي جزئيات نقشه – ششمجلد 

 يارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني ضوابط و مع
  مشخصات فني عمومي و اجرايي سازه و معماري سيلو –جلد اول 

)۱-۲۳۵( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تƎسيسات برق سيلو –جلد دوم 

)۲-۲۳۵( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تƎسيسات مŨانيŨي –جلد سوم 

 )۲۳۵-۳(سيلو 
 )۲۳۵-۴ (ل موقت سيلو معيارهاي فني و تحوي–جلد چهارم 

۲۳۵ 

 
 
۱۳۸۲ 
۱۳۸۱ 
۱۳۸۳ 
۱۳۸۴ 
 

 ۳  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۰ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران 
 فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم

  ۳  ۱۳۸۵ ۲۴۴-۱ بندي اراضي كشاورزي تسطيح و قطعه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۵ ضوابط طراحي سينما

 و معماري براي افراد معلول جسميضوابط و مقررات شهرسازي 
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۴۶ حرŧتي

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ايمني در ŧارگاههاي سدسازي
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۸ فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشŨنها

فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي 
  ۲  ۱۳۸۲ ۲۴۹ منابع آب زيرزميني

  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۰ نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيدهآيين 
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۲ رفتارسنجي فǊاهاي زيرزميني درحين اجرا
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۳ آيين نامه نظارت و ŧنترل برعمليات و خدمات نقشه برداري

 :يامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمرانيدستورالعمل ارزيابي پ
 دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي –جلد اول 
 )۲۵۴-۱(عمراني

 شرح خدمات بررسي اوليه و مطالعات تفصيلي ارزيابي آثارزيست محيطي –جلد دوم 
 )۲۵۴-۲(طرح عمراني 

 )۲۵۴-۳..(... دستورالعمل هاي اختصاصي پروژه هاي آب –جلد سوم 

۲۵۴ ۱۳۸۲  

 
۳ 
۱ 
۳ 

 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۵ دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاŧهاي شور وسديمي در ايران
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۶ استانداردهاي نقشه ŧشي ساختماني

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۷ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۸ دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۹ العمل آزمون ميŨروبيولوژي آبدستور
راهنماي تعيين عمق فرسايش و روشهاي مقابله باآن درمحدوده پايه 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۰ هاي پل
ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار مشخصات فني 

  ۱  ۱۳۸۲ ۲۶۱ عمومي آبياري تحت فشار
مرحله هاي ( فهرست جزئيات خدمات مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۲ )شناسائي ، اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ 
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( فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۳ )سردخانه سازي
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۶۴ آيين نامه اتصاالت سازه هاي فوالدي ايران

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۵ برپايي آزمايشگاه آب
 ديته  و قليائيت آب دستورالعمل تعييين اسي-۱
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۶  دستورالعمل تعيين نيتروژن آب-۲

 هاي ŧشور  نامه ايمني راه  آيين
 ۲۶۷-۱ )جلد اول(ايمني راه و حريم 

 ۲۶۷-۲ )جلد دوم(ايمني ابنيه فني 
 ۲۶۷-۳ )جلد سوم(ايمني عالئم 

 ۲۶۷-۴ )جلد چهارم(تجهيزات ايمني راه 
 ۲۶۷-۵ )جلد پنجم(تƎسيسات ايمني راه 

 ۲۶۷-۶ )جلد ششم(برداري  ايمني بهره
 ۲۶۷-۷) جلد هفتم(ايمني در عمليات اجرايي 

۲۶۷ ۱۳۸۴  ۱  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۸ ها  هاي خاŧريز و روسازي راه  دستورالعمل تثبيت اليه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۹ بندي رسوب  هاي دانه راهنماي آزمايش
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۰ رهاي عمومي ŧشو ريزي و طراحي ŧتابخانه معيارهاي برنامه
بøراي محاسøبات    )DESIGN CONDITIONS(شرايط طراحي 

تƎسيسات گرمايي، تعويǈ هوا و تهويه مطبوع مخøصوص تعøدادي از            
 شهرهاي ŧشور 

۲۷۱ ۱۳۸۲  ۳  

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۲ برداري از مخازن سدها  راهنماي مطالعات بهره
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۳ لبي ها به روش انيشتين و ŧ راهنماي تعيين بار ŧل رسوب رودخانه

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۴ برداري آب  دستورالعمل نمونه
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۵ هاي فاضالب  خانه ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه

     ۲۷۶  يا مسيل شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه
هøاي سøاحلي و    هøاي شøور در آبخøوان        راهنماي بررسي پيøشروي آب    

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۷ رل آنهاي ŧنت روش
هøاي فاضøالب      خانه  راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه     

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۸ شهري
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۹ آهن  مشخصات فني عمومي زيرسازي راه

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۰ مشخصات فني عمومي راهداري 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۱ هاي آبياري و زهŨشي ضوابط عمومي طراحي شبŨه

هاي تنظيم سطح آب و آبگيرهøا         طراحي ساختمان ضوابط هيدروليŨي   
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۲ هاي روباز  در ŧانال

     ۲۸۳ هاي آبياري و زهŨشي فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح
هاي فاضøالب شøهري       خانه  برداري و نگهداري از تصفيه      راهنماي بهره 

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۴  تصفيه ثانويه -بخش دوم 
هøاي    خانøه   ب وسايل و لوازم آزمايشگاه تøصفيه      راهنماي تعيين و انتخا   

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۵ فاضالب 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۶ هاي آبياري تحت فشار ضوابط طراحي سيستم

معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يŨم
يøøسات راهنمøøاي طراحøøي تƎس  : جلøøد دوم

 مكانيكي 
 تƎسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 )۱(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري

  جراحي-داخلي
بنøøدي و  راهنمøøاي گøøروه  : جلøøد چهøøارم  ۱-۲۸۷

 مشخصات فني تجهيزات 

۱-۲۸۷ ۱۳۸۳ ۳ 

معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يŨم )۲(طراحي بناهاي درماني 
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ي طراحøøي تƎسيøøسات  راهنمøøا : جلøøد دوم

 مكانيكي 
 تƎسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 هاي بخش مراقبت
 I.C.Uويژه 
۲-۲۸۷ 

بنøøدي و  راهنمøøاي گøøروه  : جلøøد چهøøارم 
 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۲-۲۸۷   ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يŨم
راهنمøøاي طراحøøي تƎسيøøسات    :  دومجلøøد
 مكانيكي

 تƎسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 )۳(طراحي بناهاي درماني 
 بخش اعمال زايمان

۳-۲۸۷ 
بنøøدي و  راهنمøøاي گøøروه  : جلøøد چهøøارم 

 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۳-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يŨم  )۴(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري زايمان

راهنمøøاي طراحøøي تƎسيøøسات    : جلøøد دوم ۴-۲۸۷
 مكانيكي

۴-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يŨم
راهنمøøاي طراحøøي تƎسيøøسات    : جلøøد دوم
 مكانيكي

 )۵(طراحي بناهاي درماني 
 NICUبخش نوزادان 

۵-۲۸۷ 
 تƎسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۵-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يŨم
راهنمøøاي طراحøøي تƎسيøøسات    : جلøøد دوم
 مكانيكي

 )۶(ي بناهاي درماني طراح
 بخش خدمات زايمان

۶-۲۸۷ 
 تƎسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۶-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي امهراهنماي برن:جلد يŨم
راهنمøøاي طراحøøي تƎسيøøسات    : جلøøد دوم
 مكانيكي

 )۷(طراحي بناهاي درماني 
 بخش خدمات قلب

۷-۲۸۷ 
 تƎسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۷-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يŨم
احøøي تƎسيøøسات  راهنمøøاي طر : جلøøد دوم
 مكانيكي

 )۸(طراحي بناهاي درماني 
 مراقبت قلببخش 
۸-۲۸۷ 

 تƎسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۸-۲۸۷ ۱۳۸۶  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يŨم
احøøي تƎسيøøسات  راهنمøøاي طر : جلøøد دوم
 مكانيكي

 )۹(طراحي بناهاي درماني 
خدمات تشخيصي بخش 

 غيرتهاجمي قلب
 تƎسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم ۹-۲۸۷

۹-۲۸۷ ۱۳۸۶  ۳  

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۸ آهن نامه طرح هندسي راه آيين
    ۱۳۸۳ ۲۸۹ ها راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان

دستورالعمل تهيه، ارائه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسøي           
 ارزش 

 ارسال گزارش ساالنه پيشنهادهاي تغيير، بøا نگøاه          دستورالعمل تهيه و  
 مهندسي ارزش

۲۹۰     

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۱ جزئيات تيپ ŧارهاي آب و فاضالب
     ۲۹۲  متر ۱۰ تا ۲هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۳  متر ۱۰ تا ۲آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۴  متر۲۵ تا ۱۰هاي راه دهانه  ان پلهاي همس مجموعه نقشه
     ۲۹۵  متر  ۲۵ تا ۱۰آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۶ هاي شني و آسفالتي  راهنماي بهسازي رويه
    ۱۳۸۴ ۲۹۷ فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور 
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    ۱۳۸۴ ۲۹۸ )۱۳۸۳ مهرماه ۷-۵(ايران و ژاپن مجموعه مقاالت كارگاه مشترك 

فهرست جزئيات خدمات ساماندهي و تجهيز و نوسازي اراضøي تحøت            
  ۲  ۱۳۸۵ ۲۹۹ پوشش تعاوني توليد روستايي

 ) جلد۱۱(هاي دريايي ايران  نامه طراحي بنادر و سازه آيين
 مالحظات محيطي و بارگذاري -۱
 مصالح -۲
 مكانيك خاك و پي -۳
 العات و طراحي بنادراصول و مباني مط -۴
 هاي حفاظتي شكنها و سازه موج -۵
 سازه و تجهيزات پهلوگيري -۶
 آبراهه و حوضچه -۷
 برداري و پشتيباني بنادر تسهيالت و تجهيزات بهره -۸
 سكوهاي دريايي -۹
 محيطي بنادر مالحظات زيست -۱۰
  سازه و تجهيزات تعمير شناور -۱۱

۳۰۰ ۱۳۸۵  ۳  

  ۱  ۱۳۸۴ ۳۰۱ آهن  مشخصات فني عمومي روسازي راه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل  

هøاي آب و فاضøالب    مشخصات فني عمøومي كارهøاي خطøوط لولøه      
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۰۳ شهري 

     ۳۰۴ هاي عمومي  راهنماي طراحي نماي ساختمان
 –هøاي تفøصيلي       ريøزي و تهيøه طøرح        شرح خدمات مطالعات برنامøه    

     ۳۰۵ هاي شمال كشور اجرايي جنگلداري جنگل
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۶ سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  آماده

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۷ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  راهنماي پهنه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۸ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۹ بر هاي آب اي تونل راهنماي طراحي سازه
هøاي آبريøز و       بندي و كدگøذاري حوضøه        و ضوابط تقسيم   دستورالعمل
    ۱۳۸۴ ۳۱۰ هاي مطالعاتي در سطح كشور  محدوده

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۱ هاي فوالدي  راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۲ هاي آبي بتني ضوابط عمومي طراحي سازه

ز بøøرداري و نگهøøداري ا فهرسøøت خøøدمات مهندسøøي مطالعøøات بهøøره 
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۳ برداري  هاي آبياري و زهكشي در حال بهره سامانه

    ۱۳۸۴ ۳۱۴ هاي آبياري و زهكشي گيري كشاورزان در طرح ارزيابي ظرفيت وام
    ۱۳۸۴ ۳۱۵ هاي زهكشي راهنماي نگهداري سامانه

راهنماي تعيين دوره بازگشت سيالب طراحي براي كارهاي مهندسøي          
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۶ رودخانه

هøاي آبيøاري و       هاي پمپøاژ شøبكه      ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه   
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۷ » زهكشي

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۸ هاي آب  خانه دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۹ هاي زيرزميني ضوابط طراحي تعيين فاصله و زهكش
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۰ هاي زهكشي زيرزميني  فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۱ ها و آبگذر زير جاده  ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون
    ۱۳۸۴ ۳۲۲ دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك 
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هاي آب و فاضøالب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   

    ۱۳۸۴ ۳۲۳ مرحله اجمالي

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۲۴ هاي با اتصال خرجيني  ضوابط طراحي ساختمان
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۲۵ هاي صنعتي فوالدي  ضوابط طراحي و محاسبه ساختمان

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه
    ۱۳۸۵ ۳۲۸ هاي و اصالحات اكتشافات معدني واژه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۹ اي  فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه
    ۱۳۸۴ ۳۳۰ ع آب دستورالعمل آماربرداري از مناب

گذاري و توجيøه      راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش     
    ۱۳۸۴ ۳۳۱ هاي توسعه منابع آب ح اقتصادي طر

ها در كارهاي مهندسي  راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش
    ۱۳۸۴ ۳۳۲رودخانه

هøاي آبيøاري     اجتمøاعي سøامانه    -شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي     
  ŗ ( ۳۳۳ ۱۳۸۵  ۳- ب-در سه سطح الف(حت فشار ت

محيطøي     اجتماعي و زيست   -نامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي      روش
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۴ هاي آبياري تحت فشار  سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۳۵ برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ  راهنماي بهره
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۶ اي  راهنماي برداشت مصالح رودخانه

هاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و          وابط طراحي هيدروليكي ساختمان   ض
هاي آبياري هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه ايمني و ساختمان  ۳۳۷ ۱۳۸۵  ۳  

هاي آب و فاضøالب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۸ مرحله تفصيلي

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۳۹  مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت 
هøا و اصøطالحات پايøه         هاي معøدنيÜ واژه     تعاريف و مفاهيم در فعاليت    

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۰ استخراج معدن
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۴۱ مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت  

هøاي    راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمانهاي حواشøي بزرگøراه         
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۲ شهري

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۳  فǊاهاي آموزشيراهنماي طراحي آكوستيكي
    ۱۳۸۵ ۳۴۴ هاي بتني حجيم نامه سازه آيين

راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي تقويت ساختمانهاي بتني موجود بøا           
  FRP ۳۴۵ ۱۳۸۵  ۳استفاده از الياف تقويتي 

سøازي اراضøي      ضوابط و مباني طراحي، تجهيøز، نوسøازي و يكپارچøه          
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۶ )پنƨ جلد (زاري خشكه

     ۳۴۷ هاي آب خانه راهنماي طراحي تلمبه
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۸ ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزميني

هøا و   بøرداري مøواد رسøوبي رودخانøه        راهنماي عمليات صحرايي نمونه   
  ۳  ۱۳۸۶ ۳۴۹ مخازن سدها

     ۳۵۰ مقررات تهويه در معادن
     ۳۵۱ مراحل مختلف اكتشاف ذغال سنگ

    ۱۳۸۶ ۳۵۲ اي هاي مسافري جاده معيارهاي فني طراحي پايانه
     ۳۵۳ راهنماي طراحي روسازي فرودگاه



 نوع ŗتاريخ انتشار چا
شماره  عنوان نشريه

دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحǒات

 
     ۳۵۴ هاي كشور راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راه

     ۳۵۵ آهن دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه
 در  ETMاي     مøاهواره  ضوابط و دستورالعمل پردازش رقøومي تøصاوير       

     ۳۵۶ استخراج نقشه كاربري و پوشش اراضي مطالعات ساماندهي دشت
ضøøوابط عمøøومي و دسøøتورالعمل ايجøøاد پايگøøاه اطالعøøات جغرافيøøايي 

)GIS (۳۵۷ براي كاربردهاي مطالعاتي بخش كشاورزي و منابع طبيعي     
     ۳۵۸ هاي اتصال و تخليه زهكشهاي روباز ضوابط طراحي سازه

راهنماي كاربرد مدلهاي تجربي و نظري آبøشويي نمكهøاي خاكهøاي            
     ۳۵۹ شور

     ۳۶۰ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۱ اي ساختمانهاي موجود تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۲ اي ساختمانهاي موجود جزئيات اجرايي بهسازي لرزه

     ۳۶۳ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل بهسازي لرزهراهنماي كار براي 
     ۳۶۴ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل ارزيابي سريع لرزه
     ۳۶۵ هاي آبرساني اي سامانه شرح خدمات بهسازي لرزه
     ۳۶۶ اي تƎسيسات صنعت برق شرح خدمات بهسازي لرزه

     ۳۶۷ شناسنامه فني پلها
     ۳۶۸  انتخاب مواد و مصالح براي زهكشهاي زيرزمينيراهنماي طراحي و

     ۳۶۹ ضوابط احداث تونل مشترك تƎسيسات شهري
     ۳۷۰ راهنماي نگهداري عالئم و تجهيزات ايمني راه

 اي مجموعه مقاالت همايش تكنولوژيهاي نوين بهسازي لرزه
    ۱۳۸۵ ۳۷۱ )۱۳۸۵ دي ماه ۲۷-۲۶(

 فتم تونل ايرانمجموعه مقاالت كنفرانس ه
    ۱۳۸۶ ۳۷۲ )۱۳۸۵ تير ماه ۱۹-۲۱(

     ۳۷۳ )عنوان اوليه( تختخوابي آموزشي ۲۰۰مباني طراحي بيمارستانهاي 
مشخصات فني عمومي اجرايي خطøوط توزيøع بøرق هøوايي و كøابلي        

  ۲   ۳۷۴ فشار متوسط و فشار ضعيف
 و  ۲۰مشخصات فني عمومي اجرايي پستهاي توزيع هøوايي و زمينøي            

  ۲   ۳۷۵  كيلو ولت۳۳
  ۳   ۳۷۶ اي ساختمانهاي بنايي غيرمسلح موجود دستورالعمل بهسازي لرزه

     ۳۷۷ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار
  ۱   ۳۷۸  تختخوابي آموزشي۲۰۰مباني طراحي بيمارستانهاي 
  ۱   ۳۷۹  تختخوابي آموزشي۱۶۰مباني طراحي بيمارستانهاي 

  ۱   ۳۸۰  تختخوابي آموزشي۱۰۰حي بيمارستانهاي مباني طرا
  ۱   ۳۸۱  تختخوابي آموزشي۶۴مباني طراحي بيمارستانهاي 
  ۱   ۳۸۲  تختخوابي آموزشي۳۲مباني طراحي بيمارستانهاي 

     ۳۸۳ ها راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه
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 اين نشريه
هøا    مشخصات فني عمومي و اجرايي پøست       "با عنوان 

 بøر   " مشتمل تكيلو ول  ۳۳ و   ۲۰توزيع هوايي و زميني     
 بøه ظرفيøت، مøوارد       هبøا توجø   هاي بøرق      انواع پست 

اين نشريه  . استفاده و شرايط اقليمي ارايه شده است      
باشد كه بøه ترتيøب تحøت          مشتمل بر شǀ فصل مي    

هøاي زمينøي،       پøست  هاي پست هوايي توزيøع،      عنوان
گيøري، تابلوهøاي      ترانسفورماتورهاي قدرت و انøدازه    
بøرق   و   يكليøد زنø   فشار متوسط و ضعيف، تجهيزات      

 .  فشار متوسط تهيه شده استيگيرها
مطالب مورد بحƤ در هر فصل مøشتمل بøر كليøات و             
تعاريف، استاندارد و مشخصات فني ساخت، انøواع و         

اصøøول و هøøاي محاسøøباتي،   مøøوارد كøøاربرد، روش 
باشد كه همراه بøا جøداول ȅزم و           هاي نصب مي    روش

 . برخي جزييات شماتيك بيان شده است




