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 بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 شماره :                          1401/498708

 1401/09/16تاریخ  :

وم(س)تجدید نظر  جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط-مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان موضوع: 

5691965ش ش:  1       از  1  صفحه     

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

( قانون برنامه و 23های توسعه كشور، ماده )( قانون احکام دائمی برنامه34در چهارچوب ماده )

موضوع مصوبه « كشور کپارچهی ییاجرا و یفننظام ( »4( ماده )2بودجه و به استناد تبصره )

به پیوست دستورالعمل هیات محترم وزیران،  08/03/1400هـ مورخ 57697/ت25254شماره 

 تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط :جلد اول - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان»

  شود.ابالغ می، 110-1شماره با « )تجدید نظر سوم(

برای همه قراردادهایی كه از محل وجوه عمومی ویا به  10/01/1402رعایت مفاد این ضابطه از تاریخ 

 96640/100بخشنامه شماره  و جایگزینالزامی است  شوند،وصی منعقد میصورت مشاركت عمومی و خص

 باشد.می 16/11/1389مورخ 

كننده نظرات و پیشنهادهای این سازمان دریافت مشاورین و پیمانکاران، امور نظام فنی اجرایی

اصالحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

سید مسعود میرکاظمی 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 خواننده گرامی:

و تولیدي سازمان برنامه و بودجه کشـور، بـا    امور زیربنایی، فنیاران معاونت کمانین و پیامور نظام فنی اجرایی، مشاور

ي مهندسـی کشـور    استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این ضابطه کرده و آن را براي استفاده به جامعـه 

مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشـکاالت   هاي عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

 موضوعی نیست.

 
ي گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هـر گونـه ایـراد و اشـکال فنـی، مراتـب را        رو، از شما خوانندهاز این

 صورت زیر گزارش فرمایید: هب

سناد فنی و اجرایی (سما) ثبت -1  sama.nezamfanni.irنام فرمایید:  در سامانه مدیریت دانش ا

کمیل فرمایید. -2 شانی خود را در بخش پروفایل کاربري ت راي تماس احتمالی، ن  پس از ورود به سامانه سما و ب

 به بخش نظرخواهی این ضابطه مراجعه فرمایید. -3

شخص کنید. -4 ع مورد نظر را م  شماره بند و صفحه موضو

 صورت خالصه بیان دارید. همورد نظر را بایراد  -5

گزینی ارسال کنید. -6 راي جای  در صورت امکان متن اصالح شده را ب

 ارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.ک

 شود. اري و دقت نظر جنابعالی قدردانی میکپیشاپیش از هم

 

 

 

 

 

 

 
  

شانی براي  33271مرکز تلفن  -شاه  علی تهران، میدان بهارستان، خیابان صفیاتبه : کم ن

      ریزي کشور، امور نظام فنی و اجرایی  سازمان مدیریت و برنامه

Email: nezamfanni@mporg.ir                                             web: nezamfanni.ir 

http://sama.nezamfanni.ir/


  

  



  

 

 
 پیشگفتار 

 یدر مقـاطع زمـان   یصـنعت  يهـا  يد و نـوآور یجد يها يآور با توجه به فن یفن يها ات و دستورالعملینشر يروزآور به

 یقـانون  يهـا  تیف و مسـئول یوظـا  يشور در راسـتا کر است. سازمان برنامه و بودجه یناپذ و اجتناب يضرور يمختلف، امر

ه مـورخ   33497/ت 42339شـور (مصـوبه شـماره    ک یـی و اجرا یقـانون برنامـه و بودجـه و نظـام فنـ      23براساس مـاده  

مشخصـات   "بـا عنـوان    110-1ه شماره ید نظر سوم در نشریو تجد يران) اقدام به بازنگریأت محترم وزیه 20/4/1385

ن ینموده است. ا "متوسط  ف و فشاریضع  فشار یرقسات بیجلد اول: تأس -ساختمان یسات برقیتأس ییو اجرا یعموم یفن

، نظارت یطراح يارهایدر مع یجاد هماهنگین به منظور این و همچنیمتخصص یبه منظور ارتقاء دانش فن یمشخصات فن

ها و فنون  ت اصول، روشین رعایاستاندارد و همچن یها و استفاده از لوازم و مصالح برق ساختمان یسات برقیتاس يو اجرا

ه کـ اسـت   یهین شـده اسـت. بـد   یه و تدویشور تهکات یط و مقتضیو سازگار با شرا ياربردکزات یمتناسب با تجه ییاجرا

د یـ نـان از دوام و عمـر مف  یالزم، اطم یمنـ ین ایها، تأم ت طرحیفکی يارها متضمن ارتقاین گونه ضوابط و معیاستفاده از ا

 است.  يسات و صرفه اقتصادیتأس

سـات  یمعتبـر در حـوزه تاس   یالمللـ  نیو ب یمل ياستانداردها يها شیراین ویشده است از آخر یسع ين بازنگریدر ا  

ن شاغل در یمتخصص يرا برطرف نموده و برا یمعتبر داخل یر مراجع فنیسا يها یاستکه ک يا گونه استفاده شود، به یبرق

 روز باشد.  ، جامع، مستند و بهیسات برقیحوزه تاس
، این مجموعه مصـون از وجـود اشـکال و    شده استصرف  هینشرعلیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این 

شود مـوارد   ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست می

 يکشـور ارسـال کننـد. کارشناسـان سـازمان پیشـنهادها      ودجـه  برنامه و باصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان 

، بـا همفکـري نماینـدگان جامعـه فنـی کشـور و       نشـریه دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در مـتن  

ر کشو یکارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرای

برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبر، در  براي بهره

است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    باالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده

 مطالب صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود. همواررو ه تاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از این

 یهمدان یامان  دیحم 

                                                                                                                   يدیمعاون فنی، امور زیربنایی و تول 

 1401 بهار   

 الف

تعالی باسمه  



  

 

  



  

 ساختمان یسات برقیتاس ییو اجرا یعموم یمشخصات فن

 متوسط  ف و فشاریضع  فشار یسات برقیجلد اول : تاس

 ] 110-1 شماره هینشر [

 ن:یته تدویمکاعضاي 

 یکترونکال -برق یارشد مهندس یارشناسک تهیمکس یرئ اقدم يدیمهندس حامد رش .1

 يت انرژیریمد -برق یارشد مهندس یارشناسک تهیمکر یدب ا ساسانفریمهندس پور .2

 قدرت -برق یارشد مهندس یارشناسک تهیمکعضو  مهندس محمود رنجبر .3

 هاي تجدیدپذیر انرژي -برق یارشد مهندس یارشناسک تهیمکعضو  منش یدهقان یمهندس محمدعل .4

 یکترونکال -برق یارشد مهندس یارشناسک تهیمکعضو  یوتکن ملیحس دیمهندس س .5

 قدرت -برق یارشد مهندس یارشناسک تهیمکعضو  فر ییمهندس آرش آقا .6

 اند: داشته يارکن همیته تدویمکر با یه افراد زین نشریه ایدر ته

 یمهندس شهرام نورصالح * يمسعود شهباز ریمهندس ام * گانهی يمهندس احمد جعفر *
 یمیزاده رح ام پهلوانیمهندس پ * يارمحمدیال یمهندس ل * يزدیمهندس فاطمه ا *
 يریمهندس الناز حق * شال ياله پرتومهندس عزت * یاشانک د عصاریحم مهندس *

   مهندس عباس مجیدي * دکتر علیرضا فریدونیان *
 یار دانشگاه آزاد اسالمیاستاد انیتر شاهرخ شجاعکد داور: 

 :یفن يته نظارت و راهبریمکاعضاي 

 تهران دانشگاه استاد و شهرسازي و نکمس راه، قاتیزتحقکمر سیرئ زاده یرچکتر محمد شکد .1

 طوسی الدینریو استاد دانشگاه خواجه نص يقات و فناوریتحق ،وزارت علوم یمعاون آموزش قیصد کیخا یتر علکد .2

 سازمان برنامه و بودجه کشور ارانکمانیو پ نیمعاون امور نظام فنی اجرایی، مشاور یرضا  توتونچیمهندس عل .3

 اسالمی دانشگاه آزاداریدانشو  ید اسالمدانشگاه آزا يشاورزکو  یعلوم، مهندس معاون ییتر جواد علماکد .4

 سازمان برنامه و بودجه کشور ارانکمانیو پ نیامور نظام فنی اجرایی، مشاور یارشناس عالک یمیرضا فخر رحیمهندس عل .5

 یفن يته نظارت و راهبریمکر یدب ن افتخاریحس محمدمهندس  .6

 ين و شهرسازکمس ،قات راهیز تحقکمر يش و هوشمندسازیس بخش پایرئ اقدم يدیحامد رشمهندس  .7

 اعضاي گروه هدایت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه کشور):

 ارانکمانیو پ نیمعاون امور نظام فنی اجرایی، مشاور یرضا  توتونچیمهندس عل .1

 ارانکمانیو پ نیگروه امور نظام فنی اجرایی، مشاور رییس یمهندس فرزانه آقا رمضانعل .2

 ارانکمانیو پ نیامور نظام فنی اجرایی، مشاور کارشناس یمیرضا فخر رحیمهندس عل .3

 ب
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 178 هاي دفن مستقیم متر براي کابل 8/0ضرایب تصحیح براي عمق قرارگیري در زمین به غیر از   -  13 -3 جدول

 178 گیرند هایی که در داکت قرار می متر براي کابل 8/0ضرایب تصحیح براي عمق قرارگیري در زمین به غیر از   -  14 -3 جدول

 179 رشته دفن مستقیمهاي تک براي کابل K.m/W 5/1حرارتی زمین به غیر از  ضرایب تصحیح براي مقاومت مخصوص  -  15 -3 جدول

 179 رشته در داکتهاي تک کابل براي K.m/W 5/1حرارتی زمین به غیر از  ومت مخصوصضرایب تصحیح براي مقا  -  16 -3 جدول

 180 دفن مستقیم ،رشتههاي سه براي کابل K.m/W 5/1حرارتی زمین به غیر از  ضرایب تصحیح براي مقاومت مخصوص  -  17 -3 جدول

 180 رشته در داکتهاي سه کابل براي K.m/W 5/1ر از حرارتی زمین به غی ضرایب تصحیح براي مقاومت مخصوص  -  18 -3 جدول

 181 گیرند. صورت افقی کنار هم مستقیماً در زمین قرار می رشته که بههاي سه ضرایب تصحیح براي گروه کابل  -  19 -3 جدول

 181 رشته دفن مستقیم در زمینهاي تک فاز کابلضرایب تصحیح براي گروه مدارهاي سه  -  20 -3 جدول

 182 صورت افقی در زمین راهه به هاي تک رشته در داکتهاي سه ضرایب تصحیح براي گروه کابل  -  21 -3 جدول

 182 راهه در زمین هاي تک رشته در داکتهاي تک فاز کابلضرایب تصحیح براي گروه مدارهاي سه  -  22 -3 جدول

 183 رشته در هوااز یک کابل چندتر  هاي با بیش ضرایب کاهش جریان براي گروه  -  23 -3 جدول

 184 رشتهتر از یک مدار کابل تک هاي با بیش ضرایب کاهش جریان براي گروه  -  24 -3 جدول

 186 ثانیه 1هاي مختلف کابل به مدت زمان   حداکثر مقدار مجاز جریان اتصال کوتاه براي سطح مقطع  -  25 -3 جدول

 186 ثانیه 1هاي سربی به مدت زمان  ان اتصال کوتاه عبوري از شیلدهاي مسی و غالفحداکثر مقدار مجاز جری  -  26 -3 جدول

 192 متوسط  هاي فشار هاي خاکی برحسب تعداد و نوع استقرار کابل  ابعاد کانال  -  27 -3 جدول

 218 ها ترین انواع کلیدهاي برق مورد مصرف در تاسیسات الکتریکی ساختمان متداول  -  1 -4 جدول

 ز



  

 221 نمونه انواع کلیدهاي الکترونیکی و عملکرد آن  -  2 -4 دولج

 223 مقایسه امکانات حسگرهاي مادون قرمز و ماوراي صوتی  -  3 -4 جدول

 230 هاي صنعتی بر اساس ولتاژ عملکرد اسمی گذاري پریزها و چندشاخه کد رنگ جهت نشانه  -  4 -4 جدول

 2mm( 231هاي صنعتی (شاخهاتصال به پریزها و چند هاي قابل سطح مقطع هادي  -  5 -4 جدول

 234 هاي مختلف حداقل تعداد پریز در محیط با کاربري  -  6 -4 جدول

 245 هاي ترسیمی براي لوازم الکتریکی نشانه  -  7 -4 جدول

 266 رابطه شدت روشنایی ناحیه پیرامونی با شدت روشنایی ناحیه کار  -  1 -5 جدول

 267 دارنده المپ هایی از انواع کالهک المپ و نگه  نمونه  -  2 -5 جدول

 282 ترین منابع نوري دماي رنگ تقریبی برخی از متداول  -  3 -5 جدول

 282 ترین منابع نوري شاخص نمود رنگ برخی از متداول  -  4 -5 جدول

 282 ترین منابع نوري بهره نوري و طول عمر نامی برخی از متداول  -  5 -5 جدول

 IEC 60598-1. 287و  5920-1وسیله اولین رقم مشخصه برابر استاندارد ملی ایران به شماره درجه حفاظت تعیین شده به  -  6 -5 جدول

 IEC 60598-1 288و  5920-1وسیله دومین رقم مشخصه برابر استاندارد ملی ایران به شماره درجه حفاظت تعیین شده به  -  7 -5 جدول

 296 اهنماي جداول در خصوص پارامترهاي روشناییر  -  8 -5 جدول

 297 هاي تردد در داخل ساختمان شدت روشنایی محل -1-9-5 جدول

 298 هاي اولیه هاي استراحت، سرویس بهداشتی و کمک اتاق -  شدت روشنایی فضاهاي عمومی داخل ساختمان -2-9-5جدول 

 298 هاي کنترل اتاق -  شدت روشنایی فضاهاي عمومی داخل ساختمان -3-9-5جدول 

 299 ها فضاهاي انبار، سردخانه -  شدت روشنایی فضاهاي عمومی داخل ساختمان -4-9-5جدول 

 299 شدت روشنایی ترابري و انبارهاي بزرگ -5-9-5جدول 

 300 کشاورزي -تی هاي صنعتی و صنایع دس شدت روشنایی فعالیت -6-9-5جدول 

 300 صنایع پخت نان -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -7-9-5جدول 

 300 سیمان، کاالهاي سیمانی، بتن، آجر -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -8-9-5جدول 

 301 اي ه، ظروف شیشهسرامیک، کاشی، شیش -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -9-9-5جدول 

 302 صنایع شیمیایی، پالستیک و الستیک -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -10-9-5جدول 

 303 صنعت برق و الکترونیک -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -11-9-5جدول 

 304 غذایی و صنایع غذایی لوکس مواد -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -12-9-5جدول 

 305 گري فلز به روش دایکاستگري و ریختهریخته -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -13-9-5جدول 

 306 ها و پیرایشگاه آرایشگاه -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -14-9-5جدول 

 ژ



  

 306 زیورآالت و جواهرسازي -نعتی و صنایع دستی هاي ص شدت روشنایی فعالیت -15-9-5جدول 

 306 شویی خشک -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -16-9-5جدول 

 307 چرم و محصوالت چرمی -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -17-9-5جدول 

 308 فلزکاري و فرآوري فلزات -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -18-9-5جدول 

 309 کاغذ و محصوالت کاغذي -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -19-9-5جدول 

 309 ها نیروگاه -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -20-9-5جدول 

 310 ها چاپخانه -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -21-9-5جدول 

 310 هاي نورد آهن و فوالد کارخانه -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -22-9-5جدول 

 311 تولید و فرآوري محصوالت نساجی -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -23-9-5جدول 

 313 ساخت و تعمیر خودرو -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -24-9-5جدول 

 314 هاي چوبی صنایع فرآورده -هاي صنعتی و صنایع دستی  شدت روشنایی فعالیت -25-9-5جدول 

 315 شدت روشنایی دفاتر اداري -26-9-5جدول 

 315 ها شدت روشنایی خرده فروشی -27-9-5جدول 

 316 فضاهاي عمومی -هاي عمومی شدت روشنایی مکان -28-9-5جدول 

 316 ها ها و هتل رستوران -هاي عمومی  کانشدت روشنایی م -29-9-5جدول 

 317 هاي سرگرمی هاي کنسرت، سینماها، مکان تئاترها، سالن -هاي عمومی  شدت روشنایی مکان -30-9-5جدول 

 317 هاي نمایشگاه هاي تجاري، سالن نمایشگاه -هاي عمومی  شدت روشنایی مکان -31-9-5جدول 

 317 هاموزه -ومیهاي عم شدت روشنایی مکان -32-9-5جدول 

 318 هاکتابخانه -هاي عمومی شدت روشنایی مکان -33-9-5جدول 

 318 پارکینگ (سرپوشیده) -هاي عمومی شدت روشنایی مکان -34-9-5جدول 

 319 مهد کودك، خانه بازي -هاي آموزشی شدت روشنایی مکان -35-9-5جدول 

 319 هاي آموزشینساختما -هاي آموزشی شدت روشنایی مکان -36-9-5جدول 

 322 هایی براي استفاده عمومیاتاق -هاي بهداشتی هاي مراقبتشدت روشنایی مکان -37-9-5جدول 

 322 هاي کارکناناتاق -هاي بهداشتی هاي مراقبتشدت روشنایی مکان -38-9-5جدول 

 323 ها، بخش زنانبخش -هاي بهداشتی هاي مراقبتشدت روشنایی مکان -39-9-5جدول 

 323 اتاق معاینه (عمومی) -هاي بهداشتی هاي مراقبتشدت روشنایی مکان -40-9-5جدول 

 324 اتاق معاینات چشم -هاي بهداشتی شدت روشنایی محل مراقبت -41-9-5جدول 

 324 هاي معاینات گوشاتاق -هاي بهداشتی هاي مراقبتشدت روشنایی مکان -42-9-5جدول 

 س



  

 324 هاي اسکناتاق -هاي بهداشتی هاي مراقبتروشنایی مکانشدت  -43-9-5جدول 

 324 هاي زایماناتاق -هاي بهداشتی هاي مراقبتشدت روشنایی مکان -44-9-5جدول 

 325 (عمومی) درمانگاه -هاي بهداشتی هاي مراقبتشدت روشنایی مکان -45-9-5جدول 

 325 اتاق عمل -هاي بهداشتی هاي مراقبتشدت روشنایی مکان -46-9-5جدول 

 325 واحد مراقبت هاي ویژه  -هاي درمانی  شدت روشنایی مکان -47-9-5جدول 

 326 پزشکی دندان -هاي درمانی  شدت روشنایی مکان -48-9-5جدول 

 326 آزمایشگاه و داروخانه -هاي درمانی  شدت روشنایی مکان -49-9-5جدول 

 326 هاي بدون آلودگی اتاق -درمانی  هاي شدت روشنایی مکان -50-9-5جدول 

 327 اتاق تشریح و سردخانه اجساد -هاي درمانی  شدت روشنایی مکان -51-9-5جدول 

 327 ها فرودگاه -هاي مسافري  شدت روشنایی ترمینال -52-9-5جدول 

 328 آهن ایستگاه راه -هاي مسافري  شدت روشنایی ترمینال -53-9-5جدول 

 333 خیرگی ناتوان کنندهحدود   -  10 -5 جدول

 335 هاي شدت روشنایی(یکنواختی) و دماي رنگ منبع نور حداقل شدت روشنایی، نسبت  -  11 -5 جدول

 IEC63064 338هاي ترسیمی براي تاسیسات روشنایی برابر استاندارد   نشانه  -  12 -5 جدول

 IEC 60598-1 340بر اساس استانداردهاي روشنایی  بندي چراغ مشخصات الکتریکی و طبقه  -  13 -5 جدول

 377 ها  و معانی آن IPاجزاء کد   -  1 -6 جدول

 IP 378حروف اضافی و تکمیلی کد   -  2 -6 جدول

 378 و انرژي ضربه IKرابطه بین کد   -  3 -6 جدول

 379 هاي جداسازي داخلی  فرم  -  4 -6 جدول

 381 هاي فلزي متحرك تابلوي قسمتبندسطح مقطع هادي حفاظتی براي هم  -  5 -6 جدول

 384 فرضبرداري پیشضریب همزمانی و بهره  -  6 -6 جدول

 385 متر 2صورت قائم با طول بیش از  صورت تخت یا به ها به براي نصب شینه 3kضرایب اصالحی   -  7 -6 جدول

 386 ضریب اصالحی ارتفاع و محل نصب تابلو  -  8 -6 جدول

 388 درجه سلسیوس 65درجه سلسیوس و دماي شینه  35مجاز مداوم شینه مسی در محیط داخلی با دماي  جریان  -  9 -6 جدول

 389 درجه سلسیوس 65درجه سلسیوس و دماي شینه  35جریان مجاز مداوم شینه آلومینیومی در محیط داخلی با دماي   -  10 -6 جدول

 k 391ضریب   -  11 -6 جدول

 392 ها ها و کاربرد آن شینه انواع پوشش  -  12 -6 جدول

 393 ها کاري شینهحداکثر قطر سوراخ  -  13 -6 جدول

 ش



  

 395 اي قابل تحمل اسمی حداقل فاصله هوایی براساس ولتاژ ضربه  -  14 -6 جدول

 397 ها اي و کاربرد آن هاي پیچ و مهره انواع اتصال  -  15 -6 جدول

 398 با واشر تخت و واشر فنري 8,8کردن پیچ و مهره کالس گشتاور پیشنهادي براي سفت   -  16 -6 جدول

 411 زمان قطع انواع رله حرارتی (اضافه بار)  -  17 -6 جدول

 416 برداري  هاي بهرهرده  -  18 -6 جدول

 420 رنگ چراغ سیگنال متناسب با کاربري  -  19 -6 جدول

 423 لگیري متداو تلفات توان برخی ادوات اندازه  -  20 -6 جدول

 423 آمپر 5براي جریان  VAتلفات هادي مسی بر حسب   -  21 -6 جدول

 423 آمپر 1براي جریان  VAتلفات هادي مسی بر حسب   -  22 -6 جدول

 427 حداقل سطح مقطع هادي مسی براي اتصال به کلیدهاي خودکار  -  23 -6 جدول

 430 گذاري تجهیزات کدهاي پیشنهادي براي عالمت  -  24 -6 جدول

 PVC 431طول عمر قابل انتظار هادي با عایق   -  25 -6 جدول

 431 با جریان PVCنسبت دماي هادي با عایق   -  26 -6 جدول

 434 مقادیر جریان نشتی طبیعی برخی وسایل  -  27 -6 جدول

 435 متناسب با سایز و تیپ کلید مینیاتوري LEDحداکثر تعداد منابع روشنایی   -  28 -6 جدول

 439 اندازي موتور الکتریکی هاي مختلف راه مقایسه روش  -  29 -6 جدول

 440 آمپر در هر کیلومتر 1ها با جنس و سطح مقطع مختلف به ازاي  افت ولتاژ در هادي  -  30 -6 جدول

 441 لتو 400فاز در ولتاژ برداري اسمی موتور الکتریکی سه هاي بهره مقادیر راهنما براي جریان  -  31 -6 جدول

 443 ولت 400فاز با ولتاژ انداز مستقیم موتور الکتریکی سه سایز وسایل راه  -  32 -6 جدول

 445 مثلث-اندازي به روش ستاره سایز کنتاکتور پیشنهادي براي راه  -  33 -6 جدول

 448 مقادیر جریان نامی و اتصال کوتاه ترانسفورماتور قدرت  -  34 -6 جدول

 452 الکتریک ولتاژ آزمون دي  -  35 -6 جدول

 456 ها عالیم قابل نصب بر روي بسته بندي تابلو برق و کاربرد آن  -  36 -6 جدول

 472 بندي کلیدهاي قدرت براساس تعداد عملکرد مکانیکیتقسیم  -  1 -7 جدول

 472 بندي کلیدهاي قدرت براساس نیاز به تعمیر و نگهداريتقسیم  -  2 -7 جدول

 473 بندي کلیدهاي قدرت براساس احتمال بروز ولتاژ بازیابی گذراتقسیم  -  3 -7 جدول

 473 متوسط  سطوح عایقی براي ولتاژهاي نامی فشار  -  4 -7 جدول

 487 متوسط  اطالعات کلی از مقادیر نامی و آرایش تابلوهاي فشار  -  5 -7 جدول

 ص



  

 514 کننده ترانسفورماتورهاي روغنی نمایش سیستم خنکحروف اختصاري مورد استفاده در   -  1 -   8 جدول

 514 کننده ترانسفورماتورهاي خشک حروف اختصاري مورد استفاده در نمایش سیستم خنک  -  2 -   8 جدول

 515 بیشینه مقدار ولتاژ ترانسفورماتور  -  3 -   8 جدول

 515 کیلوولت 20ت روغنی مقادیر معمول ترانسفورماتورهاي توزیع کم تلفا  -  4 -   8 جدول

 516 (′AB)کیلوولت  20حداکثر تلفات و سطح صداي ترانسفورماتورهاي توزیع کم تلفات روغنی   -  5 -   8 جدول

 516 کیلوولت 20مقادیر معمول ترانسفورماتورهاي توزیع خشک   -  6 -   8 جدول

 517 کیلوولت 20توزیع خشک حداکثر تلفات و سطح صداي ترانسفورماتورهاي   -  7 -   8 جدول

 518 هاي آب و هوایی، محیطی و رفتار در برابر آتش ترانسفورماتور خشک راهنماي انتخاب رده  -  8 -   8 جدول

 521 ))2-8توضیحات پالك مشخصات ترانسفورماتور توزیع روغنی (شکل (  -  9 -   8 جدول

 525 ها رواداري  -  10 -   8 جدول

 526 ))4-8توضیح قطعات و تجهیزات ترانسفورماتورهاي توزیع روغنی با منبع انبساط (شکل (  -  11 -   8 جدول

 527 ))5-8توضیح قطعات و تجهیزات ترانسفورماتورهاي توزیع روغنی هرمتیک (شکل (  -  12 -   8 جدول

 528 )6-8(توضیح قطعات و تجهیزات ترانسفورماتورهاي توزیع خشک ذکر شده در شکل   -  13 -   8 جدول

 534 (برحسب درجه سلسیوس) Fمقادیر معمول آالرم، تریپ و شروع فن در ترانسفورماتور خشک با عایق کالس   -  14 -   8 جدول

 542 )24-8حداقل فواصل عایقی ترانسفورماتور خشک از محفظه فلزي مطابق شکل(   -  15 -   8 جدول

 548 مربوط به ترانسفورماتورهاي توزیعهاي ترسیمی الکتریکی  نشانه  -  16 -   8 جدول

 564 بندي مولدها بر اساس زمان تبدیل طبقه  -  1 -9 جدول

 586 راهنماي تجهیزات ایمنی حفاظت در برابر حریق  -  2 -9 جدول

 587 (IEC 60034-5)هاي ماشین در داخل دستگاه براي حفاظت اشخاص و نیز حفاظت قسمتIP رقم اول مشخصه   -  3 -9 جدول

 588 (IEC 60034-5)هاي دوار آور نفوذ آب به ماشین براي حفاظت در برابر اثرات زیان IPرقم دوم مشخصه   -  4 -9 جدول

 604 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -1 0جدول

 623 کلیات -اظهار سازنده  - UPSداده فنی   -  2 -1 0جدول

 624 هاي خروجی (الکتریکی) همشخص –اظهار سازنده  - UPSداده فنی   -  3 -1 0جدول

 625 هاي ورودي (الکتریکی) مشخصه –اظهار سازنده  - UPSداده فنی   -  4 -1 0جدول

 626 اظهار سازنده -داده فنی باتري   -  5 -1 0جدول

 645 215/1 اسیدي براساس الکترولیت با گرانش ویژه اسمی-هاي سربضرایب تصحیح دمایی تعیین ظرفیت براي سلول  -  6 -1 0جدول

 664 وري انرژي و عملکرد تجهیزات هاي الکتریکی بر روي بهرهتاثیر کیفیت پایین شاخص  -  1 -11 جدول

 666 ضعیف  هاي ولتاژ در سیستم فشار حدسازگاري (قابل پذیرش) هارمونیک  -  2 -11 جدول

 ض



  

 666 سطوح نامی ولتاژ  -  3 -11 جدول

 669 1تا  7/0میزان افزایش توان قابل تحویل در خروجی ترانسفورماتور از ضریب قدرت   -  4 -11 جدول

 672 ظرفیت نامی بانک خازن به ازاي هر کیلووات بار  -  5 -11 جدول

 673 برخی از تجهیزات  tan φو   cos φمقادیر   -  6 -11 جدول

 677 طبقه بندي دماي کار خازن  -  7 -11 جدول

 680 مقادیر اضافه ولتاژ مجاز خازن  -  8 -11 جدول

 685 حداقل سطح مقطع پیشنهادي هادي مسی تغذیه کننده خازن  -  9 -11 جدول

 698 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -12 جدول

 704 هاي قطع (ثانیه)حداکثر زمان  -  2 -12 جدول

 730 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -13 جدول

 741 بندي حفاظتی و عملکردي تعبیه شده در بتن فونداسیون عنوان الکترود زمین و همهاي مجاز به حداقل اندازه هادي  -  2 -13 جدول

 743 حداقل اندازه الکترودهاي زمین مجاز تعبیه شده در خاك  -  3 -13 جدول

 749 محاسبه نشده باشد). 2-1-6-13که بر اساس بند  هاي حفاظتی (در مواردي حداقل سطح مقطع هادي  -  4 -13 جدول

 758 بندي حفاظتی/عملکردي تعبیه شده در اسکلت بتنی ساختمان عنوان همهاي مجاز به حداقل اندازه هادي  -  5 -13 جدول

 IEC 60617 761عالئم ترسیمی مطابق استاندارد   -  6 -13 جدول

 770 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -14 جدول

 UW 775ولتاژ ضربه اسمی ضروري تجهیزات،   -  2 -14 جدول

 Iimp( 776انتخاب جریان تخلیه ضربه (  -  3 -14 جدول

 803 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -15 جدول

 806 مقادیر حداکثر جریان صاعقه متناظر با تراز حفاظت صاعقه  -  2 -15 جدول

 806 گوي غلتان مربوطه، متناظر با تراز حفاظت صاعقه  مقادیر حداقل جریان صاعقه و شعاع  -  3 -15 جدول

 RT 813مقدار متناظر ریسک قابل تحمل   -  4 -15 جدول

 814 هاي مختلف کشور براي استان NGمقدار پارامتر   -  5 -15 جدول

 817 ه حفاظتی متناظر با کالس سیستم حفاظت صاعقهمقادیر حداکثر شعاع گوي غلتان، اندازه مش و زاوی  -  6 -15 جدول

 822 هاي نزولی متناسب با کالس سیستم حفاظت صاعقه مقادیر فاصله حداکثري مابین هادي  -  7 -15 جدول

 828 جنس اجزاي سیستم حفاظت صاعقه و شرایط استفاده  -  8 -15 جدول

 829 هاي نگهدارنده فاصله پیشنهادي بین بست  -  9 -15 جدول

 830 هاي ترمینال هوایی جنس، شکل و حداقل سطح مقطع هادي  -  10 -15 جدول

 ط



  

 832 بندي مختلف به یکدیگر و یا اتصال به ترمینال زمینی هاي هم  بندي براي اتصال شینه حداقل سطح مقطع هادي هم  -  11 -15 جدول

 832 کندبندي متصل می هاي هم بندي که تاسیسات فلزي داخلی را به شینه حداقل سطح مقطع هادي هم  -  12 -15 جدول

 ki 835مقادیر مختلف ضرایب  –بندي قسمت خارجی سیستم حفاظت صاعقه  عایق  -  13 -15 جدول

 km 836مقادیر مختلف ضرایب  –بندي قسمت خارجی سیستم حفاظت صاعقه  عایق  -  14 -15 جدول

 kc 836مقادیر تقریبی براي ضریب  –کردن سیستم حفاظت صاعقه خارجی   ایزوله  -  15 -15 جدول

 846 بندي حداقل سطح مقطع اجزاء هم  -  16 -15 جدول

 860 و این نشریه 1937هاي مختلف تاسیسات الکتریکی براساس استاندارد ملی ایران به شماره بازرسی بخش  -  1 -16 جدول

 862 درجه سلسیوس 20مجموع مقاومت هادي فاز و حفاظتی براي هادي مسی و آلومینیومی در دماي   -  2 -16 جدول

 864 هاي تاسیسات الکتریکیگزارش تحویل نتایج آزمون  -  3 -16 جدول

 865 حداقل مقادیر مقاومت عایقی  -  4 -16 جدول

 870 مقاومت الکترود زمین گیري هاي مختلف اندازهاستانداردهاي مرجع روش  -  5 -16 جدول

 871 گیري مقاومت الکترود زمین هاي مختلف اندازههاي روشمزایا و محدودیت  -  6 -16 جدول

 890 حداکثر فواصل زمانی بازرسی سیستم حفاظت صاعقه  -  7 -16 جدول
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 ها فهرست شکل

 

 صفحه                                                                                                                                                عنوان

 3 برخی انواع لوله محافظ  - 1 -1 شکل

 4 برخی انواع اتصاالت لوله محافظ  - 2 -1 شکل

 5 مقطع صافلوله محافظ با سطح   - 3 -1 شکل

 5 لوله محافظ با سطح مقطع خرطومی شکل  - 4 -1 شکل

 6 پذیر خرطومی شکلیک نمونه لوله محافظ انعطاف  - 5 -1 شکل

 7 یک نمونه لوله محافظ خودبرگشت  - 6 -1 شکل

 7 شدن یک نمونه لوله محافظ با قابلیت رزوه  - 7 -1 شکل

 8 یک نمونه ترانک کابل  - 8 -1 شکل

 17 هاي پیچ نماي اصلی رزوه  - 9 -1 شکل

 22 دهنده شعله محافظ انتشار  نماد لوله  - 10 -1 شکل

 22 نماد زمین حفاظتی  - 11 -1 شکل

 26 چند نمونه بوشن محافظ  - 12 -1 شکل

 PVC 29نمونه واسط انبساط لوله محافظ   - 13 -1 شکل

 34 داکتهاي ترانک و  انواع و کاربرد سامانه  - 14 -1 شکل

 41 نمونه قطعه واسط قابل انعطاف  - 15 -1 شکل

 41 نمونه قطعه مسدود کننده لوله محافظ  - 16 -1 شکل

 42 کن مکانیکی کن لوله و دستگاه لوله خم فنر خم  - 17 -1 شکل

 44 چند نمونه بست لوله محافظ  - 18 -1 شکل

- 52 کابل با هادي گرد 1-2شکل

- 52 دي قطاعیکابل با ها 2-2شکل

- 68 رشتههاي چندها در کابلفاصله بین شماره رشته 3-2شکل

- R( 80تعریف شعاع خمش داخلی ( 4-2شکل

- 140 ضعیف  متوسط و فشار  هاي فشار جزییات کانال خاکی مشترك تیپ، براي نصب کابل 5-2شکل

-  140 ضعیف در یک ردیف افقی  جزییات کانال خاکی تیپ، براي نصب کابل فشار 6-2شکل

- 140 ضعیف در دو ردیف افقی  جزییات کانال خاکی تیپ، براي نصب کابل فشار 7-2شکل

 ع



  

- 141 رو هاي آدم جزییات تیپ سازه نصب کابل در داخل کانال 8-2شکل

- 141 رو هاي آدم جزییات تیپ بازوبندي نصب کابل در داخل کانال 9-2شکل

- 142 طرح شماتیک توزیع برق با استفاده از باسداکت 10-2شکل

- 144 نماي کلی سیستم باسداکت 11-2شکل

- 145 هاي موجود در باسداکت آرایش مختلف و تعداد هادي 12-2شکل

- 149 مثالی از توزیع غیریکنواخت بار در طول باسداکت 13-2شکل

 153 کابل با هادي گرد  - 1 -3 لکش

 153 کابل با هادي قطاعی  - 2 -3 لکش

 154 اي رشتهکابل تک  - 3 -3 لکش

 154 توزیع میدان الکتریکی غیریکنواخت درکابل بدون اسکرین  - 4 -3 لکش

 154 توزیع میدان الکتریکی یکنواخت درکابل با اسکرین  - 5 -3 لکش

 155 شیلد کابل  - 6 -3 لکش

 156 فاز در کابل تعریف ولتاژهاي فازبه  - 7 -3 لکش

 156 زمین در کابل تعریف ولتاژهاي فازبه  - 8 -3 لکش

 158 مفتولی کابلهاي چند نمایش هادي  - 9 -3 لکش

 161 اشکال مختلف زره کابل  - 10 -3 لکش

 N2XSY 162اي  رشتهمتوسط تک اجزا مختلف یک نمونه کابل فشار  - 11 -3 لکش

 N2XS2Y 162 اي رشتهمتوسط تک اجزا مختلف یک نمونه کابل فشار  - 12 -3 لکش

 N2XSYBY 163اي  رشتهمتوسط تک اجزا مختلف یک نمونه کابل فشار  - 13 -3 لکش

 N2XSEYBY 163  اي رشتهمتوسط سه اجزا مختلف یک نمونه کابل فشار  - 14 -3 لکش

 N2XSYRY 164اي رشتهمتوسط تک اجزا مختلف یک نمونه کابل فشار  - 15 -3 لکش

 N2XSEYRY 164 اي رشتهمتوسط سه اجزا مختلف یک نمونه کابل فشار  - 16 -3 لکش

 168 اي نصب در هوا هستههاي تک آرایش کابل  - 17 -3 لکش

 168 صورت دفن مستقیم اي به رشتههاي تک آرایش کابل  - 18 -3 لکش

 168 ینهاي زیرزمصورت نصب در داکت اي به رشتههاي تک آرایش کابل  - 19 -3 لکش

 169 اي هاي چندرشته آرایش کابل  - 20 -3 لکش

 187 ها با گوه مهار کردن قرقره کابل  - 21 -3 لکش

 188 ها با لیفتراك روش صحیح حمل قرقره کابل  - 22 -3 لکش

 غ



  

 188 ها با جرثقیل روش صحیح حمل قرقره کابل  - 23 -3 لکش

 191 جزئیات کانال خاکی  - 24 -3 لکش

 192 حفاظت کابل در مدخل ورودي لوله  - 25 -3 لکش

 194 رو هاي آدم بندي نصب کابل در داخل کانال جزئیات تیپ اسکلت   - 26 -3 لکش

 194 رو هاي آدم جزئیات تیپ بازوبندي نصب کابل در داخل کانال  - 27 -3 لکش

 196 اي رشتهسرکابل تک  - 28 -3 لکش

 196 اي رشتهسرکابل سه  - 29 -3 لکش

 224 مالحظات نصب حسگرهاي مادون قرمز  - 1 -4 لکش

 229 تراش نماد واحد تغذیه ریش  - 2 -4 لکش

 232 کشی شعاعی مدار پریزها سیستم سیم  - 3 -4 لکش

 233 کشی حلقوي مدار پریزها سیستم سیم  - 4 -4 لکش

 240 ها مانده پشت زونضخامت دیوار باقی  - 5 -4 لکش

 240 دید از کنار وانها:  ابعاد زون  - 6 -4 لکش

 241 ها: دید از باالي وان حمام بدون دیواره ابعاد زون  - 7 -4 لکش

 241 ها: دید از باالي وان حمام با دیواره ثابت ابعاد زون  - 8 -4 لکش

 242 هاي صفر و یک: دید از کنار دوش ابعاد زون  - 9 -4 لکش

 242 دوش با دیواره ثابتهاي صفر و یک: دید از کنار  ابعاد زون  - 10 -4 لکش

 243 هاي صفر و یک: دید از باالي دوش با خروجی آب ثابت نصب شده در نزدیکی گوشه ابعاد زون  - 11 -4 لکش

 243 هاي صفر و یک: دید از باالي دوش با خروجی آب ثابت نصب شده با فاصله از گوشه ابعاد زون  - 12 -4 لکش

 244 : دید از باالي دوش با دیواره ثابتهاي صفر و یک ابعاد زون  - 13 -4 لکش

 244 بندي براي کابین دوش با در اي از زون نمونه  - 14 -4 شکل

 251 مفهوم شار نوري  - 1 -5 لکش

 252 مفهوم شدت نور  - 2 -5 لکش

 252 مفهوم شدت روشنایی  - 3 -5 لکش

 253 مفهوم درخشندگی  - 4 -5 لکش

 253 مستقیمخیرگی غیرمفهوم خیرگی مستقیم و   - 5 -5 لکش

 256 بسته برحسب کلویندماي رنگ نور هم  - 6 -5 لکش

 262 یک نمونه از دیاگرام قطبی  - 7 -5 لکش

 ف



  

 263 یک نمونه از منحنی دکارتی  - 8 -5 لکش

 263 یک نمونه از منحنی مخروطی توزیع نور  - 9 -5 لکش

 265 زمینه و پسهایی از نواحی سطح کار، پیرامونی  نمونه  - 10 -5 لکش

 274 بندي منابع نوري با کاربري عمومی دسته  - 11 -5 لکش

 274 اي المپ رشته  - 12 -5 لکش

 275 ولتاژ کم GU5.3براي ولتاژ شبکه و کالهک  GU10المپ هالوژن با کالهک   - 13 -5 لکش

 276 هاي فلورسنت خطیالمپ  - 14 -5 لکش

 276 هاي فلورسنت فشردهالمپ  - 15 -5 لکش

 278 هاي متال هالید هایی از المپ نمونه  - 16 -5 لکش

 279 فشارهاي بخار سدیم پرفشار و کمالمپ  - 17 -5 لکش

 280 هاي تخلیه الکتریکی در گاز پرفشار  المپ  - 18 -5 لکش

 281 هاي منتشر کننده نور دیود  - 19 -5 لکش

 294 ايروش نقطه  - 20 -5 لکش

 331 کلی روشنایی اضطراري بندي دسته  - 21 -5 لکش

 333 روشنایی اضطراري مسیر فرار  - 22 -5 لکش

 334 ضد هراس -روشنایی اضطراري مناطق بزرگ   - 23 -5 لکش

 335 خطر شدت روشنایی اضطراري مناطق پر  - 24 -5 لکش

 336 حداکثر فاصله قابل دیدن  - 25 -5 لکش

 361 تابلو برق ایستاده یا سلولی  - 1 -6 لکش

 361 تابلو برق دیواري   - 2 -6 لکش

 362 کنسول کنترل یا تابلو برق پیانویی  - 3 -6 لکش

 362 ضعیف (نمونه)  هاي مختلف یک تابلو برق فشاربخش  - 4 -6 لکش

 363 اجزاي مختلف یک تابلو برق ایستاده (نمونه)  - 5 -6 لکش

 h 377تست حفاظت در برابر ضربه مکانیکی با رها کردن یک وزنه از ارتفاع   - 6 -6 لکش

 380 هاي جداسازي داخلی یک تابلو برق نمونه فرم  - 7 -6 لکش

 381 هاي فلزي متحرك تابلو برق بندي قسمتهم  - 8 -6 لکش

 381 بندي قطعات فلزي متحرك تابلو برقبراي هم سبز یا تسمه مسی با روکش قلع -استفاده از سیم با روکش زرد  - 9 -6 لکش

 382 نماد زمین حفاظتی  - 10 -6 لکش

 ق



  

 384 هاي مسی و آلومینیومی ضرایب اصالحی رسانایی شینه  - 11 -6 لکش

 385 ضرایب اصالحی دماي محیط و سطح شینه  - 12 -6 لکش

 386 هاي مسی براي شینه  4kضریب   - 13 -6 لکش

 387 هاي آلومینیومی براي شینه  4kب ضری  - 14 -6 لکش

 393 مته مناسب سوراخکاري شینه مسی  - 15 -6 لکش

 393 نسبت قطر سوراخ به عرض شینه  - 16 -6 لکش

 394 مسی  شعاع خم شینه  - 17 -6 لکش

 394 ها نصب قائم شینه  - 18 -6 لکش

 394 صورت تخت ها به نصب شینه  - 19 -6 لکش

 395 فازهاي یک بین شینهفاصله   - 20 -6 لکش

 395 فاز هاي غیرهم فاصله بین شینه  - 21 -6 لکش

 396 ها طول پیچ مناسب براي اتصال شینه  - 22 -6 لکش

 396 ها به یکدیگر سطح اتصال شینه  - 23 -6 لکش

 398 ها فشار سطح تماس شینه  - 24 -6 لکش

 399 متر ن با توركها پس از سفت کردگذاري پیچ و مهرهعالمت  - 25 -6 لکش

 399 ها بندي و ترتیب قرار گرفتن شینه رنگ  - 26 -6 لکش

 401 اجزاي مختلف نوعی کلید هوایی  - 27 -6 لکش

 402 پلپل، دوپل و سهکلید کمپکت تک  - 28 -6 لکش

 402 پالك مشخصات کلید کمپکت  - 29 -6 لکش

 403 فنی آناجزاي مختلف کلید مینیاتوري و مشخصات   - 30 -6 لکش

 404 منحنی قطع کلیدهاي مینیاتوري  - 31 -6 لکش

 406 مانده مدارهاي نهاییبراي حفاظت جریان باقی RCCBجانمایی   - 32 -6 لکش

 407 فاز چهارپل مانده سهکلید جریان باقی  - 33 -6 لکش

 408 فاز دوپلمانده ترکیبی تککلید جریان باقی  - 34 -6 لکش

 409 ه تشخیص خطاي قوسوسیل  - 35 -6 لکش

 3P+N( 410وسیله حفاظت اضافه ولتاژ (  - 36 -6 لکش

 411 اجزاي مختلف کلید محافظ موتور  - 37 -6 لکش

 411 منحنی قطع انواع رله حرارتی (اضافه بار)  - 38 -6 لکش

 ك



  

 412 اجزاي مختلف رله حرارتی  - 39 -6 لکش

 413 رله نشت زمین  - 40 -6 لکش

 413 ترانسفورماتور جریان کورباالنس  - 41 -6 لکش

 415 کنتاکتور  - 42 -6 لکش

 417 رله کمکی  - 43 -6 لکش

 417 رله حالت جامد (کنتاکتور الکترونیکی)  - 44 -6 لکش

 418 شستی استارت  - 45 -6 لکش

 418 شستی استپ  - 46 -6 لکش

 419 شستی استپ اضطراري  - 47 -6 لکش

 419 (گردان)کلید فرمان   - 48 -6 لکش

 421 کشی ترانسفورماتور جریان نمونه مدار سیم  - 49 -6 لکش

 424 حالته 7متر  یک نمونه کلید ولت  - 50 -6 لکش

 425 هاي مختلفبلوك ترمینال با جداسازي و عالمتگذاري بخش  - 51 -6 لکش

 426 دار براي نصب ریلپایه شیب  - 52 -6 لکش

 426 ترمینالبست انتهایی بلوك   - 53 -6 لکش

 427 شعاع خم سیم  - 54 -6 لکش

 428 شود طول هادي که عایق آن جدا می  - 55 -6 لکش

 428 پرس صحیح سرسیم  - 56 -6 لکش

 SPD 428کشی صحیح سیم  - 57 -6 لکش

 429 نماد خطر برق گرفتگی  - 58 -6 لکش

 432 محدود کنندگی جریان و انرژي  - 59 -6 لکش

 433 خطی براي حفاظت مدارهاي مختلف نهایی (پیشنهادي)یک دیاگرام تکنمونه   - 60 -6 لکش

 437 طول عمر قابل انتظار موتور الکتریکی متناسب با دماي عملکرد  - 61 -6 لکش

 437 فازکشی رله یا کلید محافظ موتور در مصارف تکسیم  - 62 -6 لکش

 442 ادي موتور الکتریکیاندازي مستقیم و عملکرد ع منحنی جریان راه  - 63 -6 لکش

 442 اندازي مستقیم موتور الکتریکی دو نمونه مدار راه  - 64 -6 لکش

 444 مثلث-اندازي موتور الکتریکی به روش ستاره مدارهاي راه  - 65 -6 لکش

 446 انداز نرم اندازي موتور الکتریکی توسط راه نمونه مدار راه  - 66 -6 لکش

 گ



  

 446 اندازي موتور الکتریکی در راه عملکرد درایو  - 67 -6 لکش

 447 اتصال صحیح شیلد کابل  - 68 -6 لکش

 449 ضعیف دار کردن ترانسفورماتور فشار جریان هجومی هنگام برق  - 69 -6 لکش

 454 پاکسازي فضاي داخل تابلو با استفاده از جاروبرقی  - 70 -6 لکش

 457 با وزن آن روش صحیح بلند کردن تابلو برق متناسب  - 71 -6 لکش

 457 روش صحیح قرار دادن چندین تابلو در کنار یکدیگر هنگام حمل و نقل  - 72 -6 لکش

 463 کلد متوسط متال یک نمونه تابلو فشار  - 1 -7 لکش 

 466 صورت کشویی در خانه مربوط قرار گرفته است متوسط با کلیدي که به نمونه تابلو برق فشار  - 2 -7 لکش

 LSC1 , LSC2 468 –متوسط  هاي ولتاژ باال تابلو فشارنمایش طبقه بندي دسترسی به خانه  - 3 -7 لکش

 LSC2A , LSC2B 468 –متوسط  هاي ولتاژ باال تابلو فشاربندي دسترسی به خانهنمایش طبقه  - 4 -7 لکش

 469 متوسط نمایش دو نمونه دسترسی به تابلوهاي فشار  - 5 -7 لکش

 471 متوسط اي از به کارگیري ابزارهاي قفل کننده جهت پیاده سازي اینترالك در تابلو فشارنمونه  - 6 -7 لکش

 472 متوسط سازي اینترالك در تابلو فشارکننده (کلید) جهت پیادهکارگیري ابزارهاي قفلنمونه اي از به  - 7 -7 لکش

 474 سطمتو آشنایی با اجزا مختلف یک نوع تابلو فشار  - 8 -7 لکش

 479 کوتاهمنحنی جریان اتصال  - 9 -7 لکش

 483 گیرد)فاز و زمین قرار میفاز (که بین یکنماي شماتیک ترانسفورماتور ولتاژ تک  - 10 -7 لکش

 483 گیرد)فاز قرار میفاز کاربرد دارد و بین دوفاز (که در سیستم سهنماي شماتیک ترانسفورماتور ولتاژ دو  - 11 -7 لکش

 485 نماي شماتیک ترانسفورماتور جریان  - 12 -7 لکش

 CT 485هاي گذاري ترمینالنشانه  - 13 -7 لکش

 486 متوسط نمونه اجزا تابلو فشار  - 14 -7 لکش

 490 متوسط در سیستم قدرت کاربرد تابلوهاي فشار  - 15 -7 لکش

 490 ثانویهمتوسط  خطی نمونه تابلوهاي فشارالف: دیاگرام تک  - 16 -7 لکش

 492 ، فیوز مربوط، کلید زمین و مقسم ولتاژ خازنیCT ،PTمتوسط در سطح اولیه با کلید قدرت کشویی، الف: تابلوي فشار  - 17 -7 لکش

 495 متوسط  حداقل فضاهاي مورد نیاز در اتاق تابلوهاي فشار  - 18 -7 لکش

 497 اشی از قوس داخلی به بیرون تابلوشکن جهت هدایت محصوالت نجانمایی داکت فشار  - 19 -7 لکش

 Yzn5  508يب) گروه بردار – Dyn5الف) گروه برداري   - 1 - 8 شکل

 520 نمونه پالك مشخصات ترانسفورماتور توزیع روغنی  - 2 - 8 شکل

 522 نمونه پالك مشخصات ترانسفورماتور خشک  - 3 - 8 شکل

 ل



  

 526 ترانسفورماتورتوزیع روغنی با منبع انبساطاجزاء، قطعات و تجهیزات   - 4 - 8 شکل

 527 اي اجزاء، قطعات و تجهیزات ترانسفورماتورتوزیع روغنی هرمتیک کنگره  - 5 - 8 شکل

 528 اجزاء و قطعات و تجهیزات ترانسفورماتورتوزیع خشک  - 6 - 8 شکل

 529 ترمومتر روغن  - 7 - 8 شکل

 530 بوخهلتس  رله  - 8 - 8 شکل

 530 گیر ترانسفورماتور رطوبت  - 9 - 8 شکل

 531 تغییر رنگ سیلیکاژل آبی پس از اشباع شدن از رطوبت  - 10 - 8 شکل

 531 تغییر رنگ سیلیکاژل نارنجی پس از اشباع شدن از رطوبت  - 11 - 8 شکل

 531 روغن نماي فاقد کنتاکت  - 12 - 8 شکل

 531 دارروغن نماي کنتاکت  - 13 - 8 شکل

 532 اي روغن نماي چشمی ترانسفورماتور هرمتیک کنگره  - 14 - 8 کلش

 532 انواع فشارشکن مورد استفاده در ترانسفورماتور  - 15 - 8 شکل

 533 رله محافظ هرمتیک  - 16 - 8 شکل

 533 اي رله چندکاره ترانسفورماتور هرمتیک کنگره  - 17 - 8 شکل

 534 گیري دماي ترانسفورماتور خشک  براي اندازه PT100محل استقرار سنسور   - 18 - 8 شکل

 534 رله ترمومتر دیجیتالی ترانسفورماتور خشک  - 19 - 8 شکل

 535 نحوه صحیح بلند کردن ترانسفورماتور  - 20 - 8 شکل

 536 گیرقطعه مسدود کننده رطوبت  - 21 - 8 شکل

 537 و ترانسفورماتور داخل اتاقکهاي هوا  وضعیت ظاهري و محل قرارگرفتن دریچه  - 22 - 8 شکل

 540 طریقه صحیح و غلط جابجائی ترانسفورماتور خشک  - 23 - 8 شکل

 542 حداقل فواصل ترانسفورماتور خشک از محفظه فلزي  - 24 - 8 شکل

 543 راهنماي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک در محفظه فلزي  - 25 - 8 شکل

 543 ي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک در محفظه فلزي (ادامه)راهنما  - 26 - 8 شکل

 544 راهنماي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک در محفظه فلزي (ادامه)  - 27 - 8 شکل

 544 راهنماي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک در محفظه فلزي (ادامه)  - 28 - 8 شکل

 545 راهنماي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک در محفظه فلزي (ادامه)  - 29 - 8 شکل

 545 راهنماي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک در محفظه فلزي (ادامه)  - 30 - 8 شکل

 546 مه)راهنماي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک در محفظه فلزي (ادا  - 31 - 8 شکل

 م



  

 546 راهنماي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک در محفظه فلزي (ادامه)  - 32 - 8 شکل

 547 راهنماي انتخاب آرایش اتصاالت ترانسفورماتورهاي خشک بدون محفظه فلزي  - 33 - 8 لکش

 COP 561تصویر   - 1 -9 شکل

 PRP 562تصویر   - 2 -9 شکل

 LTP 563تصویر   - 3 -9 شکل

 ESP 564تصویر   - 4 -9 شکل

 583 هاي کابلمثالی از نحوه اجراي مدارهاي ایمنی در سینی یا نردبان  - 5 -9 شکل

 585 نشان طرحواره نصب کلید آتش  - 6 -9 شکل

 606 پایه -تکی  UPS  - 1 -10 شکل

 607 پس تکی با باي UPS  - 2 -10 شکل

 608 ركپس مشت موازي با باي UPS  - 3 -10 شکل

 608 شده پس توزیع موازي با باي UPS  - 4 -10 شکل

 609 جایگزین آماده به کار UPS  - 5 -10 شکل

 609 دو خروجی UPS  - 6 -10 شکل

 610 جایگزین آماده به کار دو خروجی  UPS  - 7 -10 شکل

 611 توپولوژي دو تبدیله  - 8 -10 شکل

 612 توپولوژي تعاملی خط  - 9 -10 شکل

 613 توپولوژي آماده به کار  - 10 -10 شکل

 UPS 615قطع کننده آنی   - 11 -10 شکل

 615 موازي UPSدر کاربرد  UPSهاي آنی  قطع کننده  - 12 -10 شکل

 615 در کاربرد بار چندتکه UPSهاي آنی  قطع کننده  - 13 -10 شکل

 616 پس کلید انتقال باي  - 14 -10 شکل

 617 پس انتقال بايجداسازي کلید   - 15 -10 شکل

 617 هاي آنی جداسازي قطع کننده  - 16 -10 شکل

 617 کلیدهاي جداسازي با کارکرد قطع آنی  - 17 -10 شکل

 618 پس نگهداري داخلی کلید باي  - 18 -10 شکل

 618 پس نگهداري بیرونی کلید باي  - 19 -10 شکل

 619 مسیرهکلید رابط در کاربردهاي دو  - 20 -10 شکل

 ن



  

 619 مسیرهکلید رابط در کاربردهاي سه  - 21 -10 شکل

 619 پس، قطع کننده آنی و جداساز کلید چند کاره باي  - 22 -10 شکل

 668 راکتور نامیزان ساز  - 1 -11 لکش

 669 تاثیر اصالح ضریب قدرت بر انرژي مصرفی در تاسیسات برقی  - 2 -11 لکش

 670 راکتیو هاي جبران سازي توان  روش  - 3 -11 لکش

 671 زاویه جابجایی فاز قبل و بعد از جبران سازي  - 4 -11 لکش

 675 پیش بینی تهویه مناسب براي تابلو برق بانک خازن  - 5 -11 لکش

 677 خازن سیلندري از نوع خشک (مجهز به قطع کننده افزایش فشار)  - 6 -11 لکش

 AC6b 684برداري کنتاکتور خازنی با کالس بهره  - 7 -11 لکش

 686 هاي اصالح ضریب قدرت جانمایی نصب ترانسفورماتور جریان در سیستم  - 8 -11 لکش

 686 کنترل کننده توان راکتیو خودکار  - 9 -11 لکش

 687 صورت موازي نصب صحیح مدار تغذیه دو یا چند خازن به  - 10 -11 لکش

 733 بندي حفاظتیهاي هم هاي حفاظتی و هادي لکترود زمین فونداسیون، هاديهاي اتصال زمین براي ااز آرایش هاییمثال  - 1 -13 شکل

 740 اجراي الکترودهاي قائم و افقی با استفاده از مواد کاهنده استاندارد  - 2 -13 شکل

 748 کننده پتانسیل بندي هم مثالی از آرایش هم  - 3 -13 شکل

 PEN 753مثالی از نحوه اتصال هادي   - 4 -13 شکل

 758 کننده در اسکلت بتنی ساختمان پتانسیل بندي هم هم  - 5 -13 لشک

 759 کننده پتانسیل بندي هم استفاده از آرماتورهاي اسکلت بتنی ساختمان براي هم  - 6 -13 شکل

 762 مثالی از عالئم ترسیمی براي سیستم اتصال زمین در یک ساختمان نوعی  - 7 -13 شکل

 SPD 779در یک نحوه اتصاالت   - 1 -14 شکل

 782 و زمین PENبا منابع تغذیه چندگانه با چندین اتصال نامناسب مابین  TNسیستم   - 2 -14 شکل

 782 با چندین منبع تغذیه در حال نیرو رسانی به تاسیسات TNسیستم   - 3 -14 شکل

 783 پلفاز با کلید چهارمنبع تغذیه پشتیبان سه  - 4 -14 شکل

 784 پل نامناسبفاز با کلید سهشدن جریان خنثی در منبع تغذیه پشتیبان سهجاري   - 5 -14 شکل

 785 بندي الکترودهاي زمین هم  - 6 -14 شکل

 786 حفاظت صاعقه  کننده در سازه فاقد سیستم پتانسیل بندي هم هاي هم مثالی از شبکه  - 7 -14 شکل

 TN 788در سیستم  IIIو  I ،IIبا کالس آزمون  SPDمثالی از نصب   - 8 -14 شکل

 LPS( 808وسیله یک سیستم حفاظت صاعقه () بهLPZهاي حفاظت صاعقه ( تعریف زون  - 1 -15 شکل

 و



  

 811 دیاگرام نشان دهنده روند طراحی سیستم حفاظت صاعقه  - 2 -15 شکل

 812 بتن مسلح گیري مقاومت الکتریکی کلی آرماتورهاي فوالدي به هم پیوسته در اسکلت اندازه  - 3 -15 شکل

 817 زاویه حفاظتی متناظر با کالس سیستم حفاظت صاعقه  - 4 -15 شکل

 818 کاربرد روش زاویه حفاظتی  - 5 -15 شکل

 819 برخورد کردن گوي غلتان با سازه تحت حفاظت  - 6 -15 شکل

 822 ایجاد حلقه در مسیر هادي نزولی  - 7 -15 شکل

 825 براي هر یک از الکترودهاي زمین مطابق با کالس سیستم حفاظت صاعقه l1حداقل طول   - 8 -15 شکل

 840 هاي مختلف بندي زوناصول کلی تقسیم  - 9 -15 شکل

 840 .استبندي متصل به ترمینال زمینی  اي از یک سیستم زمین سه بعدي که شامل  شبکه همنمونه  - 10 -15 شکل

 841 بندي شده یک کارخانهسیستم ترمینال زمینی مش  - 11 -15 شکل

 843 بندي هاي داخلی به شبکه هم هاي رساناي سیستم  نحوه اتصال قسمت  - 12 -15 شکل

 844 بندي هاي داخلی به شبکه همهاي رساناي سیستم هاي اتصال قسمت  ترکیبی از روش  - 13 -15 شکل

 848 بیر شیلد کردنوسیله مسیریابی خط و تداکاهش دادن اثرات القایی به  - 14 -15 شکل

 LEMP( 851ممکن (تدابیر حفاظت در برابر  SPMهاي  هایی از طرحنمونه  - 15 -15 شکل

 853 به کمک الکترود زمین از نوع میله قائم Aمثالی از یک آرایش اتصال زمین نوع   - 16 -15 شکل

 III 854اي حفاظت در تراز هاي هوایی عمودي، بر با به کارگیري ترمینال LPSطرحی از یک   - 17 -15 شکل

 863 هاي فاز و حفاظتینماي شماتیک هادي  - 1 -16 شکل
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 دامنه پوشش  - 1 - 1

 ياه هشامل لول ،اه يعبور هاد يمجار يو اجرا یطراح ،انتخاب يه برایپا يارهایو مع یعموم نیففصل مشخصات  نیدر ا

ار در د یقعا ياه يا هادیا و/ه لابکت یریحفاظت و مد يابل براک کت و ترانکن دایمحافظ و اتصاالت لوله محافظ و همچن

 . شده است یا معرفه نف ساختمایفشار ضع یکیترکسات الیتاس

 . شده باشندن یقا عایده ش یقن است عاکن ممیاتصال زم ياه يهاد -يادآوری

 و اصطالحات فیتعار  - 2 - 1

 يعبور هاد يمجرا  - 1 - 2 - 1

conduit system 
ا یا و/ه لابکت یریحفاظت و مد يه براکمحافظ و اتصاالت لوله محافظ است  ياه هشامل لول ،ابلکت یریسامانه مد

 ياه يا هادیا و/ه لابکض یا تعویو/ یشک لابکان کود و امر یار مک به یا ارتباطی یکیترکسات الیده در تاسش یقعا ياه يهاد

ق شده از جداره لوله محافظ و اتصاالت لوله محافظ یعا ياه يا هادیا و/ه لابکان وارد شدن کند و امک یار را فراهم مد یقعا

 . وجود ندارد

  لوله محافظ  - 2 - 2 - 1

conduit 
 ياه يا هادیا و/ه لابکض یا تعویو/ یشک لابکان که امکل کش اي هریبا سطح مقطع دا ي،عبور هاد ياز مجرا یقسمت

 .ندک یفراهم م یا ارتباطی یکیترکسات الیار را در تاسد یقعا

 
 برخی انواع لوله محافظ   - 1 -1 شکل



 
 

 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  4 تاسی

 اتصاالت لوله محافظ  - 3 - 2 - 1

conduit fitting 
 .شده است یا طراحه نآ ير راستاییتغ يا برای يعبور هاد يمجرا ياتصال اجزا يه براک اي هقطع

 
 برخی انواع اتصاالت لوله محافظ   - 2 -1 شکل

  يا اتصاالت لوله محافظ فلزیو/لوله محافظ   - 4 - 2 - 1

metallic conduit and/or conduit fitting 
 . استه فقط از جنس فلز کا اتصاالت لوله محافظ یلوله محافظ 

 يرفلزیا اتصاالت لوله محافظ غیلوله محافظ و/  - 5 - 2 - 1

non-metallic conduit and/or conduit fitting 
 . ندارند يفلز يونه اجزاگ یچهستند و ه يرفلزیه فقط از مواد غکا اتصاالت لوله محافظ یلوله محافظ 

 یتیامپوزکا اتصاالت لوله محافظ یلوله محافظ و/  - 6 - 2 - 1

composite conduit and/or conduit fitting 
 . هستند يرفلزیو غ يمواد فلز يه داراکا اتصاالت لوله محافظ یلوله محافظ 

 ت عدم انتشار شعلهیبا قابلا اتصاالت لوله محافظ یلوله محافظ و/  - 7 - 2 - 1

non-flame propagating conduit and/or conduit fitting 
ا منتشر نشده و ه نشعله در آ یدارند ول يرگی شت آتیقابل ،جه اعمال شعلهیه در نتکا اتصاالت لوله محافظ یلوله محافظ 

 . ودش یود خاموش مخ به دخو ،پس از برداشتن شعله يمدت محدوددر 
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 لوله محافظ صاف  - 8 - 2 - 1

plain conduit 
 .سان استیک ،طول يه سطح مقطع آن در راستاک یلوله محافظ

 
 لوله محافظ با سطح مقطع صاف   - 3 -1 شکل

 لکش یلوله محافظ خرطوم  - 9 - 2 - 1

corrugated conduit 
 . موج دار است ،طول يه سطح مقطع آن در راستاک یلوله محافظ

 یب هر دو لوله محافظ صاف و خرطومکیمجاز است و تر 2یچیو مارپ 1يهر دو نوع لوله محافظ حلقو -يادآوری

 .ر استیذپ ناکام

 
 لوله محافظ با سطح مقطع خرطومی شکل   - 4 -1 شکل

                                                      
1 Annular 
2 Helical 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  6 تاسی

 لوله محافظ صلب  - 10 - 2 - 1

rigid conduit 
ا بدون ی 1ات خاصیبا عمل یکی،انکله میوس یک کمکا فقط بتوان آن را با یدن ندارد ش مان خکه امک یلوله محافظ

 . ردکخم  ،ات خاصیعمل

 ریذپ ملوله محافظ خ  - 11 - 2 - 1

pliable conduit 
 . رر در نظر گرفته نشده استکدن مش مخ يرد و براکه بتوان آن را با دست خم ک یمحافظ  لوله

 ریذپ فلوله محافظ انعطا  - 12 - 2 - 1

flexible conduit 
 . رر در مدت عمر خود در نظر گرفته شده استکخم شدن م يرد و براک ه بتوان آن را با دست خمک یلوله محافظ

 
 پذیر خرطومی شکل یک نمونه لوله محافظ انعطاف   - 5 -1 شکل

 لوله محافظ خودبرگشت  - 13 - 2 - 1

self-recovering conduit 
ر ییتغ ،ردگی یطول قرار م يعمود بر راستا يروین یکدر معرض  یوتاهکمدت  يبرا یه وقتک يریذپ ملوله محافظ خ

 .رددگ می  ه خود بریل اولکباً به شیتقر ،نیدوره مع یکپس از  ،روین نیند و بعد از برداشتن اک یدا میل پکش

                                                      
1 Special Treatment 
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 یک نمونه لوله محافظ خودبرگشت   - 6 -1 شکل

 دنش هت رزویلوله محافظ و اتصاالت لوله محافظ با قابل  - 14 - 2 - 1

threadable conduit and conduit fitting  
 .ردکجاد یا خارج آن رزوه ایا بتوان داخل یرزوه است  ياتصال دارا يبراه ک یا اتصاالت لوله محافظیلوله محافظ 

 
 شدن یک نمونه لوله محافظ با قابلیت رزوه   - 7 -1 شکل

 دنش هت رزویلوله محافظ و اتصاالت لوله محافظ بدون قابل  - 15 - 2 - 1

non-threadable conduit and conduit fitting  
 . مناسب است ،ر از رزوهیغ یبا روش اتصال فقط يه براک یا اتصاالت لوله محافظیلوله محافظ 

 یرونیاثر عوامل ب  - 16 - 2 - 1

external influence  
 ين است روکه ممکا خورنده ینده ین و مواد آالییباال و پا يدماها ی،ا مصالح ساختمانیروغن  ،مانند وجود آب یعوامل

 . ر بگذاردیتاث يعبور هاد يمجرا
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  8 تاسی

 ابلک کسامانه تران  - 17 - 2 - 1

cable trunking system 
ا ه لابک 1و خواباندن يجاساز يرا برا اي هه محفظکمحتمل سامانه  ير اجزایو سا کشاخه تران یکل از کمتش اي همجموع

 .ندک یز) فراهم می(مانند پر یکیترکزات الیر تجهیسا یاحتمال يار و جاسازد یقعا ياه يو هاد

 
 یک نمونه ترانک کابل   - 8 -1 شکل

 ابلکت کسامانه دا  - 18 - 2 - 1

cable ducting system 
ا و ه لابک 2دنیشکو  يجاساز يرا برا اي هه محفظکمحتمل سامانه  ير اجزایت و ساکشاخه دا یکشامل  اي همجموع

 . ندک یز) فراهم می(مانند پر یکیترکزات الیر تجهیسا یاحتمال يار و جاسازد یقعا ياه يهاد

 ت انتشار شعلهیجزء سامانه بدون قابل  - 19 - 2 - 1

non-flame propagating system component 
ود و در مدت زمان ش یشعله حاصل منتشر نم یرد ولیآتش بگ ،جه اعمال شعلهیواند در نتت یه مکستم یاز س یجزئ

 . ودش یخاموش م يودخ به دبه طور خو یبعد از برداشتن شعله اعمال يمحدود

 زه بدون هالوژنیآم  - 20 - 2 - 1

halogen – free compound 
 ياه دو مطابق با الزامات استاندار استبدون هالوژن  یمصنوعمر یا معادل آن پلین و یولفا یمر آن پلیه پلک یبکیتر

  . مربوطه ساخته شده است

                                                      
1 Laying 
2 Drawing 
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 استانداردها  - 3 - 1

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آن الزامیمدارك 

ها و  ر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهکه به مدرکی با ذک  شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می

ها ارجاع داده شده  تجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  تحفاظ يه براکا ه نو اتصاالت مربوط به آ کت و ترانکن دای) و همچنیبکی(تر یتیامپوزکو  يرفلزیغ ي،فلز ياه هلول

 يه استانداردهاین اصالحیدترید برابر جدیبا ،ودر یار مک ساختمان به یکیترکسات الیا در تاسه لابکار و د یقعا ياه يهاد

 یلمللا ینون بیسیمکمانند  یشناخته شده و معتبر جهان ياز استانداردها یکیا یران و یاستاندارد ا یسازمان مل

 : ردیساخته و مورد آزمون قرار گ ی،ر طراحیبه شرح ز 1یکنکتروتکال

الزامات  : 1قسمت  –ابل کت یریحفاظت و مد يبرا ییمجرا ياه هسامان ،11215-1شماره  به رانیا یاستاندارد مل •

 ی. عموم

 ياه مستیس : 21قسمت  –ابل کت یریمد يبرا ییمجرا ياه مستیس ،11215-21شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . ژهیالزامات و –لوله محافظ صلب 

 ياه مستیس : 22قسمت  –ابل کت یریمد يبرا ییمجرا ياه مستیس ،11215-22شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . ژهیالزامات و –ر یذپ ملوله محافظ خ

 ياه مستیس : 23قسمت  –ابل کت یریمد يبرا ییمجرا ياه مستیس ،11215-23شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . ژهیالزامات و –ر یذپ فلوله محافظ انعطا

 ياه مستیس : 24قسمت  –ابل کت یریمد يبرا ییمجرا ياه مستیس ،11215-24شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . ژهیالزامات و –ن یر زمیلوله محافظ مدفون ز

 –ژه یالزامات و : 25قسمت  –نه یبه يذارگ لابک يلوله برا ياه هسامان ،11215-25شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . نگهدارنده لوله

محافظ  ياه هلول یرونیقطر ب –ابل کت یریمد يبرا ییمجرا ياه مستیس ،3455شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . 2ا و جورافزارهاه هلول ياه هو رزو یکیترکسات الیتاس يبرا يهاد

محافظ و لوازم  ياه همشخصات اتصاالت لول –ابل کت یریمد ياه هسامان ،18313شماره  به رانیا یاستاندارد مل •

 یکی. ترکن الیسنگ یلیار خک يبرا يمحافظ فوالد ياه همخصوص لول ياه لابکنصب 

 : 1قسمت  – یکیترکسات الیتاس يابل براک کت و ترانکدا ياه مستیس ،15559-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 ی. الزامات عموم

                                                      
1 IEC: International Electrotechnical Commission 
2 Fittings 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  10 تاسی

قسمت  – یکیترکسات الیتاس يابل براک کت و ترانکدا ياه مستیس ،15559-2-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . ژهیالزامات و –ا ه فوارها و سقینصب در د يابل براکت کدا ياه مستیابل و سک کتران ياه مستیس : 2-1

قسمت  – یکیترکسات الیتاس يابل براک کت و ترانکدا ياه مستیس ،15559-2-2شماره به ران یا یمل استاندارد •

الزامات  –ف ک يا رویف کطح س مه ،فکر ینصب ز يابل براکت کدا ياه مستیابل و سک کتران ياه مستیس : 2-2

 . ژهیو
• IEC 61386-1, Conduit systems for cable management - Part 1:  General requirements.  
• IEC 61386-21, Conduit systems for cable management - Part 21:  Particular requirements - Rigid 

conduit systems.  
• IEC 61386-22, Conduit Systems for cable management - Part 22:  Particular requirements - Pliable 

conduit systems.  
• IEC 61386-23, Conduit systems for cable management - Part 23:  Particular requirements - 

Flexible conduit systems.  
• IEC 61386-24, Conduit systems for cable management - Part 24:  Particular requirements - 

Conduit systems buried underground.  
• IEC 61386-25, Conduit systems for cable management - Part 25:  Particular requirements - 

Conduit fixing devices.  
• IEC 60423, Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical 

installations and threads for conduits and fittings.  
• IEC 60981, Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits.  
• IEC 61084-1, Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1:  

General requirements.  
• IEC 61084-2-1, Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 

2-1:  Particular requirements - Cable trunking systems and cable ducting systems intended for 
mounting on walls and ceilings.  

• IEC 61084-2-2, Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 
2-2:  Particular requirements - Cable trunking systems and cable ducting systems intended for 
mounting underfloor, flushfloor, or onfloor. 

 استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 1

فصل  نیادر  ان شدهیبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان برق يلوله گذارمورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

صورت وجود)  ( در يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیاز نشر

مرجع مورد  يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساخته

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییتا
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 يندب هطبق  - 4 - 1

مطابق با  کت و ترانکدا ياه هن سامانیمحافظ و همچن ياه هلول يندب هن طبقیرت لاز متداو ین بخش برخیدر ا

 . شده است یمعرف یمل ياستانداردها

 محافظ ياه هلول يندب هطبق  - 1 - 4 - 1

 بر اساس جنس لوله يندب هطبق  - 1 - 1 - 4 - 1

 يمحافظ فلز ياه هلول •

 يلزف یرمحافظ غ ياه هلول •

 یتیامپوزکمحافظ  ياه هلول •

  1يازس هبر اساس مقاومت در برابر فشرد يندب هطبق  - 2 - 1 - 4 - 1

 کسب یلیخ •

 کسب  •

 متوسط •

 نیسنگ •

 نیسنگ یلیخ •

  بر اساس مقاومت در برابر ضربه يندب هطبق  - 3 - 1 - 4 - 1

 کسب یلیخ •

 کسب •

 متوسط •

 نیسنگ •

 نیسنگ یلیخ •

  بر اساس مقاومت در برابر خمش يندب هطبق  - 4 - 1 - 4 - 1

 صلب •

 ریذپ مخ •

 رِ خود برگشتیذپ مخ •

                                                      
1 Compression 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  12 تاسی

 ریانعطاف پذ •

  یششکبر اساس استقامت  يندب هطبق  - 5 - 1 - 4 - 1

 کسب یلیخ •

 کسب •

 متوسط •

 نیسنگ •

 نیسنگ یلیخ •

  ختهیت بار آویبر اساس ظرف يندب هطبق  - 6 - 1 - 4 - 1

 کسب یلیخ •

 کسب •

 متوسط •

 نیسنگ •

 نیسنگ یلیخ •

 بر اساس دما يندب هطبق  - 7 - 1 - 4 - 1

 . ودش یم يندب هطبق) 1-1( مطابق با جدول يریارگک هنصب و ب ،حمل و نقل يمحافظ بر اساس دما ياه هلول

 محافظ بر اساس دما ياه هلول يندب هطبق  -  1 -1 جدول 

 يطبقه بند
نصب و  ،حمل و نقل يحداقل دما

 سلسیوسبر حسب درجه  يرگی راک هب
بر حسب  يرگی راک هنصب و ب يثر دماکحدا

 سلسیوسدرجه 
1 5+ 60 
2 5- 90 
3 15- 105 
4 25- 120 
5 45- 150 
6 - 250 
7 - 400 

 یکیترکال ياه هبر اساس مشخص يندب هطبق  - 8 - 1 - 4 - 1

 یکیترکال یوستگیپ ياه هبا مشخص •

 یکیترکال یقیعا ياه هبا مشخص •
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 یکیترکال یقیو عا یوستگیپ ياه هبا مشخص •

 یبر اساس درجه حفاظت يندب هطبق  - 9 - 1 - 4 - 1

 IP3Xبا حداقل  ،2868شماره به ران یا یبا استاندارد ملحفاظت در برابر نفوذ اجسام جامد مطابق  •

 IPX0با حداقل  ،2868شماره به ران یا یحفاظت در برابر نفوذ آب مطابق با استاندارد مل •

 یبر اساس مقاومت در برابر خوردگ يندب هطبق  - 10 - 1 - 4 - 1

 بدون حفاظت •

 )2-1(ه شده در جدولیات ارایبا حفاظت طبق جزئ •

  یمحافظ در برابر خوردگ ياه همقاومت لول يندب هطبق  -  2 -1 جدول 

 مثال دهش لحفاظت حاص يندب هطبق
 يرنگ آستر رونیاز درون و از ب ،مکحفاظت  1
 کرنگ هواخش /يرو یکیترکال يارک/آباي هورکلعاب  رونیاز درون و از ب ،حفاظت متوسط 2

3 
 ادیمتوسط/ز یبکیحفاظت تر

 2طبقه  : از درون
 4طبقه  : رونیاز ب

 اي هورکلعاب 
 زهیگالوان

 رونیاز درون و از ب ،ادیحفاظت ز 4
 يدر رو يرو هبا غوط يارکاندود

 زهیگالوان
 ضدزنگفوالد 

 بر اساس مقاومت در برابر انتشار شعله يندب هطبق  - 11 - 1 - 4 - 1

 ت عدم انتشار شعلهیبا قابل •

 هنده شعلهد رانتشا •

ه استفاده از ک ي(به جز موارد. استممنوع  یفنن مشخصات یدر ا هنده شعلهد رانتشا محافظ ياه هاستفاده از لول -يادآوری

 ).ن فصل مجاز شمرده شده استیشده در ا یژه معرفیط و ضوابط ویت شرایآن با رعا

 يدیبر اساس انتشار گاز اس يندب هطبق  - 12 - 1 - 4 - 1

 محافظ بدون هالوژن ياه هلول •

 ارد نمحافظ هالوژ ياه هلول •

 ابلک کت و ترانکدا يندب هطبق  - 2 - 4 - 1

 يردارب هنصب و بهر يبر اساس مقاومت در برابر ضربه برا يندب هطبق  - 1 - 2 - 4 - 1

 . است) 3-1( مطابق با جدول يردارب هنصب و بهر يبر اساس مقاومت در برابر ضربه برا کت و ترانکدا يندب هطبق
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  14 تاسی

 يردارب هنصب و بهر يبر اساس مقاومت در برابر ضربه برا کت و ترانکدا يندب هطبق  -  3 -1 جدول 

 20 10 5 2 1 7/0 5/0 ب ژول)مقاومت در برابر ضربه (بر حس

 يردارب هنصب و بهر ،حمل و نقل ،انبارش يبر اساس دما يندب هطبق  - 2 - 2 - 4 - 1

 . است) 4-1( مطابق با جدول يردارب هنصب و بهر ،حمل و نقل ،انبارش يبر اساس دما کت و ترانکدا يندب هطبق

 يردارب هنصب و بهر ،حمل و نقل ،انبارش يبر اساس دما کت و ترانکدا يندب هطبق  -  4 -1 جدول 

انبارش و حمل و نقل بر اساس  يحداقل دما
 سلسیوسدرجه 

بر اساس  يردارب هنصب و بهر يحداقل دما
 سلسیوسدرجه 

بر اساس درجه  يردارب هبهر يثر دماکحدا
 سلسیوس

45- 25- 60+ 
25- 15- 90+ 
15- 5- 105+ 
5- 5+ 120+ 
- 15+ - 

 . ستینمد نظر  یطیمح يبوده و دماها يردکعمل يمربوط به دما يردارب هبهر يدما -يادآوری

 بر اساس مقاومت در برابر انتشار شعله يندب هطبق  - 3 - 2 - 4 - 1

 ت عدم انتشار شعلهیبا قابل •

 هنده شعلهد رانتشا •

 یکیترکال یوستگیبر اساس مشخصه پ يندب هطبق  - 4 - 2 - 4 - 1

 یکیترکال یوستگیبا مشخصه پ •

 یکیترکال یوستگیبدون مشخصه پ •

 یکیترکال يندب یقبر اساس مشخصه عا يندب هطبق  - 5 - 2 - 4 - 1

 یکیترکال يندب یقبا مشخصه عا •

 یکیترکال يندب یقبدون مشخصه عا •

 یبر اساس درجه حفاظت يندب هطبق  - 6 - 2 - 4 - 1

ت یو با رعا 2868شماره  به رانیا یعات مطابق با استاندارد ملیو ما یدر برابر نفوذ اجسام خارج کت و ترانکمقاومت دا

 : ودش یم يندب هر طبقیموارد ز

 ياه هبرش شاخ یا درستیب بودن مفصل ل به ببر ل کیه متک ید در صورتیباالتر نبا ای IP4X یدرجه حفاظت •

ل یا وسایل مونتاژ یا وسایمرتبط  ياه طه رابیبدون ارا یدسترس ياه شا پوشی کتران ياه ها شاخیت کدا

 . اظهار شود ،ارخانه باشدکش ساخته در یپ يندب بآ
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 ياه هبرش شاخ یا درستیب بودن مفصل ل به ببر ل کیه متک ید در صورتیا باالتر نبای IPX1 یدرجه حفاظت •

ل یا وسایل مونتاژ یا وسایمرتبط  ياه طه رابیبدون ارا یدسترس ياه شا پوشی کتران ياه ها شاخیت کدا

 . اظهار شود ،ارخانه باشدکش ساخته در یپ يندب بآ

ت کدا ياه هبرش شاخ یا درستیب بودن مفصل ل به ببر ل کیه متک ید در صورتینبا IPXX-D یدرجه حفاظت •

 يندب بل آیا وسایل مونتاژ یا وسایمرتبط  ياه طه رابیبدون ارا یدسترس ياه شا پوشی کتران ياه ها شاخی

 . اظهار شود ،ارخانه باشدکش ساخته در یپ

 ستمیس یبر اساس بسته بودن پوشش دسترس يندب هطبق  - 7 - 2 - 4 - 1

 ابزارت باز شدن بدون یبا قابل یپوشش دسترس •

 ت باز شدن فقط با ابزاریبا قابل یپوشش دسترس •

 ياربرکبر اساس  يندب هطبق  - 8 - 2 - 4 - 1

ر یرات مسییا تغیت کا دو شاخه دای کن دو شاخه ترانیب یاتصال تقاطع يبه منظور برقرار: عیا توزی 2نوع  •

مورد  کترانت و کدا یهد نایت و پاکا سه شاخه دای کن سه شاخه ترانیب Tن اتصال یو همچن یو خارج یداخل

 .ردگی یاستفاده قرار م

 .هدد یرد نصب ماژول را هم انجام مکارکه کع یتوز کت و ترانکدا: ساتیا تاسی 3نوع  •

 .ردک يندب هطبق 3ا ی 2وان آن را نوع ت یه نمک کت و ترانکدا: 1نوع  •

 بر اساس نوع نصب يندب هطبق  - 9 - 2 - 4 - 1

 .سطح در نظر گرفته شده است ينصب رو يبرا: ارکنصب رو •

درصد عمق محصول  90ه حداقل ک يار در نظر گرفته شده است طورکصورت تو هنصب ب يبرا: ارکنصب تو •

 . ار باشدکر سطح تمام شده یز ،ه مطابق دستورالعمل سازنده نصب شودکنیپس از ا

درصد عمق محصول از سطح  10ش از یار در نظر گرفته شده و بکصورت تو هنصب ب يبرا: ارکمه توینصب ن •

 . رون زده باشدیب ارکتمام شده 

ف در نظر کر یا زینصب درون  يبرا ،زیپر يو واحدها یدسترس يسامانه به جز واحدها ياجزا: فکر ینصب ز •

 . ردگی یعبور و مرور قرار نم يدر معرض بارها يگرفته شده است و در استفاده عاد

طح در نظر س منصب ه يبرا ،زیپر يو واحدها یدسترس يسامانه به جز واحدها ياجزا: فکطح س منصب ه •

 . تر باشدم یلیم 4ف کپوشش  ییسطح رو يثر ارتفاع آن از باالکه حداک يگرفته شده است به طور

پوشش  ییسطح رو يه ارتفاع آن از باالک يف در نظر گرفته شده است به طورک ينصب رو يبرا: فک يرو •

 . تر باشدم یلیم 4ر از ت یشف بک



 
 

 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  16 تاسی

 یو الزامات عموم یمشخصات فن  - 5 - 1

شده در  یمعرف يو لوازم مربوطه مطابق با مفاد استانداردها کتران ،تکدا ،محافظ  هلول یو الزامات عموم یمشخصات فن

 . است 3-1 بخش

 یالزامات عموم  - 1 - 5 - 1

 رد از نظرگی یه درون آن قرار مک ییاه لابکا یا ه یمه سکو ساخته شود  یطراح اي هد به گونیمحافظ برق با ياه هلول

شده در  یمعرف یکیترکمشخصات الد در موارد الزم یباشد با يه از نوع فلزک یصورت ا دره هن لولیا. محافظت شود یکیانکم

 . ندکن ین فصل را تامیا

انبارش و هنگام نصب  یی،اج هجاب اثر ن است درکه ممک ییاه شد در برابر تنیا باه يمحافظ هاد ياه هلول ،نیعالوه بر ا

 . مقاوم باشد ،دیش آیشده په یطبق دستورالعمل توص

 ابعاد  - 2 - 5 - 1

مطابقت ) 5-1( و جدول 3455شماره به ران یا ید با استاندارد ملیبر حسب مورد با ،لوله یرونیا و قطر به هرزو •

 . داشته باشد

به  ،ت رزوه شدنیبا قابل صلب ت رزوه شدن و اتصاالت لوله محافظیبا قابل صلب محافظ ياه هطول رزوه در لول •

) 6-1( و مطابق جدول 11215-21شماره  به رانیا ید براساس استاندارد ملیلوله محافظ با ییانتهاجز اتصاالت 

 . باشد

بوده و  صلب ستم لوله محافظیس یکاز  یه قسمتک یاتصاالت يبه استثنا ،ت رزوه شدنیاتصاالت بدون قابل •

 )7-1( و مطابق جدول 11215-21شماره به ران یا ید براساس استاندارد ملیبادارند  یششکت استقامت یقابل

 . باشد

مطابقت ) 8-1(و جدول  3455شماره  به ید با استاندارد ملیرقابل رزوه شدن بایمحافظ غ ياه هلول یرونیقطر ب •

 . داشته باشد

 11215-24شماره به ران یا یبراساس استاندارد ملحاً ین ترجیر زمیود ابعاد لوله محافظ مدفون زش یه میتوص •

 . باشد )9-1( جدولو مطابق 

 . ننده باشدکد ید مطابق اظهار تولیر انواع لوله محافظ بایسا یحداقل قطر داخل •

 . است 3-1 بخششده در  یمعرف يمطابق با استانداردها کت و ترانکدا ياه هسامان یکیزیمشخصات و ابعاد ف •
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  ا و اتصاالت مربوط به آنه هات رزویمحافظ و جزئ ياه هلول یرونیقطر ب  -  5 -1 جدول 

 یدرونهاي  رزوه یرونیبهاي  رزوه و رزوه لوله محافظ یرونیب يقطرها

 يقطرها
 یرونیب

رزوه 
 متر
 یک

طبقه 
 يبند

 اتصاالت

طول 
 گام

 یقطر اصل
 d  

 قطر موثر
 d2 

 تر  کمقطر 
  d1 

 یقطر اصل
D 

 قطر موثر
D2 

 تر  کمقطر 
 D1 

 نهیمک نهیشیب نهیمک نهیشیب نهیمک نهیمک نهیشیب نهیمک نهیشیب نهیمک نهیشیب

1/0-/0+6 6M H6/g6 75/0 978/5 838/5 491/5 391/5 058/5 929/4 000/6 645/5 513/5 378/5 188/5 

2/0-/0+8 8 M H7/g8 00/1 974/7 694/7 324/7 144/7 747/6 528/6 000/8 540/7 350/7 217/7 917/6 

2/0-/0+10 10 M H7/g8 00/1 974/9 694/9 324/9 144/9 747/8 528/8 000/10 540/9 350/9 217/9 917/8 

3/0-/0+12 12 M H7/g8 50/1 968/11 593/11 994/10 770/10 128/10 846/9 000/12 262/11 026/11 751/10 376/10 

3/0-/0+16 16 M H7/g8 50/1 968/15 593/15 994/14 770/14 128/14 846/13 000/16 262/15 026/15 751/14 376/14 

3/0-/0+20 20 M H7/g8 50/1 968/19 593/19 994/18 770/18 128/18 846/17 000/20 262/19 026/19 751/18 376/18 

4/0-/0+25 25 M H7/g8 50/1 968/24 593/24 994/23 758/23 128/23 834/22 000/25 274/24 026/24 751/23 376/23 

4/0-/0+32 32 M H7/g8 50/1 968/31 593/31 994/30 758/30 128/30 834/29 000/32 276/31 026/31 751/30 376/30 

4/0-/0+40 40 M H7/g8 50/1 968/39 593/39 994/38 758/38 128/38 834/37 000/40 276/39 026/39 751/38 376/38 

4/0-/0+50 50 M H7/g8 50/1 968/49 593/49 994/48 744/48 128/48 820/47 000/50 291/49 026/49 751/48 376/48 

4/0-/0+63 63 M H7/g8 50/1 968/62 593/62 994/61 744/61 128/61 820/60 000/63 291/62 026/62 751/61 376/61 

4/0-/0+75 75 M H7/g8 50/1 968/74 593/74 994/73 744/73 128/73 820/72 000/75 291/74 026/74 751/73 376/73 

 . متر است میلیهمه ابعاد برحسب  -1 يادآوری
 . ) مراجعه شود9-1ل (کن به شیهمچن -2 يادآوری
 . هستند یحیرترجیغ 12و  10 ،8 ،6هاي  اندازه -3 يادآوری

 

 
  چیپ ياه هرزو یاصل ينما   - 9 -1 شکل
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  18 تاسی

 ت رزوه شدنیبا قابل صلب محافظ ياه هطول رزوه در لول  -  6 -1 جدول 

 سایز
 یرزوه داخل یرزوه خارج
 )mmحداقل طول( )mmحداقل طول(

6 5/5 5/6 
8 5/6 5/7 
10 5/8 5/9 
12 5/10 5/11 
16 5/12 5/13 
20 0/14 0/15 
25 0/17 0/18 
32 0/19 0/20 
40 0/19 0/20 
50 0/19 0/20 
63 0/19 0/20 
75 0/19 0/20 

 

 

 يثر طول ورودکو حدا يثر قطر ورودکات مربوط به حدایجزئ  -  7 -1 جدول 

 سایز
 یرزوه داخل یرزوه خارج

 يثر قطر ورودکحدا
 )mm( 

 يحداقل طول ورود
)mm( 

6 5/6 0/6 
8 5/8 0/8 
10 5/10 0/10 
12 5/12 0/12 
16 5/16 0/16 
20 5/20 0/20 
25 5/25 0/25 
32 6/32 0/30 
40 7/40 0/32 
50 8/50 0/42 
63 9/63 0/50 
75 9/75 0/50 
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 رقابل رزوه شدنیمحافظ غ ياه هلول یرونیقطر ب  -  8 -1 جدول 

 )mm( يروادار )mm( یرونیقطر ب

6 0/0 + 
1/0 - 

8 0/0 + 
2/0 - 

10 0/0 + 
2/0 - 

12 0/0 + 
3/0 - 

16 0/0 + 
3/0 - 

20 0/0 + 
3/0 - 

25 0/0 + 
4/0 - 

32 0/0 + 
4/0 - 

40 0/0 + 
4/0 - 

50 0/0 + 
5/0 - 

63 0/0 + 
6/0 - 

75 0/0 + 
7/0 - 

 ساختمان  - 3 - 5 - 1

دار یا  هاي عایق ها یا هادي یا سطوح برآمده که احتمال آسیب دیدن کابل  پلیسه  هاي تیز، در مجراي عبور هادي، نباید لبه

 وجود داشته باشد.   مجروح شدن نصاب یا کاربر را ایجاد کند،

 هاي الکتریکی مشخصه  - 4 - 5 - 1

کار رود، باید پس از نصب نهایی به منظور تایید مناسب بودن  عنوان هادي حفاظتی به محافظ فلزي به  که لوله در صورتی

 براي هدف مورد نظر، طبق ضوابط آن تاسیسات مورد آزمون قرار بگیرد. 

 هاي محافظ عایق باید از نظر استقامت الکتریکی عایقی و مقاومت عایقی مورد آزمون قرارگیرند.  لوله

        ملی ایران به شماره  و یا استاندارد IEC 60364-5-54 لزامات استانداردهاي داکت و ترانک که طراحی آن مطابق ا سامانه

 پتانسیل کننده و/یا هادي حفاظتی استفاده شود.  بندي هم عنوان هادي هم تواند به است، می 54-5-1937
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  20 تاسی

 نیر زمیمحافظ صلب مدفون ز ياه هقطر لول  -  9 -1 جدول 

 ینام یقطر خارج سایز
mm 

 ها يروادار
mm 

 یداخلحداقل قطر 
mm 

25 25 
5/0+ 

 صفر
18 

32 32 
6/0+ 

 صفر
24 

40 40 
8/0+ 

 صفر
30 

50 50 
0/1+ 

 صفر
37 

63 63 
2/1+ 

 صفر
47 

75 75 
4/1+ 

 صفر
56 

90 90 
7/1+ 

 صفر
67 

110 110 
0/2+ 

 صفر
82 

125 125 
3/2+ 

 صفر
94 

140 140 
6/2+ 

 صفر
106 

160 160 
9/2+ 

 صفر
120 

180 180 
3/3+ 

 صفر
135 

200 200 
6/3+ 

 صفر
150 

225 225 
1/4+ 

 صفر
170 

250 250 
5/4+ 

 صفر
188 

 یرونیعوامل ب  - 5 - 5 - 1

نده و خورنده و یمواد آال ،ادیا زیم ک يدماها ی،ا مصالح ساختمانیروغن  ،د از نظر حفاظت در برابر آبیمحافظ با ياه هلول

د یاظهار شده توسط تول يندب همطابق با طبق IP30 یحداقل درجه حفاظت. رندیمورد آزمون قرار گ يدیخورش يپرتوها

 . ن شودید تامیننده لوله محافظ باک

 . را داشته باشند ين استفاده عادیرخ داده ح یکیانکم ياه شتحمل تن دیبا کت و ترانکدا ياه هسامان
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 اه نآزمو  - 6 - 5 - 1

قرار ر مورد آزمون یمتناسب با جنس لوله در موارد ز ،11215-1 ران به شمارهیا یملمحافظ مطابق با استاندارد  ياه هلول

 : ردگی یم

 ضربهآزمون   • يفشرده سازآزمون  •

 يریانعطاف پذآزمون   • خمشآزمون  •

 یششکاستقامت آزمون  •  یفرورفتگآزمون  •

 يندب مآزمون ه • ختهیبار آوآزمون  •

 یقیآزمون مقاومت عا • یکیترکلا ياستقامت دآزمون  •

 آزمون مقاومت در برابر گرما • آزمون مقاومت در برابر انتشار شعله •

 یآزمون مقاومت در برابر خوردگ • و آب یآزمون مقاومت در برابر نفوذ اجسام خارج •

  ينشانه گذار  - 7 - 5 - 1

 محافظ ياه هلول  - 1 - 7 - 5 - 1

 و مطابق با استاندارد ثر سه متر)کمتر و حدا یکحاً یبادوام و خوانا در فواصل منظم (ترج یصورت د بهیمحافظ با ياه هلول

 : شوند ير نشانه گذاریبه شرح ز ،11215-1 ران به شمارهیا یمل

 .ا فروشنده مسئولیننده کد یتول ییا شناسای يا نشان تجارینام  •

ا مانند آن ینماد  یک ،اتالوگکشماره  ،دیخ تولیتار : مثال ين است براکه ممک ،محصول یینشان شناسا •

 . ردک ییا فروشنده مسئول شناسایننده کد یدر مستندات تول ه بتوان آن راک يطور ،باشد

 . شماره استاندارد مرتبط •

ز تمام اطالعات یو ن یرقم 12 يندب هد طبقک() 10-1( منطبق با جدول يندب هد طبقکرقم اول  4حداقل  •

 . ه شود)یننده اراکد ید در مستندات تولیمن بایح و اینصب و استفاده صح ،انبارش ،حمل و نقل يالزم برا

 ای يزیآمد با رنگ ین مواد نبایا. باشد ید به رنگ نارنجیبا ساخته شده از مواد انتشار دهنده شعله ياه هلول •

 . درآمده باشد یبه رنگ نارنج ی،سطح ياه شر رویسا

) نشانه 10-1(ل کش ،IEC 60417 استاندارد 6180د مطابق نماد شماره یمحافظ انتشار دهنده شعله با  هلول •

 . شود يگذار
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  22 تاسی

 
 دهنده شعله محافظ انتشار  هنماد لول   - 10 -1 شکل

ه به وضوح با کنیمگر ا ،ا قرمز باشدی ینارنج  ،ر از زردیبه غ یواند هر رنگت یت عدم انتشار شعله میمواد با قابل •

 يذارگ همحصول نشان يت عدم انتشار شعله رویا درج عبارت با قابلی) و/10-1(جدول  یرقم 12 يندب هد طبقک

 . شده باشد

 IEC 60417 استاندارد 5019مطابق نماد شماره  ،ین حفاظتید با نماد مخصوص زمین بایاتصال زم محل •

 . ردیا) قرار گه یچوند (مثل پش یجدا م یه به آسانک ییاه تقسم يد روینبا يذارگ هن نشانیا. نشان داده شود

 

 
 ین حفاظتینماد زم   - 11 -1 شکل

 کت و ترانکدا ياه هسامان  - 2 - 7 - 5 - 1

انجام  15559-1ران به شمارهیا یشده در استاندارد مل یمطابق با الزامات معرف کت و ترانکدا ياه هسامان ينشانه گذار

 : ر باشدیحداقل شامل موارد ز دیباود و ش یم

 . ا فروشنده مسئولیا نشان شناسه سازنده ی يا نشان تجارینام  •

 . ا مانند آن باشدینماد  یک ،اتالوگکشماره  یکمثال  ين است براکه ممک ،نشان شناسه محصول •

 يد بر روینبا يذارگ هن نشانیا. شود ينشانه گذار) 11-1( لکد مطابق با شیبا ین حفاظتیزم ياه لنایترم •

 . ردیقابل برداشتن است قرار گ یسانآ ه بهک يگریا هر قسمت دیا ه یچپ

 . آن محصول درج شود يد به وضوح بر رویبا ،ت انتشار شعله داردیه قابلکستم یاز س یجزئ •

ن اطالعات شامل یا. ندکه یمن را اراینصب و استفاده ا يبرا يد در اسناد خود اطالعات ضروریسازنده با •

ولتاژ و  ،Ω/mبر حسب  یامپدانس خط ،سامانه يطبقه بند ،اه نسامانه و مونتاژ آ يرد اجزاکارک ،سامانه ياجزا

 . استو مانند آن  یان اسمیجر
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  محافظ ياه هلول يبرا يندب هطبق يدگذارک  -  10 -1 جدول 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  24 تاسی

 محافظ ياه هط انتخاب لولیاربرد و شراک ی،الزامات عموم  - 6 - 1

ح یصح يردارب هنصب و بهر ،محافظ به منظور انتخاب ياه هن انواع لولیرت لاربرد متداوکن بخش الزامات مربوط به یدر ا

 . شده است یا معرفه نساختما یکیترکسات الین لوازم در تاسیا

 یمعتبر مل يست مطابق با استانداردهایاب ینشده است م ین بخش معرفیه در اکمحافظ  ياه هر انواع لولیسا -يادآوری

 . ت شودیرعا یلمللا ینا بی یمعتبر مل ياز استانداردها یکیاز آن بر اساس  يردارب هساخته شده باشد و الزامات نصب و بهر

 يشنهادیپ ياه یژگیو  - 1 - 6 - 1

       و جدول 1937-5-52 ران به شمارهیا یوست ج استاندارد ملیلوله محافظ مطابق با پ يبرا يشنهادیپ ياه یژگیو

 . است )1-11(

 لوله محافظ يبرا يشنهادیپ ياه یژگیو  -  11 -1 جدول 

 تیموقع
مقاومت در 
 برابر فشار

مقاومت در 
 برابر ضربه

 ينه دمایمک
 یاتیعمل

 ينه دمایشیب
 یاتیعمل

 1 2 3 3 (بدون حفاظ) 1انیصورت نما هب نصب یرونیب ينصب در فضا

 یداخل ياستفاده در فضا

 1 2 2 2 ان (بدون حفاظ)یصورت نما هنصب ب
 1 2 3 2 ف)کف (پوشش کر ینصب ز

 يجاساز
 شده در

 1 2 3 3 بتن
چوب (مواد  ي/رویوار توخالید

 قابل اشتعال)
 يارکآجر 1 2 2 2

 2ساختمان یخال يفضا
 3سقف یخال يفضا

 1 3 3 4 4یینصب هوا
 

لوله محافظ  يبرا 11215شماره  به رانیا یه در استاندارد ملکاست  ییاه یژگیاز و اي هر فقط نمونین مقادیا -1 يادآوری

 . ه شده استیارا يهاد

قابل  یرنگ تنها زمان ینارنج يلوله محافظ هاد ياه مستیس ،براساس مقاومت در برابر گسترش شعله -2 يادآوری

 ،زرد يا به استثناه گاستفاده از همه رن ،نصب ياه شر رویسا يبرا. شوند يه در داخل بتن جاسازکاستفاده هستند 

 . و قرمز مجاز است ینارنج

                                                      
1 Exposed Installation 
2 Building Voids 
3 Ceiling Voids 
4 Overhead Mounting 
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 صلب يمحافظ فلز ياه هلول  - 2 - 6 - 1

 یالزامات عموم  - 1 - 2 - 6 - 1

ساخته  11215-21 ران به شمارهیا یمطابق با الزامات استاندارد مل دیبان نوع لوله و لوازم مربوط به آن یا •

 ياه هلول. قابل رزوه شدن باشد 3455 ران به شمارهیا یشده در استاندارد مل یت الزامات معرفیشده و با رعا

 . ا فوالد ضدزنگ باشدی 1برنج قرمز ،ومینیآلوم ی،واند از جنس آهن با پوشش حفاظتت یم يفلز

د مناسب ییبه منظور تا ییپس از نصب نها دیبا ،ار رودک به یحفاظت يعنوان هاد ن نوع لوله بهیه اک یدر صورت •

 . سات آزمون شودیطبق ضوابط آن تاس ،هدف مورد نظر يبودن برا

وجود  یار شدن آن در اثر اتصالد قه احتمال برک) یتیامپوزکا ی( يفلز ياه هرسانا در دسترس لول ياه تقسم •

 . ن شودید به طور موثر زمیبا ،دارد

 .ودش یانتخاب م 155ثر کو حدا 16ن نوع لوله یز ایساحداقل  •

 ط نصبیاربرد و شراکموارد   - 2 - 2 - 6 - 1

ار قابل کا تویار کصورت رو هت الزامات مربوطه و بیا و با رعاه فو انواع تصر يط جوین نوع لوله در تمام شرایا •

 . استفاده است

در و در صورت استفاده از آن  است كم با خایا در تماس مستقین نوع لوله قابل استفاده داخل بتن و یا •

ط نصب با پوشش یمتناسب با شرا دیباد وجود دارد یه عوامل خورنده شدک ییاه یطمرطوب و مح ياه یطمح

 . مناسب حفاظت شود

 یلیمکدات تیتمه دیبا ك،م با خایا در تماس مستقیداخل بتن  یومینیآلوم ياه هدر صورت استفاده از لول •

 . شود ینبی یشپ یحفاظت لوله در برابر خوردگ يبرا

 يل فلزیا و وساه طان از اتصال رابکالزم است تا حد ام یکی،گالوان یاز بروز خوردگ يریبه منظور جلوگ •

 ،تمام اتصاالت ،از جنس فوالد ضدزنگ يفلز ياه هصورت استفاده از لول مسان اجتناب شود و دره یرغ

 . از جنس فوالد ضدزنگ انتخاب شود دیباا و مانند آن ه یقوط ،اه همحفظ

ا با روش مناسب ه هسیاز ابزار مناسب و استاندارد استفاده شود و پل دیبا يفلز ياه هو رزوه لول  شبر يبرا •

 . اصالح شود

 . یستگر مجاز نیدیکاتصال دو لوله به  يبرا 2بسته (تمام رزوه) مغزىاستفاده از  •

بوده و مطابق با  یافکام کاستح يدارا دیبان اتصاالت یا اي، هزور یردر صورت استفاده از اتصاالت غ •

 . ار گرفته شودک دستورالعمل سازنده اتصاالت به

                                                      
1 Red Brass 
2 Running Threads 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  26 تاسی

ا محفظه و مانند آن ی یبه قوط يمحل ورود لوله فلز ،اه يق هادیدن به عایب رسیاز آس يرگی یشبه منظور پ •

ب یه از آسکشده باشد  یطراح يجعبه به نحوا ی یه قوطکست توسط بوشن مناسب حفاظت شود مگر آنیاب یم

 .ندک يریا جلوگه يق هادیدن به عایرس

 
  چند نمونه بوشن محافظ   - 12 -1 شکل

 قابل انعطاف يمحافظ فلز ياه هلول  - 3 - 6 - 1

 یالزامات عموم   - 1 - 3 - 6 - 1

ساخته  11215-23 ران به شمارهیا یمطابق با الزامات استاندارد مل دیبان نوع لوله و لوازم مربوط به آن یا •

 . شده باشد

از انتقال لرزش  يریه به منظور جلوگکود ش یاستفاده م یزاتیاتصال تجه ين نوع لوله برایه از اک یدر صورت •

 یحفاظت يعنوان هاد وان از آن بهت ینم ،دارد يریاز به انعطاف پذیله بعد از نصب نیوس ییان جابجاکا امی

 . استفاده نمود

 . ودش یم انتخاب 103ثر کو حدا 16ن نوع لوله یز ایحداقل سا •

 ط نصبیاربرد و شراکموارد   - 2 - 3 - 6 - 1

ا از ه هه لولک يمختلف از جمله موارد ياه ياربرک يده شده برایا پوشیار کصورت رو هوان بت ین نوع لوله میاز ا •

ه ک یالتآ ینا ماشی یکیترکال يه موتورهایابل تغذکحفاظت  يا برایند و ک یانبساط ساختمان عبور مانقطاع/ درز

 . ردکند استفاده ک یجاد لرزش میا

 يرگی هسیو پل يارکزیبرش خورده تم ياه تاز ابزار مناسب استفاده شود و قسم دیبان نوع لوله یبرش ا يبرا •

 . شود

 اربردکموارد منع   - 3 - 3 - 6 - 1

 : یستر مجاز نیقابل انعطاف در موارد ز يفلز ياه هاستفاده از لول
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 .مرطوب ياه یطنصب در مح •

 .متر باشد) 8/1ر از ت هوتاکه طول لوله کنینصب در چاه آسانسور (مگر ا •

 .اه هانخ ينصب در باتر •

 .ه در مقررات مربوطه مجاز شمرده شده باشد)ک يموارد يقابل انفجار (به استثنا ياه یطنصب در مح •

نصب شده داخل  ين است هادکمم ،لیا گازوئیمانند روغن  يه به علت وجود موادک ییاه یطنصب در مح •

 .ندیب ببیلوله آس

 .ا شن و ماسهیا دفن شده در بتن ین یر سطح زمینصب در ز •

 .ردیقرار بگ یکیزیب فین است لوله در معرض آسکه ممک ییاه یطنصب در مح •

 عاتیقابل انعطاف مقاوم در برابر نفوذ ما يمحافظ فلز ياه هلول  - 4 - 6 - 1

 یالزامات عموم  - 1 - 4 - 6 - 1

ساخته شده باشد و  11215 به شمارهران یا یمطابق با الزامات استاندارد مل دیبامحافظ  ياه هن نوع لولیا •

 . د باشدیو مقاوم در برابر اثرات تابش نور خورش يرفلزیاز جنس غ یپوشش خارج يدارا

از انتقال لرزش  يریه به منظور جلوگکود ش یاستفاده م یزاتیاتصال تجه ين نوع لوله برایه از اک یدر صورت •

 یحفاظت يعنوان هاد وان از آن بهت ینم ،دارد يریپذ از به انعطافیله بعد از نصب نیوس ییان جابجاکا امی

 . استفاده نمود

 . ودش یانتخاب م 103ثر کو حدا 16ن نوع لوله یز ایحداقل سا •

 ط نصبیاربرد و شراکموارد   - 2 - 4 - 6 - 1

 : ردکر استفاده یز ياه یطده شده در محیا پوشیار کصورت رو هوان بت ین نوع لوله میاز ا

 ،عاتیا حفاظت در برابر مای يریانعطاف پذ ي،ارد ها نگیو  يردارب هبهر ،ط نصبیه به علت شراک يدر موارد •

 . باشد يا ذرات جامد ضروریبخارها و 

 .ت مقررات و الزامات مربوطهیقابل انفجار با رعا ياه یطدر مح •

 .و ساخته شده باشد ین منظور طراحیا يه براک یدر صورت كم در خایبه منظور دفن مستق •

 اربردکموارد منع   - 3 - 4 - 6 - 1

 : ار گرفته شودک ر بهید در موارد زیعات نبایقابل انعطاف و مقاوم در برابر نفوذ ما يمحافظ فلز ياه هلول

 .ردیقرار بگ یکیزیب فین است لوله در معرض آسکه ممک ییاه یطنصب در مح •
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  28 تاسی

 يبراار رفته ک قابل تحمل ماده به ينصب شده داخل لوله از دما يط و هادیمح يند دمایه برآک یدر صورت •

 .ر باشدت یشساخت لوله ب

  PVCمحافظ صلب از جنس  ياه هلول  - 5 - 6 - 1

 یالزامات عموم  - 1 - 5 - 6 - 1

ت یساخته شده و با رعا 11215-21 ران به شمارهیا یمطابق با استاندارد مل دیبان نوع لوله و لوازم مربوط به آن یا

 . ردین بخش مورد استفاده قرار بگیدر ا شده یالزامات معرف

 . رخودسوز باشدید از نوع غیالزاماً با ،ودش ینصب م 1نیخارج از سطح زم PVCه لوله ک یدر صورت •

ن عوامل خورنده یو همچن یکیانکد در برابر اثرات میبا ،ودش ین نصب میر سطح زمیز PVCه لوله ک یدر صورت •

 . داشته باشد یافکمقاومت  ،و رطوبت

 . ودش یانتخاب م 155ثر کو حدا 16ن نوع لوله یز ایحداقل سا •

 ط نصبیاربرد و شراکموارد   - 2 - 5 - 6 - 1

 .اه فا و سقه کف ،وارهایده شده در دیصورت پوش هنصب ب •

است و مقاومت  ییایمیه در معرض مواد شک ییاه ناکا در میه عوامل خورنده وجود دارد ک ییاه یطدر مح •

 .د شده استیین اثرات تایلوله در مقابل ا

 . ودش یپر م 2یمعدن هکه با پوک ییاه لنصب در مح •

ن موارد الزم است یدر ا. ودش یآن غالباً شسته م يوارهایه دک ییاه یطا محیمرطوب و  ياه یطنصب در مح •

. شود يریه از ورود آب به داخل آن جلوگکنصب شود  يو اتصاالت مربوطه به نحو يذارگ هستم لولیتمام س

 . انتخاب شود ینوع مقاوم در برابر خوردگ د ازیا و مانند آن باه همهر ،اه تبس ،اه یچپ ،اه هارندد هن تمام نگیهمچن

 . 5-9-1ت مفاد بند یبا رعا كو نمنا کخش ياه یطنصب در مح •

ط ین محیمتناسب با ا دیبا ،است یکیزیف ياه یبه لوله در معرض آسک یار (در صورتکصورت رو هنصب ب •

 . و ساخته شده باشد) یطراح

ن یمتناسب با ا دیبانصب شود  كم در خایفن مستقصورت د هه لوله بک ین (در صورتیر سطح زمینصب در ز •

 . ت شود)یو ساخته شده باشد و الزامات و مقررات مربوط به نصب آن رعا یطراح ياربرک

                                                      
1 Above Ground 
2 Cinder 
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 PVCاز مقدار تحمل لوله   یشقابل تحمل ب يبا دما  لابکا یم یعبور س يبرا PVCه از لوله ک یدر صورت •

قابل تحمل لوله  يرد آن از دماکعمل يه دماکباشد  يد به نحویابل باکا یم یاز س يردارب هبهر ،ودش یاستفاده م

 . ندکتجاوز ن

آن  ياه هلبو  يارکزیبرش خورده تم ياه تاز ابزار مناسب استفاده شود و قسم دیبان نوع لوله یبرش ا يبرا •

 . شود اصالح

 يرات دماییاز تغ یآن بر اثر انبساط و انقباض ناش ییه جابجاکنصب شود  يد به نحویا باه هن نوع لولیا •

 . ر باشدیان پذکط نصب امیمح

ن دو یش طول لوله نصب شده بیا افزایاهش کمقدار  ، هط نصب لولیمح ییرات دماییه به علت تغک یدر صورت •

ا چند ی یک اتصال ،متر باشد یلیم 6ش از یخود ثابت شده است ب يه در جاکا اتصاالت لوله و مانند آن یجعبه 

 .است ير لوله ضروریواسط انبساط در مس

 
  PVCنمونه واسط انبساط لوله محافظ    - 13 -1 شکل

شده  یمعرف )12-1(تر در هر متر در جدول م یلیر دما برحسب مییدر اثر تغ PVCر طول لوله ییمقدار تغ •

 . است

  mm/mm/°C 5-10×6.084ب انبساط یبا ضر PVCمشخصه انبساط لوله محافظ   -  12 -1 جدول 

 تر در هر متر)م یلی(بر حسب م PVCر طول لوله محافظ ییتغ )سلسیوسر دما (بر حسب درجه ییتغ

5 30/0 
10 61/0 
15 91/0 
20 22/1 
25 52/1 
30 83/1 
35 13/2 
40 43/2 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  30 تاسی

ا محفظه و مانند آن ی یبه قوط PVCمحل ورود لوله  ،اه يق هادیدن به عایب رسیاز آس يرگی یشبه منظور پ •

ه کشده باشد  یطراح يا جعبه به نحوی یه قوطکا اتصال مناسب حفاظت شود مگر آنیست توسط بوشن یاب یم

 . ندک يریا جلوگه يق هادیدن به عایب رسیاز آس

و  یت الزامات فنید با روش مناسب و رعایا و مانند آن باه ها جعبیا ه هر لولیتمام اتصاالت لوله به سا •

 . شودا انجام ه هدستورالعمل نصب لول

 اربردکموارد منع   - 3 - 5 - 6 - 1

ت الزامات یه در مقررات مربوطه مجاز شمرده شده باشد و با رعاکنیقابل انفجار مگر ا ياه یطاستفاده در مح •

 . آن نصب شود

 . مشابه یل برقیگر وسایا و ده غارنده چراد هنوان نگع هاستفاده ب •

ن منظور ساخته شده یهم يه براکنیا قرار دارد مگر یکیزیه لوله در معرض صدمات فک ياستفاده در موارد •

 . باشد

ن منظور ساخته یهم يه براکنیر است مگر ات یشب سلسیوسدرجه  50ط از یمح يه دماک ياستفاده در موارد •

 . شده باشد

رستوران  ،مسجد ،تابخانهک ،موزه  ،نفرانسک  نسال ،نمایمانند س یعموم ياه فار در تصرکاستفاده به صورت رو •

 . و مانند آن

  1نیلن سنگیتا یمحافظ صلب از جنس پل ياه هلول  - 6 - 6 - 1

 یالزامات عموم  - 1 - 6 - 6 - 1

ساخته شده 11215-24و  11215-21 ران به شمارهیا یمل يهامطابق با استاندارد دیبان نوع لوله و لوازم مربوط به آن یا

 . ردین بخش مورد استفاده قرار بگیدر ا شده یت الزامات معرفیو با رعا

 . ودش یانتخاب م 155ثر کو حدا 16ن نوع لوله یز ایحداقل سا •

 ط نصبیاربرد و شراکموارد   - 2 - 6 - 6 - 1

 . قرار دارد یکیزیا در معرض صدمات فیه لوله در تماس مواد خورنده ک ییاه یطاستفاده در مح •

 . ودش یپر م یمعدنه که با پوک ییاه لنصب در مح •

 . ا بتنی كم در خایصورت دفن مستق هنصب ب •

                                                      
1 High Density Polyethylene 
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از مقدار تحمل لوله   یشقابل تحمل ب يبا دما  لابکا یم یعبور س ين برایسنگلن یتا یه از لوله پلک یدر صورت •

قابل تحمل لوله  يرد آن از دماکعمل يه دماکباشد  يد به نحویابل باکا یم یاز س يردارب هبهر ،ودش یاستفاده م

 . ندکتجاوز ن

آن  ياه هلبو  يارکزیبرش خورده تم ياه تاز ابزار مناسب استفاده شود و قسم دیبان نوع لوله یبرش ا يبرا •

 . شود اصالح

ا محفظه و مانند آن ی یمحل ورود لوله به قوط ،اه يق هادیدن به عایب رسیاز آس يرگی یشبه منظور پ •

ه کشده باشد  یطراح يا جعبه به نحوی یه قوطکا اتصال مناسب حفاظت شود مگر آنیست توسط بوشن یاب یم

 . ندک يریا جلوگه يق هادیدن به عایب رسیاز آس

و  یت الزامات فنید با روش مناسب و رعایا و مانند آن باه ها جعبیا ه هر لولیتمام اتصاالت لوله به سا •

 . ا انجام شوده هدستورالعمل نصب لول

 اربردکموارد منع   - 3 - 6 - 6 - 1

 . انیصورت نما هنصب ب •

 . نصب داخل ساختمان •

 . تر بتن احاطه شده باشد)م یسانت 5ه اطراف لوله توسط حداقل کنین (مگر ایسطح زم ينصب باال •

ت الزامات یه در مقررات مربوطه مجاز شمرده شده باشد و با رعاکنیقابل انفجار مگر ا ياه یطاستفاده در مح •

 . آن نصب شود

ن منظور ساخته یهم يه براکنیر است مگر ات یشب سلسیوسدرجه  50ط از یمح يه دماک ياستفاده در موارد •

 . شده باشد

 یخرطوم يرفلزیمحافظ غ ياه هلول  - 7 - 6 - 1

 یالزامات عموم  - 1 - 7 - 6 - 1

رخودسوز و مقاوم یو از نوع غ 11215-23 ران به شمارهیا یمطابق با استاندارد مل دیبان نوع لوله و لوازم مربوط به آن یا

 . ردین بخش مورد استفاده قرار بگیدر ا شده یت الزامات معرفیساخته شده و با رعا ییایمیدر برابر رطوبت و عوامل ش

 . ودش یانتخاب م 63ثر کو حدا 16ن نوع لوله یز ایحداقل سا •

 ط نصبیاربرد و شراکموارد   - 2 - 7 - 6 - 1

طبقه از سطح  3ثر کحدا ياه نف در ساختماکا یسقف  ،واریده شده داخل دیا پوشیان یصورت نما هنصب ب •

 . نیزم
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  32 تاسی

ن مشروط یزمطبقه از سطح  3ش از یب ياه نف ساختماکا یسقف  ،واریده شده داخل دیصورت پوش هنصب ب •

 . ده شده باشدیقه پوشیدق 15 یرقابل اشتعال با حداقل مقاومت حرارتیا غیه توسط مصالح قابل اشتعال کنیبر ا

ه تمام طبقات آن مجهز ک ییاه نف در ساختماکا یسقف  ،واریده شده داخل دیا پوشیان یصورت نما هنصب ب •

 . لر) باشدکنیق (اسپریحر يار اطفاکستم خودیبه س

ن منظور یا يقرار دارد و لوله مخصوصاً برا ییایمیه لوله در معرض عوامل خورنده و شک ییاه یطمح نصب در •

 . و ساخته شده است یطراح

ن یقه را تامیدق 15 یاذب بتواند حداقل مقاومت حرارتکه سقف کنیاذب مشروط بر اکسقف  ينصب در باال •

 . ندک

ار گرفته ک ا بهه یطن محیه اتصاالت مخصوص اکنیمرطوب داخل ساختمان مشروط بر ا ياه یطنصب در مح •

 . شود

از مقدار تحمل لوله   یشقابل تحمل ب يبا دما  لابکا یم یعبور س يبرا یخرطوم يرفلزیه از لوله غک یدر صورت •

قابل تحمل لوله  يرد آن از دماکعمل يه دماکباشد  يد به نحویابل باکا یم یاز س يردارب هبهر ،ودش یاستفاده م

 . ندکتجاوز ن

ا محفظه و مانند آن ی یمحل ورود لوله به قوط ،اه يق هادیدن به عایب رسیاز آس يرگی یشبه منظور پ •

ه کشده باشد  یطراح يا جعبه به نحوی یه قوطکا اتصال مناسب حفاظت شود مگر آنیست توسط بوشن یاب یم

 . ندک يریا جلوگه يق هادیدن به عایب رسیاز آس

و  یت الزامات فنید با روش مناسب و رعایا و مانند آن باه ها جعبیا ه هر لولیتمام اتصاالت لوله به سا •

 . ا انجام شوده هدستورالعمل نصب لول

 اربردکموارد منع   - 3 - 7 - 6 - 1

ت الزامات یه در مقررات مربوطه مجاز شمرده شده باشد و با رعاکنیقابل انفجار مگر ا ياه یطاستفاده در مح •

 . آن نصب شود

 . مشابه یل برقیگر وسایا و ده غارنده چراد هنوان نگع هاستفاده ب •

 ك. م در خایصورت دفن مستق هنصب ب •

ن منظور ساخته یهم يه براکنیر است مگر ات یشب سلسیوسدرجه  50ط از یمح يه دماک ياستفاده در موارد •

 . شده باشد

 ین منظور طراحیا يه براکنیدارد مگر ا د قراریم نور خورشیه لوله در معرض تابش مستقک یطینصب در مح •

 . و ساخته شده باشد

 . ردیقرار بگ یکیزیب فین است در معرض آسکه ممک ییاه یطنصب در مح •
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رستوران و مانند آن مگر  ،مسجد ،تابخانهک ،موزه  ،نفرانسک  نسال ،نمایمانند س یعموم ياه فاستفاده در تصر •

ر شده مطابق با مقررات مربوطه کر بتن احاطه شده باشد و تصرف ذتم یسانت 5ه اطراف لوله توسط حداقل کنیا

 . ق نداشته باشدیالزام به مقاومت در برابر حر

 کت و ترانکدا ياه هاربرد سامانکالزامات و موارد   - 7 - 1

 یالزامات عموم  - 1 - 7 - 1

ت یو با رعاساخته شده  15559 ران به شمارهیا یمختلف استاندارد مل ياه شمطابق با بخ دیبا کت و ترانکدا ياه هسامان

 . ردین بخش مورد استفاده قرار بگیدر ا شده یالزامات معرف

 ط انتخاب و نصبیشرا  - 2 - 7 - 1

ا و ه لابک ،ارد یقعا ياه ينسبت به هاد ،ازیه در صورت نکو ساخته شود  یطراح يد طوریبا کت و ترانکدا •

ن یا ،ازیدر صورت ن. ندکرا فراهم  يقابل اعتماد یکیانکحفاظت م ،محتمل درون خود یکیترکزات الیر تجهیسا

 . ندکز فراهم یرا ن یافک یکیترکد حفاظت الیستم بایس

نصب  ،حمل و نقل ،انبارش يشده برا يندب هطبق يه تحت حداقل دماک یاحتمال ياه شد تنیستم بایس ياجزا •

 . ندکوندد را تحمل پی یبه وقوع م )4-1(جدول يریارگکنصب و به  ي،ردارب هبهر ينه دما برایشیو ب يردارب هو بهر

جفت  یکیترکزات الیر تجهیا سایا و/ه لنصب شده و با ماژو یه وقتکشود  یطراح يد طوریبا کت و ترانکدا •

 . ا قابل دسترس نباشده نار آد قبر ياه تقسم ي،در استفاده عاد ،وندش یم

در  ،شیو فرسا یکیترکل اثرات الیه دلن است بکه ممکستم یس یتیامپوزک يستم و اجزایس يرفلزیغ ياجزا •

ننده آتش باشند و کد شروع ینبا ،ستم شوندیس یمنیه موجب اختالل در اکرند یقرار بگ ير عادیمعرض حرارت غ

 . ت داشته باشندکد به طور فعال در آتش مشارین نبایهمچن

 . ب برساندیا آسه لابکا یار د یقعا ياه يد به هادینبا اي ها لبیچ سطح یه •

 یبیا آسه لابکا یار د یقعا ياه يه به هادکم شوند کمح يد طوریگر بایننده دکم کر قطعات محیا سایا ه یچپ •

 . نندکوارد ن

ه مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شده است و احتمال ک کت و ترانکقابل دسترس دا يرسانا ياه تقسم •

نان به یاتصال قابل اطم يبرا یداتیتمه يد دارایبا ،وجود دارد یقیب عایا در صورت بروز عه نار شدن آد قبر

 . ن باشندیزم

 . توسط سازنده اظهار شود ستیبا یننده مک لیتانسپ مه يندب مه يبرا کتران ایت کان استفاده از داکام •
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  34 تاسی

قطعات  ،اه بجعبه انشعا ،اه یمد مجهز به جعبه تقسیبا ،ارکا رویار و کتو یکی،ا پالستی يا اعم از فلزه گنکیتران •

 . مناسب و مخصوص به خود باشند ياه ها و چهارراهه هاهر ه) و سیو خارج یو انواع زانوها (داخل ییو انتها یاتصال

 انیجرسات یتاس ياه یشک یمس ،مربوط به قدرت ياه یشک یمعالوه بر س ها  نآه از داخل ک ییاه گنکیتران •

د در یبا یین جدایمجهز باشند و ا یشک یمننده دو نوع سکواره جداید یکد حداقل به یبا ،ندک یز عبور میف نیضع

 . بماند یره برقرار باقیا وغه بجعبه انشعا ،اه یمجعبه تقس ،ریسراسر مس

 ،ستم مجرایبدنه مجهز باشند و در سراسر س یکیترکال یوستگیمخصوص پ ياه یچد به پیبا يفلز ياه گنکیتران •

 . مربوط همبند گردند يتابلو یحفاظت يبه هاد یگر متصل و همگیدیکامل به کا به طور ه هبدن

 . ش داده شده استینما )14-1(ل کت مطابق با شکدا ياه مستیو س کتران ياه مستیس ياربرک •

 
  تکو دا کتران ياه هاربرد سامانکانواع و    - 14 -1 شکل
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 )14-1(ل کابل نشان داده شده در شکت کابل و داک کتران ياه هانواع سامان  -  13 -1 جدول 

 نحوه نصب يبرا نوع )14-1( لکش ياه هشمار

درون 
 رهیدا

 اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد ابلک کسامانه تران 15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،7 ،1
 ينصب رو ،وار و سقفیار دکرو
 ،ا قائمی یصورت افق وارها بهید

 ز سقفیآو

 ابلک کسامانه تران 5
 ،اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد

 ،زهایپر ،دهایلکا (ه لماژو
 ره)یقدرت و غ يدهایلک

 ينصب رو ،وار و سقفیار دکرو
 ا قائمی یصورت افق وارها بهید

 اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد ابلک کسامانه تران 9 ،3
نصب  ،وار و سقفیطح دس مه

ا ی یصورت افق وارها بهیدرون د
 قائم

 ابلک کسامانه تران نشان داده نشده
 ،اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد

 ،زهایپر ،دهایلکا (ه لماژو
 ره)یقدرت و غ يدهایلک

نصب  ،وار و سقفیطح دس مه
ا ی یصورت افق وارها بهیدرون د

 قائم

 وار و سقفیار دکرو اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد يزیابل قرنک کسامانه تران 6

 يزیابل قرنک کسامانه تران نشان داده نشده
 ،اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد

 ،زهایپر ،دهایلکا (ه لماژو
 ره)یقدرت و غ يدهایلک

 وار و سقفیار دکرو

 اه لابک ،دار قیعا ياه يهاد ابلکت کسامانه دا 10 ،8 ،2
 ينصب رو ،وار و سقفیار دکرو
 ،ا قائمی یصورت افق وارها بهید

 ز سقفیآو

 اه لابک ،دار قیعا ياه يهاد ابلکت کسامانه دا 4
 ،وار و سقفیه شده درون دیتعب

ا ی یصورت افق بهوارها یدرون د
 قائم

درون 
 مربع

 فکطح س مه اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد ابلک کسامانه تران 1

 فکار کرو اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد ابلک کسامانه تران 6 ،4

 اذبکف ک اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد ابلک کسامانه تران 5

 فکطح س مه اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد ابلکت کسامانه دا 2

 فکه شده درون یتعب اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد ابلکت کسامانه دا 3

 فکطح س مه 2یل برقیوسا 1زیواحد پر 7

 فکار کرو یل برقیوسا زیواحد پر 8

درون 
 مثلث

 زیستون پر 1
 ،اه لابک ،ارد یقعا ياه يهاد

 ،زهایپر ،دهایلکا (ه لماژو
 ره)یقدرت و غ يدهایلک

 فکن سقف و یب

                                                      
1  Service Unit 
2 Apparatus 



 
 

 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  36 تاسی

 تیانتخاب ظرف  - 8 - 1

 اه هت لولیانتخاب ظرف  - 1 - 8 - 1

ر یاز مقادد یا دارد و نباه يهاد لهیوس به درصد سطح مقطع اشغال شده از لوله به یا در هر لوله بستگه يتعداد مجاز هاد

 . کندتجاوز  ن بخشیشده در ا یمعرف

و  یشک یمه سکانجام شود  اي هبه گون ،موجود در آن ياه ملوله و تعداد خ ید با توجه به قطر داخلیا باه هانتخاب اندازه لول

 . آن وارد نشود يق بندیو عاها  ابلکو ها  میبه س یبیصدمه و آسهیچ  گرفته و صورت یبه آسان یشک لابک

ا و ه لابکا یا ه یمشش سکبا توجه به طول نرمال  ی،شک یمس يط عادیبر اساس شرا ن بخشیشده در ا یر معرفیمقاد

ا ه لابکا و ه یمد اندازه لوله و تعداد سیبا سایر موارده در کاست  یهیبد. مجاز درنظر گرفته شده است ياه متعداد خ

 . انتخاب شودا ه هننده لولکد یه شده توسط تولیمعتبر ارا ياه لت دستورالعمیو با رعاار کط یمتناسب با شرا

 متر 3م تا یر مستقیز لوله محافظ در مسیانتخاب سا  - 1 - 1 - 8 - 1

ب یداخل لوله براساس ضر يثر تعداد هادکمتر) با توجه به حدا 3وتاه (تا کم و یمستق يرهایمحافظ در مسز لوله یسا

 . ودش یانتخاب م )15-1(ه شده در جدول یب لوله ارایو ضر )14-1( ه شده در جدولیارا يهاد

محاسبه و عدد به دست آمده با  )14-1( مورد نظر با استفاده از جدول ياه يب هادیحاصل جمع ضر ،ن منظوریا يبرا

ا ی يب مساویضر يدارا دیباز لوله انتخاب شده یحداقل سا. ودش یسه میمقا )15-1(ب لوله درج شده در جدول یضرا

 . ا باشده يب هادیر از مجموع ضرت گبزر

 وتاهک يرهایاستفاده درون لوله در مس يبرا يب هادیضر  -  14 -1 جدول 

 يب هادیضر ترمربع)م یلی(م يسطح مقطع هاد ينوع هاد

 یمفتول

1 22 

5/1 27 

5/2 39 

 افشان

5/1 31 

5/2 43 

4 58 

6 88 

10 146 

16 202 

25 385 
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 وتاهک يرهایاستفاده در مس يب لوله برایضر  -  15 -1 جدول 

 ب لولهیضر تر)م یلیلوله (م یقطر نام

16 290 

20 460 

25 800 

32 1400 

38 1900 

50 3500 

63 5600 

 متر 3ش از یر بیلوله محافظ در مسز یانتخاب سا  - 2 - 1 - 8 - 1

ثر تعداد کا چند خم با توجه به حدای یک يدارا يرهایا مسیمتر و  3ش از یم بیمستق يرهایز لوله محافظ در مسیسا

انتخاب  )17-1(ه شده در جدول یب لوله ارایو ضر )16-1(ه شده در جدول یارا يب هادیداخل لوله براساس ضر يهاد

 . ودش یم

محاسبه و عدد به دست آمده با ) 16-1(مورد نظر با استفاده از جدول  ياه يب هادیحاصل جمع ضر ،منظورن یا يبرا

ا ی يب مساویضر يدارا دیباز لوله انتخاب شده یحداقل سا. ودش یسه میمقا) 17-1(ب لوله درج شده در جدول یضرا

 . ا باشده يب هادیر از مجموع ضرت گبزر

 خم يا دارایبلند و  يرهایاستفاده درون لوله در مس يبرا يب هادیضر  -  16 -1 جدول 

 يب هادیضر ترمربع)م یلی(م يسطح مقطع هاد ينوع هاد

 افشان ای یمفتول

1 16 

5/1 22 

5/2 30 

4 43 

6 58 

10 105 

16 145 

25 217 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  38 تاسی

 خم يا دارایبلند  يرهایاستفاده در مس يب لوله برایضر  -  17 -1 جدول 

طول  (mm) قطر لوله محافظ 
ر یمس

 لوله
(m) 

32 25 20 16 32 25 20 16 32 25 20 16 32 25 20 16 32 25 20 16 

 میر مستقیمس خم یک دو خم سه خم چهار خم

692 388 213 130 818 463 256 158 900 514 286 177 947 543 303 188 

 15و  14مطابق با جداول 

1 
600 333 182 111 750 422 233 143 857 487 270 167 923 528 294 182 5/1 
529 292 159 97 692 388 213 130 818 463 256 158 900 514 286 177 2 
474 260 141 86 643 358 196 120 783 442 244 150 878 500 278 171 5/2 
    600 333 182 111 750 422 233 143 857 487 270 167 3 
    563 311 169 103 720 404 222 136 837 475 263 162 911 521 290 179 5/3 
    529 292 159 97 692 388 213 130 818 463 256 158 900 514 286 177 4 
    500 275 149 91 667 373 204 125 800 452 250 154 889 507 282 174 5/4 
    474 260 141 86 643 358 196 120 783 442 244 150 878 500 278 171 5 
        600 333 182 111 750 422 233 143 857 487 270 167 6 
        563 311 169 103 720 404 222 136 837 475 263 162 7 
        529 292 159 97 692 388 213 130 818 463 256 158 8 
        500 275 149 91 667 373 204 125 800 452 250 154 9 
        474 260 141 86 643 358 196 120 783 442 244 150 10 

 فیان ضعیجر ياه يز لوله محافظ هادیانتخاب سا  - 3 - 1 - 8 - 1

ق و یبدون عا ،دار قیعا يفوالد ياه هآن) در لول مانند زنگ و ،ف (تلفنیان ضعیجر ياه يثر تعداد مجاز هادکحدا

 . باشد )18-1(د مطابق با جدول یا باه هلول یا و قطر داخله يا قطر هادیسخت برحسب سطح مقطع و  یکیپالست

 دار، بدون عایق و پالستیکی سخت فوالدي عایقهاي  هاي جریان ضعیف درلوله ثر تعداد مجاز هاديکحدا  -  18 -1 جدول 
ا یق یبدون عا يفوالد

 ا یسخت  یکیپالست
 دار  یقعا يفوالد
 متر  یلیم 16

ا یق یبدون عا يفوالد
 ایسخت  یکیپالست

 ارد یقعا يفوالد 
 متر  یلیم 20

ا ی قیبدون عا يفوالد
ا یسخت  یکیپالست

 دار  یقعا يفوالد
 متر  یلیم 25

ا ی قیبدون عا يفوالد
ا یسخت  یکیپالست

 دار  یقعا يفوالد
 متر  یلیم 32 

ا یق یبدون عا يفوالد
 ایسخت  یکیپالست

 دار  یقعا يفوالد 
 متر  یلیم 40 

ا یق یبدون عا يفوالد
ا یسخت  یکیپالست

 دار  یقعا يفوالد
 متر  یلیم 50 

mm)6/0  8/0تا  (10تا  8 mm)6/0  14تا  12 )8/0تا mm   8/0×20 mm   8/0×26 mm   8/0×34 mm   8/0×48 

- 
2mm5/1×2 

mm6/0×3 

2mm5/1×2 
mm6/0×6 

2mm5/1×2 
mm8/0×14 

2mm5/1×2 
mm6/0×30 

2mm5/1×2 
mm6/0×42 

- 
2mm5/2×2 

mm  6/0×2 

2mm5/2×2 
mm6/0×3 

2mm5/2×2 
mm6/0×9 

2mm5/1×2 
mm6/0×26 

2mm5/2×2 
mm6/0×36 

  . ز مجاز استین نیم زمیس یکدن یشک ،از موارد مندرج در جدول فوق یکدر هر -يادآوری

 کت ترانیانتخاب ظرف  - 2 - 8 - 1

ب یو ضر) 19-1(ه شده در جدول یارا يب هادیبراساس ضر کداخل تران يثر تعداد هادکبا توجه به حدا کز ترانیسا

 . ودش یانتخاب م) 20-1(ه شده در جدول یارا کتران

محاسبه و عدد به دست آمده با ) 19-1(مورد نظر با استفاده از جدول  ياه يب هادیحاصل جمع ضر ،ن منظوریا يبرا

ا ی يب مساویضر يدارا دیباانتخاب شده  کز ترانیحداقل سا. ودش یسه میمقا) 20-1(درج شده در جدول  کب ترانیضرا

 . ا باشده يب هادیر از مجموع ضرت گبزر
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 کاستفاده درون تران يبرا يب هادیضر  -  19 -1 جدول 

 يب هادیضر ترمربع)م یلی(م يسطح مقطع هاد ينوع هاد

 یمفتول
5/1 0/8 
5/2 9/11 

 افشان

5/1 6/8 
5/2 6/12 

4 6/16 
6 2/21 

10 3/35 
16 8/47 
25 9/73 

 

 کب ترانیضر  -  20 -1 جدول 

 کابعاد تران بیضر
 mm) × (mm  

 کابعاد تران بیضر
 mm) × (mm  

8572 100 × 200 767 38 × 50 
13001 150 × 200 1037 50 × 50 
17429 200 × 200 738 25 × 75 
3474 38 × 225 1146 38 × 75 
4671 50 × 225 1555 50 × 75 
7167 75 × 225 2371 75 × 75 
9662 100 × 225 993 25 × 100 

14652 150 × 225 1542 38 × 100 
19643 200 × 225 2091 50 × 100 
22138 225 × 225 3189 75 × 100 
4648 38 × 300 4252 100 × 100 
6251 50 × 300 2999 38 × 150 
9590 75 × 300 3091 50 × 150 
12929 100 × 300 4743 75 × 150 
19607 150 × 300 6394 100 × 150 
26285 200 × 300 9697 150 × 150 
29624 225 × 300 3082 38 × 200 
39428 300 × 300 4115 50 × 200 

- 6359 75 × 200 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  40 تاسی

 برق ياه هنصب لول ياه شاصول و رو  - 9 - 1

 برق ياه هو لول ينصب مجار یعموم يارهایمع  - 1 - 9 - 1

 يا مجاریمخصوص برق  ياه هد در داخل لولیبا ،ارکا تویار کاعم از رو ،اه نساختما یداخل ياه یشک یمس یتمام •

 . ن فصل اجرا شودیشده در ا یمعرف یطیط محیا) و متناسب با شراه گنکیار (مانند ترانکن یژه ایو

 . برق ممنوع است ياربردهاکا در ه نل قابل اشتعال بودن آید به دلیمآ یپلهاي  استفاده از انواع لوله •

 ،ز ختم شوندید و پریلکا جعبه یم یبرق مربوطه شروع و به جعبه تقس يد از تابلویبرق با ياه يذارگ هلول یتمام •

 . ستیختم لوله مجاز ن يبرا یا استفاده از سر چپقیلوله به طور آزاد و  ذاردن سرگ یباق

ل و متعلقات استاندارد و مخصوص ید از وسایره بایا و غه هراه ا چهاریسه  ،زانوها ،اه مخ ،اه بانشعا ياجرا يبرا •

 . ا مجرا استفاده شودیآن لوله 

 ياه مطول لوله و تعداد خ ،ها  نآقطر  ،اه یمحتساب تعداد سبا ا ها  نآ ید با توجه به قطر داخلیباها  لوله ي اندازه •

ر بوده و در یان پذکش از حد امیب يرویبدون مصرف ن یشک میه انجام سکانتخاب شود  يموجود در آن به نحو

 . نشودجاد یا یا پارگی یدگییا ساه یمس يق بندیعا

طول ز باشد یر لوله شامل چند خم نیاگر مس. ندکمتر تجاوز  25د از ینبا ین نقاط دسترسیم بیطول لوله مستق •

 .ندکمتر تجاوز  15د از ینبالوله 

درجه)  360درجه (مجموع  90خم  4ش از ید بینبا ،مین دو جعبه تقسیب يذارگ هدر طول هر قسمت از لول •

 . مناسب استفاده شوددر محل  یششکد از جعبه یصورت با نیر ایدر غ. وجود داشته باشد

ز به یا پریم یم به جعبه تقسیگر (جعبه تقسینقطه اتصال تا نقطه اتصال د یکد از یا باه هو لول يمجار یتمام •

 . ابدیوسته امتداد یصورت پ ز و مانند آن) بهیپر

 یا عمود با خط الراس دیوارها و سقف، به صورت منظم نصب شود. يد موازیار باکا تویار و کرو ياه هتمام لول •

 . سان باشدیکا ه هبوده و شعاع خمش لول يد مساویگر بایدیکا از ه هفواصل لول •

 . ستیوارها مجاز نیمورب در د یشک هوارها مجاز است اما لولیدر د يو عمود یافق یشک هلول •

 نایجر ياه مستیر سیو ساوتر یامپکه کشب ،قیاعالم حرسیستم  ،فیعض  رفشا ياه هود رنگ لولش یه میتوص •

 . متفاوت باشد ،رت تراح ییجهت شناساف یعض 

ند ک میبرق از درز انبساط ساختمان عبور  ياه هه لولک يدن به لوله در مواردیب رسیاز آس يریبه منظور جلوگ •

د ییبا استفاده از اتصاالت مجاز مورد تا دیبااتصال لوله . ردکاستفاده (قابل انعطاف)  یخرطوم ياه هد از لولیبا

 .ا انجام شوده هسازنده لول
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 قطعه واسط قابل انعطافنمونه    - 15 -1 شکل

در برابر نفوذ  يق موثرید به طریشوند با میا به ساختمان وارد یه از ساختمان خارج و ک ییاه هلول يدهانه ورود •

 . عات مسدود شودیآب و ما

ق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا یان نصب به طرید در جریمانند آن با وها  جعبه و يا و مجاره هلولتمام  •

 .شود يریمشابه به داخل آن جلوگ یو مواد خارج یورود مصالح ساختماناز 

 
  نمونه قطعه مسدود کننده لوله محافظ   - 16 -1 شکل

 . ت شودیبه داخل آن هدا يذارگ هان لولیا پس از پاه لابکا ها ی میباشد و س ید در هنگام نصب خالیا باه هلول •

 10د یگاز و امثال آن با ،بخار ،ل آبیار از قبکتو یساتیتاس ياه هر لولیبرق و سا ياه هن لولیحداقل فاصله ب •

 . تر استم یسانت 5ار از لوله گاز کرو یشک یمحداقل فاصله س. تر باشدم یسانت

جعبه متناسب با  یکد یز و مانند آن بایپر ،دیلک ،ار در هر نقطه اتصال چراغکا تویار و کرو يذارگ هر لولیدر مس •

 . اربرد نصب شودکمورد 

 . ستیمجاز ن ،رییجعبه در محل تغ یه نوعی) بدون تعبیکیبه پالست يلوله (مانند فوالدر نوع ییتغ •

ا بوشن متناسب با نوع یو ش لد با مهره قفیبا ،ششکمخصوص  يفلز ياه یماتصال و جعبه تقس ياه هجعب •

به داخل جعبه وارد  یافکسر لوله به قدر ياه هه رزوکد یبه عمل آ یافکبه لوله متصل شوند و دقت  يذارگ هلول

م با جعبه مربوط وجود کمح یکیترکن اتصال الیا مهره قفل شونده و تامینصب بوشن  يگردند تا فاصلۀ الزم برا

 . داشته باشد

له بوشن محافظت شود یوس ا بهیمتصل شود و  یو به قوطش له الزم است لوله توسط مهره قفک يدر موارد •

 . یستمدور مجاز ن ياه یاستفاده از قوط

د به یبا ،مربوط يذارگ هار و لوازم لولد هزر ياه لابک ،تابلوها ،ششکم و یتقس ياه هجعب ي،محافظ فلز ياه هلول •

 . ن اتصال داده شوندیستم زمیس

ه اتصال کانجام شود  يد به نحویر لوازم مربوط بایا وساه هاتصاالت اعم از لوله و جعبتمام  ،يفلز يذارگ هدر لول •

 . ردیتحقق پذ یکیترکموثر ال
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 ی،ق مقتضید به طریبا ،شود میا و مانند آن ختم ه تنیابک ،تابلوها ،ششکا یم و یتقسهاي  ه به جعبهک ییاه هلول •

 . ن باشدکمم يردارب هدر موقع بهر ها  نآ یابیه ردکشود  يذارگ منا

 ای یشکوارید قبل از دیبا ،ندک یشن عبور میر پارتیا از زیو  یف بتنکا یوار یر دیبرق از ز ياه هه لولک يدر موارد •

و نصب  ینیش بیپ یمانیا سی ،فلزياز نوع حفاظت کننده  ياه هلول ی،بر حسب محل عبور لوله اصل يزری نبت

 .شود

در برابر نفوذ آب و گاز و مانند آن  ی،د به نحو مقتضیند باک یعبور م یوار خارجیر دیه از زک ییاه هلول يورود •

د از غالف یآب و گاز و امثال آن تقاطع داشته باشد با ياه ها لولیه لوله برق با جاده ک یدر صورت. مسدود شود

 . استفاده شود یافکام کق با استحیا عای يمحافظ فلز

 برق مجاور خود ياه هبه لول ییاکو اتشده وارها نصب ید يمستقل رو کامالًد به طور یبا یکی،ترکلوازم التمام  •

 . نداشته باشد

ندن . کمحل الزم در نظرگرفته شود يد هنگام قالب بندیبرق با ياه هنصب و عبور لول يبرا یبتن يوارهایدر د •

 . ستیمجاز ن ي،زیپس از اتمام بتن ر ی،ف بتنکا سقف و ی ،وارهاین گونه دیا يار رویش

به طور  ها  نآ ینشده و قطر داخل یا زخمه هه لولکانجام شود  اي هد به گونیبا ،درصورت لزوم ،اه هردن لولکخم  •

با  ياه هلول ياما برا ،ردکاستفاده ن لوله کفنر خم توان از  یتر مم یلیم 25تا قطر  ياه هلول يبرا. ابدیاهش نکموثر 

 .ن استفاده شودک من خید از ماشیمتر با میلی 25از  تر شیقطر ب

 
  کن مکانیکی کن لوله و دستگاه لوله خم فنر خم   - 17 -1 شکل

ق یدن به عایه مانع صدمه رسکباشد  يد به نحویبا ،ودش یارگاه خم مکه درک ییاه هلول يانحنا یشعاع داخل •

برابر قطر لوله  8تر از  مکبا رعایت دستورالعمل سازنده لوله، ود شعاع خمش لوله ش یه میتوص. ابل شودکا یم یس

 .تر باشد مکبرابر قطر لوله  5/2از  یطیچ شراید تحت هینباشد و نبا
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 ارکتو يذارگ هلول  - 2 - 9 - 1

ات گچ و یعمل يد پس از اجرایبا ،برق ياه هنصب لول يجاد سوراخ برایو ا يا جاسازیو  یارزنیش ي،آجر يوارهایدر د

ن یوار برداشته نشود و همچنیش از نصف ضخامت دیه بکباشد  يد به نحویارها باین گونه شیعمق ا. انجام شود كخا

 . ردیقرار گ واریر سطح تمام شده دیتر زم یلیم 15حداقل  ،لوله یسطح خارج

. شه مخصوص اجرا شودیبه آن با ت یان دسترسکارزن و صرفاً در صورت عدم امیارها با دستگاه شین شیود اش یه میتوص

 . ستیح نیصح ،ش از حد لزومیار بیردن شکض یمورد نظر باشد و عر ياه هلول يد متناسب با مجموع پهنایار بایعرض ش

ا با سطح تمام شده ه نآ یه لبه خارجکنصب شوند  اي هد به گونیزها بایپر دها ویلک ،ششک ،میتقس ياه هجعب یتمام

هاي خارجی  لبه ،ردگی یوار قرار میتر از سطح د نییا پاه هونه جعبگ ینه اک يدر موارد. طح و تراز باشدس مهکامالً وار ید

 . راز شودت موار هیبا سطح د 1میقابل تنظ ياه هله حلقیوس د بهیباجعبه 

ن فاصله یرت هوتاکان از کده و تا حد امیامتناع گرد یاضاف ياه مچ وخیه از پکنصب شود  یقید به طریار باکتو ياه هلول

 . استفاده شود

ن فصل انجام یشده در ا انیت الزامات بیو رعا يرفلزیا غی يمحافظ فلز يها تواند با استفاده از لوله یف مکنصب لوله در 

 شود.

ب بنا قابل یبدون تخر ها  نآدرون  ياه لابکا و ه یمه سکنصب شود  اي هد به گونیبا ،امثال آنشش و کم و یتقس ياه هجعب

 . باشد یدسترس

ش و یآزما ی،د پس از بازرسیباشود  یار نصب مکر یه در زک یسات برقیر تاسیا و ساه نا و لوازم مربوط به آه هتمام لول

ا اختالل یر و یتاخباعث ه کو اجرا شود  يزری هبرنام يد به نحویبا ن امریاست ا یهیبد. ده شودیب مهندس ناظر پوشیتصو

 . نشود یساختمان ياه یتر فعالیدر انجام سا

 ارکرو يذارگ هلول  - 3 - 9 - 1

زانو و سه راه  ،بوشن ،مهره ،چیله پیوس بوده و به یچیاتصاالت بر حسب مورد از نوع پ یار تمامکرو يذارگ هستم لولیدرس

. آن نشود یا فرورفتگیو  یه سبب زدگکشود انجام  یله لوازمیوس د بهیا باه هردن لولک کممح. شود میگر متصل یدیکبه 

 . ردیذپ یت الزامات مربوطه صورت میها و رعا يعبور هاد يننده مجارکد یاتصال مطابق با دستورالعمل تول ياه شر رویسا

 . است) 21-1(دول شده در ج یر معرفیار مطابق با مقادکرو ياه هلول ياه تمحل و فاصله بس
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 محافظ ياه هن بست لولیثر فاصله بکحدا  -  21 -1 جدول 

 ) لوله محافظd( یقطر نام
 تر)م یلی(بر حسب م

 ا ( بر حسب متر)ه هن بست لولیثر فاصله بکحدا
 ریلوله محافظ خم پذ ق صلبیلوله محافظ عا صلب يمحافظ فلزلوله 
 ينصب عمود ینصب افق ينصب عمود ینصب افق ينصب عمود ینصب افق

16 ≤ d 75/0 0/1 75/0 1 3/0 5/0 
25 ≤ d < 16 75/1 0/2 5/1 75/1 4/0 6/0 
40 ≤ d < 25 0/2 25/2 75/1 0/2 6/0 8/0 

40 > d 25/2 5/2 0/2 0/2 8/0 1 
 

 . ارنده لوله محافظ استفاده شودد هعنوان نگ د بهینبا 1معلق ياه فارنده سقد هه نگکشب

گونه  این. م شودکا سقف محیوار یام مناسب دارد به دکه استحکله مشابه یا وسیچ یله رول پالگ و پیوس د بهیباها  بست

 .ندکدا نیا سقف تماس پیوار یحاً لوله با دیه ترجکباشد  ید از انواعیباها  بست

اي که ظاهر کار کامالً تمیز و  وسیله پیچ و مهره فلزي مناسب انجام شود، به گونه هاي روکار به دیوار باید به اتصال لوله

 مرتب باشد.

 
 چند نمونه بست لوله محافظ   - 18 -1 شکل

ا جنس سقف یود ش یوارها اغلب با آب شستشو میه دک ییاه یطمرطوب و مح ياه یطدر صورت نصب لوله محافظ در مح

وار فاصله یا دیتر با سقف م یلیم 6ه لوله حداقل کانتخاب شود  يد به نحویا باه تبس ،وار از نوع جاذب رطوبت استیا دی

 . داشته باشد

ه ک یصورت مخصوص فلز استفاده شود و در يفوالدهاي  چید از پیباشود    می نصب يسطح فلز يه لوله بر روک يدر موارد

ردن کم کخ به منظور محیاستفاده از م. ار رودک مخصوص چوب بههاي  چید پیباشود  می   سطح چوب نصب يلوله در رو

 . یستنره مجاز یا و غه غچرا ،میتقس ياه هجعب ،اه هلول

 ياه نبوش قابل انعطاف بافلزي  ياه هلول کمکد به یلرزش (مانند موتور) با يدارا ياه هبه دستگا يذارگ هاتصال لول

 . انجام شود ،تر باشدم یسانت 20ه حداقل طول آن ک ،مناسب
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 )کط خشی(مح يط عادیبا شرا ياه یطدر مح يذارگ هلول  - 4 - 9 - 1

هوا از رطوبت اشباع  رد ویگ نمیق صورت یا تعری ییاز هژال معموالاست و  يط دما و رطوبت عادیا شراه یطونه محگ یندر ا

 ک. خش یونکو مس يتجار ي،ادار يمانند فضاها ،ودش ینم

برق بوده و استفاده از انواع  يذارگ هلول یتابع مقررات عموم يذارگ هلول ياه مستیس يو اجرا یا طراحه یطن نوع محیدر ا

 . و قابل انعطاف و لوازم مربوط متناسب با مورد مصرف مجاز است يرفلزیغ ي،استاندارد فلز ياه هلول

 مرطوب و گرم ك،نمنا ياه یطدر مح يذارگ هلول  - 5 - 9 - 1

شود  یکیترکل الیح وسایار صحکن است مانع کو مانند آن مم ییایمیا آثار شی ییاز هژال ،وجود نم كنمنا ياه یطدر مح

 . رهیگلخانه و غ ،موتورخانه ،سردخانه ،آزاد يمانند فضا

ود مانند ش یبا آب تحت فشار شسته م معموال ،نظافت يا براه کفوارها وید ،من  دمرطوب عالوه بر وجو ياه یطدر مح

 . رهیو غ يات سازیلبن ياه هارخانک ی،شکاتو ياه هارگاک ،ارواشک ،انهخ يرختشو ،حمام

م کز حایو مرطوب ن كنمنا ياه یطط محیشرا معموالوجود دارد و  سلسیوسدرجه  35ش از یب يگرم دما ياه یطدرمح

 . رهیذوب فلز و غ ي،شه سازیش ي،ارخانجات فوالد سازک ،است مانند موتورخانه

ر خواهد یط زیگرم تابع شرا ياه یطن درمحیو مرطوب و همچن كنمنا ياه یطار درمحکا رویار کتو يذارگ هستم لولیس

 : بود

ه لوله کصلب انجام شود مگر آن یکیو لوله پالست يد فقط با استفاده از لوله فلزیبرق با یشک لابکو يذارگ هلول •

 . د شده باشدیتولژه آن یت الزامات ویا و با رعاه یطن محیاستفاده در ا يبرا

مورد استفاده  يذارگ هد مجهز به اتصاالت مخصوص مربوط به نوع لولیا باه یطن محیرفته در ا ارک زات بهیتجه •

ننده کل مصرف یوسا ،زهایپر ،دهایلک ،اه یمجعبه تقس ،اه غزات (چرایا و تجهه هباشد تا از نفوذ رطوبت به درون لول

 . شود يریره) جلوگیو غ

 : ر برخوردار باشدید از درجه حفاظت زیباها  طیونه محگ ینار رفته در اک زات بهیتجه لوازم و تمام •

 IP44آب با درجه حفاظت حداقل  مقاوم در برابر پاشیدند از نوع یزات بایلوازم و تجه ك،نمنا ياه یطدر مح •

 . باشد

 IP45با درجه حفاظت حداقل  مقاوم در برابر فوران آبد از نوع یزات بایلوازم و تجه ،مرطوب ياه یطمح در •

 . باشد

 . باشد یخوردگ و یدر برابر زنگ زدگ ،د از نوع حفاظت شدهیرفته با ارک زات بهیتجه لوازم و تمام •

 . پوشش ضد زنگ باشد يد دارایبا يفلز ياه هاز جمله لول ،ساتیار رفته در تاسک به يقطعات فلز •

صورت توکار در  هصورت روکار و/یا ب هالزامات مربوطه و بهاي محافظ در فضاي حمام باید با رعایت  نصب لوله •

 متر انجام شود. سانتی 6عمق حداقل 
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 ژهیو ياه یطدر مح يذارگ هلول  - 6 - 9 - 1

ر یا تاثیپرخطر بوده  یمنیاز نظر ا ي،ردکا عملیخاص  یطیط محیه به علت شراکژه یو ياه یطدر مح يذارگ هستم لولیس

. و اجرا شود یطراح یک،ژه مربوط به هر ید بر اساس مقررات ویبا ،لوازم دارد ل ویوسا ،زاتیار تجهکبر نحوه  ینامناسب

 : ر باشدین است شامل موارد زکا ممه یطل محین قبیا

) و CCU, ICU( ژهیوهاي  مراقبت ،مانیزا ،ون قلبیزاسیاتترک ،عمل ياه قاتامانند پرخطر  یدرمان ياه یطمح •

 . )"یسات برقیتاسهاي  ستمیس -یدرمان يبناها یطراح"با عنوان  287ه یجلد سوم نشرر.ك. مانند آن (

 ییاه لمانند مح ،ندکحادثه  جادیا واندت یباال م يو دما یکیترکقوس ال ،جاد جرقهیه اکپرخطر  ياه یطدر مح •

قابل اشتعال معلق در فضا و  ياه هرشت ی،مواد نفت ،ان برقیجر رساناي يبخارها ،قابل احتراق و انفجار يه گازهاک

استانداردهاي معتبر ملی و یا ا و ه يطبقه بند سبرق براسا ياه يذارگ هلول تمامد یبا ،مانند آن وجود دارد

 . شود انجام مرتبط المللی بین

 .وتریامپکز کو مرا يوتریامپک يها  کهسات مربوط به شبیمحل استقرار تاس ياه یطمح •

 ) IEC 60364-7-702المللی بین استانداردر.ك. (ها   هشنا و حوضچ ياستخرها •

 . ن شده استیژه تدویمقررات و ها  نآ يه براک ییاه یطر محیسا •

 یسات برقیو نصب تاس يذارگ هلول یهماهنگ  - 7 - 9 - 1

 یکیانکو م یساختمان ياه هد نقشیبا يارک هاز دوباراجتناب و  یجاد هماهنگیسات برق به منظور ایتاس يا مجریار کمانیپ

را به  یسات برقیو نصب تاس يذارگ هات مربوط به لولیب انجام عملیق قرار داده و ترتیو مطالعه دق یمورد بررساز قبل را 

 . ر آن نشودیتاخیا هنگ بوده و موجب تداخل و آ مه یساختمان ياه یتر فعالیه با ساک کندفراهم  ينحو

د به واحد نظارت گزارش و پس از یمراتب با ،ندکجاد یاا ه هدر نقش یراتییور تغکات مذیه عملک یاست در صورت یهیبد

 . د اجرا شودییتا

 اه مستیس کیکتف  - 8 - 9 - 1

  : شودا انجام ه کتمتفاوت در دا ياه يندب یما تقسیجداگانه و  ياه هد توسط لولیر بایز ياه مستیس

 یعموم ییروشنا ستمیس •

 ياضطرار ییروشنا ستمیس •

  یعموم يزهایبه پر یسانر   قستم بریس •

 ياضطرار يزهایبه پر یسانر قستم بریس •

 اه یلوک نبه ف یسانر قستم بریس •

 ون یزیتلو يزکمر ستم آنتنیس •
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 ستم تلفن یس •

 ستم فراخوان و احضار پرستاریس •

 نکستم دربازیس •

 ون مداربسته)یزی(تلو يریستم تصویس •

 و نشت گاز قیشف و اعالم حرکستم یس •

 یستم صوتیس •

 رهیآسانسور و غ ،ه مطبوعیتهو لیازقب یکیانکسات مینترل تاسکستم یس •

 اي هستم چند رسانیانه و سیه راکستم شبیس •

 يت انرژیریه مدکو شب هوشمند ياه نه ساختماکشب ،ت ساختمانیریمد ستمیس •

 یکچ یه ولتاژ هکباشد  يبه نحو دیباود ش یده میشکا ج یکصورت  ه بهکف یان ضعیجر ياه مستیس يمدارها -يادآوری

 14شده در فصل  یند و الزامات معرفکف مورد استفاده تجاوز نیفشار ضع ياه يهاد يندب یقعا یولتاژ اسما از ه ياز هاد

 . شودت یه رعاین نشریا

 یمیترس ياه هنشان  - 10 - 1

 . نشان داده شده است )22-1(برق درجدول  يذارگ هلول يبرا یکیترکال یمیم ترسیعال

  گذاري برق هاي ترسیمی الکتریکی براي لوله نشانه  -  22 -1 جدول 

 نشانه شرح

  گذاري توکار، درسقف، یا کف و یا دیوار مسیر لوله

  سقف، یا کف و یا دیوار گذاري روکار، روي مسیر لوله

  گذاري توکار، براي سیستم برق اضطراري مسیر لوله

                             گذاري توکار، براي سیستم تلفن مسیر لوله

  توکار، براي سیستم اینترکامگذاري  مسیر لوله

  گذاري توکار، براي سیستم احضار پرستار مسیر لوله

  گذاري توکار، براي سیستم آنتن مسیر لوله

 گذاري توکار، براي سیستم مادرساعت مسیر لوله

 
  گذاري توکار، براي سیستم اعالم و اطفاي حریق مسیر لوله

  

E 

T 

N 

A 

C 

F 

I 



 
 

 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  48 تاسی

 (ادامه)گذاري برق  هاي ترسیمی الکتریکی براي لوله نشانه -22-1جدول 
 نشانه شرح

  گذاري توکار، براي سیستم صوتی مسیر لوله

  گذاري توکار، براي سیستم موسیقی مسیر لوله

  اي  هاي رایانه گذاري توکار، براي سیستم انتقال داده مسیر لوله

  (تقسیم یا کشش)، یک راه، نوع روکارجعبه انتهایی 

  جعبه تقسیم یا جعبه کشش، دو راه، نوع روکار

                  جعبه تقسیم یا جعبه کشش، سه راه، نوع روکار

  جعبه تقسیم یا جعبه کشش، چهار راه، نوع روکار

  جعبه انتهایی (تقسیم یا کشش)، یک راه، نوع توکار

  جعبه کشش، دو راه، نوع توکارجعبه تقسیم یا 

                     جعبه تقسیم یا جعبه کشش،سه راه، نوع توکار

  جعبه تقسیم یا جعبه کشش، چهار راه، نوع توکار

    BMS                          BMSمسیر لوله کشی توکار، براي سیستم مدیریت ساختمان 
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 دامنه پوشش  - 1 - 2

اي قابل انعطاف و غیرقابل انعطاف و نیز بندهاي قابل ه لا و کابه ماین فصل مشخصات فنی و الزامات عمومی سی در

ولت  750/450ا تا و خود ه نیا الستیک که ولتاژهاي اسمی آ P.V.Cانعطاف با عایق و روکش (در صورت وجود) با پایه 

با هدف تامین ایمنی در تاسیسات الکتریکی و اجراي  شیک میاي استاندارد جهت سه شباشد و همچنین اصول کلی و رو

 . معرفی شده است، ر نباشدت ششده بی شی در تاسیساتی که ولتاژ نامی آن از مقادیر ذکرک مصحیح سی

با ولتاژ  دیلراک لینیو یش پلکو رو قیاي مسی یا آلومینیومی با عاه ياي فشار ضعیف با هاده لدر این فصل کاب نیهمچن

 يولتاژها يآن برا یجانب زاتیسترود شده و تجهکا قیقدرت با عا ياه لابکولت و  750/450با يمساو ایر ت کوچک یاسم

صورت نصب ثابت یا قابل انعطاف  ن است بهکمم اه لابک نیا. ) مورد بحث خواهند بود=kV 2/1Um( لوولتیک 1تا  یاسم

اي الکتریکی یا به ه ها به وسایل و دستگاه لا جهت اتصال کابه لا و مفصه لسرکاب، ا مانند کابلشوهاه نبه ملحقات آ. باشند

 . اشاره خواهد شد زین، اي دیگره لکاب

 . ه شده استیارا یومینیو آلوم یمس يبا هاد فیفشار ضع ياه کتباسدا یمشخصات فن تینها در

 و اصطالحاتف یتعار  - 2 - 2

 : و اصطالحات مورد استفاده در این فصل داراي تعاریف زیر خواهد بود اه هواژ

 يهاد  - 1 - 2 - 2

conductor 
اي ه لیرد و در حوزه کاربرد این فصل شامل مفتوگ یرسانا که به منظور عبور جریان الکتریکی مورد استفاده قرار م ماده

ده در سیم ش  اي منظم تابیدهه لیا مفتوفتول م  (افشان) در سیم قابل انعطاف و شامل تک1نازك از جنس مس نرم شده

 . استنعطاف ا لغیرقاب

 میس  - 2 - 2 - 2

wire 
 . شامل هادي است که توسط پوشش عایق احاطه شده باشد سیم

 ابلک  - 3 - 2 - 2

cable 
شده و مجموعه  يارک قیعا يواحد قیعا لهیوس به يه هر هادک يرشته) است به طور یک یا چند هادي (تک یا چند کابل

 . قرار گرفته باشد یدر داخل یک پوشش اضاف زیار ند قیعا ياه يهاد
                                                      
1 Annealed 
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  ابل)ک(رشته  ابلکهسته   - 4 - 2 - 2

cable core 
 . ودش یهسته نامیده م  یک، ار که درون کابل واقع شده باشدد قرشته هادي عای هر

 گرد يبا هادابل ک  - 5 - 2 - 2

circular cable 
 . آن مقطع گرد دارد يه هادک یابلک

 
 - 1-2شکل  گرد يابل با هادک 

 یقطاع يبا هادابل ک  - 6 - 2 - 2

sectoral cable 
 . است يتورکس ای یآن قطاع يل مقطع هادکه شک یابلک

 
 -2-2شکل یقطاع يابل با هادک 

 کلراید وینیل پلیزه یآم  - 7 - 2 - 2

polyvinyl chloride compound (PVC) 
کلراید یا یکی  وینیل ند که جزء اصلی آن پالستومرهاي پلیا هور مناسب انتخاب و با هم فرآوري شدط هاز مواد که ب ترکیبی

 . ودر یکلراید و برخی از پلیمرهاي آن به کار م وینیل اي شامل پلیه هاین واژه همچنین براي آمیز. استاز کوپلیمرهاي آن 
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 الستیکزه یآم  - 8 - 2 - 2

rubber compound 
اصلی به طوري که جزء ، وري و ولکانیزه شدهآ لعم، به نسبت مناسب ترکیب، صورت مناسب انتخاب موادي که به ترکیب

 . آن الستیک و/یا االستومر مصنوعی باشد

 لروپرنک یپلزه یآم  - 9 - 2 - 2

polychloroprene (PCP) compound 
ي با ا هلروپرن یا سایر االستومرهاي مصنوعی معادل بوده و آمیزک یي که االستومر آن از نوع پلا هولکانیزه شد  هآمیز

 . ندک یایجاد م PCPاي مشابه ه یویژگ

 وینیل استات-الستیکی اتیلنزه یآم  - 10 - 2 - 2

ethylene-vinyl acetate (EVA) compound 
اتیلن وینیل استات یا سایر االستومرهاي مصنوعی ، که االستومر آن ) هکراس لینک شد( يره ایوند زنجیبا ساختار پ آمیزه

 . ندک یایجاد م EVAي با ویژگی مشابه ا همعادل بوده و آمیز

 الستیکی اتیلن پروپیلنزه یآم  - 11 - 2 - 2

ethylene propylene (EP) compound 
اتیلن پروپیلن یا االستومر مصنوعی معادل بوده و ، که االستومر آن ) کراس لینک شده( يره ایوند زنجیبا ساختار پ آمیزه

 . ندک یایجاد م EPRاي مشابه ه یي با ویژگا هآمیز

 کلراید کراس لینک شده وینیل یپل  - 12 - 2 - 2

crosslinked polyvinyl chloride (XLPVC) 
صورت  ا بوده و داراي عوامل کراس لینک کننده کافی باشد که بهه نکلراید جزء اصلی آ وینیل از موادي که پلی ترکیبی

ه شده در مشخصات یالزامات ارا، به نسبت مناسب ترکیب و عمل آوري شده و پس از کراس لینک شدن، مناسب انتخاب

 . ازدس یمربوطه را برآورده م

  يحفاظ فلز  - 13 - 2 - 2

metallic screen 
و نوار(ها) ها  میاز س یبیکتر ای میس يل از تعدادکز متشکهم مر هیال ای 1یا بافت، شامل یک یا چند نوار دیبا يفلز حفاظ

 . باشد

                                                      
1 Braid 
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 غالف  - 14 - 2 - 2

sheath 
غالف به . فوالدي و آلومینیومی ساخته شود، سربی، مسی، PVC انواع در تواند  یجنس نیمه هادي یا فلزي بوده و م از

 یکیمکان يروهایکابل را در مقابل انواع ن قیعا واندت یو م ندک یاي کابل را احاطه مه منسبتاً محکمی رشته سی شکل

 . کند يریجلوگ بلاز نفوذ رطوبت به داخل کا نیمحافظت کرده و همچن

 زره  - 15 - 2 - 2

armour 
سانی احتمالی ر بابر آسیر در برت شتشکیل شده و به منظور استحکام بی یگرد یا تخت یا نوارهای ايه مرشته سی از

 . ودش یینی مب شدر کابل پی، رداريب هنیروهاي مکانیکی در هنگام نصب و بهر

 دینوارها با. باشد ومینیآلوم اژیآل ای ومینیآلوم، مس قلع اندود ایمس ، زهیاز جنس فوالد گالوان دیگرد با ایتخت  ياه یمس

سرد با  ایصورت نورد گرم  به دیبا يفوالد ينوارها. باشد ومینیآلوم اژیآل ای ومینیآلوم، زهیفوالد گالوان، از جنس فوالد

 . باشد يتجار تیفیک

 ای یمس ياه میس یافکاستفاده از تعداد ، باشد ییحداقل رسانا نیبه تام ازین يفوالد میزره س هیه در الک ییاه تحال در

 . زره مجاز است هیندود در الا عمس قل

 یمنیامر نه فقط از نظر ا نیا. دیآن به عمل آ یدر مورد احتمال خوردگ یدقت خاص دیبا، هنگام انتخاب جنس زره به

 . ودر یار مکبه  يعنوان حفاظ فلز ه زره بهک یهنگام ژهیبه و، است تیحائز اهم زین یکیترکال یمنیه از نظر اکبل یکیانکم

 یه ساختار خاصکباشد مگر آن یسیغناطم ریاز ماده غ دیود بار یار مکبه  (.a.c)ه که در شبکرشته  کت ياه لابک زره

 . شود  یم شنهادیپ یومینیاستفاده از زره آلوم اه لابک نیا يبرا. انتخاب شده باشد

 نندهکش جداکرو  - 16 - 2 - 2

separation sheath 
 ای PVCسترود شده از جنس عموما کش اکرو کیبا  دیبا، از دو جنس مختلف باشد یو زره فوقان نیریز يفلز هیال اگر

PE از هم جدا شوند . 

  یینهاش کرو  - 17 - 2 - 2

oversheath 
 نیبا توافق ب واندت یم یاست ول یکمعموال به رنگ مش اه لابکش کرو. باشد ییش نهاکرو کی يدارا دیبا اه لابک تمام

از  دیش باکرو. انتخاب شود يگریابل به رنگ دک ياربرکخاص  طیشرا يبسته به مناسب بودن آن برا، داریسازنده و خر
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لروپرن ک یشسان (مانند پلک باتیکاز جنس تر ایبدون هالوژن)  ای لنیات یپل، P.V.C(مانند  1گرمانرم بیکتر کیجنس 

 . ) باشد... و

. باشد يضرور ییایمیش ياه ین است استفاده از افزودنکود ممش یاربرد خاص استفاده مک يش براکه از روک یصورت در

 يمواد مضر برا يدارا دینبا اه یافزودن نیا. انهیمور لیاز قب يجوندگان موذ یخوردگش در برابر کمثال حفاظت رو يبرا

 . باشد ستیز طیمح ایانسان 

  یولتاژ اسم  - 18 - 2 - 2

rated voltage 
ولتاژ ، ودش یاي الکتریکی بر اساس آن انجام مه نولتاژي است که کابل براي آن طراحی شده و آزمو، ی کابلاسم ولتاژ

 . ودش یبرحسب ولت بیان م U0/U(Um)صورت  بهابل ک يشده برا یطراح

U0 ) مقدار موثرr.m.sاستار و زمین (پوشش فلزي کابل یا هر پوشش دیگر) د ق) ولتاژ بین هر هادي عای . 

U ) مقدار موثرr.m.sاسترشته   کاي ته لاز کاب یستمییا س يا هرشت فاز یک کابل چند  بین هر دو ) ولتاژ . 

Um  مناسب باشد، است که کابل براي کار با آن "باالترین ولتاژ سیستم"مقدار . 

ابل ک ای میه سکباشد  یستمیس یحداقل برابر با ولتاژ نام دیابل باک ای میس یولتاژ اسم، متناوب انیجر ستمیس کی در

 ستمیس کیدر . است یالزام Uو  U0 يهر دو مقدار ولتاژها يشرط برا نیا. ار در آن در نظر گرفته شده استک يبرا

 . ابل باشدک ای میس یبرابر ولتاژ اسم 5/1از  شیب دینبا ستمیس یولتاژ نام، میمستق انیجر

  یشک  یمستم سیس  - 19 - 2 - 2

wiring system 
ند و ا هنصب شد منیصورت ا هه بک ییاه تو قسم اه لابک ایا ه هنیش ایشده  قیعا ایلخت  ياه يل از هادکمتش يا همجموع

 . ندک  یا رو محصور مه هنیش ای اه لابکدر صورت لزوم 

 : عبارتند از یشک میس ياه مستیس انواع

  2)نگیک(تران یشک نهیش ياه مستیس •

 3ارد هنیش ياه لاناک ياه مستیس •

 4يلوله محافظ هاد ياه مستیس •

 5ابلکت کدا ياه مستیس •

 

                                                      
1 Thermoplastic 
2 Trunking Systems 
3 Powertrack Systems 
4 Conduit Systems 
5 Cable Ducting Systems 
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 1ابلک نهیش ياه مستیس •

 2ابلک ینیس ياه مستیس •

 3ابلکنردبان  ياه مستیس •

  ابلکان مجاز یجر  - 20 - 2 - 2

current-carrying capacities 
ق از یعا يه دماکنیمدت نامحدود از خود عبور دهد بدون ا يند برااتو یابل مک يهاده کاست  یانیثر شدت جرکحدا

 قیعا يثر دماکو حدا وسیسلسدرجه  70، (PVC)گرمانرم  قیعا يثر دماکحداند. کدا یش پیمقدار مجاز افزا

 . است وسیسلسدرجه  5EPR( ،90 کیالست ای XLPE4( نگیترموست

  طیمح يدما  - 21 - 2 - 2

ambient temperature 
 . نشده باشند يبارگذار یار تحت بررسد قیعا ياه يهاد ای اه لابکه ک یوقت، ابلکماده اطراف  ياست از دما عبارت

  تکستم باسدایس  - 22 - 2 - 2

busbar trunking systems (busways) BTS 
مورد استفاده در  يانواع بارهاتمام  يبرا یکیترکال ينترل انرژکو  عیتوز يبراه کساخته شده  پارچهکی مجموعه

رده و مواد کعبور  یا پوشش مشابهیا مجرا یت که از داخل داک ییها نهیآن، به فرم شو مشابه  ي، تجاریصنعت ياربردهاک

 ند. ک یم گاه هکیجاد تیگر جدا نگه داشته و ایدیکها را از  ، آنیقیعا

 ر باشد:یبه شرح ز یکیانکو م یکیترکاز اجزاء ال یاملکل از گستره کتواند متش یم BTS –يادآوری

 ها ا بدون آنی 6مجهز به قطعات انشعابت کباسدا يواحدها •

  11، رابط10هی، تغذ9، قابل انعطاف8، توسعه7فازها ییجابجا يواحدها •

  12انشعاب يواحدها •

 ا فرمان یارتباطات و/ ياضافه برا يها يهاد •

                                                      
1 Cable Trunking Systems 
2 Cable Tray Systems 
3 Cable Ladder Systems 
4 XLPE: Cross-Linked-Polyethylene 
5 EPR: Ethylene Propylene Rubber 
6 Tap off 
7 Phase Transposition Unit 
8 Expansion Unit 
9 Flexible Unit 
10 Feeder Unit 
11 Adapter Unit 
12 Tap-off Units 
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  تکواحد باسدا  - 23 - 2 - 2

busbar trunking unit - BTU 
ل نصب و اتصال به یو هر نوع وسا یها، محفظه خارج ق آنیها و عا دارنده امل است شامل باسبارها، نگهک BTSاز  يواحد

 ها. ا بدون آنیگر، همراه با قطعات انشعاب ید يواحدها

ا یراه  ، سهییم، زانویمختلف باشند مانند قطعات مستق یهندس يها لکش ين است داراکها مم BTU –يادآوری

 .چهارراهه

  تکف باسدایرد  - 24 - 2 - 2

busbar trunking run - BT run 
 ل دهند، به جز قطعات انشعابکیرا تش BTSاند تا  گر متصل شدهیدیکه به کها  BTUاز  يتعداد

 ق گرمانرم یعا  - 25 - 2 - 2

thermoplastic insulation 
مشخصه  يرر نرم شود و با سرد شدن در محدوده دماکتواند با حرارت دادن م یه مک کیپالستساخته شده از  قیعا

 . باشد ود شدنسترکاند یفرآرر توسط کل مکشر ییتغسفت شود و در حالت نرم شده، قادر به  کیپالست
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 استانداردها  - 3 - 2

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آن

ها و  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه  شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می

ها ارجاع داده شده  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنتجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. 

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

اي توزیع ه ها و شبکه نضعیف که براي نصب ثابت یا متحرك در تاسیسات برقی ساختما فشار ياه کتو باسدا  لکاب،میس

استاندارد ایران به شرح  یاستانداردهاي سازمان مل شیرایمطابق با جدیدترین و دیبا، وندر یکار میا تاسیسات خاص به 

 .ساخته و مورد آزمون قرار گیرند، طراحی یلمللا نیزیر یا مطابق با یکی از استانداردهاي شناخته شده و معتبر ب

 . اه یویژگ -کلراید مورد مصرف در سیم و کابل  وینیل پلی غالف، 5389به شماره ران یا یاستاندارد مل •

 راهنماي -ولت  750/450الکتریکی با ولتاژ اسمی تا حداکثر  ايه لکاب، 11219به شماره ران یا یاستاندارد مل •

 . تفادهاس

 نصب و انتخاب: 52-5قسمت  – فیفشار ضع یکیترکال ساتیتاس، 1937-5-52به شماره ران یا یاستاندارد مل •

 . یشک میس ياه مستیس - یکیترکال زاتیتجه

 . شده قیعا ياه لابک ياه يهاد، 3084به شماره  رانیا یاستاندارد مل •

 يآن برا یجانب زاتیسترود شده و تجهکا قیقدرت با عا ياه لابک، 3569-1به شماره ران یا یاستاندارد مل •

با ولتاژ  ياه لابک: 1 بخش -) =kV 36Um( لوولتیک 30) تا و خود =kV 2/1Um( لوولتیک 1از  یاسم يولتاژها

 . )=kV 6/3Um(لوولتیک 3) و =kV 2/1Um( لوولتیک 1 یاسم

: 3-1قسمت  -ینام انیجر محاسبه -یکیترکال ياه لابک INSO-IEC 60287-1-3ران به شماره یا یمل استاندارد •

و  يمواز اي هشتر کت ياه لابکن یب كان مشتریجر –%) و محاسبه تلفات 100ب بار ی(ضر یان نامیمعادالت جر

 ی. ان گردشیمحاسبه تلفات جر

کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود  وینیل سیم و کابل با عایق و روکش پلی 607-1استاندارد ملی ایران شماره  •

 .الزامات عمومی: 1قسمت  –ولت  750/450

با ولتاژ اسمی تا و خود  کلراید وینیل سیم و کابل با عایق و روکش پلی 607-2استاندارد ملی ایران شماره  •

 .اي آزمونه شرو: 2قسمت  –ولت  750/450

کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود  وینیل سیم و کابل با عایق و روکش پلی 607-3استاندارد ملی ایران شماره  •

 .شی نصب ثابتک ما براي سیه مسی: 3قسمت  –ولت  750/450

کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود  وینیل عایق و روکش پلی سیم و کابل با 607-4استاندارد ملی ایران شماره  •

 .شی نصب ثابتک ما براي سیه لکاب: 4قسمت  –ولت  750/450
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کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود  وینیل سیم و کابل با عایق و روکش پلی 607-5استاندارد ملی ایران شماره  •

 .اي (بندهاي) قابل انعطافه لکاب: 5قسمت  –ولت  750/450

کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود  وینیل سیم و کابل با عایق و روکش پلی 607-6استاندارد ملی ایران شماره  •

 .اي اتصاالت متحركه لاي باالبر و کابه لکاب: 6قسمت  –ولت  750/450

خود  کلراید با ولتاژ اسمی تا و وینیل سیم و کابل با عایق و روکش پلی 607-7استاندارد ملی ایران شماره  •

اي قابل  انعطاف با حفاظ فلزي الکتریکی یا بدون حفاظ فلزي الکتریکی با دو ه لکاب: 7قسمت  –ولت  750/450

 .یا چند هادي

الزامات : 1قسمت  –ولت  750/450اي با عایق الستیکی تا و خود ه لکاب 1926-1استاندارد ملی ایران شماره  •

 .کلی

اي ه شرو: 2قسمت  –ولت  750/450اي با عایق الستیکی تا و خود ه لکاب 1926-2استاندارد ملی ایران شماره  •

 .آزمون

اي ه لکاب: 3قسمت  –ولت  750/450اي با عایق الستیکی تا و خود ه لکاب 1926-3استاندارد ملی ایران شماره  •

 .مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکون

بندها و : 4قسمت  –ولت  750/450ستیکی تا و خود اي با عایق اله لکاب 1926-4استاندارد ملی ایران شماره  •

 .اي قابل انعطافه لکاب

کابل : 5قسمت  –ولت  750/450اي با عایق الستیکی تا و خود ه لکاب 1926-5استاندارد ملی ایران شماره  •

 .باالبرها

اي ه لکاب: 6 قسمت –ولت  750/450اي با عایق الستیکی تا و خود ه لکاب 1926-6استاندارد ملی ایران شماره  •

 .جوشکاري با قوس الکتریکی

اي با ه لکاب: 7قسمت  –ولت  750/450اي با عایق الستیکی تا و خود ه لکاب 1926-7استاندارد ملی ایران شماره  •

 .عایق الستیک اتیلن وینیل استات مقاوم در برابر حرارت

بندها براي : 8قسمت  –ولت  750/450د اي با عایق الستیکی تا و خوه لکاب 1926-8استاندارد ملی ایران شماره  •

 .کاربرد با انعطاف پذیري باال

ارزیابی مشخصات ، اصول بنیادي: 1قسمت –تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف 1937-1استاندارد ملی ایران شماره  •

 .اصطالحات و تعاریف، کلی
• IEC 60227-1: Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V–

Part 1: General requirements. 
• IEC 60227-2: Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V–

Part 2: Test methods. 
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• IEC 60227-3: Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V–
Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring. 

• IEC 60227-4: Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V–
Part 4: Sheathed cables for fixed wiring. 

• IEC 60227-5: Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V-
Part 5: Flexible cables (cords). 

• IEC 60227-6: Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V–
Part 6: Lift cables and cables for flexible connection. 

• IEC 60227-7: Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V–
Part 7: Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors. 

• IEC 60245-1: Rubber insulated cables – Rated voltages voltages up to and including 450/750 V–
Part 1: General requirements. 

• IEC 60245-2: Rubber insulated cables – Rated voltages voltages up to and including 450/750 V–
Part 2: Test methods. 

• IEC 60245-3: Rubber insulated cables – Rated voltages voltages up to and including 450/750 V–
Part 3: Heat resistant silicone insulated cables. 

• IEC 60245-4: Rubber insulated cables – Rated voltages voltages up to and including 450/750 V–
Part 4: Cords and flexible cables. 

• IEC 60245-5: Rubber insulated cables – Rated voltages voltages up to and including 450/750 V–
Part 5: Lift cables. 

• IEC 60245-6: Rubber insulated cables – Rated voltages voltages up to and including 450/750 V–
Part 6: Arc welding electrode cables. 

• IEC 60245-7: Rubber insulated cables – Rated voltages voltages up to and including 450/750 V–
Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables. 

• IEC 60245-8: Rubber insulated cables – Rated voltages voltages up to and including 450/750 V– 
Part 8: Cords for applications requiring high flexibility. 

• IEC 60364-1: Low-voltage electrical installations- Part 1: Fundamental principles, assessment of 
general characteristics, definitions. 

• IEC 60364-5-52: Low-voltage electrical installations- Part 5-52: Selection and erection of electrical 
equipment - Wiring systems. 

• IEC 62440: Electric cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V – Guide to use. 
• IEC 61439-6: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies- Part 6: Busbar trunking systems 

(busways). 
• DIN VDE 0271- Power cables-Specifications for power cables 0,6/1 kV and above for special 

applications. 
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  استاندارد ساخت و آزمون   - 1 - 3 - 2

 نیدر ا ن شدهایبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان یشک میس يها ستمیسمورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

(در صورت  يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر

مرجع  يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساختهوجود) 

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمورد تا

  اه يندي هادب هگرو  - 4 - 2

براي استفاده در ، یرندگ یقرار م 2و  1اي ه هایی که در گروه يهاد. شود یمتقسیم  6و  5، 2، 1به چهار گروه  اه يهاد

 . وندر یاي نصب ثابت به کار مه لکاب

وانند براي نصب ت یهمچنین م ووند ر یا و بندهاي قابل انعطاف به کار مه لبراي استفاده در کاب 6و  5اي ه هگرو ايه يهاد

 . ثابت استفاده شوند

   مفتولیاي تک ه يهاد: 1گروه   - 1 - 4 - 2

 . مسی تک مفتولی باید داراي سطح مقطع گرد باشند ايه يهاد

 . ر باشدت شبی) 1-2( نباید از حداکثر مقادیر معرفی شده در جدول وسیسلسدرجه  20هر هادي در دماي  مقاومت

  اي تابیده شده منظمه يهاد: 2گروه   - 2 - 4 - 2

اي هر ه لدر نوع فشرده نشده همه مفتو. ودش یم ا به دو صورت فشرده نشده و فشرده شده تولیده يگروه از هاد این

هادي باید داراي قطر نامی یکسان باشد و در نوع فشرده شده نسبت قطرهاي دو مفتول مختلف در یک هادي نباید 

 . باشد 2ر از ت شبی

 . باشد) 2-2( تر از حداقل تعداد مناسب معرفی شده در جدول ا در هر هادي نباید کمه مسی تعداد

 . ر باشدت شبی) 2-2( نباید از حداکثر مقادیر معرفی شده در جدول وسیسلسدرجه  20هر هادي در دماي  مقاومت

 . باشد) 2-2( تر از حداقل تعداد مناسب معرفی شده در جدول ا در هر هادي نباید کمه لمفتو تعداد

  اي قابل انعطافه يهاد: 6و  5گروه   - 3 - 4 - 2

 . دارد 5گروه  يهادتري نسبت به  قابلیت انعطاف پذیري بیش 6هادي گروه از نوع قابل انعطاف است و  5گروه   يهاد

 . قابل انعطاف باید از مس آنیل شده با اندود فلزي یا بدون آن باشد ايه يهاد

 . اي هر هادي باید داراي قطر نامی یکسان باشنده لمفتو همه
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ر ت شبی) 4-2( یا) 3-2( معرفی شده در جدول نباید از حداکثر مقادیر وسیسلسدرجه  20هر هادي در دماي  مقاومت

 . باشد

 . ر باشدت شبی) 4-2( یا) 3-2( اي هر هادي نباید از حداکثر مقادیر داده شده در جدوله لمفتو قطر

 رشته رشته و چند اي تکه لاي تک مفتولی براي کابه يهاد: 1گروه   -  1 -2 جدول 

 1 2 3 4 

 یطع نامقسطح م
2mm 

 C20° يدر دما يثر مقاومت هادکحدا
اژ یآلی، ومینیآلوم يها  يهاد ل شده گردیآن یمس يهاد

 ل داده شدهکا شیگرد  یومینیآلوم
Ω/km 

 يبدون اندود فلز
Ω/km 

 يبا اندود فلز
Ω/km 

5/0 0/36 7/36 - 
75/0 5/24 8/24 - 
0/1 1/18 2/18 - 
5/1 1/12 2/12 - 
5/2 41/7 56/7 - 

4 61/4 70/4 - 
6 08/3 11/3 - 

 الف 08/3 84/1 83/1 10
 الف 91/1 16/1 15/1 16
 الف 20/1 - ب727/0 25
 الف 868/0 - ب 524/0 35
 641/0 - ب 387/0 50
 443/0 - ب 268/0 70
 ج 320/0 - ب 193/0 95
 ج 253/0 - ب 153/0 120
 ج 206/0 - ب 124/0 150
 ج 164/0 - ب 101/0 185
 ج 125/0 - ب 0775/0 240
 ج 100/0 - ب 0620/0 300
 778/0 - ب 0465/0 400
500 - - 0605/0 
630 - - 0469/0 
800 - - 0367/0 
1000 - - 0291/0 
1200 - - 0247/0 

  2mm 35تا  2mm 10گرد با سطح مقطع  یومینیآلوم يها  يتنها در مورد هاد -الف
 . مراجعه شود 1-4-2بند به  -ب
قرار  يها  يثر مقاومت هادکحدا. رندیگرد قرار گ يهاد یکن است در کمم یداده شده قطاعل کش يچهار هاد، رشته کت ياه لابکدر  -ج

 . ل داخل آن باشدکش یقطاع يها  يهاد از یک% هر 25د یابل باکنگرفته در 
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  رشته رشته و چند اي تکه لاي تابیده شده منظم براي کابه يهاد: 2گروه   -  2 -2 جدول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

سطح 
مقطع 

 ینام
2mm 

 C20°  يدر دما يثر مقاومت هادکحدا يها در هاد  لحداقل تعداد مفتو

 گرد
گرد فشرده 

 شده
ا ی یومینیآلوم يها  يهاد ل شدهیآن یمس يهاد ل داده شدهکش

 جیومینیاژآلومیآل
Ω/km Cu Al Cu Al Cu Al 

بدون  يها  لمفتو
 ياندود فلز
Ω/km 

با  يها  لمفتو
 ياندود فلز
Ω/km 

5/0 7 - - - - - 0/36 7/36 - 

75/0 7 - - - - - 5/24 8/24 - 

0/1 7 - - - - - 1/18 2/18 - 

5/1 7 - 6 - - - 1/12 2/12 - 

5/2 7 - 6 - - - 41/7 56/7 - 

4 7 - 6 - - - 61/4 70/4 - 

6 7 - 6 - - - 08/3 11/3 - 

10 7 7 6 6 - - 83/1 84/1 08/3 

16 7 7 6 6 - - 15/1 16/1 91/1 

25 7 7 6 6 6 6 727/0 734/0 20/1 

35 7 7 6 6 6 6 524/0 529 868/0 

50 19 19 6 6 6 6 387/0 391/0 641/0 

70 19 19 12 12 12 12 268/0 270/0 443/0 

95 19 19 15 15 15 15 193/0 195/0 320/0 

120 37 37 18 15 18 15 153/0 154/0 253/0 

150 37 37 18 15 18 15 124/0 126/0 206/0 

185 37 37 30 30 30 30 0991/0 100/0 164/0 

240 37 37 34 30 34 30 0754/0 0762/0 125/0 

300 61 61 34 30 34 30 0601/0 0607/0 100/0 

400 61 61 53 53 53 53 0470/0 0475/0 0778/0 

500 61 61 53 53 53 53 0366/0 0369/0 0605/0 

630 91 91 53 53 53 53 0283/0 0286/0 0469/0 

800 91 91 53 53 - - 0221/0 0224/0 0367/0 
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 (ادامه) رشته رشته و چند اي تکه لاي تابیده شده منظم براي کابه يهاد: 2گروه  -2-2جدول 

  

                                                      
1 Milliken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

سطح 
مقطع 

 ینام
2mm 

 C20°  يدر دما يثر مقاومت هادکحدا يها در هاد  لحداقل تعداد مفتو

 گرد
گرد فشرده 

 شده
ا ی یومینیآلوم يها  يهاد ل شدهیآن یمس يهاد ل داده شدهکش

 جیومینیاژآلومیآل
Ω/km Cu Al Cu Al Cu Al 

بدون  يها  لمفتو
 ياندود فلز
Ω/km 

با  يها  لمفتو
 ياندود فلز
Ω/km 

1000 91 91 53 53 - - 0173/0 0177/0 0291/0 

 0247/0 0151/0 0151/0    ب   1200

 0212/0 0129/0 0129/0    ب   الف1400

 0186/0 0113/0 0113/0    ب   1600

 0165/0 0101/0 0101/0    ب   الف1800

 0149/0 0090/0 0090/0    ب   2000

 0127/0 0072/0 0072/0    ب   2500

ن یاربرد اکدر دامنه  یاند ول  هشد ییخاص شناسا ياربردهاکاز  یبرخ يبرا یحیرترجیر غیر مقادیسا. ستندین یحیر ترجیها مقاد  هن اندازیا -الف
 . رندیگ  یاستاندارد قرار نم

 ي(هاد ل شده باشدکیتش يبخش مساو 6ا ی 5، 4ن است از کها مم  هن اندازیا. ها مشخص نشده است  هن اندازیا يها  لحداقل تعداد مفتو -ب
 . )1نیکلیم
 دیمقدار مقاومت با، هستند یومینیآلوم يها  يهاد یهمان سطح مقطع نام يه داراکده شده منظم یتاب یومینیاژ آلومیبا آل يها  يهاد يبرا -ج

 . دار باشدیبا توافق سازنده و خر
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 رشته رشته و چند اي تکه لاي مسی قابل انعطاف براي کابه يهاد: 5گروه   -  3 -2 جدول 

 1 2 3 4 

 یسطح مقطع نام
2mm 

 يها در هاد  لثر قطر مفتوکحدا
mm 

 C20° يدر دما يمقاومت هادثر کحدا
 يمفتول بدون اندود فلز

Ω/km 
 يمفتول با اندود فلز

Ω/km 
5/0 21/0 0/39 1/40 

75/0 21/0 0/26 7/26 

0/1 21/0 5/19 0/20 

5/1 26/0 3/13 7/13 

5/2 26/0 98/7 21/8 

4 31/0 95/4 09/5 

6 31/0 30/3 39/3 

10 41/0 91/1 95/1 

16 41/0 21/1 24/1 

25 41/0 780/0 795/0 

35 41/0 554/0 565/0 

50 41/0 386/0 393/0 

70 51/0 272/0 277/0 

95 51/0 206/0 210/0 

120 51/0 161/0 164/0 

150 51/0 129/0 132/0 

185 51/0 106/0 108/0 

240 51/0 0801/0 0817/0 

300 51/0 0641/0 0654/0 

400 51/0 0486/0 0495/0 

500 61/0 0384/0 0391/0 

630 61/0 0287/0 0292/0 
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    رشته رشته و چند اي تکه لاي مسی قابل انعطاف براي کابه يهاد: 6گروه  -  4 -2 جدول 

1 2 3 4 

 یسطح مقطع نام
2mm 

 يها در هاد  لثر قطر مفتوکحدا
mm 

 C20° يدر دما يثر مقاومت هادکحدا
 يمفتول بدون اندود فلز

Ω/km 
 يمفتول با اندود فلز

Ω/km 
5/0 16/0 0/39 1/40 
75/0 16/0 0/26 7/26 
0/1 16/0 5/19 0/20 
5/1 16/0 3/13 7/13 
5/2 16/0 98/7 21/8 

4 16/0 95/4 09/5 
6 21/0 30/3 39/3 

10 21/0 91/1 95/1 
16 21/0 21/1 24/1 
25 21/0 780/0 795/0 
35 21/0 554/0 565/0 
50 31/0 386/0 393/0 
70 31/0 272/0 277/0 
95 31/0 206/0 210/0 
120 31/0 161/0 164/0 
150 31/0 129/0 132/0 
185 41/0 106/0 108/0 
240 41/0 0801/0 0817/0 
300 41/0 0641/0 0654/0 

   اه لابک يذارگ هنشان  - 5 - 2

ه بر کسازنده  يعالمت تجار اینام سازنده  ایمشخصه  رشته کیصورت  از سازنده به یعالمت يدارا دیبا اه لابکو  اه یمس

 . باشند، ودش یمرار کابل تک ای میس يرو

هادي    دمایی ثرکحداوند باید با کد مشخصه یا ر یار مک هب وسیسلسدرجه  70ایی که در دماي بیش از ه لو کاب اه مسی

 . ذاري شوندگ هنشان

 . باشدابل کو  میش سکرو ای قیعا يعالئم برجسته رو ایصورت چاپ  ن است بهکمم يذارگ هنشان

 : شود رت یشب ریز ریاز مقاد دینبا ،يبعد يامل عالئم تا شروع سرک يسر کی يانتها نیماب فاصله

 . ش باشدکرو يرو يذارگ هچنانچه نشان ترم یلیم 550 •

 ار رفته درکنوار ب يرو ایابل کار رفته در کب ياه یمس ای اه یمس قیعا يرو يذارگ هچنانچه نشان ترم یلیم 275 •

 . باشدابل کدرون 
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 . خوانا باشند دیا باه هنشان یتمام •

 : مشخص شود ریبه روش ز دیرشته با هر

 . رنگ لهیوس رشته به نجپتا و خود  ياه لابک در •

 . عدد لهیوس رشته به پنجاز  رت یشب ياه لابک در •

هر رشته از  قیعا. باشد صیقابل تشخ گریروش مناسب د ای یرنگ ياه قیبا استفاده از عا دیابل باک ای میس کی ياه هرشت

 . ه با رنگ سبز و زرد توأما مشخص شده استک يا هبه جز رشت، رنگ داشته باشد کیفقط  دیابل باک

 : است ریبه شرح ز اه لابکو  میس قیعا یحیترج يندب گرن

 . وجود ندارد یحیترج يرشته رنگ بند رشته و دو کت ابلک •

 . يا  هقهو، یکمش، یطوس ای يا  هقهو، یآب، سبز/زرد: رشتهسه ابلک •

 ي. ا  هقهو، یطوس، یکمش، یآب ای يا  هقهو، یکمش، یطوس، سبز/زرد: رشتهچهار ابلک •

 ی. کمش، یطوس، یکمش، یآب، يا  هقهو ای، یطوس، يا  هقهو، یکمش، یآب، سبز/زرد: رشتهپنج ابلک •

 اي مختلف کابله هرنگ عایق رشتراهنماي   -  5 -2 جدول 

 3فاز  يهاد 2فاز  يهاد 1فاز  يهاد یخنث يهاد یحفاظت يهاد تعداد رشته

2 -   - - 

3    - - 

3 - -    
4  -    
4 -     
5      
5      

 

ا ه گتر طول رشته یکی از این رنم یمیل 15زرد باید به نحوي باشد که در هر -ا در خصوص رشته رنگی سبزه گرن توزیع

 . درصد از سطح رشته و رنگ دیگر بقیه سطح را بپوشاند 70حداکثر درصد و  30حداقل 

 اربردکعنوان اتصال زمین یا   هآن ب زي از کابل است که اا هزرد منحصراً به منظور شناسایی رشت -ترکیبی سبز رنگ

 . ودش یحفاظتی مشابه استفاده م

رشته وجود نداشته باشد در  نیچنانچه ا. (نول) در نظر گرفته شده است یردن رشته خنثکمشخص  يبرا یآب رنگ

 يهاد ای نیاز رشته مخصوص اتصال زم ریابل به غکاز  اي هرشتردن هر کمشخص  يبرا وانت یمرا  یصورت رنگ آب نیا

 . ار بردکبه  یحفاظت
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  اي کابله هذاري رشتگ هشمار  - 1 - 5 - 2

 وجود) زرد در صورت -براي رشته رنگی سبزذاري شوند (به جز گ ها باید همرنگ بوده و به طور متوالی شماره هرشت عایق

 . و در الیه داخلی شروع شود 1باید با شماره  ذاريگ هشمار

نگ بوده و متمایز با ر کا باید یه ههمه شمار. ا چاپ شده باشنده هصورت ارقام روي سطح خارجی رشت باید به اه هشمار

 . رنگ عایق و خوانا باشد

صورت معکوس قرار  اي متوالی نسبت به یکدیگر بهه هشمار. باید به فواصل منظم در طول رشته تکرار شود اه هشمار

 . یرندگ یم

ا ه مکه شماره عدد یک رقمی باشد باید یک خط تیره در زیر آن کشیده شود و چنانچه عدد دو رقمی باشد رق صورتی در

 . ار گرفته و خط تیره زیر رقم پایینی کشیده شودا در زیر دیگري قره نباید طوري باشند که یکی از آ

 . تر باشدم یمیل 50ر از ت شاي متوالی نباید بیه هبین شمار d فاصله

 . نشان داده شده است )3-2(عالیم در شکل ترتیب

 
 -3-2شکل  رشته اي چنده لا در کابه هفاصله بین شماره رشت 

 اه لابک يدگذارک  - 6 - 2

 : متداول است ریدو روش ز اه لابکو  اه یمس ییشناسا جهت

 . CENELEC HD 361ولت مطابق استاندارد  750/450ثر ولتاژ کبرق با حدا ياه لابکو  اه یمس يدگذارک روش •

  .DIN VDE 0271قدرت مطابق استاندارد  ياه لابک يدگذارک روش •
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  CENELEC HD361ولت مطابق استاندارد  750/450ثر ولتاژ کبرق با حدا ياه لابکو  اه یمس ییشناسا يها  هنشان  -  6 -2 جدول 

 )1aاستاندارد (

A یمصوب مل ابل مطابق با استانداردک يدگذارک 
H ابل مطابق با استاندارد ک يدگذارکCENELEC 

 )1bولتاژ (
 ولت 100/100 01
 ولت 300/300 03
 ولت 500/300 05
 ولت 750/450 07

 )2aش (کق و رویجنس عا

B لن (یلن پروپیات یکالستEPRوسیسلسدرجه  90وسته یرد پکارک يمحدوده دما ي) برا 
G ل استات (ینیلن ویمر اتیوپلکEVA( 
J شهیبافت پشم ش 
M یق معدنیعا 
N لروپرن (ک یپلPCP (ا مواد مشابهی 
N2 لروپرن (ک یپلPCPجوش ياه لابک ي) برا 
N4 نهیلرکلن یات یا پلیلروسولفونات کلن یات یپل 
N8 لروپرن (ک یپلPCP (مقاوم در برابر آب 
Q اورتان ( یپلPUR( 

Q4 د (یآم یپلPA( 
R لن (یلن پروپیات یکالستEPRوسیسلسدرجه  60وسته یرد پکارک يمحدوده دما يمشابه برا یا االستومر مصنوعی ی) معمول 
S ون (یکلیس یکالستSR( 
T  دهیتاب ياه هرشت يا اشباع نشده بر رویبافت منسوج اشباع شده 
T6  رشته ابل چندکهر رشته از  يا اشباع نشده بر رویبافت منسوج اشباع شده 
V PVC  
V2 PVC وسیسلسدرجه  90رد کارک يمحدوده دما يرامقاوم در برابر گرما ب 
V3 PVC نییپا يمقاوم در دما 
V4 PVC شده) کنیراس لک( اي کهشب 
V5 PVC مقاوم در برابر روغن 
Z خورنده يم گازهاکت انتشار ین با قابلیاولف یه پلیشده با پا کنیراس لکزه یآم 
Z1 خورنده يم گازهاکت انتشار ین با قابلیاولف یه پلیزه گرمانرم با پایآم 

 )2b( يپوشش فلز

C ز کرم مه یمس يهاد 
C4 ده شدهیتاب ياه هرشت يبافته شده بر رو یحفاظ مس 

 )2cب فاصله (کیتر
D3 م مهاریس 
D5  رمهاریغ يزکمررشته 
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 (ادامه)  CENELEC HD361ولت مطابق استاندارد  750/450ثر ولتاژ کبرق با حدا ياه لابکو  اه یمس ییشناسا يها  هنشان -6-2جدول 

 )2dب خاص (کیتر
 ساختار گرد يدارا ياه لابک بدون عالمت

H تخت قابل جدا شدن ياه هرشتو  اه لابک 
H2 رشته رقابل جداشدن تا دویتخت غ يو بندها اه لابک 
H6 رت یشبا یرشته سه يرقابل جداشدن (دارایتخت غ ياه لابک ( 
H7 هیدوال یقیش عاکرو 
H8 لکش يفنر ياه لابک 

 )2e( يجنس هاد
 مس بدون عالمت

A- ومینیآلوم 
 )2f( ينوع هاد

D- استاندارد مطابق جوش  ياه لابک يافشان برا يهادEN 602285الس ، ک . 
E- استاندارد مطابق جوش  ياه لابک ياد برایز يریافشان با انعطاف پذ يهادEN 602286الس ، ک . 
F- استاندارد مطابق ابل افشان ک يافشان برا يهادEN 602285الس ، ک . 
H- استاندارد مطابق افشان  ياه لابک ياد برایز يریافشان با انعطاف پذ يهادEN 602286الس ، ک . 
K- ابل نصب ثابتکافشان در  يهاد 
R- استاندارد مطابق مه افشان یگرد ن يهادEN 602282الس ، ک . 
U- استاندارد مطابق  یگرد مفتول يهادEN 602281الس ، ک . 
Y-  كم نازیا سینوار قلع )tensil( 

 يهاد یو سطح مقطع نام اه هرشتتعداد 
 اه هرشتتعداد  (عدد)

X یحفاظت يبدون هاد 
G یحفاظت يهاد يدارا 

 مربعترم یلیمها بر حسب یهاد یسطح مقطع نام (عدد)
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   CENELEC HD 361ولت مطابق استاندارد  750/450ثر ولتاژ کبرق با حدا ياه لابکا و ه یمس ییشناسا يراهنما  -  7 -2 جدول 

 
 : است ریز یمشخصات فن يدارا H07 RN –F 3G2. 5د کابل با : کمثال

 لنیپروپ لنیات کیالست قیعا. ولت است 750/450ابل کولتاژ ، انجام شده CENELECبر اساس استاندارد  يدگذارک

)EPRرشته با ابل سه. کاست  ابل افشان استفاده شدهک يه براکاز نوع افشان  يهاد، لروپرنک یش پلکاست و رو ی) معمول

 . است یحفاظت يهاد، اه هرشتاز  یکیه ک مربعترم یلیم 5/2سطح مقطع 

 

 

 

 

 سطج مقطع
  يهاد 

 ا عدم یوچود 
 يوجود هاد

 یحفاظت

د تعدا  
اه هرشت  

 نوع 
 يهاد

جنس 
 يهاد

 ساختار
جنس 

 شکرو
 پوشش 

 يفلز
جنس 

 قیعا
 ولتاژ 
 مجاز

 نوع 
 استاندارد

2mm     2f 2e c2 & d2 2a 2b 2a 1b 1a 

Y X 1 D- 
بدون 
 عالمت

D3 B C B 01 H 

5/0  G 2 E- A D5 G C4 G 02 
بدون 
 عالمت

75/0  - 3 F- - - J - J 03 - 

1 - 4 H- - 
بدون 
 عالمت

N, 
N2,N
4,N8 

- M 05 - 

5/1  - 5 K- - 
H,H2,H6
,H7,H8 

Q , 
Q4 - N,N4 07 - 

5/2  - - R- - - R - R رهیغ - 

4 - - U- - - S - S - - 

6 - - Y- - - T,T6 - 
V,V2,
V3,V

4 
- - 

10 - - - - - 
V,V2,
V3,V
4,V5 

- Z , Z1 - - 

 - - - - Z,Z1 - - - - - رهیغ
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  DIN VDE 0271قدرت مطابق استاندارد  ياه لابک ییشناسا ياه هنشان  -  8 -2 جدول 
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 لنیات یپل قیو عا ومینیآلوم يبا هاد فیابل فشار ضع: کNA2XSYBY 4*95 SM 0.6/1 Kvد کابل با : کمثال 

و  زهیگالوان يفوالدو زره از جنس نوار  .P.V.Cاز جنس  یانیش مکرو، یمس می) از جنس سلدیبا حفاظ (ش کنیل سراک

 ولت  لویک0.6/1  یبا ولتاژ اسم یچند مفتول يهاد و يتورکس يهاد مقطع با رشتهچهار .P.V.Cاز جنس  ییش نهاکرو

 . است

    DIN VDEمطابق با استاندارد ، ولت 750/450ثر ولتاژ کبرق با حدا ياه لابکا و ه یمس ییشناسا ياه هنشان  -  9 -2 جدول 

 قیمواد عا خاص يحالتها
 T PVC Y مهارم یس

 X شدهاي  هکشب یس يو یپ O دار در برابر روغنیپا
 G االستومرها U رانداز شعلهیتاخ

 HX مواد بدون هالوژن W يدار در برابر آب و هوا و عوامل جویپا
 ابلک يدگذارک C صورت بافت لد بهیش
 A یشته مفتولر کم تیس D یم مسیلد با سیش

 D یم مفتولیس S یکیانکحفاظت م يبرا يم فوالدیبافت س
 AF افشان  هشتر کتم یس شکمواد رو

PVC Y کسب یکیانکبار م يابل رابط براک LH 
 MH متوسط یکیانکبار م يابل رابط براک X شدهاي  هکشب یس يو یپ

 SH نیسنگ یکیانکبار م يابل رابط براک G االستومرها
 SSH مخصوص يبارها يابل رابط براک HX مواد بدون هالوژن

 SL ابل جوشک-نترلکابل ک P اورتان یپل
 S نترلکابل ک یحفاظت يهاد

 LS کنترل سبکابل ک O یحفاظت يهاد يبدون رشته مشخص شده برا
 FL ابل تختک J یحفاظت يهاد يرشته مشخص شده برا يدارا

 SI یونیکلیابل سک نشانه تطابق با استاندارد
 Z رشتهبند تخت دو VDE Nاستاندارد 

 GL اي هشیرشته ش )VDE )Nمشابه استاندارد 

 
 VDE 0812( LIرشته استرند شده مطابق استاندارد (

 مطابق استاندارد كناز یلیخ يها رشته استرند شده از مفتول
 )VDE 0812( LIF 

 
 : مثال

 . PVC قیافشان با عا  هشتر کت یمس میس، VDEبراساس استاندارد  يدگذار: کNYAFد کبا  يهاد •

 . PVC قیبا عا یمفتول  هشتر کت یمس میس، VDEبراساس استاندارد  يدگذار: کNYAد کبا  يهاد •
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 اه لابکانتخاب و نصب   - 7 - 2

 ساتیتاس ای زاتیدر تجه یطیه تحت هر شراک یانیولتاژ و جر يه براکانتخاب شوند  يطور دیبا اه لابکو  اه يهاد همه

 . مناسب باشند، آن استفاده شوند ه قرار است درک یبخش يبرا ای ودش یم ینیب شیپ

ه مانع بروز ک رندیقرار گ يو نگهدار ریمورد تعم ایشوند  يردارب هبهرحافظت و ، نصب، ساختهاي  به گونه دیبا اه لابک

 . شوند دیایب شین است پکه منطقا ممک يگونه خطرهر

 نیاز اهایی  نمونه. مناسب باشند ،زاتیتجه يبند ار مورد نظر و طبقهک طیشرا يه براکانتخاب شوند  يطور دیبا اه لابک

 : عبارتند از يردارب هبهر طیشرا

 ) ولتاژالف

 انی) جرب

 ی) اقدامات حفاظتپ

 اه لابک يندب ه) گروت

 ) روش نصبث

 یدسترس تی) قابلج

 چیتحت ه اه لاب. کرد مطلوب داشته باشندکعمل یخارج راتیه در برابر هرگونه تأثکانتخاب شوند  يطور دیبا اه لابک

 یخارج راتیاز تأث ییاه هنمون. شده باشند یطراح یطیشرا نیچن يبرا هکنینصب شوند مگر ا ریز طیدر شرا دیعنوان نبا

 : عبارتند از

 طیمح ي) دماالف

 تجمع آب ایبخار ، ) وجود بارانب

 اه هندیآال ای ییایمیش، ) وجود مواد خورندهپ

 در مجاورت فلزات) زیتهاي  لبه ای(مانند سوراخ  یکیانکم ياه ش) تنت

 ) جانوران (مانند جوندگان)ث

 ا)ه کپکا و ه چ(مانند قار اه مسیارگان روکیمستعد رشد م ياه طی) محج

 )دی) تابش (مانند نور خورشچ

نسبت به رنگ روشن از درجه ، یکرنگ مش. است دیدر رابطه با تابش خورش یتور مهمکفا، ابلک ییش نهاکرو رنگ

  . برخوردار است دیدر برابر تابش نور خورش يحفاظت باالتر

  ثابت ياه لابک  - 1 - 7 - 2

 . شده باشند یطراح یطیشرا نیچن يبرا هکنیمگر ا، نصب شوند اه نآ کینزد ایدر تماس با سطح گرم  دینبا اه لابک
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در . شده است شنهادیپ) 10-2( ا در جدوله هنگهدارند نیثر فاصله بکحدا. شودمهار  یبه طور مناسب دیبا اه لابک وزن

ثر تجاوز کدر نظر گرفته شود تا تنش از مقدار حدا دیبا اه هنگهدارند نیابل بکجرم ، اه هنگهدارند نیفاصله ب قیدق نییتع

 . ندیبب بیآس دهنگهدارن ياه تتوسط بس دینبا اه لاب. کندکن

 یوتاه بستگکاتصال  انیاز جر یناش یکینامیدتروکال يروهایبه ن اه تبس نیفاصله ب، زین اي ههست کت ياه لابکمورد  در

 . شود تیرعا دیسازنده با ياه هیخصوص توص نیدر ا؛ دارد

 . ه در دسترس هستندک ییاه تیبدون زره در موقع ياه لابک يبراها  نگه دارنده نیثر فاصله بکحدا  -  10 -2 جدول 

 Dابل ک یقطر خارج
 الفاه هنگهدارندن یثر فاصله بکحدا

 تر)م یلی(برحسب م
 يعمود یافق ترم یلیمبرحسب 

D ≤9 250 400 
9< D ≤15 300 400 
15< D ≤20 350 450 

20< D ≤ 40ب   400 550 
، از خط عمود رت کم ایدرجه  30 هیبا زاو ياجرا يو برا یافق ياه هفاصل، درجه نسبت به خط عمود 30 از شیب هیابل با زاوک يدر اجراها -الف
 . در نظر گرفته شوند يعمود ياه هفاصل

 ياه هیتوص رت یشبو  ترمربعم یلیم 300با سطح مقطع  اي ههست کت ياه لابک يو برا ترم یلیم 40از  شیب یبا قطر خارج ياه لابک يبرا -ب
 . شود تیرعا دیبا اه هنگهدارند نیسازنده در خصوص فاصله ب

  مجاز  انیجر  - 2 - 7 - 2

 . ابل وابسته استکغالف  ای قیعاابل به نوع ک يثر دماکو حدا آن يثر دماکابل محدود است به حداکمجاز  انیجر

 1937-5-52 ران به شمارهیا یمل اساس استانداردر ثابت ب ياه یشک یمسها و 1بند، قابل انعطاف ياه لابکمجاز  انیجر

نصب  طیشرا يشده است برا نییتع اه لابکانواع مختلف سطح مقاطع  ياستاندارد برا نیه در اک يریمقاد. شود  یم نییتع

هرتز داشته  60 ای 50انس ک) در فرددرص 100بار  بیضر( وستهیپ يریبارگ اه لابک که  زمانی، اشاره شدهه کاست  یخاص

 یمل وان از استانداردت یمجاز را م انیجر ریمقاد، در استاندارد فوق وجود نداشت یابل نوع خاصکمجاز  انیاگر جر. باشند

 . ابل اخذ نمودکاز سازنده  ایاستخراج  INSO-IEC 60287 ران به شمارهیا

تجاوز  وسیسلسدرجه  160از  دیوتاه نباکاتصال  طیدر شرا يهاد يدما، شده نرم میاتصاالت لح ایابلشوها کمورد  در

 . ندک

عموما . لحاظ شود دیته مهم باکن نیاست و ا رگذاریتاث اه نآمجاز  انیجر يبر رو اه لابک ينصب انتخاب شده برا روش

به  وانت یمه از آن جمله که شده است یخاص ارا طیدر شرا اه لابکمجاز  انیجر نییجهت تع یمختلف حیتصح بیضرا

 : ردکاشاره  ریموارد ز

                                                      
1 Cord 



 07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  76 تاسی

 طیمح يدما )1

 اه لابک يوارج مه )2

 انیحفاظت اضافه جر نوع )3

 یحرارت ياه قیعا وجود )4

 ندا هشد دهیچیدرام پ ایقرقره  کی يه روک ییاه لابک )5

 هرتز باشند) 60 ای 50از  ری(اگر غ هیتغذ انسکفر )6

 اه کیهارمون ریتاث )7

مدنظر  زین ریموارد ز دیه باکبل، ستینصب ن طیمجاز در شرا انیفقط براساس محاسبات جر اه يهادسطح مقطع  انتخاب

 : ردیقرار گ

 یدر برابر برق گرفتگ یمنیا )1

 یحرارت آثار )2

 وتاهکاتصال  انیبار و جر اضافه )3

 ولتاژ افت )4

 یکیانکم امکاستح )5

 : مانند یراتیتوجه خاص به تأث نیهمچن

 لخت ياه يهاد ایباسبارها ، زاتیتجه نالیترم يبرا ییدما ياه تیمحدود )1

 وتاهکاز اتصال  یناش ییدما ياه تیمحدود )2

 يقابل توجه در مدارها یکیهارمون ياه نایجرحضور  جهیعنوان مثال در نت به، یخنث يهاد یانیجر تیظرف )3

 فاز سه

 یسیترومغناطکال آثار )4

 اتالف گرما اهشک )5

 وتاهکاتصال  طیتحت شرا یحفاظت يمقطع هاد سطح )6

 تشعشعات مادون قرمز ای دیخورش تابش )7

 . دیجود آو هبخاص سات یتاس يبرا يگرید راتین است تأثکو مم ستیامل نک ستیل نیا

   يمواز ياه يهاد  - 3 - 7 - 2

 يمتصل باشند برا ستمیس کی) به موازات هم در PEN( یخنث /یحفاظت يهاد ای دار برق يچند هاد ایه دو ک ییجا

 : انجام شود یاقدامات دیبا اه نآ نیب انیجر يمساو عیبه توز یابی تدس
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ط نصب یو شراطول  يدارا بایتقر، سطح مقطع مشابه يدارا، جنس کیاز  اه يهاده ک ابدی یتحقق م یشرط زمان نیا

 : نینداشته باشد و همچن یمدار انشعاب چیطول ه نیمشابه بوده و در ا

   ایشده باشند  قیعا ياه يهاد ایشده  دهیتاب اي هشتر کت ياه لابک ای اي هرشت چند ياه لابک، يمواز ياه يهاد •

تخت باشند و  ای یل مثلثکار به شد قیعا ياه يهاد اینشده  دهیتاب اي هشتر کت ياه لابک، يمواز ياه يهاد •

  ایباشند  ومینیدر آلوم 2mm 70 ایدر مس  2mm 50 يمساو ای رت کمسطح مقطع  يدارا

تخت باشند و  ای یل مثلثکار به شد قیعا ياه يهاد اینشده  دهیتاب يا  هشتر کت ياه لابک، يمواز ياه يهاد اگر •

 نیا يخاص الزم برا يربندکیپ، باشند ومینیدر آلوم 2mm 70ایدر مس  2mm 50 از رت گبزرسطح مقطع  يدارا

 . آمده است 1937-5-52به شماره  رانیا یح استاندارد مل وستیا در په يربندکیپ نیا، شودا اتخاذ ه کلنوع ش

 يصورت مواز به دیرا با ياز چهار هاد شیب ایه چهار ک ییجا ای افتیدست  كمناسب مشتر انیجر کیه نتوان به ک ییجا

 . ردکتوجه  زیت نکبه استفاده از باسدا دیبا، ردکوصل 

  یآثار حرارت  - 4 - 7 - 2

 ریمقاد. آمده است IEC 60245و  IEC 60227 يدر استانداردها اه لابکار مداوم انواع مختلف ک يدما تیمحدود ثرکحدا

خصوص  نیدر ا. شود رت شیب طیمح يو دما اه يهاددر  انیجر شیاز مجموع اثر گرما دیاستانداردها نبا نیه شده در ایارا

 : نمود ژهیتوجه و دیبا ریبه موارد ز

 اه لابک که  زمانی. شودابل مقدور کهوا در اطراف  یعیآزاد نصب شوند تا گردش طب يدر هوا دیبا اه لابک )1

ه کاست  يضرور، مواجه شده است یبا مانع اه لابک يارک کخن ای، ندا هقرار گرفت یحرارت قیدر عا ایشده  دهیپوش

 . م باشدک 5/0تا مقدار  واندت یمب یضر نیا. ابدیاهش کمناسب  حیتصح بیابل با اعمال ضرکمجاز  انیجر

 اه لابکغالف  يدما ،مادون قرمز ای دیدر معرض تابش هستند مانند تابش خورش اه لابکه ک ییجاها در )2

 اه نآشد اثر  طیشرا نیوان مانع بوجود آمدن ات یه نمک ییجا. باشد طیباالتر از مح یبه طور قابل توجه واندت یم

 . شود یابیابل ارزکمجاز  يدماثر کحدا ایمجاز  انیدر جر دیبا

 اه نآمورد استفاده در  ياه لابکدر انتخاب انواع  اه نآ نالیا و ترمه غچرا، یلوازم خانگ، زاتیتجه یداخل يدما )3

 . درنظر گرفته شوند دیموثر است و با اه نآو متصل به 

                    ران به شمارهیا یمل استاندارده در کاز آنچه  رت یشب ییگرمانرم در دما قیبا عا ياه لابکگرفتن  قرار )4

درنظرگرفته  دیاثر با نیا. شود قیواند باعث نرم شدن عات یم زیوتاه نکمدت  يبرا یآمده است حت 52-5-1937

  . ذار باشدگ ریتأث زین یکیانکمخصوصا اگر استرس م ،شود
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ابل در کرد کارکبه  ازین  است و در صورت وسیسلسدرجه  5 اه لابکانواع  يبرا طیدرجه حرارت مح حداقل )5

ار رفته در ساختار غالف مورد کا و مواد به قیتمام عا. شودالزم اخذ  ياه هابل مشاورکاز سازنده ، دما نیاز ا رت کم

 . ننده شوندکو ش که خشک ییوند تا جاش یم تاهش درجه حرارت سفکبا  جیبه تدر اه لابک ياستفاده برا

خطر ، مواد مجاور يمحدود نشده و برا اه نآ يارک که خنکو نصب شوند  ییجانما، انتخاباي  به گونه دیبا اه لابک

 . به همراه نداشته باشند يوزس شآت

ه کمحافظت شود اي  ونهگ هب اینصب  ییدر جا دیابل با، کباشد وسیسلسدرجه  50از  شیابل بکسطح  يه دماک یدرصورت

واند در صورت تماس با پوست بدن ت یمقدار م نیابل باالتر از اکسطح  يدما. ن نباشدکبا آن مم واناتیح ایتماس افراد 

 . شود ياراد رینش غکباعث وا

ابلشوها در نظر گرفته کاتصاالت و ، ابلک ياجزا يبر رو دیابل باک ياز هاد انیعبور جر لیشده به دل دیتول يگرما اثر

 . شود

   اه لابک يوزس شآت اتیخصوص  - 5 - 7 - 2

در  ياه لابکو غالف  قینند و مواد عاکانتشار آتش را فراهم  لیعمل نموده و وسا یماده سوختن همانندند وانت یم اه لابک

را  یواند خطر بزرگت یم یژگیو نیا يدر موارد. و خورنده شوند یدود و بخارات سم جادیوانند باعث ات یحال سوختن م

و  اه نمارستایب، اه لهت، دفاتر، یعموم ياه ناساختم: محل الزم باشد مانند منیا هیه تخلک يدر موارد ژهیبه و، ندک جادیا

 یالزام ،و به حداقل رساندن خطر اه لابکانتخاب  ينندگان براکدیتول ياه لدستورالعم تیرعا ،گونه موارد نیدر ا. رهیغ

 . است یالزام قیدر موضوع حر ربطیذ ياه نالزامات سازما تیعالوه بر آن رعا. است

 دیبا اه لابکسازندگان  ياه هیتوص وندش یمنصب ، قابل اشتعال ایمستعد انفجار  يها طیه در محک ییاه لابکانتخاب  در

 . مراجعه نمود  IEC 60079وان به استانداردت یم نیهمچن. شود تیرعا

 اه لابکدر  یکیناکم ياه شتن  - 8 - 2

از  کیهر ، ودش یاعمال م اه لابکنصب  يروند عاد یاحتماالً طه ، کاه لابکبه  یکیانکم بیآس یخطر احتمال یابیارز در

  .در نظر گرفته شود دیموارد با

از هر  یناش یکیانکترومکال يروهایننده نکاثرات مختل  لیبه دل اه نآ ياه هگا هیکو ت اه لابکبه  دنیرس بیآس احتمال

 . در نظر گرفته شود دیبا، وتاه)کاتصال  ياه نایجرند (از جمله کعبور  اه لابکاز  يردارب هبهرن است در که ممک یانیجر
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  ششک  - 1 - 8 - 2

 هکنیمنوط به ا. باشد رت یشب اه يهاداز  کیهر  يبرا ریز یششکتنش  ریاز مقاد دیابل نباک کیوارد شده به  ششک

 . ابل وجود داشته باشدکننده ک دیبا تول يگریتوافق د هکنیمگر ا، باشد N 1000 یششک يرویثر نکحدا

 2N/mm50نصب  نیانعطاف ح رقابلیغ ياه لابک يبرا )1

انعطاف در حال  رقابلیغ ياه لابک يو برا کیاستات یششکقابل انعطاف تحت تنش  ياه لابک يبرا )2

 2N/mm15ثابت  يدر مدارها يردارب هبهر

 . وزن دارد وتنین 10ماده در حدود  لوگرمیک کی. است وتنیو واحد وزن ن لوگرمیکواحد جرم  -يادآوری

. دستگاه تحمل تنش جداگانه استفاده شود ای زیتجه کیاز  دیبا، دیبه وجود آ ریمقاد نیاز ا شیشش بکه ک یطیشرا در

 . ندینب بیابل آسکه کباشد  يا هبه گون دیابل باکبه  يزیتجه نیروش اتصال چن

مجاز  ياه شتن، )یچشیپ ياه معنوان مثال درا قرار دارند (به کینامیتحت تنش د ریانعطاف پذ ياه لابکه ک یطیشرا در

 . ابل توافق شودکمهندس طراح و سازنده  نیب دیابل باک یخستگ ای

دسترس باشند و احتمال  رقابلینصب شده و غ یانیم ياه هنگهدارندو بدون  يصورت عمود به اه لابکه ک يموارد در

ه شعاع ک يا هد به گونبا نگهدارنده ثابت شون ریمس يدر باال دیبا، وجود نداشته باشد اه نآاختالل در  جادیو ا ییجابجا

ابل ک يطول عمود. نباشد )11-2(جدول  ریاز مقاد رت کم ياستفاده عاد يمناسب برا یخم از حداقل شعاع خمش یداخل

 . شود رت یشبمتر  5از  دیبدون نگهدارنده نبا

         و IEC 60227 يموضوع استانداردها ياه لابکاز  کی چیه. ندیبب بیه آسکفشرده شوند  يبه حد دینبا اه لابک

IEC 60245 ندا هنشد یطراح يازس هفشرد يبرا . 

  اه لابکخم نمودن   - 2 - 8 - 2

 يعاد طیابل در شراکانواع مختلف  ينشان داده شده است برا) 4-2( لکه در شکهمانطور ، )R( یخمش داخل شعاع

 . باشد رت کم )11-2(ر شده در جدول کذ طیاز شرا دینبا

ابل کامر به شدت بر شعاع خمش  نیا رایابل وارد نشود زک يبه هاد یبیه آسکمراقب بود  دیبا قیردن عاکلخت  هنگام

 . ذاردگ یم ریتأث

، گستره نیخارج از ا يدما يبرا. است وسیسلس درجه 20±10 طیمح يدما يشده برا هی) توصRخمش ( شعاع

 . شود تیرعا دیابل باکسازنده  ياه هیتوص

 یوان از قطعاتت یمك، و در محل ورود به لوازم متحر اه لنایدر محل ترم ژهیبه و، ریذپ فانعطا يو بندها اه لابک يبرا

خم ، ودش یم هیتوص) 11-2( از آنچه در جدول رت کم یابل به شعاع خم داخلکحاصل شود  نانیه اطمکاستفاده نمود 

 یخارج ایو/ یداخل 1به هر نقطه خمش کینزد یلیابل خک يریذپ فانعطا ابل الزم است ازک رت یشبدوام  يبرا. نشده است

                                                      
1 Anchorage Point 
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 اه نآابل در داخل ک یت داخلکمانع از حر دینبا، ودش یماستفاده  يگرید زاتیتجه ای میاگر از محافظ س. شود يریجلوگ

 . شود

 
 -4-2شکل  )R( یشعاع خمش داخل فیتعر 

 وسیسلسدرجه  20±10ط یمح يابل در دماک يحداقل شعاع خمش برا  -  11 -2 جدول 

 ابلکنوع 
 حداقل شعاع خمش

 D (mm)ابل کقطر 
D≤8 8<D≤12 12<D≤20 D>20 

 : سات نصب ثابتیتاس يابل براک

 4D 5D 6D 6D ياستفاده عاد
 2D 3D 4D 4D يدر هنگام سربند

 : ) .P.V.Cقابل انعطاف (گرمانرم مانند  ياه لابک

 3D 3D 4D 4D نصب ثابت
 5D 5D 6D 6D ت آزادکحر

 5D 5D 6D 6D الفییت جابجایزات با قابلیا تجهیار یله سیوس يوروددر 

 9D 9D 9D 10D بیکیانکر بار میز

 10D 10D 11D 12D جاي هسیر ياه لابک

 7D 7D 8D 8D بررکم یچیدوبارپ يبرا

 10D 10D 10D 10D باه یخم شونده در پول
 : )یکنگ مانند الستیقابل انعطاف (ترموست ياه لابک

 3D 3D 4D 4D ثابتنصب 
 4D 4D 5D 6D ت آزادکحر

 4D 4D 5D 6D الفییت جابجایزات با قابلیا تجهیار یله سیوس يدر ورود

 6D 6D 6D 8D بیکیانکر بار میز

 6D 6D 6D 8D جيا سهیر ياه لابک

 6D 6D 6D 8D بررکم یچیدوبارپ يبرا

 6D 8D 8D 8D باه یخم شونده در پول

 . ابل وجود نداردک يبر رو یکیانکبار م چیه -الف
 . )1-8-2بند مطابق ( به استرس مکانیکی توجه شود. -ب
 ي. ا هدرواز ياه لیجرثق ياه لابکمانند  -ج
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  اه لابک یخوردگ چیپ  - 3 - 8 - 2

ه ک یساتیدر تاس. شوند دهیخود تاب یه حول محور طولکند ا هنشد یطراح يطور ریذپ فانعطا ياه لابک یلکطور  به

 ساتیطراحان تاس نیب دینصب با شیو آرا ریذپ فابل انعطاک یطراح، ستین ریذپ ناکام یچشیپ نیاز چن يریجلوگ

 . ابل توافق شودکو سازندگان  یکیترکال

 : است یالزام ریموارد ز، یانجام طراح يبرا

 ازیدرجه در هر دو جهت ن 360قوس تا  قیاز طر كار به تعداد چرخش اندک يه حالت عادک يموارد در )1

 . ابل اجرا شده باشدکقطر  نیرت گبرابر بزر 50از  رت کم دیابل نباکبست  ياه هاگ  هیکت نیفاصله ب، داشته باشد

داشته  ازیدرجه در هر دو جهت ن 360قوس تا  قیرر از طرکار به چرخش مک يه حالت عادک يموارد در )2

 . ابل اجرا شده باشدکقطر  نیرت گبرابر بزر 100 دیابل نباکبست  ياه هگا هیکت نیفاصله ب، باشد

برابر و  25به  بین است به ترتکفوق مم ياه تنسب، ودش یماهداف استفاده  نیا يمخصوص برا ياه لابکه از ک يموارد در

 . ابدیاهش کبرابر  50

  اه لابک يا هدور یو بازرس هیاول لیتحو  - 9 - 2

با  یشکابل ک اتیعمل يشوند و در صورت لزوم در انتها یبازرس ریدر طول مس دیدر معرض تماس با ياه لابک

قرار خواهند  یمورد بازرس يردارب هبهر نیو در ح يا هاز آن پس بطور دور. شودنترل کصحت اجرا ، ییاه يریگ هانداز

 . گرفت

ابل ک یدگید بیه احتمال آسکو هر زمان  يا هقابل حمل بطور دور ایثابت  زاتیتجه ياه لابک ،ثابت ساتیتاس ياه لابک

ابل کاگر در ظاهر . شوند یبازرس دیبا، وجود داشته باشد یخارج ای) انیاضافه جر، (اضافه ولتاژ یداخل يدر اثر فشارها

 . شود ضیتعو ای ریو افراد ماهر تعم ناسبم زاتیتجه قیاز طر دیبا، شود جادیا يرییتغ

 بیآس، شیاز سا يا هابل نشانکاگر در ظاهر . شوند یبازرس يا هصورت دور به دیبا یدست ایقابل حمل  زاتیتجه ياه لابک

 . شوند ضیتعو دیبا، وجود داشته باشد يظاهر رییتغ ای

  /حمل و نقلییانبارش و جابجا، يندب هبست  - 10 - 2

  يندب هبست  - 1 - 10 - 2

. وندش یداده م لیاربر تحوکنشده به  يندب هبست يصورت طول برش در واحدها به ایقرقره  يبه طور معمول بر رو اه لابک

 . وندش یم يذارگ بابل برچسکسطح مقطع و ولتاژ ، نوع، ییشناسا يطور معمول برا به

. شوند ينگهدار کخش ياه ناکبسته و در م يدر فضا دیبا، ندا هباز ساخته نشد ياستفاده در فضا يه براک ییاه لابک

با  اه نآ يه انتهاک ییاه لابکفقط . در اثر رطوبت قرار دارند بیدر معرض آس که هایی آن ژهیاز انواع بندها به و یبرخ
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ن است بتوانند در کمم، مناسب ياز نفوذ رطوبت و بسته بند يریبه منظور جلوگ ندا هنفوذ شد رقابلیو غ يدرپوش درزبند

ابل کبا سازنده  دیبا، وجود داشته باشد يدیباز ترد يدر فضا اه لابکاگر در مورد مناسب بودن . باز انبار شوند يفضا

 . مشورت شود

  دما طیشرا  - 2 - 10 - 2

از مقدار  رت کم) و سلسیوسدرجه  40 يشده (دما هیثر توصکاز مقدار حدا شیب دیابل نباک يدما، طول مدت انبارش در

 یخاص ياه لابک ين است براکننده ممک دیتول کی. )سلسیوسدرجه  5 ينصب باشد (دما يشده برا هیحداقل مجاز توص

 . تر باشد نییپا بنص يانبارش باالتر و حداقل دما يثر دماکحدا يدارا

  /حمل و نقلییجابجا  - 3 - 10 - 2

شدن و  هاي شدید، خم (لرزش، ضربه، تکان یکیانکمراقبت شود تا هرگونه فشار م دیبا، حمل و نقل ای ییجابجا نیح در

انبارش داده شده در بند  يثر دماکاز حدا شیاگر ب ای نصب ياز حداقل دما رت کمابل ک ياگر دما .به حداقل برسد پیچش)

وان ت یرا م رت شیمشاوره ب. اهش احتمال خرابی کابل باید انجام شودکدر جهت  فیاقدامات احتیاطی اضا، باشد 2-10-2

 . ردک افتیابل درکاز سازندگان 

  ابلکسطح مقطع  نییمحاسبات تع  - 11 - 2

 : ودش یمانجام  ریز يارهایبراساس مع اه يهادسطح مقطع  نییتع

 نصب  طیمجاز در شرا انیجر اریمع )1

 انیسوم جر کیهارمون اریمع )2

 افت ولتاژ  اریمع )3

 وتاه کمجاز در هنگام اتصال  يانرژ اریمع )4

  نصب طیمجاز در شرا انیجر اریبراساس مع يسطح مقطع هاد نییتع: مرحله اول  - 1 - 11 - 2

 یهنگام. ندک یمعبور  اه نآبار از  انیه جرکهستند  ییاه يهاد، مدار درنظر گرفته شوند کیدر  دیه باک ییاه يهاد تعداد

مربوط  یخنث يبه لحاظ نمودن هاد يازین، ندک یممتعادل عبور  انیفاز جر سه در مدار اه يهاده از کرد که بتوان فرض ک

فاز  يبا همان مقطع هاد اي هرشت هسابل کمجاز  انیبرابر جر قایدق اي هرشت ابل چهارکمجاز  انیحالت جر نیدر ا. ستین

 يرت یشبمجاز  انیجر اي هرشت چهار و پنج ياه لابکن است کشده باشند مم يبارگذار يه فقط سه هادک یوقت. است
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درصد  15از  رت گبزر انیجر 1لک کیاعوجاج هارمون ایوجود دارد  انیسوم جر کیه هارمونک يدر موارد. داشته باشند

 . ستیفرض صادق ن نیباشد ا

 يدما شیافزا، است انیحامل جر، فاز ياه نایجردر اثر عدم تعادل در  اي هرشت ابل چندک کیدر  یخنث يه هادک ییجا

 يحالت سطح مقطع هاد نیدر ا. است فاز يچند هاد ای کیشده  دیتول ياهش گرماکمعادل  یخنث انیحاصل از جر

 . فاز انتخاب شود انیجر نیبراساس باالتر دیبا یخنث

، مجاز مدار انیجر نییدر تع، ندک یمعبور  انیجر  نآاز ، فاز ياه يهاداهش متناسب در بار کبدون  یخنث يه هادک ییجا

سوم قابل توجه در  کیهارمون انین است باعث عبور جرکمم ییاه نایجر نیچن. شود  درنظرگرفته زین یخنث يهاد دیبا

از  دینبا یخنث يسطح مقطع هاد، باشد یفاز اصل انیدرصد جر 15 زا شیب کیاگر مقدار هارمون. شودفاز  سه يمدارها

 يمتناسب برا یاهشک بیو ضرا 3مضارب  ایسوم  کیاز وجود هارمون یناش یحرارت راتیتأث. باشد رت کمفاز  يهاد

 . ه شده استیارا )42-2( باالتر در جدول یکیهارمون ياه نایجر

ه کشود  نییتع يطور دیمجاز با انیجر، تفاوت دارد گرینسبت به قسمت د ریقسمت از مس کیه تلفات گرما در کآنجا  از

 . مناسب باشد، نامطلوب را دارد ياه تیموقع نیرت شیه بک یبا قسمت

، ندکتحمل بار در نظر گرفته شده است نفوذ  يه برا، کاز سازه ساختمان يبه داخل عنصر دینبا یشک میس ستمیس چیه

  . ردک نیتضم ينفوذ نیا بعد از چنننده بار رکبتوان انسجام عنصر تحمل  هکنیمگر ا

                                                      
1 THDi: Total Harmonic Distortion  
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  مختلف طیشرا يبرا اه يهادانتخاب  يراهنما  -  12 -2 جدول 

 اه لابکو  اه يهاد

 روش نصب

صورت  هب
آزاد 
بدون 
 بست

نصب 
شده 

با 
 بست

عبور داده 
شده از 

 داخل لوله

عبور داده شده از 
 انال کداخل 

 ي(شامل مجراها 

و  1يوارید يعبور
 يعبور يمجراها
 )2فک

ستم یس
 تکدا
 ابلک 

 ، ابلکنردبان 
، ابلک ینیس

 تکا برای

با 
ا کات

  يرو
 مقره

زان به یآو
م یس کمک

 حائل

 - + - - - - - - لخت يهاد

 - + - + + + - - ارد یقعا يهاد

 ياه لابک
 ار د کشرو

(از جمله 
ار و د هزر

 )یق معدنیعا

 + O + + + + + + اي هرشت چند

 + O + + + + + + يا  هشتر  کت

باشند و  IPXXDا ی IPX4حداقل درجه حفاظت  يابل داراکنه یش ياه مستیسه کرفته شده هستند یپذ یدر صورت ارد یقعا ياه يهاد -1
 . عمل مناسب برداشت یکا یابزار  یکله یوس پوشش را بتوان تنها به

ن است از هر روش کمم، رندگی یمورد استفاده قرار م یحفاظت یاطارتب ياه يهادا ی یحفاظت يعنوان هاد ه بهک يارد یقعا ياه يهاد -2
 . نداشته باشند انالک ایت کدا، به قرار گرفتن در لوله يازینند و نکمناسب نصب استفاده 

 . ودش یمدر عمل به طور متداول استفاده ن ایاربرد ندارد : کOرمجاز          یغ: -مجاز          : +
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
1 Skirting Trunking 
2 Flush Floor Trunking 
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   اه يهاد يمختلف اجرا ياه شرو يندب هطبق  -  13 -2 جدول 

 اه لابکو  اه يهاد

 روش نصب

صورت  هب
آزاد 
بدون 
 بست

 نصب شده
 با بست 

عبور داده 
شده از 

 داخل لوله

عبور داده شده از 
 انال کداخل 

 ي(شامل مجراها 
و  يوارید يعبور

 يعبور يمجراها
 ف)ک

ستم یس
 تکدا
 ابلک 

 ابلکنردبان 
ا ی، ابلک ینیس

 تکبرا

با 
ا کات

  يرو
 مقره

زان یآو
به 

 کمک
م یس

 حائل

انال ک
 ساتیتاس

 ساختمان

قابل 
 دسترس

40 33 41 ،42 6 ،7 ،8 ،9 ،12 43 ،44 
30 ،31 ،32 ،33 ،

34 
- O 

رقابل یغ
 دسترس

40 O 41 ،42 O 43 O O O 

 - - O - 30 ،31 ،32 ،34 55، 54 56 56 ابلکانال ک

 - - O 70 ،71 - 70 ،71 O 73، 72 كمدفون در خا

 3 58، 57 واریه شده در دیتعب
1 ،2 ،59 ،

60 
50 ،51 ،52 ،53 45 ،46 O - - 

 - سطوح ينصب رو
20 ،21 ،

22 
   

4 ،5 6 ،7 ،8 ،9 ،12 
6 ،7 ،8 ،

9 
30 ،31 ،32 ،34 36 - 

 O 10 ،11 10 ،11 30 ،31 ،32 ،34 36 35 33 - /آزاد در هوایینصب هوا

ه شده در قاب  یتعب
 اه هپنجر

16 O 16 O O O - - 

 - - O 15 O O O 15 نما

 - - O + - + + + ر در آبو هغوط

 طبق دستورالعمل سازنده :+        ودش یما به طور معمول در عمل استفاده نیاربرد ندارد ک : Oست    یمجاز ن:  -
 . اشاره دارد )14-2( د شده در هر خانه به روش نصب در جدولیاعداد ق -يادآوری
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 مجاز انیبدست آوردن جر يمختلف نصب برا ياه شرو شینما  -  14 -2 جدول 

 يد روش اجراک
 مرجع

 يریش تصوینما شرح
شماره 
 مشخصه

A1 
در داخل لوله  ارد یقعا يا هادی اي ههست کابل تک

 a,c یق حرارتیوار عایدر د

 
 

 اتاق
 

1 

A2 
ق یوار عایدر داخل لوله در د اي ههست ابل چندک

 یحرارت

 
 
 

 2 اتاق

A1 
 یق حرارتیوار عایدر د ماًیمستق اي ههست ابل چندک

 (بدون لوله)

 
 

 3 اتاق

B1 
 يداخل لوله رو ارد یقعا يا هادی اي ههست کابل تک

با فاصله  یوار ولیرون دیا بی یا سنگی یوار چوبید
 cقطر لوله تا آن  3/0از  رت کم

 

4 

B2 
ا ی یوار چوبید يدرون لوله رو اي ههست ابل چندک

 3/0از  رت کمبا فاصله  یوار ولیرون دیا بی یسنگ
 قطر لوله تا آن

 

5 

B1 
ت کدرون دا اي ههست کابل تکا ی ارد یقعا يهاد

ا ی یوار چوبید يره) رویمس چند ياه کت(شامل دا
 )7( cيا عمودی) b )6یصورت افق به یسنگ

 

 6و7

B2 
 ياه کتت (شامل داکدرون دا اي ههست ابل چندک

صورت  به یا سنگی یوار چوبید يره) رویمس چند
 )9( b,c يا عمودی) b )8یافق

 

 8و9
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 (ادامه) مجاز انیبدست آوردن جر يمختلف نصب برا ياه شرو شینما -14-2جدول 

 يد روش اجراک
 مرجع

يریش تصوینما شرح  
شماره 
 مشخصه

B1 
درون  اي ههست کت ياه لابکا ی ارد یقعا يهاد

  bزان شدهیت آوکدا

 

10 

B2 زان شدهیت آوکدرون دا اي ههست ابل چندکb  11 

A1 
ه درون ک اي ههست کت ياه لابکا ی ارد یقعا يهاد
  c,eوندش یمده یشکمخصوص  یگچ ياه بقال

 

12 

A1 
ا ی کت ياه لابک ایدرون لوله  ارد یقعا يهاد

  c,fيرب چداخل گ اي ههستچند
 

15 

A1 
ا ی کت ياه لابک ای درون لوله ارد یقعا يهاد

  c,fدرون قاب پنجره اي ههستچند
 

16 

C 

ا با یوار یده به دیچسب اي ههست ا چندی کابل تک
 یوار چوبید يابل روکقطر  3/0از  رت کم اي هفاصل

  cیا سنگی
 

20 

C 
ر یده به زیچسب ماًیمستق اي ههست ا چندی کابل تک

 ی ا سنگی یسقف چوب
 

21 

 واند جز دستهت یم
E محسوب شود . 

سقف اما  ياجرا شده رو اي ههست ا چندی کابل تک
  با فاصله

 

22 
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 (ادامه) مجاز انیبدست آوردن جر يمختلف نصب برا ياه شرو شینما -14-2جدول 

 يد روش اجراک
 مرجع

يریش تصوینما شرح  
شماره 
 مشخصه

C زان از سقفیزات آویننده تجهکه یذابل تغک 

 

 
 

23 

C 
 ینیس ياجرا شده رو اي ههستا چندی کابل تک

 c,hیا افقی يپارچه (بدون سوراخ) عمودیک

 

30 

E ا ی  F 
 ینیس ياجرا شده رو اي ههستا چندی کابل تک

 c,hیا افقی يعمود ارد خسورا

 

31 

E ا ی  F 
ا یت کبرا يجرا شده روا اي ههستا چندی کابل تک

 c,hیا افقی يعمود یمیحائل س

 

32 

E  ا ی F ا ی  G 
 اي هفاصل وار باید يرو اي ههست ا چندی کابل تک

 واریابل از دکقطر  3/0ر از ت یشب

 

33 
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 (ادامه) مجاز انیبدست آوردن جر يمختلف نصب برا ياه شرو شینما -14-2جدول 

 يد روش اجراک
 مرجع

يریش تصوینما شرح  
شماره 
 مشخصه

E ا ی  F نردبان ياجرا شده رو اي ههستا چندی کابل تکc 

 

34 

E ا ی  F 
ا یم یس کمکزان به یآو اي ههستا چندی کابل تک

 مربند حائلک

 

35 

G ه بر مقرهکیا لخت با تی ارد یقعا يهاد 

 

36 

5/1 De ≤V< 5 De 
B2 

5De≤V<20De 
B1 

سات یانال تاسکدر  اي ههستا چندی کابل تک
 c,h,iساختمان

 

40 

5/1 De ≤V<20De 
B2 

20De ≤V 
B1 

سات یانال تاسکدرون لوله داخل  ارد یقعا يهاد
 c,I,j,kساختمان

 

41 

5/1  De 
≤V<20De 

B2 
20De ≤V 

B1 

انال کدرون لوله داخل  اي ههستا چندی کابل تک
 c,kسات ساختمانیتاس

 

42 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  90 تاسی

 (ادامه) مجاز انیبدست آوردن جر يمختلف نصب برا ياه شرو شینما -14-2جدول 

 يد روش اجراک
 مرجع

يریش تصوینما شرح  
شماره 
 مشخصه

5/1  De ≤V<20De 
B2 

20De ≤V 
B1 

سات یانال تاسکت داخل کدرون دا ارد یقعا يهاد
 c,I,j,kساختمان

 

43 

5/1 De≤V<20De 
B2 

20De≤V 
B1 

انال کت داخل کدرون دا اي ههستا چندی کابل تک
 c,kسات ساختمانیتاس

 

44 

5/1  De ≤V<5De 
B2 

5De ≤V<50De 
B1 

با  یوار سنگیت داخل دکدرون دا ارد یقعا يهاد
 از رت کم یحرارت مقاومت مخصوص

K.m/wc,h,i2 
 

45 

5/1 De ≤V<20De 
B2 

20De ≤V 
B1 

وار یت داخل دکدرون دا اي ههستا چندی کابل تک
 از رت کم یحرارت مقاومت مخصوصبا  یسنگ

 K.m/wc2 
 

46 

5/1 De ≤V<5De 
B2 

5De ≤V<50De 
B1 

 : در اي ههستا چندی کابل تک
 یسات سقفیانال تاسک •

 h,iاذبکف کدر  •
 

47 

B1 
انال کدرون  اي ههست کابل تکا ی ارد یقعا يهاد

 فکطح با س مابل هک
 

50 

B2 
طح با س مابل هکانال کدرون  اي ههستابل چندک

 فک
 

51 
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 (ادامه) مجاز انیبدست آوردن جر يمختلف نصب برا ياه شرو شینما -14-2جدول 

 يد روش اجراک
 مرجع

يریش تصوینما شرح  
شماره 
 مشخصه

B1 
انال کدرون  اي ههست کابل تکا ی ارد یقعا يهاد

 cارکتو

 

 53و  52

B2 ارکانال توکدرون  اي ههستابل چندک 

5/1  De≤V<20De 
B2 

20De≤V 
B1 

 

درون لوله  اي ههست  کابل تکا ی ارد یقعا يهاد
 )يا عمودی یصورت افق هه (بیانال فاقد تهوکداخل 

c,I,l,n 
 

54 

B1 
ا یانال روباز کدرون لوله داخل  ارد یقعا يهاد

 m,nفکه شده در یه تعبیتهو يدارا

 

55 

B1 
 اي ههست ابل چندکا یار د فغال اي ههست کابل تک

ا ی یصورت افق ه(ب هیتهو يا دارایانال روباز کدرون 
 m,n )يعمود

 

56 

C 

وار یدرون د ماًیمستق اي ههستا چندی کابل تک
 از رت کم یحرارت مقاومت مخصوصبا  یسنگ

 K.m/w2 یکیانکفاقد هرگونه حفاظت م 
 o,pیاضاف

 

57 

C 

وار یدرون د ماًیمستق اي ههستا چندی کابل تک
 از رت کم یحرارت مقاومت مخصوصبا  یسنگ

 K.m/w2 یاضاف یکیانکمجهز به محافظت مo,p 

 

58 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  92 تاسی

 (ادامه) مجاز انیبدست آوردن جر يمختلف نصب برا ياه شرو شینما -14-2جدول 

 يد روش اجراک
 مرجع

يریش تصوینما شرح  
شماره 
 مشخصه

B1 
درون لوله  ارد یقعا يا هادی اي ههست کت ياه لابک

 pیوار سنگیداخل د

 

59 

B2 
وار یدرون لوله داخل د اي ههستچند ياه لابک

 pیسنگ

 

60 

D1 
در ، تکا دایدرون لوله  اي ههستچند ياه لابک

 نیداخل زم

 

70 

D1 
ت در داخل کدا ایدرون لوله  اي ههست کت ياه لابک

 نیزم

 

71 

D2 
ابل کا یار د فغال اي ههست کت ياه لابک

 یکیانکن بدون محافظت میدرون زم اي ههست چند
 q یاضاف

 

72 

D2 
ابل کا یار د فغال اي ههست کت ياه لابک
ن مجهز به محافظت یدرون زم اي ههست چند

 qیاضاف یکیانکم
 

73 

 . ح داده شده استیتوض ياه شروهنده د نه نشاکبل، ستین اجرا نیا تمری ینشان دادن محصول واقعي، ریتصو ياه لهدف از مثا -1 يادآوری
 . افتی) 14-2ن صفحه از جدول (یدر آخر وانت یما را ه یسون یرهمه ز -2 يادآوری

 
a- از  وارید یانتقال حرارت پوسته درونK.2W/m 10نباشد رت کم . 

b- 1نصب  ياه شرو يه شده برایارا ریمقادB  2وB مدار در مجرا باشد کیاز  شیه بک ییجا. است یکمدار ت کی يبرا ،

 قابل اجرا، یحد فاصل درون ایمانع  کیبدون درنظر گرفتن وجود ) 34-2(ه شده در جدولیارا یگروه یاهشک بیضرا

 . ستا
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c- قسمت  يدر باال طیمح يمراقب بود دما دیبا، محدود باشد هیو تهو ندک یمعبور  يصورت عمود ابل بهکه ک ییجا

 . ابدی شیافزا یقابل توجه زانیبه م واندت یم يعمود

d- 2روش مرجع  ریمقادB ردین است مورد استفاده قرار گکمم . 

e- فیهوا ضع یاحتمال ياه هظه در اثر مصالح ساختمان و فاصلمحف یحرارت مقاومت مخصوصه کاست  نیفرض بر ا 

 1Bاز روش مرجع  وانت یمباشد  7 ای 6نصب  ياه شرو يمساو یساخت محفظه از نظر حرارت ه مصالحک ییجا. باشد

 . استفاده نمود

f- هوا يبرا ریان پذکام يمواد سازنده آن و فضا لیمحفظه به دل یحرارت مقاومت مخصوصه کاست  نیفرض بر ا ،

از روش  وانت یمباشد  9 ای 8، 7، 6نصب  ياه شروبرابر  یه مصالح ساخت محفظه از نظر حرارتک ییجا. باشد فیضع

 . استفاده نمود 2B ای 1Bمرجع 

g- ردکاستفاده ) 34-2( ور در جدولکاز عوامل مذ وانت یم . 

h- De است اي ههست ابل چندک یرونیقطر ب : 

  ای، شده باشند دهیچیپ یل مثلثکبه ش اي ههست کابل تکه سه ک یوقت، ابلکبرابر قطر  2/2 •

 . شده باشند دهیچیل مسطح پکبه ش اي ههست کابل تکه سه ک یوقت، ابلکبرابر قطر  3 •

i- v  یلیمستط يمجرا کی يعمق عمود ای یخال يفضاها ای یسنگ يمجرا کیر ت کوچکقطر  ایعبارت است از بعد ،

 . دارد تیاز عرض آن اهم شیانال بکعمق . انالک ایف ک ایسقف  یخال يفضا

j- De ابلکت کدا يعمق عمود ای، يلوله محافظ هاد یرونیعبارت است از قطر ب . 

l- De يلوله محافظ هاد یرونیعبارت است از قطر ب . 

m- 2از روش مرجع ، 55نصب شده به روش  اي هرشت ابل چندک يبراB مجاز استفاده شود انیجر يبرا . 

n- فقط مختص افراد  یه دسترسک رندیمورد استفاده قرار گ ینصب تنها در مناطق ياه شرو نیه اک ودش یم هیتوص

 . ردک يریجلوگ یتجمع آلودگ لیمجاز و خطر آتش به دل انیاهش جرکاز  وانت یمه ک ياست به طور صالحیذ

o- مجاز باالتر  انین است جرکمم، ندارند مربعترم یلیم 16ر از ت گه سطح مقطع بزرک ییاه يهادبا  ییاه لابک يبرا

 . باشد

p- از  شیب یسنگ وارید یحرارت مقاومت مخصوصK.m/W2 یلگ هاک، یمانیس، يآجر واریشامل د "یسنگ"نام . ستین ،

 . است زی) نقیاز مواد عا ریآن (به غ ریو نظا

q-  در حدود  كخا یحرارت مقاومت مخصوصه کمجاز است  یحالت زمان نیدر ا. است میدفن مستق ياه لابکمشمول

K.m/W5/2 درون  ياه لابکاز  رت یشب میدفن مستق ياه لابکمجاز  انیجر، رت کم ياه تبا مقاوم ییاه كخا يبرا. باشد

 . استت کدا
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  94 تاسی

     ای Kv (a.c.)1از  اه نآ یه ولتاژ نامکشده  قیعا ياه يهادار و د هزرریغ ياه لابکبخش به  نیا ه شده دریارا جداول

Kv (d.c.)5/1 از آن در  وانت یمار برد اما نک هرا ب اي هرشتچند ياه لابکن است بتوان کمم. ود مربوط استر یفراتر نم

 . ردکار استفاده د هزر يا  هشتر کت ياه لابک

 . است سانکی يا  هشتر کت ياه لابکمجاز  انیشده با جر قیعا ياه يهاد، مجاز ياه نایجر

 :ابلک ینیس ستمیس

 لیرا تسه اه لابکه ثابت نگه داشتن ک يمنافذ دارد به طور يبرا يندم همنظم و قاعد يالگو، ابل منفذدارک ینیس 

ف ک% منافذ 30ه منفذها حداقل کار درنظرگرفت د ذرا منف ینیس، ینیس يابل اجرا شده روک يابر وانت یم یزمان. ندک یم

منظور  Cو مشابه روش مرجع  ودش یمدرنظرگرفته  پارچهکی ینیس ورتص نیا ریغدر . را دربر گرفته باشند ینیس

 . شود  یم

 :ابلکنردبان  ستمیس

ننده ک تیتقو يارکفلز یعنی. ندک یم جادیرا ا اه لابکاطراف  يهوا انیمقاومت در مقابل گردش جر نیرت کمساختار  نیا 

 . ندک یمرا اشغال  ی% منطقه طراح10از  رت ، کماه لابک ریز

   طیمح يدما  - 1 - 1 - 11 - 2

 : ندا هشددر نظر گرفته  ریمرجع ز طیمح يدماها يبخش برا نیمجاز جداول ا انیجر

 C°30: بدون درنظر گرفتن روش نصب، در هوا ارد یقعا ياه يهادو  اه لابک يبرا •

 C°20: نیدر زم ییاه کتدر دا ای كدر خا میصورت مستق به، مدفون ياه لابک يبرا •

  كخا یحرارت مقاومت مخصوص  - 2 - 1 - 11 - 2

ا ه نآ كخا یمقاومت حرارتروند و  می ارک هب نیه در زمک ییاه لابک يبخش برا نیه شده در ایمجاز ارا ياه نایجر

K.m/W5/2 عنوان  مقدار به نیا، مشخص نشده باشد ییایو محل جغراف كه نوع خاک یوقت. ندا هه شددرنظرگرفت؛ است

 . است ياستفاده ضرور يبرا یاطیو اقدام احت ینیب شیپ

اهش ک یمجاز به مقدار مناسب انیجر دیبا، است K.m/W5/2از  شیب كخا یحرارت مقاومت مخصوصه ک ییاه لمح در

مقاومت ه ک یکخا يبرا حیتصح بیضرا. شودابل کاطراف  كخا نیگزیجا يرت ببالفاصله مواد مناس هکنیا ای ابدی

 . ه شده استیارا )33-2(باشد در جدول  K.m/W5/2از ریغ، آن یحرارت مخصوص
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                  :طیمح يدما، C70°: يهاد يدما. PVC قیبا عا یشده مس يبارگذار يدو هاد يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  15 -2 جدول 

°C30  در هوا و°C20 نیدر زم  

D2 D1 C B2 B1 A2 A1 
سطح مقطع 

  يهاد
2mm 

       
8 7 6 5 4 3 2 1 

 مس

22 22 5/19 5/16 5/17 14 5/14 5/1 

28 29 27 23 24 5/18 5/19 5/2 

38 37 36 30 32 25 26 4 

48 46 46 38 41 32 34 6 

64 60 63 52 57 43 46 10 

83 78 85 69 76 57 61 16 

110 99 112 90 101 75 80 25 

132 119 138 111 125 92 99 35 

156 140 168 133 151 110 119 50 

192 173 213 168 192 139 151 70 

230 204 258 201 232 167 182 95 

261 231 299 232 269 192 210 120 

293 261 344 258 300 219 240 150 

331 292 392 294 341 248 273 185 

382 336 461 344 400 291 321 240 

427 379 530 394 458 334 367 300 

 ياه عسطح مقط يبرا. ندا هشدفرض  اي هریدا، مربعترم یلیم 16و خود  16با سطح مقطع تا  اه يهاد 8و  7، 6، 5، 3 ياه نستودر  -يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و  يل هادکر وابسته به شت گبزر
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  96 تاسی

                            :طیمح ي، دماPVC .°C70 قیبا عا یومینیشده آلوم يبارگذار يدو هاد يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  16 -2 جدول 

°C30  در هوا و°C20 نیدر زم  

D2 D1 C B2 B1 A2 A1 
سطح مقطع 

 يهاد
  2mm 

       
8 7 6 5 4 3 2 1 

 ومینیآلوم

- 22 21 5/17 5/18 5/14 15 5/2 

- 29 28 24 25 5/19 20 4 

- 36 36 30 32 25 26 6 

- 47 49 41 44 33 36 10 

63 61 66 54 60 44 48 16 

82 77 83 71 79 58 63 25 

98 93 103 86 97 71 77 35 

117 109 125 104 118 86 93 50 

145 135 160 131 150 108 118 70 

173 159 195 157 181 130 142 95 

200 180 226 181 210 150 164 120 

224 204 261 201 234 172 189 150 

255 228 298 230 266 195 215 185 

298 262 352 269 312 229 252 240 

336 296 406 308 358 263 289 300 

 يها  عقطمسطح  يبرا. ندا هشدفرض  اي هریدا، مربعترم یلیم 16و خود  16با سطح مقطع تا  اه يهاد 8و  7، 6، 5، 3 ياه نستودر  -يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و  يل هادکوابسته به ش رت گبزر
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   :طیمح يدما، C°90: يهاد يدما. EPR ای XLPE قیبا عا یشده مس يبارگذار يدو هاد يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  17 -2 جدول 

C°30  در هوا وC°20 نیدر زم  

D2 D1 C B2 B1 A2 A1 سطح 
مقطع 

 يهاد
  2mm        

8 7 6 5 4 3 2 1 

 مس

27 25 24 22 23 5/18 19 5/1 

35 33 33 30 31 25 26 5/2 

46 43 45 40 42 33 35 4 

58 53 58 51 54 42 45 6 

77 71 80 69 75 57 61 10 

100 91 107 91 100 76 81 16 

129 116 138 119 133 99 106 25 

155 139 171 146 164 121 131 35 

183 164 209 175 198 145 158 50 

225 203 269 221 253 183 200 70 

270 239 328 265 306 220 241 95 

306 271 382 305 354 253 278 120 

343 306 441 334 393 290 318 150 

387 343 506 384 449 329 362 185 

448 395 599 459 528 386 424 240 

502 446 693 532 603 442 486 300 

 يها  عسطح مقط يبرا. ندا هشدفرض  اي هریدا، مربعترم یلیم 16و خود  16با سطح مقطع تا  اه يهاد 8و  7، 6، 5، 3 ياه نستودر  -يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و  يل هادکوابسته به ش رت گبزر
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  98 تاسی

: طیمح يدما، C°90: يهاد يدما. EPR ای XLPE قیبا عا یومینیشده آلوم يبارگذار يدو هاد يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  18 -2 جدول 

C°30  در هوا وC°20 نیدر زم  

D2 D1 C B2 B1 A2 A1 
سطح مقطع 

  يهاد
 2mm 

       

8 7 6 5 4 3 2 1 

 آلومینیوم

- 26 26 23 25 5/19 20 5/2 

- 33 35 31 33 26 27 4 

- 42 45 40 43 33 35 6 

- 55 62 54 59 45 48 10 

76 71 84 72 79 60 64 16 

98 90 101 94 105 78 84 25 

117 108 126 115 130 96 103 35 

139 128 154 138 157 115 125 50 

170 158 198 175 200 145 158 70 

204 186 241 210 242 175 191 95 

233 211 280 242 281 201 220 120 

261 238 324 261 307 230 253 150 

296 267 371 300 351 262 288 185 

343 307 439 358 412 307 338 240 

386 346 508 415 471 352 387 300 

 يها  عسطح مقط يبرا. ندا هشدفرض  اي هریدا، مربعترم یلیم 16و خود  16با سطح مقطع تا  اه يهاد 8و  7، 6، 5، 3 ياه نستودر  -يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و  يل هادکوابسته به ش رت گبزر
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                 :طیمح يدما، C°70: يهاد يدما. PVC قیبا عا یشده مس يبارگذار يسه هاد يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  19 -2 جدول 

C°30  در هوا وC°20 نیدر زم  

D2 D1 C B2 B1 A2 A1 
سطح 
مقطع 

 يهاد
 2mm        

8 7 6 5 4 3 2 1 

 مس

19 18 5/17 15 5/15 13 5/13 5/1 

24 24 24 20 21 5/17 18 5/2 

33 30 32 27 28 23 24 4 

41 38 41 34 36 29 31 6 

54 50 57 46 50 39 42 10 

70 64 76 62 68 52 56 16 

92 82 96 80 89 68 73 25 

110 98 119 99 110 83 89 35 

130 116 144 118 134 99 108 50 

162 143 184 149 171 125 136 70 

193 169 223 179 207 150 164 95 

220 192 259 206 239 172 188 120 

246 217 299 225 262 196 216 150 

278 243 341 255 296 223 245 185 

320 280 403 297 346 261 286 240 

359 316 464 339 394 298 328 300 

 ياه عمقطسطح  يبرا. ندا هشدفرض  اي هریدا، مربعترم یلیم 16و خود  16با سطح مقطع تا  اه يهاد 8و  7، 6، 5، 3 ياه نستودر  -يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و  يل هادکوابسته به ش رت گبزر
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  100 تاسی

       :طیمح يدما، C°70: يهاد يدما. PVC قیبا عا یومینیشده آلوم يبارگذار يسه هاد يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  20 -2 جدول 

C°30  در هوا وC°20 نیدر زم  

D2 D1 C B2 B1 A2 A1 
سطح 
مقطع 

 يهاد
2mm 

       

8 7 6 5 4 3 2 1 

 ومینیآلوم

- 5/18 5/18 5/15 5/16 5/13 14 5/2 

- 24 25 21 22 5/17 5/18 4 

- 30 32 27 28 23 24 6 

- 39 44 36 39 31 32 10 

53 50 59 48 53 41 43 16 

69 64 73 62 70 53 57 25 

83 77 90 77 86 65 70 35 

99 91 110 92 104 78 84 50 

122 112 140 116 133 98 107 70 

148 132 170 139 161 118 129 95 

169 150 197 160 186 135 149 120 

189 169 227 176 204 155 170 150 

214 190 259 199 230 176 194 185 

250 218 305 232 269 207 227 240 

282 247 351 265 306 237 261 300 

 ياه عمقطسطح  يبرا. ندا هشدفرض  اي هریدا، مربعترم یلیم 16و خود  16با سطح مقطع تا  اه يهاد 8و  7، 6، 5، 3 ياه نستودر  -يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و  يل هادکوابسته به ش رت گبزر
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  :طیمح يدما، C°90: يهاد يدما. EPR ای XLPE قیبا عا یشده مس يبارگذار يسه هاد يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  21 -2 جدول 

C°30  در هوا وC°20 نیدر زم  

D2 D1 C B2 B1 A2 A1 
سطح 
مقطع 

  يهاد
2mm 

       

8 7 6 5 4 3 2 1 

 مس

23 21 22 5/19 20 5/16 17 5/1 

30 28 30 26 28 22 23 5/2 

39 36 40 35 37 30 31 4 

49 44 52 44 48 38 40 6 

65 58 71 60 66 51 54 10 

84 75 96 80 88 68 73 16 

107 96 119 105 117 89 95 25 

129 115 147 128 144 109 117 35 

153 135 179 154 175 130 141 50 

188 167 229 194 222 164 179 70 

226 197 278 233 269 197 216 95 

257 223 322 268 312 227 249 120 

287 251 371 300 342 259 285 150 

324 281 424 340 384 295 324 185 

375 324 500 398 450 346 380 240 

419 365 576 455 514 396 435 300 

 ياه عمقطسطح  يبرا. ندا هشدفرض  اي هریدا، مربعترم یلیم 16و خود  16با سطح مقطع تا  اه يهاد 8و  7، 6، 5، 3 ياه نستودر  -يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و  يل هادکوابسته به ش رت گبزر
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  102 تاسی

 يدما، C°90: يهاد يدما. EPR ای XLPE قیبا عا یومینیشده آلوم يبارگذار يسه هاد يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  22 -2 جدول 

  نیدر زم C°20در هوا و  C°30: طیمح

D2 D1 C B2 B1 A2 A1 
سطح 
مقطع 

  يهاد
2mm 

       

8 7 6 5 4 3 2 1 

 ومینیآلوم

- 22 24 21 22 18 19 5/2 

- 28 32 28 29 24 25 4 

- 35 41 35 38 31 32 6 

- 46 57 48 52 41 44 10 

64 59 76 64 71 55 58 16 

82 75 90 84 93 71 76 25 

98 90 112 103 116 87 94 35 

117 106 136 124 140 104 113 50 

144 130 174 156 179 131 142 70 

172 154 211 188 217 157 171 95 

197 174 245 216 251 180 197 120 

220 197 283 240 267 206 226 150 

250 220 323 272 300 233 256 185 

290 253 382 318 351 273 300 240 

326 286 440 364 402 313 344 300 

 ياه عمقطسطح  يبرا. ندا هشدفرض  اي هریدا، مربعترم یلیم 16و خود  16با سطح مقطع تا  اه يهاد 8و  7، 6، 5، 3 ياه نستودر  -يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و  يل هادکوابسته به ش رت گبزر
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لخت در معرض  يهاد ای، PVCبا پوشش  یمس لدیو ش اه يهاد، یمعدن قیبا عا Cروش مرجع  يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  23 -2 جدول 

  C°30: طیمرجع مح يدما، C°70: يپوشش فلز يدما. گریدکیتماس با 

 Cروش  يبرا اه يهاددمان یتعداد و چ

  يسطح مقطع هاد
2mm 

 شده يبارگذار يسه هاد
 شده يبارگذار يدو هاد

 ش تختیبا آرا يا  هشتر کت يا  هشتر کتا ی اي هرشت دو
ش یبا آرا يا  هشتر کتا ی اي هرشت چند

 یمثلث

   
4 3 2 1 

 ولت 500
21 19 23 5/1 
29 26 31 5/2 
38 35 40 4 

 ولت 750
23 21 25 5/1 
31 28 34 5/2 
41 37 45 4 
52 48 57 6 
70 65 77 10 
92 86 102 16 
120 112 133 25 
147 137 163 35 
181 169 202 50 
221 207 247 70 
264 249 296 95 
303 286 340 120 
346 327 388 150 
392 371 440 185 
457 434 514 240 

 . وندش یگر وصل مدی مبه ه، مدار یکدر  يا  هشتر کت ياه لابکلد یش يهر دو انتها -1 يادآوری
 . ضرب شوند 9/0ر در یمقاد، لخت در معرض تماس ياه لابک يبهتر است برا -2 يادآوری
 . استابل ک یولتاژ اسم، ولت 750و  500ر یمقاد -3 يادآوری
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  104 تاسی

ه در معرض تماس با کابل لخت ک و یمس ياه يهادو  لدیش، یمعدن قیبا عا Cروش مرجع  يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  24 -2 جدول 

  C°30: طیمرجع مح يدما، C°105: يپوشش فلز يدما. ستندین یو با مواد سوختن گریدکی

 Cروش  يبرا اه يهاددمان یو چ تعداد

  يسطح مقطع هاد
2mm 

 شده يبارگذار يدو هاد شده يبارگذار يسه هاد
 یش مثلثیبا آرا يا  هشتر کتا ی اي هرشت چند ش تختیبا آرا يا  هشتر کت يا  هشتر کتا ی اي هرشت دو

   
4 3 2 1 

 ولت 500
27 24 28 5/1 
36 33 38 5/2 
47 44 51 4 

 ولت 750
30 26 31 5/1 
41 35 42 5/2 
53 47 55 4 
67 59 70 6 
91 81 96 10 
119 107 127 16 
154 140 166 25 
187 171 203 35 
230 212 251 50 
280 260 307 70 
334 312 369 95 
383 359 424 120 
435 410 485 150 
492 465 550 185 
572 544 643 240 

 . وندش یگر وصل مدی مبه ه، مدار یکدر  يا  هشتر کت ياه لابکلد یش يهر دو انتها -1 يادآوری
 . ستیاز نیمورد ن یح گروهیب تصحیضر -2 يادآوری
 يلد به طور معمول برایش ين دمایه باالترکنیا يبرای، سنگ يوارهاید ياست برا یمرجع Cروش مرجع ، ن جدولیا يبرا -3 يادآوری
 . ستیقابل قبول ن یچوب يوارهاید
 . استابل ک یولتاژ اسم، ولت 750و  500ر یمقاد -4 يادآوری
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 ای PVCش شده با کرو /یمس ياه يهادغالف و ، یمعدن قیابل با عاک Gو  E ،Fنصب  ياه شرو يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  25 -2 جدول 

  C°30: طیمرجع مح يدما، C°70: يپوشش فلز يدما. گریدکیلخت در معرض تماس با  يهاد

 E,F,Gروش  يبرا اه يهاددمان یتعداد و چ

  يسطح مقطع هاد
2mm 

 شده يبارگذار يسه هاد
 يبارگذار يدو هاد

ا ی اي هرشت شده دو
 يا  هشتر کت

 Fا ی Eروش 

با فاصله  يا  هشتر کت
 یافق

 Gروش 

با فاصله  يا  هشتر کت
 يعمود
 Gروش 

در  يا  هشتر کت
 تماس با هم 

 Fروش 

ا ی اي هرشت چند
در  يا  هشتر کت

  یش مثلثیآرا
 Fا ی Eروش 

     

6 5 4 3 2 1 
 ولت 500

29 26 23 21 25 5/1 
39 34 31 28 33 5/2 
51 45 41 37 44 4 

 ولت 750
32 28 26 22 26 5/1 
43 37 34 30 36 5/2 
56 49 45 40 47 4 
71 62 57 51 60 6 
95 84 77 69 82 10 
125 110 102 92 109 16 
162 142 132 120 142 25 
197 173 161 147 174 35 
242 213 198 182 215 50 
294 259 241 223 264 70 
351 309 289 267 317 95 
402 353 331 308 364 120 
454 400 377 352 416 150 
507 446 426 399 472 185 
565 497 496 466 552 240 

 . وندش یگر وصل میبه همد، مدار یکدر  يا  هشتر کت ياه لابکلد یش يهر دو انتها -1 يادآوری
 . ضرب شوند 9/0ر در یمقاد، لخت در معرض تماس ياه لابک يبهتر است برا -2 يادآوری
 . ابل استک یقطر خارج De -3 يادآوری
 . استابل ک یولتاژ اسم، ولت 750و  500ر یمقاد -4 يادآوری

 



 07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  106 تاسی

ابل لخت در کو  یمس ياه يهادپوشش و ، یمعدن قیابل با عاک Gو  E ،Fنصب  ياه شرو يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  26 -2 جدول 

   C°30: طیمرجع مح يدما، C°105: يپوشش فلز يدما. ستندین گریدکیمعرض تماس با 

 E,F,Gروش  يبرا اه يهاددمان یتعداد و چ

  يسطح مقطع هاد
2mm 

 شده يبارگذار يسه هاد
 يبارگذار يدو هاد

ا ی اي هرشت شده دو
 يا  هشتر کت

 Fا ی Eروش 

با فاصله  يا  هشتر کت
 یافق

 Gروش 

با فاصله  يا  هشتر کت
 يعمود
 Gروش 

در  يا  هشتر کت
 تماس با هم 

 Fروش 

ا ی اي هرشت چند
در  يا  هشتر کت

  یش مثلثیآرا
 Fا ی Eروش 

     

6 5 4 3 2 1 
 ولت 500

37 33 29 26 31 5/1 
49 43 39 35 41 5/2 
64 56 51 46 54 4 

 ولت 750
40 35 32 28 33 5/1 
54 47 43 38 45 5/2 
70 61 56 50 60 4 
89 78 71 64 76 6 
120 105 96 87 104 10 
157 137 127 115 137 16 
204 178 164 150 179 25 
248 216 200 184 220 35 
304 266 247 228 272 50 
370 323 300 279 333 70 
441 385 359 335 400 95 
505 441 411 385 460 120 
565 498 469 441 526 150 
629 557 530 500 596 185 
704 624 617 584 697 240 

 . وندش یگر وصل میبه همد، مدار یکدر  يا  هشتر کت ياه لابکلد یش يهر دو انتها -1 يادآوری
 . ستیاز نیمورد ن یح گروهیب تصحیضر -2 يادآوری
 . ابل استک یقطر خارج De -3 يادآوری
 . استابل ک یولتاژ اسم، ولت 750و  500ر یمقاد -4 يادآوری
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: طیمرجع مح يدما، C°70: يهاد يدما. PVC قیو عا یمس يهاد Gو  E ،Fنصب  ياه شرو يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  27 -2 جدول 

C°30 

 نصب ياه شرو

 
سطح 
مقطع 

  يهاد
2mm 

 اي ههست چند ياه لابک اي ههست کت ياه لابک
 ش تختیشده آرا يبارگذار يسه هاد

 يسه هاد
 يبارگذار

 یشده مثلث

 يدو هاد
 يبارگذار

شده در 
 تماس با هم

 يسه هاد
 شده يبارگذار

 يدو هاد
 شده يبارگذار

 با فاصله 
 در تماس با هم 

 یافق يعمود

 Gروش 

 

 Gروش 

 

 Fروش 

 

 Fروش 

 

Fروش 

 

Eروش 

 

Eروش 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 
- - - - - 5/18 22 5/1 
- - - - - 25 30 5/2 
- - - - - 34 40 4 
- - - - - 43 51 6 
- - - - - 60 70 10 
- - - - - 80 94 16 

130 146 114 110 131 101 119 25 
162 181 143 137 162 126 148 35 
197 219 174 167 196 153 180 50 
254 281 225 216 251 196 232 70 
311 341 275 264 304 238 282 95 
362 396 321 308 352 276 328 120 
419 456 372 356 406 319 379 150 
480 521 427 409 463 364 434 185 
569 615 507 485 546 430 514 240 
659 709 587 561 629 497 593 300 
795 852 689 656 754 - - 400 
920 982 789 749 868 - - 500 
1070 1138 905 855 1005 - - 630 

 يل هادکوابسته به ش رت گبزر يزهایسا ير برایمقاد. ندا هشدفرض  اي هریدامربع ترم یلیم 16از  رت یشببا سطح مقطع  اه يهاد -1 يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و 

 . استابل ک یقطر خارج De -2 يادآوری
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  108 تاسی

مرجع  يدما، C°70: يهاد يدما. PVC قیو عا یومینیآلوم يهاد Gو  E ،Fنصب  ياه شرو يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  28 -2 جدول 

   C°30: طیمح

 نصب ياه شرو

 
سطح 
مقطع 

 يهاد
2mm 

 اي ههست چند ياه لابک اي ههست کت ياه لابک
 ش تختیشده آرا يبارگذار يسه هاد

 يسه هاد
 يبارگذار

 یشده مثلث

 يدو هاد
شده  يبارگذار

در تماس با 
 هم

 يسه هاد
 شده يبارگذار

 يدو هاد
 شده يبارگذار

 با فاصله 
 در تماس با هم 

 یافق يعمود

 Gروش 

 

 Gروش 

 

 Fروش 

 

 Fروش 

 

 Fروش 

 

Eروش 

 

Eروش 

 
8 7 6 5 4 3 2 1 
- - - - - 5/19 23 5/2 
- - - - - 26 31 4 
- - - - - 33 39 6 
- - - - - 46 54 10 
- - - - - 61 73 16 

99 112 87 84 98 78 89 25 
124 139 109 105 122 96 111 35 
152 169 133 128 149 117 135 50 
196 217 173 166 192 150 173 70 
241 265 212 203 235 183 210 95 
282 308 247 237 273 212 244 120 
327 356 287 274 316 245 282 150 
376 407 330 315 363 280 322 185 
447 482 392 375 430 330 380 240 
519 557 455 434 497 381 439 300 
629 671 552 526 600 - - 400 
730 775 640 610 694 - - 500 
852 900 746 711 808 - - 630 

 يل هادکوابسته به ش رت گبزر يزهایسا ير برایمقاد. ندا هشدفرض  اي هریدامربع ترم یلیم 16از  رت یشببا سطح مقطع  اه يهاد -1 يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و 

 . ابل استک یقطر خارج De -2 يادآوری
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مرجع  يدما، C°90: يهاد يدما. EPR ای XLPE قیو عا یمس يهاد Gو  E ،Fنصب  ياه شرو يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  29 -2 جدول 

    C°30: طیمح

 نصب ياه شرو

 
سطح 
مقطع 

  يهاد
2mm 

 اي ههست چند ياه لابک اي ههست کت ياه لابک
 ش تختیشده آرا يبارگذار يسه هاد

 يسه هاد
 يبارگذار

 یشده مثلث

 يدو هاد
شده  يبارگذار

در تماس با 
 هم

 يسه هاد
 شده يبارگذار

 يدو هاد
 شده يبارگذار

 با فاصله 
 در تماس با هم 

 یافق يعمود

 Gروش 

 

 Gروش 

 

 Fروش 

 

 Fروش 

 

 Fروش 

 

Eروش 

 

Eروش 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 
- - - - - 23 26 5/1 
- - - - - 32 36 5/2 
- - - - - 42 49 4 
- - - - - 54 63 6 
- - - - - 75 86 10 
- - - - - 100 115 16 

161 182 141 135 161 127 149 25 
201 226 176 169 200 158 185 35 
246 275 216 207 242 192 225 50 
318 353 279 268 310 246 289 70 
389 430 342 328 377 298 352 95 
454 500 400 383 437 346 410 120 
527 577 464 444 504 399 473 150 
605 661 533 510 575 456 542 185 
719 781 634 607 679 538 641 240 
833 902 736 703 783 621 741 300 

10088 1085 868 823 940 - - 400 
1169 1253 998 946 1083 - - 500 
1362 1454 1151 1088 1254 - - 630 

 يل هادکوابسته به ش رت گبزر يزهایسا ير برایمقاد. ندا هشدفرض  اي هریدامربع ترم یلیم 16از  رت یشببا سطح مقطع  اه يهاد -1 يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و 

 . ابل استک یقطر خارج De -2 يادآوری
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  110 تاسی

 يدما، C°90: يهاد يدما. EPR ای XLPE قیو عا یومینیآلوم يهاد Gو  E ،Fنصب  ياه شرو يمجاز برحسب آمپر برا انیجر  -  30 -2 جدول 

  C°30: طیمرجع مح

 نصب ياه شرو

 
سطح 
مقطع 

 يهاد
2mm 

 اي ههست چند ياه لابک اي ههست کت ياه لابک
 يسه هاد ش تختیشده آرا يبارگذار يسه هاد

 يبارگذار
 یشده مثلث

 يدو هاد
شده  يبارگذار

 در تماس با هم

 يسه هاد
 شده يبارگذار

 يدو هاد
 شده يبارگذار

 با فاصله 
 در تماس با هم 

 یافق يعمود

 Gروش 

 

 Gروش 

 

 Fروش 

 

 Fروش 

 

 Fروش 

 

Eروش 

 

Eروش 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 
- - - - - 24 28 5/2 
- - - - - 32 38 4 
- - - - - 42 49 6 
- - - - - 58 67 10 
- - - - - 77 91 16 

122 138 107 103 121 97 108 25 
153 172 135 129 150 120 135 35 
188 210 165 159 184 146 164 50 
244 271 215 206 237 187 211 70 
300 332 264 253 289 227 257 95 
351 387 308 296 337 263 300 120 
408 448 358 343 389 304 346 150 
470 515 413 395 447 347 397 185 
561 611 492 471 530 409 470 240 
652 708 571 547 613 471 543 300 
792 856 694 663 740 - - 400 
921 991 806 770 856 - - 500 
1077 1154 942 899 996 - - 630 

 يل هادکوابسته به ش رت گبزر يزهایسا ير برایمقاد. ندا هشدفرض  اي هریدامربع ترم یلیم 16از  رت یشببا سطح مقطع  اه يهاد -1 يادآوری
 . ردکاستفاده  اي هریدا ياه يهادنان از یبا اطم وانت یماست و 

 . ابل استک یقطر خارج De -2 يادآوری
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 . است C°30از  ریهوا غ يه دماک یابل در هوا وقتکمجاز  انیجر يبرا حیتصح بیضر  -  31 -2 جدول 

 قیعا

 طیمح يدما
°C 

 XLPE الفیمعدن
 و  

EPR 
PVC  ستیه در معرض تماس نکلخت ، 

 C 105°  يدما
ا بدون آن در تماس با ی PVCش کبا رو

 C70° يدما، گریدیک

14/1 26/1 15/1 22/1 10 

11/1 2/1 12/1 17/1 15 

07/1 14/1 08/1 12/1 20 

04/1 07/1 04/1 06/1 25 

1 1 1 1 30 

96/0 93/0 96/0 94/0 35 

92/0 85/0 91/0 87/0 40 

88/0 78/0 87/0 79/0 45 

84/0 67/0 82/0 71/0 50 

8/0 57/0 76/0 61/0 55 

75/0 45/0 71/0 5/0 60 

7/0 - 65/0 - 65 

65/0 - 58/0 - 70 

6/0 - 5/0 - 75 

54/0 - 41/0 - 80 

47/0 - - - 85 

4/0 - - - 90 

32/0 - - - 95 

 . شودباالتر با سازنده مشورت  يدماها يبرا  -الف
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  112 تاسی

 . باشد C°20از ر ین غیزم ين اگر دمایداخل زم اه لابکان مجاز یجر يح برایب تصحیضرا  -  32 -2 جدول 

 C°ن یزم يدما
 قیعا

PVC XLPE   وEPR 

10 1/1 07/1 
15 05/1 04/1 
20 1 1 
25 95/0 96/0 
30 89/0 93/0 
35 84/0 89/0 
40 77/0 85/0 
45 71/0 8/0 
50 63/0 76/0 
55 55/0 71/0 
60 45/0 65/0 
65 - 6/0 
70 - 53/0 
75 - 46/0 
80 - 38/0 

 

  ) درDن (روش مرجع یمدفون در زم ياه کتداا یم یدفن مستق ياه لابک يبرا كخا یحرارتمخصوص ح مقاومت یب تصحیضرا  -  33 -2 جدول 

 . باشد K.m/W5/2از ر یغ كخا یحرارت مقاومت مخصوصه ک یصورت

 K.m/W 5/0 7/0 1 5/1 2 5/2 3 یحرارتمخصوص مقاومت 
 96/0 1 05/1 1/1 18/1 2/1 28/1 مدفون ياه کتدادر  اه لابک يح برایب تصحیضر
 9/0 1 12/1 28/1 5/1 62/1 88/1 میدفن مستق ياه لابک يح برایب تصحیضر

 . هستند ±%5 ياعداد فوق با روادار -1يادآوری
با  يهاکخا ين و برایم دفن شده در زمیمستق ياه لابک يبرا. اربرد داردکمدفون  ياه کتداداخل  ياه لابک يح برایب تصحیضرا -2يادآوری

د از یبا، از باشدین رت یشببا دقت  ياگر به اعداد. باشد رت یشب واندت یمح یب تصحیضرا، K.m/W5/2 از  رت کم یمقاومت مخصوص حرارت
 . استفاده نمود IEC 60287گفته شده در استاندارد   ياه شرو
 . اربرد داردکمتر  8/0مدفون تا عمق  ياه کتدا يح برایب تصحیضرا -3يادآوری
 یحرارت مقاومت مخصوصبا  ین رفته و بخشیابل از بکه رطوبت اطراف کنیان اکام. نواخت استیک كه مشخصات خاکفرض شده  -4يادآوری

         د از استانداردیمجاز را با ياه نایجروجود داشته باشد  كط خایشدن مح کان خشکاگر ام. جاد شود درنظر گرفته نشده استیباال ا
IEC 60287 به دست آورد . 
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ابل ک یکاز  رت یشبا ، یمدار یکاز  رت یشبگروه  یک يا برای اي هرشت ابل چندک یکا یمدار  یک يح مجاورت برایب تصحیضرا  -  34 -2 جدول 

  )30-2(تا  )13-2(ان مجاز جداول یمورد استفاده مطابق جراي،  هرشت چند

 5 4 3 2 1 ردیف

 ها در تماس با هم ) چیدمان (کابل

اي در  صورت دسته هب
هوا، روي یک سطح، 

توکار یا داخل 
 محفظه

تکی  یک الیه
روي دیوار، 

کف یا سینی 
 یکپارچه

یک الیه تکی که 
زیر سقف چوبی 
 نصب شده است

یک الیه تکی 
روي سینی 

دار افقی یا  سوراخ
 عمودي

یک الیه تکی 
روي نردبان یا 

بست نگه دارنده 
 کابل

تعداد مدارها یا 
 اي هسته هاي چند کابل

1 1 1 95/0 1 1 
2 8/0 85/0 81/0 88/0 87/0 
3 7/0 79/0 72/0 82/0 82/0 
4 65/0 75/0 68/0 77/0 8/0 
5 6/0 73/0 66/0 75/0 8/0 
6 57/0 72/0 64/0 73/0 79/0 
7 54/0 72/0 63/0 73/0 79/0 
8 52/0 71/0 62/0 72/0 78/0 
9 5/0 7/0 61/0 72/0 78/0 
12 45/0 

اي کاهش  هسته کابل چند 9مدار یا بیش از  9ضریب تصحیح براي بیش از 
 ماند یابد و ثابت می نمی

16 41/0 
20 38/0 

 Fو Eروش Cروش  Fتا  Aهاي  روش روش مرجع نصب

 اند.  هاي مشابه با بارگذاري یکسان داده شده ضرایب براي گروهی از کابل -1 یادآوري
 شود.  ها شود، ضریب کاهشی به کار برده نمی تر از دو برابر قطر مجموع آن هاي مجاور بیش جایی که فاصله هوایی افقی بین کابل -2 یادآوري

 شود براي:  ضرایب یکسان به کار برده می -3یادآوري 
 اي   رشته گروهی از دو یا سه کابل تک

 اي  رشته هاي چند کابل
شود  ها در مجموع برابر تعداد مدارها در نظر گرفته می اي با هم باشد، تعداد کابل رشته اي و دو رشته هاي سه لاگر سیستم شامل کاب -4یادآوري 

هاي  هاي مربوط به سه هادي زیر بار براي کابل اي و جدول رشته هاي دو هاي مربوط به دو هادي زیر بار براي کابل و ضرایب وابسته از جدول
 د. شو اي، استفاده می رشته سه

مداري از سه  /3nمداري را شامل دو هادي بارگذاري شده در نظر گرفت و  /2nتوان  اي باشد می  رشته کابل تک nاگر گروهی شامل  -5یادآوري 
 هادي بارگذاري شده در نظر گرفت. 

صورت  ) به30-2) تا (15-2جدول ( هاي نصب مطابق با ه شده در این جدول براي محدوده سایزهاي هادي و انواع روشیمقادیر ارا -6یادآوري 
 % است. 5متوسط هستند. دقت مجموعه مقادیر این جدول در حدود 

هاي نصبی که در این جدول نیامده است. استفاده از ضرایب محاسبه شده براي  هاي نصب و سایر روش براي برخی از روش -7 یادآوري
 جعه کنید. ) مرا39-2) و (38-2هاي خاص مناسب است. به جداول ( حالت
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  نیدفن شده در زمماً یمستق ياه لاب، کمدار یکش از یب يح مجاورت برایب تصحیضرا  -  35 -2 جدول 

 يا  هرشت ا چندی يا  هشتر کت ياه لابک) )22-2( تا )15-2(ول اجد 2D(روش نصب 

 تعداد مدارها
 aابل کابل تا ک ییفاصله هوا

125/0 ابلک یکقطر  گریدیکدر تماس با  اه لابک-صفر  m  25/0  m  5/0  m 
2 75/0 8/0 85/0 9/0 9/0 
3 65/0 7/0 75/0 8/0 85/0 
4 6/0 6/0 7/0 75/0 8/0 
5 55/0 55/0 65/0 7/0 8/0 
6 5/0 55/0 6/0 7/0 8/0 
7 45/0 51/0 59/0 67/0 76/0 
8 43/0 48/0 57/0 65/0 75/0 
9 41/0 46/0 55/0 63/0 74/0 
12 36/0 42/0 51/0 59/0 71/0 
16 32/0 38/0 47/0 56/0 68/0 
20 29/0 35/0 44/0 53/0 66/0 

 a اي ههست ابل چندک

 
 a اي ههست کابل تک

 

، رین مقادیا. است K.m/W5/2برابر با  یحرارت مقاومت مخصوصبا  کیمتر و در خا 7/0عمق دفن  ير مشخص شده برایمقاد -1 يادآوری
ردن کهمراه با گرد ي، رگی ینانگیند میفرآ. است )22-2) تا (15-2(ول اگرفته شده از جد، اه نآو انواع  اه لابک يزهایسا ين برایانگیر میمقاد

ه شده در مجموعه استاندارد یارا ياه شرواز است با یمورد ن يه دقت باالترک ییجا. جه دهدیرا نت  ±%10تا  ییخطا واندت یمحاالت  یدر برخ
IEC 60287-1   ودش یممحاسبه .   

ش داد و یافزا یلکدر حالت  وانت یمح را یب تصحیباشد ضرا K.m/W5/2از  رت کم كخا یحرارت مقاومت مخصوصه ک یدر حالت -2 يادآوری
 . ردکمحاسبه  IEC 60287-1ه شده در استاندارد یارا ياه شروبا  وانت یم
 یمدار بررس mصورت  د بهیبا ،ن مداریا یاهشکب یردن ضرکمشخص  يبرا، در هر فاز باشد يمواز يهاد mمدار شامل  یکاگر  -3 يادآوری

 . شود
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  مدفون ياه کتدادر  اي هرشت چند ياه لاب، کمدار یکش از یب يح مجاورت برایب تصحیضرا  -  36 -2 جدول 

 ) )22-2) تا (15-2(جدول  1D(روش نصب  

 ریمس یکت با کدر دا اي هرشت چند ياه لابک

 اه لابکتعداد 
 aتکت تا داکدا ییفاصله هوا

 متر 1 متر 5/0 متر 25/0 گر)یدیکدر تماس با  اه کتدا( -صفر
2 85/0 9/0 95/0 95/0 
3 75/0 85/0 9/0 95/0 
4 7/0 8/0 85/0 9/0 
5 65/0 8/0 85/0 9/0 
6 6/0 8/0 8/0 9/0 
7 57/0 76/0 8/0 88/0 
8 54/0 76/0 78/0 88/0 
9 52/0 73/0 77/0 87/0 
10 49/0 72/0 76/0 86/0 
11 47/0 7/0 75/0 86/0 
12 45/0 69/0 74/0 85/0 
13 44/0 68/0 73/0 85/0 
14 42/0 68/0 72/0 84/0 
15 41/0 67/0 72/0 84/0 
16 39/0 66/0 71/0 83/0 
17 38/0 65/0 7/0 83/0 
18 37/0 65/0 7/0 83/0 
19 35/0 64/0 69/0 82/0 
20 34/0 63/0 68/0 82/0 

 
 یر متوسطیو مقاد ندا هشدداده ، است K.m/W5/2 یحرارت مقاومت مخصوصو  يمتر 7/0ه در عمق ک ییاه لابک يب برایضرا -1 يادآوری

ن کردن اعداد ممک گردو  يریگ به واسطه متوسط. اشاره شده است اه نآبه  )22-2) تا (15-2ه در جداول (ک ییاجرا ياه شرو يهستند برا
 IEC60287-2-1     استاندارد مندرج در ياه شرواز  وانت یماز باشد ین يادیز یلیوجود داشته باشد (اگر به دقت خ ±%10تا  یاست اختالف

 . رد)کاستفاده 
    استاندارد به شرح داده شده در وانت یمح را یب تصحینباشد ضرا K.m/W5/2 كخا یحرارت مقاومت مخصوصاگر  -2 يادآوری

IEC60287-2-1 ش دادیافزا یمک . 
 . مدار درنظر گرفت nل از کد آن را متشیبا ،حیب تصحین ضرییتع يبرا، ل شده باشدکیدر هر فاز تش يمواز يهاد nاز  ياگر مدار -3 يادآوری
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  مدفون ياه کتدادر  يا  هشتر کت ياه لاب، کمدار یکش از یب يح مجاورت برایب تصحیضرا  -  37 -2 جدول 

 )) 22-2( ) تا15-2جدول ( 1D(روش نصب  

 ریمس یکبا  یسیرمغناطیت غکدر دا يا  هشتر کت ياه لابک
  يا  هشتر کت يتعداد مدارها

 ابلکا سه یاز دو 
 aتکت تا داکدا ییفاصله هوا

 متر 1 متر 5/0 متر 25/0 گر)یدیکدر تماس با  اه کتدا(-صفر
2 8/0 9/0 9/0 95/0 
3 7/0 8/0 85/0 9/0 
4 65/0 75/0 8/0 9/0 
5 6/0 7/0 8/0 9/0 
6 6/0 7/0 8/0 9/0 
7 53/0 66/0 76/0 87/0 
8 5/0 63/0 74/0 87/0 
9 47/0 61/0 73/0 86/0 
10 45/0 59/0 72/0 85/0 
11 43/0 57/0 7/0 85/0 
12 41/0 56/0 69/0 84/0 
13 39/0 54/0 68/0 84/0 
14 37/0 53/0 68/0 83/0 
15 35/0 52/0 67/0 83/0 
16 34/0 51/0 66/0 83/0 
17 33/0 5/0 65/0 82/0 
18 31/0 49/0 65/0 82/0 
19 3/0 48/0 64/0 82/0 
20 29/0 47/0 63/0 81/0 

 
 یر متوسطیو مقاد ندا هشدداده ، است K.m/W5/2 یحرارت مقاومت مخصوصو  يمتر 7/0ه در عمق ک ییاه لابک يب برایضرا -1 يادآوری

ن کردن اعداد ممک گردو  يرگی طبه واسطه متوس. اشاره شده است اه نآبه  )22-2تا () 15-2(ه در جداول ک ییاجرا ياه شرو يهستند برا
 IEC60287-2-1 استاندارد مندرج در ياه شرواز  وانت یماز باشد ین يادیز یلیوجود داشته باشد (اگر به دقت خ ±%10تا  یاست اختالف

 . )ردکاستفاده 
    استاندارد به شرح داده شده در وانت یمح را یب تصحینباشد ضرا K.m/W5/2 كخا یحرارت مقاومت مخصوصاگر  -2 يادآوری

IEC60287-2-1 ش دادیافزا یمک . 
 . مدار درنظر گرفت nل از کد آن را متشیبا ،حیب تصحین ضرییتع يبرا، ل شده باشدکیدر هر فاز تش يمواز يهاد nاز  ياگر مدار -3 يادآوری
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   Eآزاد روش نصب مرجع  يدر هوا اي ههستچند ياه لاب، کمدار یکش از یب يح مجاورت برایب تصحیضرا  -  38 -2 جدول 

 روش نصب
 ینیتعداد س

 ا نردبانی
 ا نردبانی ینیدر س اه لابکتعداد 

1 2 3 4 6 9 

 31 ارد خسورا ینیس

 گریدیکدر تماس با  اه لابک 

 

1 1 88/0 82/0 79/0 76/0 73/0 
2 1 87/0 8/0 77/0 73/0 68/0 
3 1 86/0 79/0 76/0 71/0 66/0 

6 1 84/0 77/0 73/0 68/0 64/0 

 فاصله دار ياه لابک

 

1 1 1 98/0 95/0 91/0 - 

2 1 99/0 96/0 92/0 87/0 - 

3 1 98/0 95/0 91/0 85/0 - 

 ارد خسورا ینیس
 يعمود

31 

 گریدیکدر تماس با  اه لابک

 

1 1 88/0 82/0 78/0 73/0 72/0 

2 1 88/0 81/0 76/0 71/0 7/0 

 ارد هفاصل ياه لابک

 
 

1 1 91/0 89/0 88/0 87/0 - 

2 1 91/0 88/0 87/0 85/0 - 

پارچه یک ینیس
 (بدون سوراخ)

31 

 گریدیکدر تماس با  اه لابک

 

1 97/0 84/0 78/0 75/0 71/0 68/0 

2 97/0 83/0 76/0 72/0 68/0 63/0 

3 97/0 82/0 75/0 71/0 66/0 61/0 

6 97/0 81/0 73/0 69/0 63/0 58/0 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  118 تاسی

 (ادامه) Eآزاد روش نصب مرجع  يدر هوا اي ههستچند ياه لاب، کمدار یکش از یب يح مجاورت برایب تصحیضرا -38-2جدول 

 روش نصب
 ینیتعداد س

 ا نردبانی

 ا نردبانی ینیدر س اه لابکتعداد 

1 2 3 4 6 9 

، ابلکنردبان 
 ياه تبس

ابل و کنگهدارنده 
 رهیغ

32 
33 
34 

 گریدیکدر تماس با  اه لابک

 

1 1 87/0 82/0 8/0 79/0 78/0 

2 1 86/0 8/0 78/0 76/0 73/0 

3 1 85/0 79/0 76/0 73/0 7/0 

6 1 84/0 77/0 73/0 68/0 64/0 

 فاصله دار ياه لابک

 

1 1 1 1 1 1 - 

2 1 99/0 98/0 97/0 96/0 - 

3 1 98/0 97/0 96/0 93/0 - 

. ندا هشد) درنظرگرفته 30-2) تا (25-2از جداول( يابل و محدوده سطح مقطع هادکانواع  ين برایانگیصورت م ه شده بهیر ارایمقاد -1 يادآوری
 . % است5از  رت کمر معموال یگستره مقاد

نصب  رت یشبه یال یکدر  اه لابکه ک یوقت. قرار گرفته باشند کیتهاي  هیدر ال اه لابکه کصادق است  یوقت يب جدول فوق برایضرا -2 يادآوری
را به روش  اه نآد یر خواهند بود و بات کوچکار یب بسیر ضرایدر حالت اخ. شود  یب اعمال نمین ضریا، ستندیگر در تماس نیو با همد وندش یم

 . مناسب به دست آورد
 ياه ینین سین فاصله بیرت کمو  ترم یلیم 300ابل هاي ک ینین سیب يه فواصل عمودکاست  یمواقع ير در نظر گرفته شده برایمقاد -3 يادآوری
 . اعمال شود یاهشکب یر بهتر است ضرات یکفواصل نزد يبرا. باشد ترم یلیم 20وار یابل و دک
 225ابل پشت به پشت نصب شده ک ياه ینیابل و سک ياه ینین سیب یه فواصل افقکاست  یمواقع ير درنظر گرفته شده برایمقاد -4 يادآوری
 . اهش اعمال شودکب یه ضراکتر بهتر است  یکفواصل نزد يبرا. باشد ترم یلیم
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 Fمرجع  روش -آزاد  يدر هوا يا  هشتر کت ياه لابک) از یکیاز  رت یشب( یگروه يح مجاورت برایب تصحیضرا  -  39 -2 جدول 

 ابلک يروش اجرا

تعداد 
 ینیس

ا ی
 نردبان

ب داده شده یضر ا نردبانی ینیفاز در س سه يمدارهاتعداد 
ن حال یع رد

مناسب است 
 ي: برا

1 2 3 

 ینیس
 ارد خسورا

 )3 يادآوری(
31 

 گریدیکدر تماس با  اه لابک

 

1 98/0 91/0 87/0 

ابل با کسه 
 یدمان افقیچ

2 96/0 87/0 81/0 

3 95/0 85/0 78/0 

 ینیس
 ارد خسورا

 يعمود
 )4 يادآوری(

31 

 گریدیکدر تماس با  اه لابک

 

1 96/0 86/0 - 

ابل با کسه 
 يدمان عمودیچ

2 95/0 84/0 - 

، ابلکنردبان 
 ياه تبس

نگهدارنده 
 رهیابل و غک
 )3 يادآوری(

32 
33 
34 

 گریدیکدر تماس با  اه لابک

 

1 1 97/0 96/0 

ابل با کسه 
 یدمان افقیچ

2 98/0 93/0 89/0 

3 97/0 9/0 86/0 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  120 تاسی

 (ادامه) Fروش مرجع  -آزاد  يدر هوا يا  هشتر کت ياه لابک) از یکیاز  رت یشب( یگروه يح مجاورت برایب تصحیضرا -39-2جدول 

 ابلک يروش اجرا

تعداد 
 ینیس

ا ی
 نردبان

 ا نردبانی ینیفاز در س سه يتعداد مدارها
ب داده شده یضر
ن حال یع رد

مناسب است 
 ي: برا

1 2 3 

 ینیس
  ارد خسورا

 )3 يادآوری(
31 

 

1 1 98/0 96/0 

ابل با کسه 
 یدمان مثلثیچ

2 97/0 93/0 89/0 

3 96/0 92/0 86/0 

 ینیس
 ارد خسورا

 يعمود
 )4 يادآوری(

31 

 فاصله دار ياه لابک

 

1 1 91/0 89/0 

2 1 9/0 86/0 

، ابلکنردبان 
 ياه تبس

نگهدارنده 
 رهیابل و غک
 )3 يادآوری(

32 
33 
34 

 

1 1 1 1 

2 97/0 95/0 93/0 

3 96/0 94/0 9/0 

      ) تا25-2(ول ادر نظر گرفته شده در جد اه يهادو محدوده سطح مقطع  اه لابکانواع  ين جدول برایه شده در ایر ارایمقاد -1 يادآوری
 . % است5از  رت کمر معموال یگستره مقاد. ن هستندیانگیصورت م به) 2-30(
در  اه لابکه ک ییجا، ه شده استیه در جدول نشان داده شده اراک) یدمان مثلثیبا چ ییاه ها گرویابل (که از یال یک يب برایضرا -2 يادآوری

ن باشد و ییپا یتوجهن است به به طور قابل کا ممه بن نوع نصیا يب براین ضرایر ایمقاد. ستیقابل استفاده ن، ندا هشدگر نصب یدیکتماس با 
 . را به روش مناسب به دست آورد اه نآبهتر است 

 ياه ینین سین فاصله بیرت کمو  ترم یلیم 300ابل ک ياه ینین سیب يه فواصل عمودکاست  یقعموا ير درنظرگرفته شده برایمقاد -3 يادآوری
 . اعمال شود یاهشکب یر بهتر است ضرات یکفواصل نزد يبرا. باشد ترم یلیم 20وار یابل و دک
 225ابل پشت به پشت نصب شده ک ياه ینیابل و سک ياه ینین سیب یه فواصل افقکاست  یاقعمو ير درنظرگرفته شده برایمقاد -4 يادآوری
 . اهش اعمال شودکب یه ضراکر بهتر است ت یکفواصل نزد يبرا. تر باشدم یلیم
 . ودش یممدار منظور  ، یکن جدولیفاز در ا ابل سهکهر مجموعه ، هر فاز يابل براک یکش از یب يدارا يمدارها يبرا -5 يادآوری
 یمدار بررس mصورت  د بهین مدار بایا یاهشکب یردن ضرکمشخص  يبرا، در هر فاز باشد يمواز يهاد m يدارا يمدارها يبرا -6 يادآوری

 . شود
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 رمدفون)یغ ياه لابک يان مجاز (براین سطح مقطع بر اساس جرییخالصه روش تع  - 3 - 1 - 11 - 2

 : شوند یر طید مراحل گام به گام زین سطح مقطع باییتع يبرا

 . ودش یمن ییروش نصب مرجع تع )14-2( از جدول )1

 . ودش یمط به دست آورده یمح يط دمایابل و شراکق یبرحسب نوع عا 1Kح یب تصحیضر )31-2( از جدول )2

نصب  اي ههست چند ياه لابک يبرا) 38-2( و جدول اي ههست کت ياه لابک يبرا) 39-2(جدول  کمکبه  )3

استخراج  2K يوارج مح هیب تصحیضر، ر مواردیسا يبرا) 34-2( ابل و جدولکو نردبان  ینیس يشده بر رو

 . دیآ می بدست K2=1/√𝑛𝑛  فرمولاز  2K، سطح مقطع متفاوت باشند يدارا اه لابکه ک یدر صورت. شود  یم

 . محاسبه نمود وانت یمر یز فرمولان بار از یرا با داشتن جر I´bمقدار  )4

)2- 1( 𝐼𝐼𝑏𝑏′ = 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝑘𝑘1𝑘𝑘2

= 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 

، شده يبارگذار يهاد دتعدا، 1بسته به روش مرجع نصب انتخاب شده در گام )30-2(تا ) 15-2(از جداول )5

𝐼𝐼0(. نباشد رت کمان فوق یان مجاز آن از جریه جرک ودش یمن ییتع یسطح مقطع، قیو عا يجنس هاد ≥ 𝐼𝐼𝑏𝑏′( 

 : ط نصب شده برابر خواهد شد بایابل در شراکان مجاز یجر )6

)2- 2( 𝐼𝐼𝑍𝑍 = 𝐼𝐼0 × 𝑘𝑘1 × 𝑘𝑘2 

 مدفون) ياه لابک يان مجاز (براین سطح مقطع بر اساس جرییخالصه روش تع  - 4 - 1 - 11 - 2

 : شوند یر طید مراحل گام به گام زین سطح مقطع باییتع يبرا

 . ودش یمن ییروش نصب مرجع تع) 14-2(از جدول  )1

 . ودش یمبه دست آورده  كخا يابل و دماکق یبرحسب نوع عا  1Kح یب تصحیضر) 32-2(از جدول  )2

 . شود  یماستخراج   2K يح همجواریب تصحیضر) 37-2( تا) 35-2(از جداول  )3

 . دیآ می به دست كخا یمربوط به مقاومت مخصوص حرارت  3Kح یب تصحیضر) 33-2(از جدول  )4

 . محاسبه نمود وانت یمر یزفرمول ان بار از یرا با داشتن جر I´bمقدار  )5

)2- 3( 𝐼𝐼𝑏𝑏′ = 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝑘𝑘1𝑘𝑘2𝑘𝑘3

= 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 

، شده يبارگذار يد هادتعدا، 1بسته به روش مرجع نصب انتخاب شده در گام ) 22-2( تا) 15-2(از جداول  )6

𝐼𝐼0(. نباشد رت کمان فوق یان مجاز آن از جریه جرک ودش یمن ییتع یسطح مقطع ،قیعا و يجنس هاد ≥ 𝐼𝐼𝑏𝑏′( 

 : ط نصب شده برابر خواهد شد بایدر شراابل کان مجاز یجر )7

)2- 4( 𝐼𝐼𝑍𝑍 = 𝐼𝐼0 × 𝑘𝑘1 × 𝑘𝑘2 × 𝑘𝑘3 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  122 تاسی

  كخا یو مقاومت مخصوص حرارت كا خایهوا  يبدست آوردن دما  - 5 - 1 - 11 - 2

ر درج شده در یاز مقاد وانت یممشخص نباشد  اي همنطق كا خایهوا  يه دماک یصورت در IEC 60287مطابق با استاندارد 

 . بهره برد) 40-2(جدول 

 ایدر ارتفاع سطح در كهوا و خا يدما  -  40 -2 جدول 

 میاقل
 نیزم يمتر 1در عمق  كخا يدما هوا يدما

 C°ثر کحدا C°حداقل  C°  ثرکحدا C°حداقل 
 40 25 55 25 يرسی مگر

 30 15 40 10 يرسی ممه گرین
 20 10 25 0 معتدل

 
 یط زمستانیشرا يحداقل دما برار یمقاد. شودط محاسبه یمح يثر دماکحدا يد برایابل باکان مجاز یه جرکاست  یهیبد

متر درنظر  1عمق دفن استاندارد ، ابل در دست نباشدکاز عمق دفن نصب  یاطالعات که  زمانی. ن است الزم باشدکمم

 . ودش یمگرفته 

ن یا) 41-2(از جدول  وانت یممنطقه در دست نباشد  كخا یاز مقاومت مخصوص حرارت یه اطالعاتکز ین يدر موارد 

 . بدست آوردمقدار را 

  كخا یمقاومت مخصوص حرارت  -  41 -2 جدول 

 K.m/Wخاك  یمقاومت مخصوص حرارت كشرایط خا شرایط آب و هوا

 7/0 بسیار مرطوب همیشه مرطوب
 1 مرطوب با باران منظم
 2 خشک با باران اندك

 3 بسیار خشک کم باران یا بدون باران

 انیسوم جر یکهارمون اریمعبراساس  اه يهاد ن سطح مقطعییتع: مرحله دوم  - 2 - 11 - 2

ن یرت ممه. فاز متعادل وجود دارد ستم سهیس یخنث يان در هادیه جرک ودش یم یابل بررسکاز  یطین بخش شرایدر ا

 یکاز هارمون یان ناشین است دامنه جرکمم. سوم است یکمعموال هارمون ودش یمحذف ن یخنث يه در هادک یکهارمون

 اه لابکان مجاز یجر يبر رو یخنث يان هادیجر ین حالتیدر چن. فراتر رودانس قدرت کان فازها در فریسوم از دامنه جر

ه کمشخص است . رود می ارکفاز متعادل به  سه يمدارها ين بخش برایه شده در ایح ارایب تصحیضرا. دارد ییر بسزایتأث

ان نامتعادل از یبر عبور جرعالوه ، تین موقعیدر ا. ودش یمت دشوار یوضع، شده باشند ياگر دو فاز از سه فاز بارگذار

 یاضاف يمنجر به بارگذار واندت یم یتین موقعیچن. ندک یمعبور  یخنث يز از هادین یکهارمون ياه نایجری، خنث يهاد

 . شود یخنث يهاد
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فلورسنت و منابع  ییر شوند عبارتند از گروه روشناگی مچش یکیهارمون ياه نایجرجاد یه احتمال دارد باعث اک یزاتیتجه

از مجموعه  وانت یمرا  یکینه اختالالت هارمونیدر زم رت یشباطالعات . وترهایامپکمورد استفاده در  ).d.c(ه یتغذ

 استخراج نمود. IEC 61000 ياستانداردها

 یکدر داخل  یخنث يه هادکرد گی یستفاده قرار ممورد ا ییاه لابک يفقط برا) 42-2(ح مندرج در جدول یب تصحیضرا

 يب بر مبناین ضرایا. فاز باشد ياه يهادبا  یسانیکمواد و سطح مقطع  يباشد و دارا اي هرشت ا پنجیابل چهار ک

عنوان  % به15ش از یب ياه یکهارمون یعني، یرگی مچش یکاگر هارمون. ندا هشدمرتبه سوم محاسبه  یکیهارمون ياه نایجر

ه عدم ک ییجاشود   یمر اعمال ت یینپا یاهشکب یصورت ضرا نیدر ا، انتظار باشدره مورد ین و غین و دوازدهمیمثال نهم

 . ردیر مورد استفاده قرار گت یینپا یاهشکب ین است ضراکصورت مم نیدر ا، % است50ش از ین فازها بیتعادل ب

د براساس یابل باکن حالت سطح مقطع یدر ا، فاز باشد يان هادیباالتر از جر یخنث يان هادیود جرر یه انتظار مک ییجا

 . انتخاب شود یخنث يان هادیجر

انتخاب شده  یخنث يان هادیابل براساس جرکان فاز باشد و سطح مقطع ی% جر135ش از یب یخنث يان هادیاگر جر

 ياه يهادله یوس د شده بهیتول ياهش در گرما. کنخواهند شد يامل بارگذارکفاز به طور  يصورت سه هاد نیدر ا، باشد

 يبرا یاهشکب یضر گونه  هیچست یگر الزم نیه دک ندک یمرا چنان جبران  یخنث يله هادیوس د شده بهیتول يگرما، خط

 . شودشده اعمال  يبارگذار يسه هاد يان مجاز برایجر

 اي هرشت چهار و پنج ياه لابکدر یکی، هارمون ياه نایجر يح برایب تصحیضرا  -  42 -2 جدول 

 یکزان هارمونیم
 فازان یسوم جر

(%) 

 حیب تصحیضرا

سطح مقطع براساس 
ن شده ییان فاز تعیجر

 است

ن سطح ییتع يبرا ′𝑰𝑰𝒃𝒃ان یجر
 بوده است كمقطع مال

سطح مقطع براساس 
ن شده ییتع یخنثان یجر

 است

ن سطح ییتع يبرا ′𝑰𝑰𝒃𝒃ان یجر
 بوده است كمقطع مال

′𝐼𝐼𝑏𝑏 1 15تا  0 =
𝐼𝐼𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

 - - 

′𝐼𝐼𝑏𝑏 86/0 33تا  15 =
𝐼𝐼𝑏𝑏

0. 86 × 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 - - 

′𝐼𝐼𝑏𝑏 86/0 - - 45تا  33 =
𝐼𝐼𝑁𝑁

0. 86
 

′𝐼𝐼𝑏𝑏 1 - - 45از  رت یشب = 𝐼𝐼𝑁𝑁 

IN :و برابر است با ندک یمعبور  یخنث يه از هادکاست  یانیجر :𝐼𝐼𝑁𝑁 = 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

× 3 × 𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 
Ib :بار است ين زده شده برایان تخمیجر . 

Ktot :محاسبه شد 1-13-2 بندل در کح یب تصحیضر . 
KIII :ان فاز استیسوم در جر یکدرصد هارمون . 

 



 07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  124 تاسی

 اي هرشت چهارفاز  ابل سهک یکسطح مقطع ، آمپر است 39ان آن  یه جرک يننده بارکه یمدار تغذ يمدنظر است برا: مثال

  . شودوار متصل شده است انتخاب یبه د Cه به روش مرجع ک PVCق یبا عا

ه ک یمس يبا هاد 2mm 6×4ابلک ، یکا در مدارها وجود نداشته باشنده یکچنانچه هارمون) 42-2(با توجه به جدول 

 . استآمپر است مناسب  41ان مجاز آن یجر

 . ودر یار مکبه  86/0ح یب تصحیصورت ضر نیسوم در مدار وجود داشته باشد در ا یک% هارمون20اگر 

)2- 5( 𝐼𝐼𝑏𝑏′ = 𝐼𝐼𝑏𝑏
0.86×𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 39
0.86

= 45 𝐴𝐴 

 . الزم است  2mm 10×4ابل ، کن مقداریا يبرا

  : خواهد بود یخنث يان هادیابل براساس جرکانتخاب سطح مقطع . سوم در مدار وجود داشته باشد یک% هارمون40اگر 

)2- 6( 𝐼𝐼𝑁𝑁 = 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

× 3 × 𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 39 × 3 × 0. 4 = 46. 8 𝐴𝐴 

)2- 7( 𝐼𝐼𝑏𝑏′ = 46.8
0.86

= 54. 4 𝐴𝐴 

 . الزم است 2mm 10×4ابل ، کن مقدار همیا يبرا

خواهد  یخنث يان هادیابل باز هم براساس جرکانتخاب سطح مقطع . سوم در مدار وجود داشته باشد یک% هارمون50اگر 

  : بود

)2- 8( 𝐼𝐼𝑁𝑁 = 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

× 3 × 𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 39 × 3 × 0. 5 = 58. 8 𝐴𝐴 

)2- 9( 𝐼𝐼𝑏𝑏′ = 𝐼𝐼𝑁𝑁 = 58. 8 

 . الزم است 2mm 16×4ابل ، کن حالتیدر ا

... افت ولتاژ و يارهایان است و معیسوم جر یکان مجاز و هارمونیجر ير بر مبناکفوق الذ ياه لابکتمام انتخاب 

 . درنظرگرفته نشده است

  افت ولتاژ اریمعبراساس  اه يهاد ن سطح مقطعییتع: مرحله سوم  - 3 - 11 - 2

 مقدار افت ولتاژ ثرکحدا  - 1 - 3 - 11 - 2

ه برحسب مقدار ولتاژ ک )43-2(ر موجود در جدول یاز مقاد رت یشبد یسات و هر نقطه از بار نباین منبع تاسیافت ولتاژ ب

 . باشد، ان شده استیسات بیتاس یامن
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 مجاز يافت ولتاژها  -  43 -2 جدول 

 ر بارها (%)یسا (%) ییروشنا نوع نصب

 5 3 . وندش یمه یتغذ یف عمومیه فشار ضعکاز شب ماًیه مستقکف یسات فشار ضعیتاس -الف 

 8 6 1. وندش یمه یتغذ یمنبع اختصاص یکه توسط کف یسات فشار ضعیتاس -ب 

 . سات نوع الف فراتر نرودیتاس ير شده براکر ذیاز مقاد ییان افت ولتاژ مدار نهاکدر صورت ام ودش یمه یتوص -1
% 005/0حدود ، متر 100هر متر مازاد بر  ين افت ولتاژها به ازاین است اکمم، متر باشد 100ش از یب یاصل یشک یمستم سیه سک یدر حالت

 . نشود رت یشب %5/0ش از ین افزایه اکنیمشروط بر ا، ابدیش یافزا
ه مدارها براساس آن ک یانیا براساس جر، یوندش یمن ییبه دست آمده تع یب همزمانیضرا کمکه به کبار  يان برآوردیا براساس جریافت ولتاژ 

  . ندا هشد یطراح
 
 : رفتیر پذیدر موارد ز وانت یمباالتر را  یمک يافت ولتاژها -1 يادآوری

 ي. راه اندازبه هنگام ي، موتور يدر مدارها •

 . باال دارند یهجوم ياه نایجره کر مدارها یدر سا •

بارها  ين شده توسط استانداردهاییرات ولتاژ در محدوده مجاز تعییه تغکنان حاصل شود ید در هر دو حالت اطمیبا

 . هستند

 : است خارج )43-2( ر از دامنه شمول جدولیط زودگذر زیشرا -2 يادآوری

 . ولتاژ يگذرا يحالتها •

 ي. رعادیغ يردارب هبهرط یرات ولتاژ در شراییتغ •

 توان افت ولتاژ را با استفاده از فرمول زیر بدست آورد:  می

)2- 10( 𝑢𝑢 = 𝑏𝑏𝑏𝑏 �𝜌𝜌1
cos𝜑𝜑
𝑆𝑆

+ 𝜆𝜆 sin𝜑𝜑� 𝐼𝐼𝐵𝐵 

 که در آن: 

uافت ولتاژ برحسب ولت : 

bاست.  2فاز برابر  و براي مدارهاي تک 1فاز برابر  : ضریبی که براي مدارهاي سه 

درنظر ، فاز کمدار ت یکعنوان  شده است) به يفاز بارگذار یکنامتعادل ( امالًک یخنث يفاز با هاد سه يمدارها -3 يادآوری

 . ودش یمگرفته 

1ρ : درنظر گرفته  يار عادکبا مقاومت در دما در حالت  يه مساوي، کار عادکدر حالت  اه يهادعبارت است از مقاومت

 . ومینیآلوم يبراm2Ωmm 036/0/مس و  يبرا m2Ωmm 0225/0/ا ، یC20° يبرابر مقاومت در دما 25/1 یعن. یودش یم

L : ابل برحسب مترکعبارت است از طول . 

S :2حسب بر  يسطح مقطع هادmm . 



 07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  126 تاسی

 cos𝜑𝜑 :ودش یمدرنظر گرفته 8/0 قدرتب یضر، قیدر صورت نداشتن اطالعات دق، قدرتب یضر . 

 𝜆𝜆 :قیدر صورت نداشتن اطالعات دقي، طول هادتانس در واحد کرا ، mΩ/m08/0 ودش یمدرنظر گرفته . 

IB :ان طرح برحسب آمپریجر . 

 : افت ولتاژ برحسب درصد برابر است با

)2- 11( Δ𝑢𝑢 = 100 𝑢𝑢
𝑈𝑈0

 

U0 :برحسب ولت ین فاز و خنثیولتاژ ب . 

  اه يهادمحاسبه افت ولتاژ    - 2 - 3 - 11 - 2

 . آمده است)45-2(و  )44-2(در جداول  یومینیو آلوم یمس ياه لابکتانس واحد طول کر مقاومت و رایمقاد

𝑉𝑉دهند ( ) افت ولتاژ مشخصه را در واحد طول و واحد جریان نشان می55-2) تا (46-2جداول (
𝐴𝐴. 𝑘𝑘𝑘𝑘� در این جدول .(

∆UX ها داده شده است.  ترین ضریب قدرت هاي مختلف و برخی از معمول براي سطح مقطع 

 یمس ياه لابکتانس واحد طول کمقاومت و را  -  44 -2 جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ا سهیابل دو ک يا  هشتر کتابل ک
R(Ω/km) يدر دما °C80 (Ω/km) R(Ω/km)يدر دما °C80 (Ω/km) 

5/1 8/14 168/0 1/15 118/0 
5/2 91/8 156/0 08/9 109/0 

4 57/5 143/0 68/5 101/0 
6 71/3 135/0 78/3 0955/0 

10 24/2 119/0 27/2 0861/0 
16 41/1 112/0 43/1 0817/0 
25 889/0 106/0 907/0 0813/0 
35 641/0 101/0 654/0 0783/0 
50 473/0 101/0 483/0 0779/0 
70 328/0 0965/0 334/0 0751/0 
95 238/0 0955/0 241/0 0762/0 
120 188/0 0939/0 191/0 074/0 
150 153/0 0928/0 157/0 0745/0 
185 123/0 0908/0 125/0 0742/0 
240 0943/0 0902/0 0966/0 0752/0 
300 0761/0 0895/0 078/0 075/0 
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 یومینیآلوم ياه لابکتانس واحد طول کمقاومت و را  -  45 -2 جدول 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ا سهیابل دو ک يا  هشتر کتابل ک
R(Ω/km) يدر دما °C80 (Ω/km) R(Ω/km) يدر دما °C80 (Ω/km) 

5/1 384/24 168/0 878/24 118/0 
5/2 689/14 156/0 96/14 109/0 

4 177/9 143/0 358/9 101/0 
6 112/6 135/0 228/6 0955/0 

10 691/3 119/0 74/3 0861/0 
16 323/2 112/0 356/2 0817/0 
25 465/1 106/0 494/1 0813/0 
35 056/1 101/0 077/1 0783/0 
50 779/0 101/0 796/0 0779/0 
70 54/0 0965/0 55/0 0751/0 
95 389/0 0975/0 397/0 0762/0 
120 31/0 0939/0 315/0 074/0 
150 252/0 0928/0 259/0 0745/0 
185 203/0 0908/0 206/0 0742/0 
240 155/0 0902/0 159/0 0752/0 
300 125/0 0895/0 129/0 075/0 

𝑽𝑽برحسب ( 1ب قدرت یدر ضر یمس ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  46 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 6/29 63/25 2/30 15/26 
5/2 82/17 43/15 16/18 73/15 

4 14/11 65/9 36/11 84/9 
6 42/7 43/6 56/7 55/6 

10 48/4 88/3 54/4 93/3 
16 82/2 44/2 86/2 48/2 
25 78/1 54/1 81/1 57/1 
35 28/1 11/1 31/1 13/1 
50 95/0 82/0 97/0 84/0 
70 66/0 57/0 67/0 58/0 
95 47/0 41/0 48/0 42/0 
120 38/0 33/0 38/0 33/0 
150 31/0 27/0 31/0 27/0 
185 25/0 21/0 25/0 22/0 
240 19/0 16/0 19/0 17/0 
300 15/0 13/0 16/0 14/0 



 07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  128 تاسی

𝑽𝑽برحسب ( 9/0ب قدرت یدر ضر یمس ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  47 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 79/26 2/23 28/27 63/23 
5/2 17/16 01/14 44/16 24/14 

4 15/10 79/8 31/10 93/8 
6 8/6 89/5 89/6 96/5 

10 14/4 58/3 16/4 6/3 
16 64/2 28/2 65/2 29/2 
25 69/1 47/1 7/1 48/1 
35 24/1 08/1 25/1 08/1 
50 94/0 81/0 94/0 81/0 
70 67/0 58/0 67/0 58/0 
95 51/0 44/0 5/0 43/0 
120 42/0 36/0 41/0 35/0 
150 36/0 31/0 35/0 3/0 
185 3/0 26/0 29/0 25/0 
240 25/0 22/0 24/0 21/0 
300 22/0 19/0 21/0 18/0 

𝑽𝑽برحسب ( 85/0ب قدرت یدر ضر یمس ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  48 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 34/25 94/21 79/25 34/22 
5/2 31/15 26/13 55/15 47/13 

4 62/9 33/8 76/9 45/8 
6 45/6 59/5 53/6 65/5 

10 93/3 41/3 95/3 42/3 
16 51/2 18/2 52/2 18/2 
25 62/1 41/1 63/1 41/1 
35 2/1 04/1 19/1 03/1 
50 91/0 79/0 9/0 78/0 
70 66/0 57/0 65/0 56/0 
95 5/0 44/0 49/0 42/0 
120 42/0 36/0 4/0 35/0 
150 36/0 31/0 35/0 3/0 
185 3/0 26/0 29/0 25/0 
240 26/0 22/0 24/0 21/0 
300 22/0 19/0 21/0 18/0 
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𝑽𝑽برحسب ( 8/0ب قدرت یدر ضر یمس ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  49 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت  ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 88/23 68/20 3/24 05/21 
5/2 44/14 51/12 66/14 69/12 

4 08/9 87/7 21/9 98/7 
6 1/6 28/5 16/6 34/5 

10 73/3 23/3 74/3 23/3 
16 39/2 07/2 39/2 07/2 
25 55/2 34/1 55/1 34/1 
35 15/1 99/0 14/1 99/0 
50 88/0 76/0 87/0 75/0 
70 64/0 55/0 62/0 54/0 
95 49/0 43/0 48/0 41/0 
120 41/0 36/0 39/0 34/0 
150 36/0 31/0 34/0 29/0 
185 31/0 26/0 29/0 25/0 
240 26/0 22/0 24/0 21/0 
300 23/0 2/0 21/0 19/0 

𝑽𝑽برحسب ( 75/0ب قدرت یدر ضر یمس ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  50 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 42/22 42/19 81/22 75/19 
5/2 57/13 75/11 76/13 92/11 

4 54/8 4/7 65/8 49/7 
6 74/5 97/4 8/5 02/5 

10 52/3 05/3 52/3 05/3 
16 26/2 96/1 25/2 95/1 
25 47/1 28/1 47/1 27/1 
35 1/1 95/0 08/1 94/0 
50 84/0 73/0 83/0 72/0 
70 62/0 54/0 6/0 52/0 
95 48/0 42/0 46/0 4/0 
120 41/0 35/0 38/0 33/0 
150 35/0 31/0 33/0 29/0 
185 3/0 26/0 29/0 25/0 
240 26/0 23/0 24/0 21/0 
300 23/0 2/0 22/0 19/0 
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𝑽𝑽برحسب ( 1ب قدرت یدر ضر یومینیآلوم ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  51 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 77/48 23/42 76/49 09/43 
5/2 36/29 43/25 92/29 91/25 

4 35/18 89/15 72/18 21/16 
6 22/12 59/10 46/12 79/10 

10 38/7 39/6 48/7 48/6 
16 65/4 02/4 71/4 08/4 
25 93/2 54/2 99/2 59/2 
35 11/2 83/1 15/2 87/1 
50 56/1 35/1 59/1 38/1 
70 08/1 94/0 1/1 95/0 
95 78/0 67/0 79/0 69/0 
120 62/0 54/0 63/0 55/0 
150 5/0 44/0 52/0 45/0 
185 41/0 35/0 41/0 36/0 
240 31/0 27/0 32/0 28/0 
300 25/0 22/0 26/0 22/0 

𝑽𝑽برحسب ( 9/0ب قدرت یدر ضر یومینیآلوم ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  52 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 04/44 14/38 88/44 87/38 
5/2 56/26 23 02/27 4/23 

4 64/16 41/14 93/16 66/14 
6 12/11 63/9 29/11 78/9 

10 75/6 84/5 81/6 89/5 
16 28/4 71/3 31/4 73/3 
25 73/2 36/2 76/2 39/2 
35 99/1 72/1 01/2 74/1 
50 49/1 29/1 5/1 3/1 
70 06/1 92/0 06/1 91/0 
95 78/0 68/0 78/0 68/0 
120 64/0 55/0 63/0 55/0 
150 53/0 46/0 53/0 46/0 
185 44/0 38/0 44/0 38/0 
240 36/0 31/0 35/0 3/0 
300 3/0 26/0 3/0 26/0 
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𝑽𝑽برحسب ( 85/0ب قدرت یدر ضر یومینیآلوم ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  53 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 63/41 05/36 42/42 76/36 
5/2 12/25 75/21 55/25 12/22 

4 75/15 64/13 02/16 87/13 
6 53/10 12/9 69/10 26/9 

10 4/6 54/5 45/6 58/5 
16 07/4 52/3 09/4 54/3 
25 6/2 25/2 63/2 27/2 
35 9/1 65/1 91/1 66/1 
50 43/1 24/1 43/1 24/1 
70 02/1 88/0 01/1 88/0 
95 76/0 66/0 76/0 65/0 
120 63/0 54/0 61/0 53/0 
150 53/0 46/0 52/0 45/0 
185 44/0 38/0 43/0 37/0 
240 36/0 31/0 35/0 3/0 
300 31/0 27/0 3/0 26/0 

𝑽𝑽برحسب ( 8/0ب قدرت یدر ضر یومینیآلوم ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  54 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 22/39 96/33 95/39 59/34 
5/2 67/23 5/20 07/24 84/20 

4 85/14 86/12 09/15 07/13 
6 94/9 61/8 08/10 73/8 

10 05/6 24/5 09/6 27/5 
16 85/3 34/3 87/3 35/3 
25 47/2 14/2 49/2 16/2 
35 81/1 57/1 82/1 57/1 
50 37/1 18/1 37/1 18/1 
70 98/0 85/0 97/0 84/0 
95 74/0 64/0 73/0 63/0 
120 61/0 53/0 59/0 51/0 
150 51/0 45/0 5/0 44/0 
185 43/0 38/0 42/0 36/0 
240 36/0 31/0 34/0 3/0 
300 31/0 27/0 3/0 26/0 
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𝑽𝑽برحسب ( 75/0ب قدرت یدر ضر یومینیآلوم ياه لابکافت ولتاژ مشخصه   -  55 -2 جدول 
𝑽𝑽.𝒌𝒌𝒌𝒌�( 

 سطح مقطع
2mm 

 اي هرشت ابل سهک اي هرشت ابل دوک يا  هشتر کتابل ک
 فاز سه فاز کت فاز سه فاز کت

5/1 8/36 87/31 47/37 45/32 
5/2 23/22 25/19 58/22 56/19 

4 95/13 08/12 17/14 27/12 
6 35/9 09/8 47/9 2/8 

10 69/5 93/4 72/5 96/4 
16 63/3 15/3 64/3 15/3 
25 34/2 02/2 35/2 03/2 
35 72/1 49/1 72/1 49/1 
50 3/1 13/1 3/1 12/1 
70 94/0 81/0 92/0 8/0 
95 71/0 62/0 7/0 6/0 
120 59/0 51/0 57/0 49/0 
150 5/0 43/0 49/0 42/0 
185 42/0 37/0 41/0 35/0 
240 35/0 31/0 34/0 29/0 
300 31/0 27/0 29/0 25/0 

 

 : دییر را محاسبه نمایفاز با مشخصات ز ابل سهکافت ولتاژ : مثال

 ولت 400ی: ولتاژ نام

 متر 90: ابلکطول 

   2mm50 ×4 اي ههست چند یمس: ابلکنوع 

 آمپر 130: ان باریجر

 8/0: ب قدرتیضر

 : پاسخ

 : دآی یبدست م 75/0ابل کن یافت ولتاژ مشخصه ا، )49-2(از جدول

0. 75𝑉𝑉 𝐴𝐴 × 𝑘𝑘𝑘𝑘� × 130 𝐴𝐴 × 90
1000� 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 8. 77 𝑉𝑉 

8. 77
400

× 100 = 2. 19% 

 وتاه کاتصال مجاز در هنگام  يانرژ اریمعبراساس  اه يهاد ن سطح مقطعییتع: مرحله چهارم  - 4 - 11 - 2

 يد شده در هادیتول يهمه گرما، ه) باشدیثر پنج ثانکه تا حدایم (چند دهم ثان، کوتاهکان اتصال یمدت زمان جر که  زمانی

ه محاسبات را ساده نموده و ین فرضیا. است یکاباتیند آدیفرآ یکحرارت . ودش یآن م يش دمایانده و باعث افزام ی باق
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 يبرا يباالتر يدمای، محاسبات حرارت يه براین نظریدر صورت استفاده از ا یعنیهد د یه میرا ارا اي هنانیج بدبینتا

ن یبنابرا. ودش یق میخارج شده و وارد عا ياز هاد، از حرارت يه در عمل مقدارک یمحاسبه خواهد شد در حال اه يهاد

 . استاز مقدار محاسبه شده فوق  رت کمدر عمل  اه يهاد يدما

ه ک يد به طورآی یر به دست میزفرمول از  Iان یعبور جر يه) مجاز برایزمان (ثان، رت کما ی اي یهثان 5 یبازه زمان یک يبرا

شده  جادیه حرارت اکنیاز خود عبور دهد قبل از ا tرا به مدت زمان  Iان یواند جرت یم2mm( S(با سطح مقطع  يهاد

 . شود يق اطراف هادیدن عایب دیباعث آس

)2- 12( 𝐼𝐼2 ∙ 𝑡𝑡 ≤ 𝐾𝐾2 ∙ 𝑆𝑆2 

𝐼𝐼2 ∙ 𝑡𝑡 :شود  یمز اعالم یاز خود عبور دهد و توسط سازنده آن تجه واندت یم یله حفاظتیه وسکاست  يآن مقدار انرژ . 

S : از  یکیم سطح مقطع یداشته باش يمواز يهر فاز چند هاد ياگر برا. مربع استترم یلیمابل برحسب کسطح مقطع

 . ودش یمدرنظر گرفته  اه يهاد

K :دآی یم ) بدست56-2(دارد و از جدول  یابل بستگک يق و جنس هادیه به نوع عاکاست  یبیضر . 

ان یمعموال جر، وتاهکان اتصال یثر جرکحدا. ودش یابل انجام مکوتاه کان اتصال یثر و حداقل جرکحدا يمحاسبات برا

در  یخنثا فاز به ین یوتاه فاز به زمکان اتصال یوتاه برابر با جرکان اتصال یابل و حداقل جرک يدر ابتدافاز  وتاه سهکاتصال 

ه مراجعه ین نشریا 12فصل 4-4-2-5-12به بند وتاه کان اتصال یانجام محاسبات حداقل جر يبرا. ابل استک يانتها

 . شود

 مختلف ياه يهاد يبرا Kر یمقاد  -  56 -2 جدول 

 

 قینوع عا

PVC 
ا ی رت کمبا سطح مقطع 

 مربعترم یلیم 300 يمساو

PVC 
 رت گبزربا سطح مقطع 

 مربعترم یلیم 300از 

EPR 
XLPE 

 یکالست
°C60 

 یروغن

ش کبا رو
PVC 

ش کبدون رو
PVC 

 C 70 70 90 60 70 105°ه یاول يدما
 C 160 140 250 200 160 250° یینها يدما

 135 الف /115 115 141 143 103 115 مس ابلک يجنس هاد
 - - 93 94 68 76 ومینیآلوم

 - - - - - 115 یمس يهاد يرو یمیمفصل لح
 . ودش یمبدون پوشش (روباز) و قابل دسترس استفاده  ياه لابک ين مقدار برایا -الف

 : ندا هشدر نکن جدول ذیر در ایموارد ز -1 يادآوری
 مربع)ترم یلیم 10از  رت کمبا مقاطع  ییاه يهادم (خصوصا کبا سطح مقطع  ییاه يهاد •
 . شود رت یشبه یثان 5وتاه از که زمان قطع اتصال ک یحاالت •
 . وندش یمبسته  اه يهاد يه روک ییاه لگر مفصیانواع د •
 . لخت ياه يهاد •

 . ابل باشدکان مجاز یاز جر رت گبزرن است کوتاه ممکحفاظت اتصال  یان نامیجر  -2 يادآوری
 . ندا هشدگرفته  IEC 60724ب فوق از استاندارد یضرا -3 يادآوری
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 اه لاي نصب کابه شاصول و رو  - 12 - 2

  ن یزم ياي روه لاي نصب کابه شاصول و رو  - 1 - 12 - 2

 : اي هوایی اصول زیر باید رعایت شونده لدر هنگام نصب کاب  - 1 - 1 - 12 - 2

در . شود ر مجاور در نظر گرفتهت ملتاژ باید به اندازه قطر کابل ضخیو ماي هه لحداقل فاصله بین کاب الف)

بدیهی . تر باشدم یسانت 30اي موازي متفاوت باشد حداقل فاصله بین دو کابل مجاور باید ه لکه ولتاژ کاب صورتی

اي ه هتر) براي گروم یسانت 30لذکر (ا قو حداقل فاصله فو شدهلتاژ باید در یک گروه نصب و ماي هه لاست کاب

 . متفاوت رعایت شود

ذیر پ نبه آسانی امکا اه آن  لوله باید چنان تعیین شود که کشیدن یا مجرا، خل کانالاي داه لحداکثر تعداد کاب ب)

و سه  یک( 3/1تر از  کانال یا لوله مساوي یا بیش، ود که قطر داخلی مجراش یتوجه به این اصل توصیه م   با. باشد

 . اي کشیده شده در داخل آن باشده لدهم) برابر قطر کابل یا دسته کاب

ا باید داراي انحناهاي ه خهر یک از سورا، کند میکه کابل از داخل تجهیزات یا تاسیسات فلزي عبور  موارديدر  پ)

 . اي مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیري به عمل آیده دالزم با گلن

د درجه حرارت قرار ا و مجاري کابل در نقاط انتهایی خود در معرض تغییرات زیاه یشک هکه لول در مواردي ت)

باید ، نندک یا یا تجهیزات حرارتی یا تجهیزاتی که در دماي باال کار مه هد و سردخانیمانند تاسیسات تبر، یرندگ یم

اي ه تشی یا مجاري کابل به منطقه تبدیل اختصاص داده شده و از گردش هوا بین قسمک هقسمت مناسبی از لول

اي قابل انبساط باید براي جبران انبساط و انقباض ه لاتصا. مل آیدع هاي سردتر جلوگیري به تر و قسمت مگر

 . ینی شوندب شکه الزم است پی حرارتی در مواردي

 يرویاعمال شود و از اعمال ن اه يا کشش بر روي هادیاست تنش در موقع نصب یا کشیدن کابل بهتر  ث)

م یاي آن به طور داه لتاسیساتی که کاب در. اجتناب شودپوشش خارجی آن  هب یا حتی ها يبه پوشش هاد یششک

اي مجهز به سیم مهار یا مشابه آن که بتواند نیروي کشش را ه لیرند استفاده از کابگ یتحت نیروي کشش قرار م

 . ودش یتحمل کنند توصیه م

ي بسته وند باید در نقطه اتصال به دستگاه به نحوش یایی که به تجهیزات قابل حمل یا متحرك وصل مه لکاب ج)

عقب رفتن عایق یا غالف کابل  یا اي کابل وارد نشده و از کوتاه شدنه لو محکم شوند که هیچ نیرویی به ترمینا

طول آن باید به قدري باشد که در ، که کابل شامل هادي حفاظتی نیز باشد در صورتی. جلوگیري به عمل آید

اي ه ياي هاده لال هادي حفاظتی بعد از ترمیناوارد شدن نیرو به ترمین، صورت خراب شدن وسیله بستن کابل

ار بوده و به نحوي ساخته شده باشد که هیچ نوع خرابی د قباید برنوسیله بستن کابل . شودار ممکن د قبر

 . مکانیکی در کابل بسته شده به وجود نیاورد
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  ست. یاستفاده از انواع مفصل و اتصاالت مجاز ن اي داخل و خارج ساختمان باید یک تکه بوده وه لکاب تمام چ)

  نصب کابل روي دیوار و سقف  - 2 - 1 - 12 - 2

ي مخصوص کابل ا هي کائوچویی دو تکاه تبسرشته کابل بر روي دیوار یا سقف باید از براي نصب یک الف)

در مورد . کابل مستقیماً با دیوار یا سقف تماس نداشته باشد، اي نصب بسته لاستفاده شود به طوري که در مح

صورت موازي روي دیوار یا سقف نصب گردیده و از  اي مذکور بهه لکه کاب شود  یمرشته کابل توصیه نصب چند

 . تر در نظر گرفته شودم یحداقل فاصله کابل از دیوار باید دو سانت. ي ریلی استفاده شوداه تبس

که فاصله مذکور  در مواردي. (فاصله آزاد) باشدرت گبزرا از یکدیگر باید حداقل دو برابر قطر کابل ه لفاصله کابب) 

 . ا استفاده شوده لتر باشد باید از ضرایب مناسبی براي کاهش ظرفیت جریان مجاز کاب کم

وسیله غالف محافظ عایق پوشانده  ار نباشند بایستی بهد قکه از نوع عای ي مورد استفاده در صورتیاه تبس )پ

 . شوند

اي ه کباید اطمینان یافت که هر گیره داراي کفش، ش یا غالف ترموپالستیکی باشندا داراي روکه لاگر کاب )ت

واند زیر ت یا مه لروکش کاب، بدیهی است در صورت عدم وجود چنین سپرهایی، محافظ یا سپرهاي مناسب باشد

 . ا آسیب ببینده هاي گیره کفشار کفش

و  ستیبر روي سقف کاذب به هیچ وجه مجاز ن نصب کابل، که ساختمان داراي سقف کاذب است در مواردي )ث

  به سقف اصلی ساختمان تکیه داده شود.باید 

باید ، ي بین کابل و دیوار (یا سقف) ایجاد گردیدها هي ریلی یا دو تکاه تبسي که به علت استفاده از ا هفاصل )ج

فین گوشه عیناً حفظ و رعایت تر از طرم یا (داخلی و خارجی) با نصب دو عدد بست به فاصله ده سانته هدرگوش

 . شود

 . ا باید در برابر تابش مستقیم آفتاب داراي نوعی حفاظ باشنده لکاب )چ

  نصب کابل روي سینی کابل  - 3 - 1 - 12 - 2

ا و همچنین در صورت لزوم با در نظر ه لاي کابل باید از نظر مکانیکی با توجه به وزن کابه یابعاد سین الف)

اي کابل باید با ورق آهن ه یولی به طور کلی سین، رسیدگی انتخاب شودتعمیرات و ، گرفتن شرایط نصب

اي فوالدي ه هتوسط میل، تر ساخته شده و در صورت آویزبودنم یمیل 5/1به ضخامت حداقل  و  گالوانیزه مشبک

 . اي حداکثر یک متر نگاه داشته شوده هتر در فاصلم یمیل 6به قطر حداقل 

ا حداقل از ه لاید با توجه به عرض آن به نحوي انتخاب شوند که دسترسی به کاباي کابل چند طبقه به یسین ب)

 . متر باشد یسانت 30اي دو طبقه باید حداقل ه یفاصله بین سین. ذیر باشدپ نرف امکاط کی
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سه راه یا چهارراه یا ، ا باید در نزدیکی هر محل تغییر جهته لکاب، ا بر روي سینی کابله لهنگام نصب کاب پ)

متر در مسیرهاي قائم به  5/1متر در مسیرهاي افقی و  10نتهاي هر مسیر افقی یا قائم و همچنین به فاصله ا

 . ا محکم شونده یسین

 . باشد 13د مطابق الزامات فصل یابل باکت یهدا ياه مستیس یلیمکت يندب مت) نحوه ه

 یکیبدون روکش الست يکابل، استفاده از بست فلز ای میس قیبه عا دنیرس بیاز آس يریشگیبه منظور پث) 

 . ستیمجاز ن

 ر زمینییاي زه لاي نصب کابه شاصول و رو  - 2 - 12 - 2

 : اي زمینی اصول زیر باید رعایت شونده لهنگام نصب کاب  - 1 - 2 - 12 - 2

ا ه هباید قرقر، محل نصب یا اي کابل در هنگام حمل به کارگاهه هاي شدید قرقره نبه منظور جلوگیري از تکا الف)

ونه آسیبی به گ چضروري است بررسی شود که هی، اه لکاب  هپیش از تحویل قرقر. شوندذاري گ هخوبی گوبه 

راستاي غلتاندن قرقره را نشان ، ده بر روي بدنه قرقرهش مبردار نشانگر رس. ا وارد نشده باشده لا و کابه هقرقر

 . وندش یشل م، یچیده شده بر روي قرقرهاي کابل په هاگر قرقره در راستاي مخالف غلتانده شود الی. هدد یم

ش حامل کابل که به ک كا یا یده کش لبهتر است که از کاب، اي کابل به جایگاه نصبه هدر هنگام حمل قرقر ب)

اي کابل ه هازي قرقرس هصورت به منظور پیاد در غیر این. استفاده کرد، وسایل سوار و پیاده کردن قرقره مجهزند

 . ار به کار گرفته شودد بشیباید جرثقیل یا سطح 

و ، آب، بخار، اي گازه هجریان ضعیف زیرزمینی از لول یا ضعیف یا فشار متوسط حداقل فاصله بین کابل فشار پ)

 . تر باشدم یسانت 30د یسوخت با

تقاطع ه آب و غیر، اي گازه هایی با ولتاژ متفاوت) یا لوله لکابل با کابل دیگر (به خصوص کاب که  موارديدر  ت)

. کندبه طول یک متر استفاده نموده و کابل از داخل این لوله محافظ عبور ، داشته باشد باید از یک لوله محافظ

باید ، عبور کند  شاي مفروش به هر نحو یا از زیر سنگفره همحوط، اه هکابل از زیر جاد که  موارديدر ، همچنین

ینی ب شسیمان پی ایوله محافظ از جنس پالستیک صلب ل لدر زیر سطح مفروش یا جاده براي کل طول هر کاب

تر  و سه دهم) کم یک( 3/1لذکر به قطر کابل مربوطه نباید از حدود ا قنسبت قطر  لوله محافظ در موارد فو. شود

باید براي حفاظت کابل در برابر ساییدگی ناشی از تماس با لبه ، اي خروج کابل از داخل لولهه لدر مح. باشد

ونه موارد باید یک لوله محافظ اضافی خالی گ نالزم به یادآوري است که در ای. نوعی بالشتک در نظر گرفتلوله 

که طول آن در هر  4مفتول گالوانیزه نمره  ، یکاین لوله ینی شود و درب شاي آینده پیه یشک لبه منظور کاب

 . طرف یک متر بیش از طول لوله مزبور باشد قرار داده شود
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ا (مندرج در این ه لردن کابک ما باید به نحوي باشد که با شرایط مربوط به خه لاي کابه لجهت کانا تغییر ث)

که بازدید و  شودوند باید چنان تعیین ش یایی که در داخل هر کانال نصب مه لتعداد کاب. فصل) مطابقت کند

 . ذیر باشدپ نبه سهولت امکا اه نآتعویض 

ا باید داراي ه خهر یک از سورا، ندک یکابل از داخل تجهیزات یا تاسیسات فلزي عبور م که  موارديدر  ج)

 . اي مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیري به عمل آیده دانحناهاي الزم با گلن

دداري خو اه نآ ياي داخل و خارج ساختمان باید یک تکه بوده و از نصب مفصل (دوراهه) روه لکاب تمام چ)

 . استفاده از مفصل در موارد استثنایی و پس از تایید دستگاه نظارت مجاز خواهد بود. شود

 . باشد 14د مطابق الزامات فصل یبا یسیترومغناطکال ياز نقطه نظر سازگار یی) فاصله جداح

  نصب کابل در داخل کانال خاکی  - 2 - 2 - 12 - 2

کانال مورد نظر با ابعاد مشخص شده در نقشه مربوط ا در داخل کانال خاکی ابتدا باید ه لبراي نصب کاب الف)

ا نیز با ه لروي کاب، آنگاه. ا بر روي آن خوابانده شوده لیزي و کابر هتر ماسم یسانت10حفر و کف آن به ضخامت 

» توجه مسیر کابل«تر ماسه نرم پوشانیده شده و یک نوارپالستیکی اخطار که بر روي آن عبارت م یسانت10

تر (طول آجر عمود م یسانت 22سپس به منظور محافظت کابل یک ردیف آجر به عرض  . یده شودنوشته شده کش

 . وبندکرده و بکیزي ر كیا یک ردیف دال بتونی بر روي نوار مزبور چیده و سپس روي آن را خا، بر محور کابل)

ی خواهد داشت که در ایه لاي زیرزمینی بستگی به تعداد کابه لعرض کانال حفر شده به منظور نصب کاب ب)

ایی دارد که روي ه لعمق کابل از سطح زمین بستگی به تعداد کاب، همچنین. یرندگ یمجاورت هم قرار م

در زیر سطح تمام شده ، ضعیف زیرزمینی از سطح زمین فاصله باالترین کابل فشار. یرندگ ییکدیگر قرار م

 . تر باشد بان نباید از یک متر کمتر و در زیر سطح خیا تر کمم یسانت 70و نباید ازر هپیاد

، ا بر روي یکدیگره لبهتر است به جاي قراردادن کاب، ا در داخل کانال خاکی زیاد باشده لاگر تعداد کاب پ)

لتاژ و مکه دو کابل ه اي زیرزمینی از یکدیگر در صورتیه لحداقل فاصله کاب. هم کشیده شود مجاورا ه لکاب

ضعیف و دیگري کابل فشار متوسط یا کابل  کابل فشار، که یک کابل صورتی تر و درم یسانت 10د یباشد با

(منظور از فاصله ، تر در نظر گرفته شودم یسانت 30، جریان ضعیف (دو کابل مجاور با ولتاژهاي متفاوت) باشد

شیده ت یکدیگر در یک سطح افقی کاچند کابل به مواز که  مواردي) در استدو کابل فاصله هوایی بین آن دو 

، اي جانبیه لا با آجر پوشیده شود و در مورد کابه لتمامی سطح کاب، ود باید ضمن رعایت فواصل مجازش یم

وان از دال بتونی مناسب یا ت یبه جاي آجر م. حداقل نصف طول آجر از مرکز کابل به سمت خارج قرار گیرد

 . مصالح دیگري که تصویب شده باشد استفاده کرد

در این . نشان داده شده است )7-2( و )6-2(ا در شکل ه لد کانال خاکی و فاصله بین کابجزییات و ابعا ت)

 . ه گردیده استیاي خاکی اراه لاي فشار ضعیف در کاناه لشکل همچنین تعداد و نحوه استقرار کاب
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کابل ، وندش یضعیف و کابل فشار متوسط در یک کانال خاکی زیرزمینی نصب م کابل فشار که  موارديدر  ث)

فشار متوسط نباید مستقیماً در زیر کابل فشار ضعیف قرار گرفته و عمق دفن کابل فشار متوسط باید حداقل 

ي (دو تراز متفاوت) حفر ا هباید کانال به شکل پل، در این گونه موارد. تر از کابل فشار ضعیف باشد متر بیش 3/0

اصول  تمامبدیهی است . در بستر باالیی خوابانده شود و کابل فشار متوسط در بستر پایینی و کابل فشار ضعیف

اي مذکور باید دقیقاً ه لاي فشار ضعیف و متوسط در مورد هر کدام از کابه لاي مربوط به نصب کابه شرو و

 ))5-2((شکل. رعایت شود

شود و ده صاف) یشک(حالت ترنگ  یلینباید پس از خواباندن خ اي هسته کاي ته لا به ویژه کابه لکابتمام  ج)

اي گرمایشی به ه هالزم است اندکی پیچ و تاب داشته باشد تا بتوانند انبساط و انقباض طولی را که درمدت دور

 . به آسانی تحمل کند، هدد یرخ م، واسطه بار کامل

زي وند باید داراي زره فلش یایی که بدون هیچ نوع حفاظت مکانیکی اضافی مستقیماً در زمین دفن مه لکاب چ)

وند باید ش یایی که با استفاده از حفاظت مکانیکی اضافی (آجر یا دال بتونی) در زمین دفن مه لکاب. باشند

ذاري شود که در صورت کندوکاو گ تا باید به نحوي عالمه لمسیر این گونه کاب. داراي غالف محافظ باشند

 . محل آن مشخص باشد ، بعدي

اي تاسیساتی اجرا شده ه هنقش تمامبه حفر و کندن کانال خاکی  پیمانکار موظف است که قبل از شروع ح)

اي اجرایی مربوطه دریافت و با توجه به آن اقدام به حفر کانال ه هقبلی در محوطه عملیات خود را از دستگا

 . ي به تاسیسات موجود وارد نشودا هلطم گونه  هیچکند به طوري که 

کنده شده و در یک سمت ، سیمان یا پوشش ا باید آسفالت یاه لهنگام حفر کانال خاکی براي نصب کاب خ)

. گودال در فاصله حداقل یک متري انباشته شود تا هر گونه فعالیت آزاد براي خواباندن کابل امکان داشته باشد

متري  3/0رداري شده (یعنی خاك وغیره) در سمت دیگر گودال و در فاصله حداقل ب كسایر مواد خا، همچنین

 . ته گردند تا کارگران از لغزش و افتادن در گودال در امان باشندانباش

رداري شود پیمانکار ب كو باید خار ها قسمتی از جاده آسفالته یا پیاده لکه به منظور خواباندن کاب در مواردي د)

 . دو را تعمیر و به حالت اول برگردانر هشی جاده آسفالته یا پیادک لموظف است پس از تکمیل کار کاب

 اخته س شنصب کابل در داخل کانال پی  - 3 - 2 - 12 - 2

ساخته شده از آجر با اندود سیمانی یا ، و یا معمولیر مصورت آد واند بهت یشی مک لاخته کابس شاي پیه لکانا الف)

 . بتونی باشد

ورهاي مناسبی ش فاخته جمع شود باید کس شاي پیه لایی که ممکن است در کف کاناه ببه منظور دفع آ ب)

ینی و نصب ب شمتري از یکدیگر پی 40سیستم فاضالب یا چاه جذب آب متصل باشند در فواصل حداکثر که به 

 . شود
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اخته بایستی داراي شیب برابر نیم الی یک صد در س شاي پیه لکف کانا، اي احتمالیه ببراي هدایت آ پ)

 . ینی شده باشندب شورهاي پیش فجهت ک

ساخته معمولی باید در کف کانال و در فواصلی   شا با کف کانال پیه لببه منظور پرهیز از تماس مستقیم کا ت)

فوالد گالوانیزه) با پروفیل ناودانی (آلومینیومی یا  تر اتکایی از لوله فوالد گالوانیزه یام یسانت 60حداکثر برابر با 

ي مذکور خوابانده ا روي اتکاهاه لینی و نصب گردیده و سپس کابب شتر از کف کانال پیم یسانت 10ارتفاع 

 . شوند

اي مولد برق و غیره باید ه نیا سال اتاق، اي برقه تپس، اه هوتورخاناخته معمولی در مس شاي پیه لکانا ث)

 . اي قابل برداشت از ورق آهن آجدار با دستگیره مناسب در تمام طول کانال باشده شداراي درپو

اخته فوالد گالوانیزه با س شو بایستی از قطعات پیر مآد اخته شدهس شاي پیه لبه منظور نصب کابل در کانا ج)

در تمام طول دیواره ، مان با ساخت کانالز مي مناسب استفاده شود یا این که هاه تبسنصب مجزا همراه با 

تر و به طول برابر با ارتفاع کانال (از کف تا م یسانت 10یک پروفیل ناودانی به عرض ، متر 2کانال و حداکثر هر 

، شیک لکاباسکلت ، اي مورد نیازه لینی و نصب شود تا بعداً متناسب با نوع و تعداد کابب شسقف کانال) پی زیر

جزییات تیپ  . اي مذکور نصب کرده یو سینی کابل را بتوان بدون تخریب روي ناودان اه هنگاهدارند، بازوها

اي مذکور در ه لپ بازوبندي در داخل کاناو جزییات تی )8-2(و در شکل ر ماي آده لنصب کابل را در داخل کانا

 . نشان داده شده است )9-2(شکل 

اي نصب کابل ه شاصول نصب مندرج در بخ تماما بایستی روي سینی کابل انجام شده و ه یشک لکاب تمام چ)

 . ن و نصب کابل روي سینی کابل باید دقیقاً رعایت شوندیزم يرو

اید داراي سیستم روشنایی مناسب و پریزهاي برق در فواصل مناسب و بر ماخته آدس شاي پیه لکانا تمام ح)

پریزهاي تلفن در فواصل مناسب ، بوده و همچنین در صورت امکان براي تماس با خارج در صورت لزوم

 . ینی و نصب شوندب شپی

مکانیکی و غیره نیز که عالوه بر تاسیسات برقی از تاسیسات  در صورتی، ور مده آدش هاختس شاي پیه لدر کانا خ)

. المکان در یک دیواره تاسیسات برقی و در دیواره مقابل تاسیسات دیگر نصب شودا یود باید حتش یاستفاده م

صورت  که امکان نصب به طریق فوق نباشد باید حداقل تاسیسات مذکور در دو ارتفاع متفاوت و به در صورتی

سات برقی در ارتفاع باالتر از تاسیسات مکانیکی نصب شده به طوري که تاسی ، مستقل و جدا از هم نصب شوند

 . )شودمراجعه  يشهر كسات مشتریضوابط احداث تونل تاس - 369ه یبه نشر رت یشب(جهت مطالعه . باشند

این ، ا و مجاري کابل همیشه وجود دارده لوزي و گسترش آتش در کاناس شبا توجه به اینکه امکان آت د)

اي مقاوم ه هبا دیوار، و غیره برق ياه تپس، اي تجهیزات و فرمانه کنقطه ورودي به اتاق مجاري باید حداقل در

 . ق مسدود گردندیدر برابر حر
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 ابل در داخل شافتکنصب   - 4 - 2 - 12 - 2

به ، اي تعیین شده مندرج در بخش نصب کابل روي دیواره شاصول و رو تمام، براي نصب کابل روي دیواره شافت

 . دقیقاً رعایت شود، خصوص نصب در حالت قائم

 
 -5-2شکل نصب يبرا، پیت كمشتر کیانال خاکات ییجز 

  فیفشار متوسط و فشار ضع ياه لابک

ف یضع ابل فشارکنصب  يبرا، پیت کیانال خاکات ییجز   -6-2شکل

 یف افقیرد یکدر 

 
 -7-2شکل  یف افقیدر دو رد فیابل فشار ضعکنصب  يبرا، پیت کیانال خاکات ییجز 

 کیانال خاکابل در کات نصب ییجز  -  57 -2 جدول 

 

 

 ا در دو ردیف افقیه لنصب کاب ا در یک ردیف افقیه لنصب کاب اه لاستقرار کابنوع 

 8 6 4 2 5 4 3 2 1 اي نصب شدهه لتعداد کل کاب
 cm( 40 50 70 90 110 40 50 70 90عرض بستر کانال(
 cm( 80 80 80 80 80 100 100 100 100و(ر هعمق کانال در پیاد

 cm( 110 110 110 110 110 130 130 130 130عمق کانال در خیابان(
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 -8-2شکل  ور ماي آده لجزییات تیپ سازه نصب کابل در داخل کانا 

 
 -9-2شکل ور ماي آده لجزییات تیپ بازوبندي نصب کابل در داخل کانا 

 ا ه لکابلشوها و مفص  - 13 - 2

ا و غیره) باید مناسب با نوع کابل و توصیه سازنده ه هچندراه، اه لمفص، ا (کابلشوهاه لوسایل انتهایی و اتصالی کاب تمام

ار یا د هاي زره لدر مورد کاب. ا نیز باید در هنگام نصب رعایت شوده هاي سازنده اینگونه وسیله لدستورالعم تمامآن باشد و 

اطمینان ، اي اتصال و انشعابه لداراي نوعی پوشش فلزي باید نسبت به وجود پیوستگی الکتریکی پوشش فلزي در مح

 . ا باید با وسایل مناسب نوع کابل انجام شوده ها یا شینه ها به وسایل و دستگاه لاتصال الکتریکی کاب. حاصل شود

 کابلشوها  - 1 - 13 - 2

 تمام. وان مستقیماً با ایجاد حلقه به دستگاه مربوطه متصل نمودت یتر را م ترمربع و کمم یمیل 6اي مفتولی به مقطع ه لکاب

عایق پالستیکی یا  غالفتر بایستی در محل اتصال کابل به کابلشو با  ترمربع و کمم یمیل 10ع مقط يدارا يکابلشوها
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استاندارد  یچیا پی) یکدرولیحاً پرس هی(ترج یابلشو فقط استفاده از روش پرسکنصب  يبرا. چینی مخصوص عایق شوند

 . مجاز است

 مفصل  - 2 - 13 - 2

استفاده  یق رطوبتیش عاکرو يدارا اي کابله لباید از مفصا در محل اتصال به یکدیگر ه لبه منظور حفاظت کامل کاب

 . داشت شود تا بتوان محل اتصال مورد نظر را از رطوبت و نیروهاي مکانیکی محفوظ نگاه

لذا مفصل در امتداد کابل نباید قرار گیرد ولی محورهاي کابل و ، مفصل کابل باید در مقابل نیروي کششی حفاظت شود

 . باشد نیم تا یک متر از همدیگر فاصله داشتهمفصل باید در حدود 

 ت کستم باسدایبا اجزا مختلف س ییآشنا  - 14 - 2

ع برق و یه توزکاز شبیط مورد نین شرایا تامیل خاص یبلندمرتبه) به دال ياه نساختما(عموما  اه نساختمااز  یدر برخ

ستم ین سیاستفاده از ا. ر استیه پذیتوج اه لابک يت به جاکستم باسدایره استفاده از سیو غ یسات برقیتاس ياه مستیس

ر ییتغ، ردن بارهاکا جابجا یان اضافه نمودن کام، و سهولت گرفتن انشعاب یکیترکال يم انرژیردن تقسکنه یعالوه بر به

 . را به همراه دارد تر شی، عمر برت یشب یمنیا ،رات آسانیتعم ،ها انشعاب یافتیقدرت در

 
 -10-2شکل تکاستفاده از باسداع برق با یتوز یکطرح شمات 

  ت کباسدا يواحدها  - 1 - 14 - 2

 : دنشو میم یر تقسیبه دو دسته ز

 1تکدر طول باسدا یشده بدون وجود نقاط انشعاب خروج یت طراحکباسدا يواحدها •

 : شوند  یم میر تقسیه خود به دو گروه زک یجاد انشعابات خروجیا يشده برا یت طراحکباسدا يواحدها •

                                                      
1 Bus Bar Trunking Unit Without Tap Off 
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ا ینقطه  یکصورت ثابت در  ت بهکدر طول باسدا یاستفاده از انشعابات خروجان کام يت براکباسدا يواحدها )1

 . چند نقطه

 . 1كو متحر یلیصورت ر به یان استفاده از انشعابات خروجکام يت براکباسدا يواحدها )2

    2تکاتصاالت و ملحقات باسدا  - 2 - 14 - 2

، ریرات مسییجاد تغیجهت ا یاتصاالت مختلف، تکباسدا ير اجرایدر مس یاحتمال یو ارتفاع یرات جهتییبا توجه به تغ 

شنهاد یسازندگان پ ياز سو یرات حرارتییدر اثر تغ یر طولییانشعابات ترانسفورماتور و تغ، انشعابات تابلو، فازها ییجابجا

 . در نظر گرفته شوند ید در مراحل طراحیقطعات فوق با تمام. شود  یم

 BTU3رابط   - 3 - 14 - 2

متفاوت درنظر  يها انیر جریا با مقادیسان اما با انواع مختلف یکمجموعه  یکاتصال دو واحد از  يه براکاست  BTU یک 

  است. گرفته شده

  یقطعه انبساط  - 4 - 14 - 2

ن یا یلذا قطعه انبساط، ت باشندکحر يحول محور خود دارا اه کتداه باسکن است کمم یحرارت ياه شبه علت تن

ن یدر ا اه کتداچش باسیو پ یدگیشده و از خم اه کتدات باسکسبب حر یحرارت ياه شه در اثر تنکت را دارد یقابل

 . شود يریحالت جلوگ

   4تکموجود در باسدا يننده باسبارهاکقطعه جابجا   - 5 - 14 - 2

 : ردکت را جابجا کباسدا ياه يهادمربوط به  يوان جات یل میبه دو دل اه کتدادر باس

 . تکباسدا ياه يهادن یب ییتانس القاکمقدار را يسان سازیک •

 . ا ترانسفورماتوریت در نقطه اتصال به تابلو کباسدا يباسبارها ییالزامات مربوط به جانما •

 . ر دادییتغ Nو  3L ،2L ،1Lبه حالت  Nو  1L ،2L ،3Lتوان فازها را از حالت یبه طور مثال م

 ق یاز نظر نوع عا اه کتداباس يم بندیتقس  - 6 - 14 - 2

 : وندش یمم یر تقسیز یلکبه چهار دسته 
 

                                                      
1 Busbar Trunking Unit with Trolley- Type Tap-Off Facilities 
2 Joint and Accessories 
3 Adapter BTU 
4 Transposition Unit 
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ن یب. دنشو یمت جدا کگر و بدنه باسدایدیکدارنده از   هنگ يها  هله مقریوس هها ب  هنیش: 1ق هوایت با عاکباسدا •

 . وجود دارد ین تبادل حرارتیو همچن یقیجهت حفظ فاصله عا ییها فاصله هوا  هنیش

 . ندارد اربردکف یاربرد داشته و در فشار ضعکا ه هروگایمعموال در ن: 2ق گازیت با عاکباسدا •

 . است يفوالدو بدنه آن معموال  است یسکاپو ینیق رزیعا يدارای: نیت رزکستم باسدایس •

ه با توجه به کشود   یها استفاده م  هنین شیاستر در ب  یاز مواد پل يارک  یقجهت عا: تکمپکت کستم باسدایس •

. است يفوالدت معموال کنوع باسدان یند بدنه اک  یرا اشغال م يرت کمحجم ، ن نوع موادیا يباال یقیقدرت عا

 . اربرد نداردکفشار متوسط  ياه مستیست در کن نوع باسدایا

  اربردکاز نظر  اه کتداباس يبند  یمتقس  - 7 - 14 - 2

به چهار گروه به  یکیترکال يه بارهایاربرد آن در خصوص تغذکاز آن و  يان عبوریزان جریت از نظر مکستم باسدایس

 : شود  یمم یل تقسیشرح ذ

  3ان باالیع جریت توزکباسدا •

  4با اتصال ثابت یکیترکال يه بارهایت تغذکباسدا •

  5ییروشنا يها  غه چرایت تغذکباسدا •

  6ییقابل جابجا یت با انشعابات خروجکستم باسدایس •

 
 - 11-2شکل  تکستم باسدایس یلک ينما 

 ت کباسدا ياه يهادش یآرا  - 8 - 14 - 2

. باشد يهاد 6 یا حتی 5، 4، 3 يدارا واندت یمفاز بسته به طرح  ت سهکستم باسدایموجود در س ياه يهادتعداد 

 : ه شده استیارا )12-2(لکا در شه یشن آرایاز اهایی  نمونه
                                                      
1 Ais: Air Insulation System 
2 Gis: Gas Insulation System 
3 Feeder Busway 
4 Plug-In Busway 
5 Lighting Busway 
6 Trolley Busway 
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ا قاب یمحفظه ، فیفشار ضع ياه کتداا باسیباشند مانند تابلوها  يپوشش فلزبا  زاتیتجه يسات دارایه تأسک ییدر جا

(مراجعه : ر برقرار باشدیزمان هر سه شرط ز ه همک یبه شرط استفاده شود  یحفاظت يعنوان هاد به واندت یم اه نآ يفلز

 )13د به فصل ینک

ن شده و یا استفاده از اتصاالت مناسب تضمبپارچه یکل نوع ساختار یبه دل يپوشش فلز یکیترکال یوستگیالف) پ

 . مقاوم باشد ییایمیتروشکو ال ییایمیشیکی، انکب میدر برابر هر گونه آس

و  یکیانکه مدار در حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به هادي در زمان مجاز و تحمل میقطع مطمئن تغذب) الزامات 

 . ت شده باشدیرعا یز حفاظتیمان قطع خطا توسط تجهحداکثر جریان اتصال کوتاه تا ز یحرارت

 . وجود داشته باشدن شده ییش تعیاز پ یگر در نقاط انشعابید یحفاظت ياه يهادان اتصال کپ) ام

 
 - 12-2شکل  تکموجود در باسدا ياه يهادش مختلف و تعداد یآرا 

 ت کستم باسدایو انتخاب س یاصول طراح  - 15 - 2

سقف، تعداد نقاط  يها سازه  اطالعات تعداد طبقات ساختمان، ضخامت سازه سقف، فاصله یند طراحیقبل از آغاز فرآ

شود  یه می. توصشود یو بررس يد جمع آوریبا د انشعاب و ...یلکت یها در طبقات، موقع دام از انشعابکانشعاب، توان هر

 سازنده معتبر انجام شود.  یک يدیزات تولیاز ابتدا بر اساس تجه یطراح

 . ن زده شودیان بار تخمیجر، ریت با استفاده از اطالعات زکستم باسدایس یطراح يبرا

 : هیت تغذیفکی )1

 ه یفاز بودن منبع تغذ کا تیفاز  سه •

 از وسط)، از دو سو، سو یکه (از ینحوه تغذ •
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 یولتاژ نام •

 ه یوتاه در نقطه تغذکان اتصال یجر •

 ط یمح يدما •

 : ت بارهایخصوص )2

 تکباسداه شده توسط یتغذ يب قدرت و نوع بارهایضر، قدرت، عیمحل و نحوه توز، تعداد •

 : نحوه نصب )3

 يا عمودی یافق •

 تکباسداطول  )4

  فاز  ستم سهیان بار در سیمحاسبه جر  - 1 - 15 - 2

 : دیآ می ر به دستیز فرمولفاز از  ستم سهیس یکان بار در یجر

)2- 13( 𝐼𝐼𝑏𝑏 = 𝑃𝑃𝑡𝑡×𝑏𝑏
√3×𝑈𝑈𝑟𝑟 cos𝜑𝜑𝑚𝑚

 

Pt :مجموع توان منصوبه بارها برحسب وات 

b :است 5/0ا از وسط باشد یه از دو سو یو اگر تغذ 1سو باشد برابر یکت از که باسدایاگر تغذ -ه یب تغذیضر . 

Ur :ستم برحسب ولتیس یولتاژ نام 

cos𝜑𝜑𝑚𝑚 :بارها  قدرتب یمتوسط ضر 

 تکباسداان مجاز یجر نییتع  - 2 - 15 - 2

 : ندکر صدق یزفرمول ان مجاز آن در یه جرکانتخاب شود اي  د به گونهیت باکباسدا

)2- 14( 𝐼𝐼𝑏𝑏 ≤ 𝐼𝐼𝑍𝑍0 × 𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝑍𝑍 

 : ن رابطهیدر ا

IZ0 :يوسته در دمایصورت پ ط استاندارد بهیدر شرا واندت یمت که باسداکاست  یانیجرC °40  ندکتحمل .  

Ib :ان بار استیجر . 

Kt :ر از یط غیمح ياگر دما، ط استیمح يح دمایب تصحیضرC °40 استخراج ) 58-2(ب از جدولین ضریا. باشد

 . شود  یم

 C °40ر از یغ يدما يط برایمح يح دمایب تصحیضر  -  58 -2 جدول 

 C ° 15 20 25 30 35 40 45 50ط یمح يهوا يدما
Kt 2/1 17/1 12/1 08/1 05/1 1 95/0 85/0 
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 تکحفاظت باسدا  - 3 - 15 - 2

 حفاظت اضافه بار   - 1 - 3 - 15 - 2

 : ودش یمر استفاده یزفرمول ت در برابر اضافه بار از کحفاظت باسدا يبرا

)2- 15( 𝐼𝐼𝑏𝑏 ≤ 𝐼𝐼𝑛𝑛 ≤ 𝐼𝐼𝑍𝑍 

 : ن رابطهیدر ا

IZ :ت استکان مجاز باسدایجر . 

Ib :شده است یه مدار بر اساس آن طراحکاست  یانیجر . 

In :حفاظت اضافه بار است یمیا تنظی یان نامیجر . 

 وتاه کحفاظت اتصال   - 2 - 3 - 15 - 2

 یکینامیترودکو ال یحرارت ياه شد در مقابل تنیبا، از اضافه بار یناش یت را عالوه بر حفاظت در برابر آثار حرارتکباسدا

 . د حفاظت نمودیز بایوتاه نکاز اتصال  یناش

 : د برقرار باشدیر بایرابطه ز یحرارت ياه شجاد تنیاز ا يریجهت جلوگ

)2- 16( 𝐼𝐼2𝑡𝑡𝐶𝐶𝐵𝐵 ≤ 𝐼𝐼2𝑡𝑡𝐵𝐵𝑇𝑇𝑆𝑆 

 : ن رابطهیدر ا

 𝐼𝐼2𝑡𝑡𝐵𝐵𝑇𝑇𝑆𝑆 :ن مقدار توسط یا. ودش یمت مجاز دانسته کوتاه از باسداکه عبور آن در خالل اتصال کاست  يثر انرژکحدا

 . ودش یمت مشخص کسازنده باسدا

 𝐼𝐼2𝑡𝑡𝐶𝐶𝐵𝐵 :ندک یمعبور آن را تحمل ، ممیزکوتاه ماکان اتصال یدر خالل عبور جر یکد اتوماتیلکه کاست  يثر انرژکحدا .

 . ودش یمد مشخص یلکمقدار آن توسط سازنده 

 : د برقرار باشدیر بایرابطه زیکی، نامیترودکت در برابر آثار الکحفاظت باسدا يبرا

)2- 17( 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘𝐶𝐶𝐵𝐵 ≤ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇𝑆𝑆 

IkpCB :د مشخص یلکو توسط سازنده  استقادر به قطع آن  یکد اتوماتیلکه کاست  یوتاهکان اتصال یجر یکثر پکحدا

 . ودش یم

IkpBTS :ودش یمت مشخص کت قابل تحمل است و توسط سازنده باسداکباسدا يه براکوتاه کان اتصال یجر یکثر پکحدا . 
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 اه بحفاظت انشعا  - 4 - 15 - 2

در ، حفاظت باالدست یکتوسط  اه لابکن یاگر ا. وندش یمت منشعب کاز باسدا یابلک يدرهایصورت ف ا بهه بعموما انشعا

 : ردکت یر را در موردشان رعایات زکن دیبا، وتاه حفاظت نشده باشندکبرابر اضافه بار و اتصال 

 وتاه کحفاظت در برابر اتصال   - 1 - 4 - 15 - 2

نظر  آن صرف يوتاه براکاز حفاظت اتصال  وانت یمانشعاب وجود داشته باشد  يات براین خصوصیه اک یطیفقط در شرا

 : نمود

 . متر نباشد 3ش از یب اه نآطول  •

 . د باشدیبع یلیوتاه خکاحتمال اتصال  •

 . ابل وجود نداشته باشدک یکیمواد قابل اشتعال در نزد •

 . خواهد بود يوتاه ضرورکاستفاده از حفاظت اتصال ، ا انفجار وجود داشته باشدی يوزس شاحتمال آت یچنانچه در محل

 ظت در برابر اضافه باراحف  - 2 - 4 - 15 - 2

. د جداگانه در مقابل اضافه بار حفاظت نمودیرا با اه نآپس . است یت اصلکاز باسدا رت کمها  ان مجاز انشعابیعموما جر

 . ردیقرار گ یاصل يا در تابلویا واقع شده ه یمن است در جعبه تقسکن حفاظت ممیا

ن مجاز ایاز جر رت یشبد ی) آن نبایمیا تنظی( یان نامیه جرکرد گی یقرار م یکیوماتد اتیلکهر انشعاب  يدر حالت دوم رو

ا (داخل جعبه ه بها در طول انشعا تظادتر باشد حفایز يوزس شه احتمال آتک ییاه لمح يبرا. ابل مربوطه باشدک

 . رندگی یا) قرار مه یمتقس

 تکافت ولتاژ باسدا  - 5 - 15 - 2

افت ولتاژ را از  وانت یمفاز  سه ياه کتدادر باس. شود ید افت ولتاژ در آن بررسیت قابل توجه شود باکاگر طول باسدا

 : ر بدست آوردیروابط ز

)2- 18( ∆𝑢𝑢 = √3𝑎𝑎𝐼𝐼𝑏𝑏𝐿𝐿(𝑟𝑟𝑡𝑡 cos𝜑𝜑𝑚𝑚+𝑥𝑥 sin𝜑𝜑𝑚𝑚)
1000

      [𝑉𝑉] 

 : فاز کت ياه کتداباس يو برا

)2- 19( ∆𝑢𝑢 = 2𝑎𝑎𝐼𝐼𝑏𝑏𝐿𝐿(𝑟𝑟𝑡𝑡 cos𝜑𝜑𝑚𝑚+𝑥𝑥 sin𝜑𝜑𝑚𝑚)
1000

      [𝑉𝑉] 

 : ن روابطیدر ا

a :دیآ می بدست )59-2(جدول دارد و از  یش بارها بستگیه و آرایه به نحوه تغذکان است یع جریب توزیضر . 

Ib :ان بار برحسب آمپریجر . 
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L :ت برحسب متر کطول باسدا 

𝑟𝑟𝑡𝑡 :اهم بر متر است یلیه برحسب می، کمیحالت دا يت بر واحد طول در دماکمقاومت هر فاز باسدا . 

x :اهم بر متر است یلیه برحسب م، کتکتانس واحد طول هر فاز باسداکرا . 

cos𝜑𝜑𝑚𝑚 :بارها ب قدرت متوسطیضر 

 انیع جریب توزیضر  -  59 -2 جدول 

 انیع جریب توزیضر تکع بارها در طول باسداینحوه توز هینحوه تغذ

 هیو تغذس یک
 1 تکباسدا يز در انتهاکبار متمر

 5/0 نواخت باریکع یتوز
 25/0 نواخت باریکع یتوز هیسو تغذ دو

 ه از وسطیتغذ
 25/0 تکباسدا يز در دو انتهاکبار متمر

 125/0 بارنواخت یکع یتوز
 

ر استفاده یزفرمول از  یستیق افت ولتاژ بایجهت محاسبه دق، ت نداشته باشدکدر طول باسدا ینواختیکع یاگر بار توز

 . نمود

)2- 20( ∆𝑢𝑢 = √3[𝑟𝑟𝑡𝑡 ∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖 cos𝜑𝜑𝑚𝑚𝑖𝑖+𝑥𝑥∑ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖sin𝜑𝜑𝑚𝑚𝑖𝑖]
1000

      [𝑉𝑉] 

 : ن رابطهیدر ا

𝑟𝑟𝑡𝑡 :اهم بر متر است یلیه برحسب می، کمیحالت دا يت در دماکمقاومت واحد طول هر فاز باسدا . 

x :اهم بر متر است یلیه برحسب م، کتکتانس واحد طول هر فاز باسداکرا . 

cos𝜑𝜑𝑚𝑚: ب قدرت متوسط بار یضرi  ام 

Ii :ان بار یجرi  برحسب آمپر ام 

Li : فاصله بارi  13-2(ل کش: مثالعنوان  ت برحسب متر (بهکباسدا ياز ابتداام(( 

 
 -13-2شکل  تکنواخت بار در طول باسدایکریع غیاز توز یمثال 
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 دامنه پوشش  - 1 - 3

لن یتا یا پلی PEلن یات یپل، PVC یکیپالست يندب قیعا، یومینیا آلومی یمس يبا هادفشار متوسط  ياه لابکن فصل یدر ا

ا ه لو مفص اه لابکز سریلوولت قرار دارد و نکی 30/18لوولت تا کی6/6/3ن یب ها  آن یه ولتاژ اسمک XLPEت شده یتقو

فشار  ياه لابک. ردیگ یقرار م یگر مورد بررسید ياه لابکا به ی، یکیترکزات الیل و تجهیبه وسا اه لابکجهت اتصال 

، انالکابل مانند کمختلف  يداخل مجارن در یزم يا روی، نیر سطح زمیه در زکهستند  ییاه لابکمتوسط مورد نظر انواع 

 . ندا هنصب شد یا ساختمانی یسات صنعتیسلوله در تا ای نردبان، ینیس يا بر رویم یصورت دفن مستق ت بهکدا، تونل

  ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 3

  ابلک  - 1 - 2 - 3

cable 
  .است و محافظ قیعا، نندهکپوشش محافظ و احتماالً مواد پر کیبا ، ينور يبرهایف ایو/ يهادچند  ای کی از يا همجموع

 گرد يابل با هادک  - 2 - 2 - 3

circular cable 
 . آن مقطع گرد دارد يه هادک یابلک

 
 گرد يابل با هادک   - 1 -3 شکل

  یقطاع يابل با هادک  - 3 - 2 - 3

sectoral cable 
 . است يتورکا سی یآن قطاع يل مقطع هادکه شک یابلک

 
 یقطاع يابل با هادک   - 2 -3 شکل
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  يا هرشت ابل چندک  - 4 - 2 - 3

multi core cable  
 . (هسته) است يا چند هادیدو  يه داراک یابلک

  يا هرشت کابل تک  - 5 - 2 - 3

single core cable  
 . (هسته) است يهاد یک يه داراک یابلک

 
  يا هرشت کابل تک   - 3 -3 شکل

  ابلک یانیش مکرو  - 6 - 2 - 3

inner sheath  
 . ردیگ یا زره قرار میش کرو ریزمعموال ه ک ير فلزیغش کرو

 ش کرو  - 7 - 2 - 3

sheath  
 .است قیعاا یجنس رسانا از وسته یپو  نواختکی يا هپوشش لول

 

  ابلکن یرکاس  - 8 - 2 - 3

screen (of cable) 
 .است قیدر داخل عا یکیترکال دانینترل مکرد کرسانا با عمل ياه هیالاز  يا هجموعم ایرسانا  هیال

 نیموجود در ا يند و به حذف فضاهاکجاد یا قیعا يدر مرزها را ین است سطوح صافکممن یرکاس نیهمچن -يادآوری

 . ندک کمکمرزها 

 
 ن یرکاس ابل بدونکنواخت دریکریغ یکیترکدان الیع میتوز   - 4 -3 شکل

 
  نیرکاس ابل باکنواخت دریک یکیترکدان الیع میتوز   - 5 -3 شکل
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 ابلکلد یش  - 9 - 2 - 3

shield (of a cable) 
ابل در برابر نفوذ کمحافظت از  ایو/ابل ک یکیترکال دانیردن مکمحدود  يه براکابل کاطراف  شده نیزم يفلز هیال

 . ندک یعمل م یخارج یکیترکال

 . نندکعمل  لدیشعنوان  وانند بهت یم زین شده نیز زمکرم مه ياه يزره و هاد، اه لیفو، يفلز ياه شکرو -يادآوری

 
  ابلک لدیش   - 6 -3 شکل

  ا آرموریزره   - 10 - 2 - 3

armour  
استفاده  یخارج یکیانکابل در برابر اثرات مکمحافظت از  يه معموال براک، اه میس ای يفلز )ي(هال از نوارکمتش یپوشش

 . ودش یم

   یولتاژ نام  - 11 - 2 - 3

voltage nominal 
  .ازدس یط انجام آزمون را مشخص میو شرا يردارب هبهر ياه یژگیشده و و یابل بر اساس آن طراحک یکه ک يولتاژ

نوشته صورت  نیابل بدکت ولتاژ در پرانتز درج شده و مشخصا Um زاتیمجاز تجه یثر ولتاژ نامکحدا، IECدر استاندارد 

 : ودش یم

)3- 1( 𝑈𝑈0/𝑈𝑈(𝑈𝑈𝑚𝑚) 

 : عبارتند از Umو  Uو  Um(U0/U ،U0( اه لابکص ولتاژ یدر تخص

U0 :ودش یم یابل براساس آن طراحکه کانس قدرت کدر فر يا حفاظ فلزین یو زم ين هادیب بومتنا یولتاژ اسم . 

U :شده است یابل براساس آن طراحکه کبا هم است  اه يهادان یب مومتنا یولتاژ اسم . 

Um :نندکار کوانند در آن ولتاژ ت یم زاتیه تجهکه است کن مقدار ولتاژ شبیرت شیب . 

 : فاز عبارتند از ستم سهیقدرت در س ياه لابک يفشار متوسط برا ینام يولتاژها

 لوولتکی 30/18)36( – 20/12)24( – 10/6)12( – 6/6/3)2/7( – 3/8/1)6/3(
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  اتصال دهنده  - 12 - 2 - 3

connector   
 . ابل به همک ياه يهاداتصال  يبرا يله فلزیوس

  ابلکسر  - 13 - 2 - 3

termination 
ستم برقرار یس ياه تر قسمیبا سا یکیترکه اتصال الکنان حاصل شود یتا اطم ودش یمابل نصب ک يه در انتهاک يا هلیوس

 . ندکرا تا نقطه اتصال حفظ  يندب قیشده و عا

  یابل داخلکسر  - 14 - 2 - 3

indoor termination  
 . است شدهدرنظر گرفته ، ستندیباز ن يا فضاید یه در معرض تابش خورشک ییاربرد در جاهاک يه براک یابلکسر

  یرونیابل بکسر  - 15 - 2 - 3

outdoor termination  
 . است شدهدرنظر گرفته ، ا هر دو هستندیباز  يا فضاید یه در معرض تابش خورشک ییاربرد در جاهاک يه براک یابلکسر

  میمفصل مستق  - 16 - 2 - 3

straight joint  
 . ازدس یجاد مدار بسته برقرار میمنظور اابل را به کن دو یه اتصال بکاست  یمفصل

  یمفصل انشعاب  - 17 - 2 - 3

branch joint  
 . ازدس ین مکمم یاصل ابلکابل را به ک یکه اتصال کاست  یمفصل

 

 

 
 مین در کابلز هتعریف ولتاژهاي فازب   - 8 -3 شکل از در کابلف هتعریف ولتاژهاي فازب   - 7 -3 شکل
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  یلیمفصل تبد  - 18 - 2 - 3

transition joint  
 . ازدس یسترود شده را برقرار مکا ياه قیانواع مختلف عا يدارا ياه لابکن یه اتصال بکاست  یا انشعابیم یمفصل مستق

  استانداردها  - 3 - 3

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آن

ها و  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه  شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می

ها ارجاع داده شده  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنتجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. 

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 یا معرفه نفشار متوسط و لوازم مرتبط با آ ياه لابکو آزمون  يردارب هبهر، یطراح، ساخت ين بخش استانداردهایدر ا

 . شده است

معادالت : 1قسمت  – یان اسمیمحاسبه جر – یکیترکال ياه لابک، 22683-1-1 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 . اتیلک: 1بخش  –%) و محاسبه تلفات 100ب بار ی(ضر یان اسمیجر

مقاومت : 2قسمت  – یان اسمیمحاسبه جر – یکیترکال ياه لابک، 22683-2-1 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 . یمحاسبه مقاومت حرارت: 1بخش  – یحرارت

مقاومت : 2قسمت  – یان اسمیمحاسبه جر – یکیترکال ياه لابک، 22683-2-3 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 . هیتهو يدارا ياه لنصب شده در تون ياه لابک: 3بخش  – یحرارت

ط یشرا: 3قسمت  – یان اسمیمحاسبه جر – یکیترکال ياه لابک، 22683-3-1 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 . ط مرجع محل نصبیشرا: 1بخش  – یاتیعمل

ط یشرا: 3قسمت  – یان اسمیمحاسبه جر – یکیترکال ياه لابک، 22683-3-2 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

  .ابل قدرتکز یسا ياقتصاد يازس هنیبه: 2بخش  – یاتیعمل

 يآن برا یزات جانبیسترود شده و تجهکق ایقدرت با عا ياه لابک، 3569-2به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 . KV30تا و خود  KV6 یبا ولتاژ اسم ياه لابک: 2قسمت  – KV30تا و خود  KV1 یاسم يولتاژها

 يآن برا یزات جانبیسترود شده و تجهکق ایقدرت با عا ياه لابک، 3569-4 به شماره رانیا یاستاندارد مل •

 KV6یبا ولتاژ اسم اه لابک یزات جانبیالزامات آزمون تجه: 4قسمت  – KV30تا و خود  KV1 یاسم يولتاژها

 . KV30تا و خود 
• IEC 60502-2: 2014, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages 

from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)  – Part 2: Cables for rated voltages from 6 
kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV). 
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  استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 3

مطابق ضوابط  دیها با ساختمان فشار متوسط یشک ابلک يها ستمیسمورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

مسکن و راه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یمل بر اساس استاندارد باشد و هیفصل از نشر نیدر ا ن شدهایب

از  ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساخته (در صورت وجود) يشهرساز

مسکن و راه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیآزما

 شده باشد.ي شهرساز

 فشار متوسط ياه لابکاربرد کو موارد  یمشخصات فن  - 4 - 3

 اه يهاد  - 1 - 4 - 3

ا ی و ومینیآلوم ياژهایآل، ومینیآلوم، )يا پوشش فلزی يل شده ساده (بدون اندود فلزیورت مس آنص هد بیا باه يهاد

 . باشد   3084شماره  به رانیا یل شده ساده طبق استاندارد ملیورت آنص هب

 
 ابلک یمفتول چند ياه يهادش ینما   - 9 -3 شکل

 : استر یشرح ز هت دارند بیابل اهمک يده در انتخاب هاک یعوامل

 . )است یومینیآلوم يابل با هادکاز  رت شیببه مراتب  یمس يابل با هادکمت یه (قیاول يذارگ هینه سرمایهز •

جه عرض یو در نت رت شیب یومینیآلوم يابل با هادک یقطر خارج، سانیکانتقال توان  يابل (براک یقطر خارج •

 . )خواهد شد رت شیبابل ک... اینردبان ، ینیس

 . از مس) رت مکدرصد  50 یال 30وم ینیابل آلومکابل (وزن کوزن  •

 . )رد مطلوب نداردکخورنده عمل ياه طیدر مح یومینیآلوم يابل با هادکخورنده (  ياه طیمقاومت در مح •

 . )وم استینیاز آلوم رت شیبدرصد  30ان مجاز مس یجرتقریباً ، سانیکان مجاز (با مقاطع یجر •

 . دارند يرت شیب يریانعطاف پذ یمس يبا هاد ياه لابک •

 اه قیعا  - 2 - 4 - 3

 :آمده است) 1-3(در جدول  ها  آن يبه همراه عالئم اختصار یقیبات عاکیانواع تر
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  يبه همراه عالئم اختصار یقیبات عاکیانواع تر  -  1 -3 جدول 

 ياختصارد ک یقیبات عاکیتر

 PVC دیلراک لینیو یپل: ا شامله یکترموپالست

 : شده) کنیراس لک( یعرض يوندهایپ يبات داراکیتر
 مشابه يا ها مادیلن یپروپ لنیات یکالست
 باال یشسانکب یا ضری یلن با درجه سختیپروپ لنیات یکالست

 شده) کنیراس لک( یوند عرضیلن با پیات یپل

 
EPR 

HEPR1 
XLPE 

 
 : آمده است )2-3(در جدول  يبه همراه عالئم اختصار یقیبات عاکیقابل تحمل انواع تر يدمانه یشیب

  يبه همراه عالئم اختصار یقیبات عاکیقابل تحمل انواع تر ينه دمایشیب  -  2 -3 جدول 

 یقیبات عاکیتر
 يهاد ينه دمایشیب

 ه)یثان 5ثر به مدت کوتاه (حداکاتصال  يار عادکط یشرا
 160 70 مربعترم یلیم 300تا  يسطح مقطع هاد يبرا PVCد یلراک لینیو یپل

 140 70 مربعترم یلیم 300ش از یب يسطح مقطع هاد يبرا PVCد یلراک لینیو یپل
 XLPE 90 250 کنیراس لک لنیات یپل

 HEPR 90 250و  EPR لن  یپروپ لنیات  یکالست

 یانیش مکرو  - 3 - 4 - 3

ق از هم جدا یش عاکرو یکد با یا باه هیال، دو جنس متفاوت باشند بل ازاک یلک يه فلزین و الیریز يه فلزیه الک یهنگام

 . شوند

   يا هرشت و چند يا هرشت کت ياه لابک يفلز ياه هیال  - 4 - 4 - 3

 : عبارتند از يفلز ياه هیانواع ال

 . يحفاظ فلزالف) 

 . زکهم مر يهادب) 

 . ر موارد)یا سای ی(سرب يغالف فلزپ) 

 . يزره فلزت) 

ا یرشته  کت ياه لابک ياشاره شده در باال باشند و اگر بر رو ياه هیا چند نوع از الی یکد از یابل باک یک ي) فلزي(ها هیال

 . باشند یسیرمغناطید از جنس مواد غیار روند باکبه  کیرشته به صورت ت چند ياه لابک ياه هرشت

                                                      
1 Hard Grade Ethylene Propylene Rubber 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  160 تاسی

 يحفاظ فلز  - 1 - 4 - 4 - 3

ا و نوار(ها) ه میاز س یبکیا تریم یس يل از تعدادکمتشز که هم مریا الی 1ا بافتی، ا چند نواری یکد شامل یبا يحفاظ فلز

 . باشد یصورت زره به یلکا در حالت حفاظ یش کرو یکصورت  به واندت یمن ین حفاظ همچنیا. باشد

 . دیبه عمل آ یالزم است دقت الزم در خصوص احتمال خوردگ، هنگام انتخاب جنس حفاظ

 زکمر هم يهاد  - 2 - 4 - 4 - 3

 . دیبه عمل آ یالزم است دقت الزم در خصوص احتمال خوردگ، زکمر هم يهنگام انتخاب جنس هاد

. ابل قرار دادک یانیش مکرو يد آن را رویبا، رشته چند ياه لابکز در کمر هم ياز به استفاده از هادیدر صورت ن

 . مناسب قرار داد یانیش مکرو يا بر رویق یعا يما بر رویوان مستقت یم را ين هادیا، رشته کت ياه لابکدر

 يغالف فلز  - 3 - 4 - 4 - 3

ر یسا. ردیابل قرار گک يبدون درز بوده و بدون فاصله رو يا هصورت لول د بهیاژ آن باشد و بایا آلید از جنس سرب یغالف با

 . است یران در حال بررسیا یدر استاندارد مل يفلز ياه سجن

  يزره فلز  - 4 - 4 - 4 - 3

 : عبارتند از يفلز ياه هانواع زر

 . م تختیزره سالف) 

 . م گردیزره سب) 

 . ییدوتا يزره نوارپ) 

د ینوارها با. وم باشدینیاژ آلومیا آلیو وم ینیآلوم، ا مس قلع اندودیمس ، زهید از جنس فوالد گالوانیا گرد بایتخت  ياه میس

 . وم باشدینیاژ آلومیا آلیوم ینیآلوم، زهیفوالد گالوان، از جنس فوالد

 یا مسی یمس ياه میس یافکاستفاده از تعداد ، باشد ییحداقل رسانان یاز به تامین يم فوالدیه در زره سک ییاه تدر حال

 . ه زره مجاز استیقلع اندود در ال

 یکیانکن امر نه فقط از نظر میا. دیبه عمل آ یالزم است دقت الزم در خصوص احتمال خوردگ، هنگام انتخاب جنس زره

 . ودر یار مکبه  يعنوان حفاظ فلز ره بهه زک یهنگامژه یبه و، ت استیز حائز اهمین یکیترکال یمنیه از نظر اکبل

انتخاب  یه ساختار خاصکباشد مگر آن یسیرمغناطید از ماده غیبا، ودر یار مکب (.a.c)ه که در شبکرشته  کت ياه لابکزره 

 . شده باشد

                                                      
1 Braid 
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 ابلکال مختلف زره کاش   - 10 -3 شکل

 ییش نهاکرو  - 5 - 4 - 3

با توافق  اه لابکش کرو یاست ول کیمعموال به رنگ مش اه لابکش کرو. باشند ییش نهاکرو یک يد دارایبا اه لابک یتمام

. انتخاب شود يگریبه رنگ د واندت یمابل ک ياربرکط خاص یشرا يبسته به مناسب بودن آن برا، دارین سازنده و خریب

 . )UVابل مقاوم در برابر کش کعنوان مثال رو (به

. لروسولفونه باشدک لنیات یمانند پل یکبات االستومرکیا از تری PVCمانند  یکبات ترموپالستکید از تریبا ییش نهاکرو

اهش کخواص ، آتش در مجاورت يریه در صورت قرارگکاده شوند استف ییاه لابکد در یبات بدون هالوژن باکیش با ترکرو

 . م انتشار دود و انتشار گاز بدون هالوژن را از خود نشان دهندکسطوح ، گسترش آتش

باشد  يضرور ییایمیش ياه ین است استفاده از افزودنکمم ،ودش یماربرد خاص استفاده ک يش براکاز رو هک  یصورتدر 

مواد مضر  يد دارایا نباه ین افزودنیا ).انهیل موریاز قب يموجودات موذ یش در برابر خوردگکعنوان مثال حفاظت رو به(

 . ست باشدیط زیا محیانسان  يبرا

. ندا هه شدیارا یمس يفشار متوسط با هاد ياه لابکمتنوع  ياز ساختارها ییاه هنمون )16-3( تا )11-3( يها لکدر ش

انتخاب  دومبراساس فصل  ییشناسا ياه هنشان. ردیواند مورد استفاده قرار بگت یمز یوم نینیآلوم ين موارد با هادیمشابه ا

 . شده است
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 یمس يهاد )1

 ن یرکاس )2

 XLPEق یعا )3

 ن یرکاس )4

 چیل نوار مارپکبه ش یلد مسیش )5

 PVC ییش نهاکرو )6

  N2XSY يا هرشت کمتوسط ت  ابل فشارکنمونه  یکاجزا مختلف    - 11 -3 شکل

 

 

 

 
 یمس يهاد )1

 ن یرکاس )2

 XLPEق یعا )3

 نیرکاس )4

 چیم مارپیل سکبه ش یلد مسیش )5

 لنیتا یپل ییش نهاکرو )6

  N2XS2Y يا هرشت کمتوسط ت  ابل فشارکنمونه  یکاجزا مختلف    - 12 -3 شکل
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 یمس يهاد )1

 نیرکاس )2

 XLPEق یعا )3

 نیرکاس )4

 چیل نوار مارپکبه ش یلد مسیش )5

 PVC یانیش مکرو )6

 يچ فوالدیل نوار مارپکزره به ش )7

 PVC ییش نهاکرو )8

  N2XSYBY يا هرشت کمتوسط ت  ابل فشارکنمونه  یکاجزا مختلف    - 13 -3 شکل

 

 
 یمس يهاد )1

 نیرکاس )2

 XLPEق یعا )3

 نیرکاس )4

 هر رشته يچ برایم مارپیل سکبه ش یلد مسیش )5

 نندهکپر )6

 PVCیانیش مکرو )7

 يچ فوالدیل نوار مارپکزره به ش )8

 PVC ییش نهاکرو )9

  N2XSEYBY  يا هرشت متوسط سه  ابل فشارکنمونه  یکاجزا مختلف    - 14 -3 شکل
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 یمس يهاد )1

 نیرکاس )2

 XLPEق یعا )3

 نیرکاس )4

 چیم مارپیل سکبه ش یلد مسیش )5

 PVCیانیش مکرو )6

 زهیگالوان يچ فوالدیمارپ یم مفتولیل سکزره به ش )7

 PVC ییش نهاکرو )8

 N2XSYRYيا هرشت کمتوسط ت  ابل فشارکنمونه  یکاجزا مختلف    - 15 -3 شکل

 
 یمس يهاد )1

 نیرکاس )2

 XLPEق یعا )3

 نیرکاس )4

 هر رشته يچ برایل نوار مارپکبه ش یلد مسیش )5

 نندهکپر )6

 PVCیانیش مکرو )7

 زهیگالوان يچ فوالدیمارپ یم مفتولیل سکزره به ش )8

 PVC ییش نهاکرو )9

 N2XSEYRY يا هرشت متوسط سه  ابل فشارکنمونه  یکاجزا مختلف    - 16 -3 شکل
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 فشار متوسط یشک لابکستم یس یدر طراح یضوابط اساس  - 5 - 3

ان متناوب یجر ياه مستیابل مورد نظر در سکو ساختمان  يندب قیسطح عا، ياز نظر سطح مقطع هاد، ابلکدر انتخاب 

عمل  كر توجه شده و مالیز يارهایاطالعات و مع، اتکه به نکاست  يضرور، لوولتکی یکش از یب يفاز در ولتاژها سه

 . رندیگقرار 

 ارکط یشرا  - 1 - 5 - 3

 . ستمیس یولتاژ اسمالف) 

 . ازف هستم سین ولتاژ سیباالترب) 

 . یکیترکه الیاضافه ولتاژ تخلپ) 

 . ستمیانس سکفرت) 

 . نینوع اتصال زمث) 

 : عنوان مثال به .ر شودکد ذیبا یطیط محیشرا، ا مشخص باشنده لنایاگر ترمج) 

 . متر باشد 1000از ش یاگر ب، ایارتفاع از سطح در •

 . ا خارج ساختمانیسات داخل یتاس •

 . وجود دارد یاضاف یطیمح یان آلودگکام •

 . متصل است SF6ق یزات با عایابل به تجهکق سریابل از طرک يانتها •

 . رهیموتور و غ، ا مانند ترانسفورماتوره هابل به دستگاکمنظور شده در روش اتصال  یقیآزاد و عا يفضا •

 : ثرکحدا یان اسمیجرچ) 

 . ار مداومک يبرا •

 . ار متناوبک يبرا •

 . در صورت وقوع، ا اضافه باری يار اضطرارک يبرا •

ن یوتاه بکن است در صورت وقوع اتصال که ممک، رمتقارن قابل انتظاریوتاه متقارن و غکاتصال  ياه نایجرح) 

 . شوند ين جاریا فاز به زمیفازها 

 . وتاهکاتصال  ياه نایجر يثر زمان برقرارکحداخ) 

 اتیلک -نصب ياه هداد  - 2 - 5 - 3

 . یشک لابکر یل مسیطول و پروفالف) 

 یا) و چگونگه لابک یش مثلثیا آرایا ه لابکطح س مش هیآرا، عنوان مثال ش نصب (بهیات و نحوه آراییجزب) 

 . نیبه زمگر و یدیکبه  يفلز ياه دلیشاتصال 
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 . ازمند استیه به مالحظات خاص نکابل در داخل آب کمانند نصب ، ط نصب خاصیشراپ) 

 نیر سطح زمیز ياه لابک –نصب  ياه هداد  - 3 - 5 - 3

م نوع و یره) به منظور اتخاذ تصمیابل و غک يدر مجار، میدفن مستق، عنوان مثال ط نصب (بهیت شراایجزئالف) 

 . آتشمقاوم در برابر ، یس مانند ضدخوردگیط سروینوع زره (در صورت لزوم) و نوع شرا، يب غالف فلزکیتر

 . ابلکعمق خواباندن ب) 

) و ، ... رس كخا، شن، عنوان مثال (به یشک لابکر یدر طول مس كو نوع خا یمخصوص حرارت ياه تمقاومپ) 

 . اتیا فقط بر اساس فرضی یو بازرس يریگ هبر انداز یت اطالعات مبتنیماه

 . ابلکن در عمق دفن یزم ين دمایانگیثر و مکحدا، حداقلت) 

 . اتیبه همراه جزئ یر منابع حرارتیا سای یکیترکان الیحامل جر ياه لابکر یسا یکیمجاورت و نزدث) 

 . در صورت وجود، 1ور مآد ياه ها با فاصله چاله ها لولی يمجار، اه لاناکطول ج) 

 . اه ها لولی يتعداد مجارچ) 

 . اه هو لول يمجار یقطر داخلح) 

 . ا لولهیمجرا  یکش از یدر صورت وجود ب، مجاور ياه هو لول ين مجاریفاصله بخ) 

 . اه هو لول يجنس و ماده مجارد) 

 نیزم يرو ياه لابک –نصب  ياه هداد  - 4 - 5 - 3

 . ان نصبکهوا در م ين دمایانگیثر و مکحدا، حداقلالف) 

ا و ه لابعاد تون، اه لابک يندب هگرو، رهیابل و غک ینیا سیوار ید يم روینصب مستق، عنوان مثال نوع نصب (بهب) 

 . ره)یو غ يمجار

 . )يا مجاریا ه لدر تون، داخل ساختمان ياه لابک يه هوا (برایات تهویجزئپ) 

 . دیم خورشیقرار گرفتن در معرض تابش نور مستقت) 

 . يوزس شط خاص مانند خطر وقوع آتیشراث) 

 يانتخاب سطح مقطع هاد  - 5 - 5 - 3

 : رندیقرار گد مدنظر یر بایعوامل ز يدر انتخاب سطح مقطع هاد

 . ط نصبیوسته در شرایان مجاز پیجرالف) 

 . وتاهکاتصال  يابل در مدت زمان برقرارکاز  يمجاز عبور يانرژب) 

                                                      
1 Manhole 



 
 

شار متوسطکابل :فصل سوم  07/05/1400 هاي ف
 

167 

 

 ها  لابل و مفصکنوع سر  - 6 - 5 - 3

ان دارد از که امکاز (یمقاوم ضربه صاعقه مورد ن يانس و ولتاژهاکفر، ر توانیا به مقاده لابل و مفصکو انتخاب سر یطراح

 یبستگ، ابلکان نصب سرکم ارتفاع در، یطیمح یدر معرض قرار گرفتن آلودگ، )ابل متفاوت باشدک يور براکمذر یدمقا

 . دارد

تا  6/6/3سترود شده در گستره ولتاژ کق ایبا عا ياه لابک يوسته برایان پیر مجاز جریمقاد  - 6 - 3

 لوولتکی 30/18

 ق یعا يثر دماکحدا  - 1 - 6 - 3

 . ودش یممحاسبه  وسیسلسدرجه  90 يدر دما ابلکر مجاز یمقاد يبرا يهاد يدما ثرکحدا

رند (چه یگ ین قرار میرزمیه در زک ییاه لابک يو برا وسیسلسدرجه  30 نیزم يرو ياه لابک يط برایمرجع مح يدما

 . ودش یمفرض  وسیسلسدرجه  20ن) یانال در زمکچه در داخل  كم در خایصورت دفن مستق به

 . ) آمده است12-3) و (11-3ن در جدول (یط و زمیمح يهوا ير دماهایسا يح برایب تصحیضرا

 كخا یحرارت مقاومت مخصوص  - 2 - 6 - 3

 مقاومت مخصوصرند به یگ یم ن قراریما در زمیا مستقیرند یگ یانال قرار مکه در ک ییاه لابک يان برایر مجاز جریمقاد

در  یحرارت مقاومت مخصوصر یر مقادیسا يح برایب تصحیضرا. دارد یاست بستگ K.m/W5/1 ه معادل ک كخا یحرارت

 . داده شده است )18-3(تا  )15-3(جدول 

 نصب ياه شرو  - 3 - 6 - 3

 رشته در هوا  کت ياه لابک  - 1 - 3 - 6 - 3

ا ینگهدارنده  يارند و بر روقرار د يابل از هر سطح عمودکبرابر قطر  5/0به فاصله حداقل  اه لابکه کنیبا فرض ا

 : ندا هر نصب شدیصورت ز ابل بهک ياه ینیس

 . یش مثلثیآرا ابل باکسه الف) 

 . در تماس با هم یصورت افق ابل بهکسه ب) 

 . گر فاصله دارندیدیک) از Deابل (ک یکه به اندازه قطر ک یصورت تخت و افق ابل بهکسه پ) 
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 نصب در هوا يا ههست کت ياه لابکش یآرا   - 17 -3 شکل

 نیم در زمیرشته دفن مستق کت ياه لابک  - 2 - 3 - 6 - 3

 : وندش یر نصب میط زیدر شرا، نیزممتر  8/0عمق در  اه لابکم یبا فرض دفن مستق

 . یل مثلثکابل به شکسه الف) 

 . گر فاصله دارندیدیک) از Deابل (ک یکه به اندازه قطر ک یصورت تخت و افق ابل بهکسه ب) 

 . ودش یم يریگ هز مثلث اندازکا مریابل کابل نسبت به محور ک دفن عمق

 
 میدفن مستق صورت هب يا هرشت کت ياه لابکش یآرا   - 18 -3 شکل

 ن یدرون زم يها تکرشته در دا کت ياه لابک  - 3 - 3 - 6 - 3

 : ردیگ یر قرار میصورت ز ت بهکدا یکابل در کهر ، نیزم يمتر 8/0در عمق  اه لابک يریبا فرض قرارگ

 . ندا هش داده شدیآرا یل مثلثکبه ش ياه تکابل در داکسه الف) 

 . گر در تماس هستندیدیکه در سرتاسر طول با ک ییاه تکدر دا یصورت تخت و افق ابل بهکسه ب) 

 
 نیرزمیز يها تکصورت نصب در دا هب يا هرشت کت ياه لابکش یآرا   - 19 -3 شکل
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درصد قطر  6ت برابر کواره دایابل بوده و ضخامت دک یبرابر قطر خارج 5/1ا ه تکدا یه قطر داخلکن است یفرض بر ا

 . ندا ها با هوا پر شده تکه داکن فرض است یر مجاز بر ایمقاد. ت استکدا یداخل

 رشته  سه ياه لابک  - 4 - 3 - 6 - 3

 : وندش یر نصب میط زیه تحت شراکرشته  سه ياه لابک

 . وندش ینصب م ير سطح عمودابل از هکبرابر قطر  3/0ه در هوا در فاصله کرشته  ابل سهک یکالف) 

 . ردیگ یم ن قراریمتر زم 8/0در عمق  ماًیه مستقکرشته  ابل سهک یکب) 

 . متر است 8/0ت کدا يریگ رعمق قرا. ردیگ یقرار مت که در داکرشته  ابل سهک یکپ) 

 
  يا هرشتچند ياه لابکش یآرا   - 20 -3 شکل

 . ) آمده است14-3) و (13-3متر در جدول (8/0ر از یغ ياه قعم ين برایدر زم يریح عمق قرارگیب تصحیضرا

 نیابل به زمکلد یاتصال ش  - 5 - 3 - 6 - 3

ن) داده شده ی(اتصال هر دو سمت به زم يفلز يلدهایپارچه شیکر مجاز داده شده در جداول با فرض اتصال یمقاد یتمام

 . است

  ر مدارهایبا سا يوارج مه  - 6 - 3 - 6 - 3

از  یگروه ي) و برا22-3( تا) 19-3ن در جداول (یاجرا شده در زم ياه لابکاز  یگروه يح مجاورت برایب تصحیضرا

 . ) آمده است24-3و ( )23-3ابل) در جداول (کا نردبان ی ینیس يآزاد (نصب بر رو ينصب شده در هوا ياه لابک
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 یمس يهاد –لوولت کی 30/18تا  6/6/3 یر ولتاژ اسمیمقاد – XLPEق یرشته با عا کت ياه لابک ير مجاز برایمقاد  -  3 -3 جدول 

 نیم در زمیدفن مستق نیت درون زمکدا در هوا

سطح 
 مقطع 

 يهاد

 یمثلث با فاصله یافق یت مثلثکدا یت افقکدا یمثلث درتماس  یافق با فاصله یافق

      

 

A A A A A A A 2mm 

150 128 125 104 103 113 109 16 

196 167 163 133 132 144 140 25 

238 203 198 159 157 172 166 35 

286 243 238 188 186 203 196 50 

356 303 296 229 227 246 239 70 

434 369 361 274 271 293 285 95 

500 426 417 311 308 332 323 120 

559 481 473 347 343 366 361 150 

637 550 543 391 387 410 406 185 

745 647 641 453 447 470 469 240 

846 739 735 510 504 524 526 300 

938 837 845 571 564 572 590 400 

 C90 °                        : يهاد ينه دمایشیب
 C30 °                         : طیمح يهوا يدما
 C20 °                                  : نیزم يدما

 متر 8/0                                    : عمق دفن
 K.m/W 5/1                    : كخا یحرارت مقاومت مخصوص
 K.m/W 2/1       : مدفون ياه تکدا یحرارت مقاومت مخصوص

 . در هر دو سو همبند شده است اه لابکلد یش

 . لوولت محاسبه شده استکی 10/6 یابل با ولتاژ نامک يان برایر مجاز جریمقاد -يادآوری
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 یومینیآلوم يهاد –لوولت کی 30/18تا  6/6/3 یر ولتاژ اسمیمقاد – XLPEق یرشته با عا کت ياه لابک ير مجاز برایمقاد  -  4 -3 جدول 

 نیدر زمم یدفن مستق نیت درون زمکدا در هوا

 سطح مقطع 
 يهاد

 یمثلث با فاصله یافق یت مثلثکدا یت افقکدا یمثلث درتماس  یافق با فاصله یافق

       

A A A A A A A 2mm 

116 99 97 81 80 88 84 16 

153 130 127 103 102 112 108 25 

185 157 154 123 122 134 129 35 

222 189 184 146 144 157 152 50 

278 236 230 178 176 192 186 70 

338 287 280 213 210 229 221 95 

391 332 324 242 240 260 252 120 

440 376 368 271 267 288 281 150 

504 432 424 307 303 324 317 185 

593 511 502 356 351 373 367 240 

677 586 577 402 397 419 414 300 

769 676 673 457 451 466 470 400 

 C90 °                        : يهاد ينه دمایشیب
 C30 °                         : طیمح يهوا يدما
 C20 °                                  : نیزم يدما

 متر 8/0                                    : عمق دفن
 K.m/W 5/1                    : كخا یحرارت مقاومت مخصوص
 K.m/W 2/1       : مدفون ياه تکدا یحرارت مقاومت مخصوص

 . در هر دو سو همبند شده است اه لابکلد یش

 . لوولت محاسبه شده استکی 10/6 یابل با ولتاژ نامک يان برایر مجاز جریمقاد -يادآوری

 
 
 
 
 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  172 تاسی

 یمس يهاد –لوولت کی 30/18تا  6/6/3 یر ولتاژ اسمیمقاد – EPRق یرشته با عا کت ياه لابک ير مجاز برایمقاد  -  5 -3 جدول 

 نیم در زمیدفن مستق نیت درون زمکدا در هوا

 سطح مقطع
 يهاد 

 یمثلث با فاصله یافق یت مثلثکدا یت افقکدا یمثلث درتماس  یافق با فاصله یافق

       

A A A A A A A 2mm 

138 119 116 100 99 109 106 16 

181 156 153 129 128 140 136 25 

221 190 186 154 153 167 162 35 

266 229 224 183 181 198 192 50 

334 287 280 224 222 242 234 70 

409 352 343 269 266 289 280 95 

474 407 398 306 303 329 319 120 

540 465 454 344 341 369 357 150 

621 534 522 390 386 417 403 185 

736 634 619 454 449 484 467 240 

843 728 712 515 509 545 526 300 

977 843 825 588 580 618 597 400 

 C90 °                        : يهاد ينه دمایشیب
 C30 °                         : طیمح يهوا يدما
 C20 °                                  : نیزم يدما

 متر 8/0                                    : عمق دفن
 K.m/W 5/1                    : كخا یحرارت مقاومت مخصوص
 K.m/W 2/1       : مدفون ياه تکدا یحرارت مقاومت مخصوص

 . در هر دو سو همبند شده است اه لابکلد یش

 . لوولت محاسبه شده استکی 10/6 یابل با ولتاژ نامک يان برایر مجاز جریمقاد -يادآوری

 

 

 
 



 
 

شار متوسطکابل :فصل سوم  07/05/1400 هاي ف
 

173 

 

 یومینیآلوم يهاد –لوولت کی 30/18تا  6/6/3 یر ولتاژ اسمیمقاد – EPRق یرشته با عا کت ياه لابک ير مجاز برایمقاد  -  6 -3 جدول 

 نیم در زمیدفن مستق نیت درون زمکدا در هوا

 سطح مقطع 
 يهاد

 یمثلث با فاصله یافق یت مثلثکدا یت افقکدا یمثلث درتماس  یافق با فاصله یافق

       

A A A A A A A 2mm 

107 92 90 78 77 84 82 16 

141 121 119 100 99 109 105 25 

171 147 144 120 118 130 126 35 

207 178 174 142 140 153 149 50 

259 223 218 174 172 188 182 70 

317 273 266 208 206 224 217 95 

368 317 309 238 235 256 247 120 

419 361 352 267 264 287 277 150 

484 417 406 303 300 325 314 185 

575 495 483 354 350 377 364 240 

659 570 556 401 397 426 411 300 

770 667 651 462 456 487 471 400 

 C90 °                        : يهاد ينه دمایشیب
 C30 °                         : طیمح يهوا يدما
 C20 °                                  : نیزم يدما

 متر 8/0                                    : عمق دفن
 K.m/W 5/1                    : كخا یحرارت مقاومت مخصوص
 K.m/W 2/1       : مدفون ياه تکدا یحرارت مقاومت مخصوص

 . در هر دو سو همبند شده است اه لابکلد یش

 . لوولت محاسبه شده استکی 10/6 یابل با ولتاژ نامک يان برایر مجاز جریمقاد -يادآوری

 
 

 
 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  174 تاسی

                  ،یمس يهاد –لوولت کی 30/18تا  6/6/3 یر ولتاژ اسمیمقاد – XLPEق یرشته با عا سه ياه لابک ير مجاز برایمقاد  -  7 -3 جدول 

 با زره و بدون زره

 بدون زره دار زره

 سطح مقطع 
 يهاد

 میدفن مستق ت مدفونکدر دا در هوا میدفن مستق ت مدفونکدر دا در هوا

      

A A A A A A 2mm 

110 88 101 109 87 101 16 

143 112 129 142 112 129 25 

172 134 154 170 133 153 35 

205 158 181 204 158 181 50 

253 194 220 253 193 221 70 

307 232 263 304 231 262 95 

352 264 298 351 264 298 120 

397 296 332 398 297 334 150 

453 335 374 455 336 377 185 

529 387 431 531 390 434 240 

599 435 482 606 441 489 300 

683 492 541 696 501 553 400 

 C90 °                        : يهاد ينه دمایشیب
 C30 °                         : طیمح يهوا يدما
 C20 °                                  : نیزم يدما

 متر 8/0                                    : عمق دفن
 K.m/W 5/1                    : كخا یحرارت مقاومت مخصوص
 K.m/W2/1        : مدفون ياه تکدا یحرارت مقاومت مخصوص

 . لوولت محاسبه شده استکی 10/6 یابل با ولتاژ نامک يان برایر مجاز جریمقاد -يادآوری

 

 
 



 
 

شار متوسطکابل :فصل سوم  07/05/1400 هاي ف
 

175 

 

          ،یومینیآلوم يهاد –لوولت کی 30/18تا  6/6/3 یر ولتاژ اسمیمقاد – XLPEق یرشته با عا سه ياه لابک ير مجاز برایمقاد  -  8 -3 جدول 

 با زره و بدون زره

 بدون زره زره دار

 سطح مقطع 
 يهاد

 میدفن مستق ت مدفونکدر دا در هوا میدفن مستق ت مدفونکدر دا در هوا

 
     

A A A A A A 2mm 

85 68 78 84 67 78 16 

111 87 100 110 87 100 25 

133 104 119 132 103 119 35 

159 123 140 158 122 140 50 

196 150 171 196 150 171 70 

238 180 204 236 179 203 95 

274 206 232 273 205 232 120 

309 231 259 309 231 260 150 

354 262 293 355 262 294 185 

415 304 338 415 305 340 240 

472 343 380 475 346 384 300 

545 393 432 552 398 438 400 

 C90 °                        : يهاد ينه دمایشیب
 C30 °                         : طیمح يهوا يدما
 C20 °                                  : نیزم يدما

 متر 8/0                                    : عمق دفن
 K.m/W 5/1                    : كخا یحرارت مقاومت مخصوص
 K.m/W2/1        : مدفون ياه تکدا یحرارت مقاومت مخصوص

 . لوولت محاسبه شده استکی 10/6 یابل با ولتاژ نامک يان برایر مجاز جریمقاد -يادآوری

 
 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  176 تاسی

                     ،یمس يهاد –لوولت کی 30/18تا  6/6/3 یر ولتاژ اسمیمقاد – EPRق یرشته با عا سه ياه لابک ير مجاز برایمقاد  -  9 -3 جدول 

 با زره و بدون زره

 بدون زره زره دار

 سطح مقطع 
 يهاد

 میدفن مستق ت مدفونکدر دا در هوا میدفن مستق ت مدفونکدا در در هوا

 
     

A A A A A A 2mm 

104 85 98 104 84 98 16 

136 109 125 135 109 125 25 

164 131 150 164 130 150 35 

197 155 177 195 154 176 50 

244 190 216 243 189 216 70 

296 227 257 296 227 258 95 

339 259 292 339 258 292 120 

385 291 327 385 291 328 150 

439 328 368 441 330 371 185 

513 381 424 519 384 429 240 

583 429 475 590 434 482 300 

666 485 534 678 494 545 400 

 C90 °                        : يهاد ينه دمایشیب
 C30 °                         : طیمح يهوا يدما
 C20 °                                  : نیزم يدما

 متر 8/0                                    : عمق دفن
 K.m/W 5/1                    : كخا یحرارت مقاومت مخصوص
 K.m/W2/1        : مدفون ياه تکدا یحرارت مقاومت مخصوص

 . لوولت محاسبه شده استکی 10/6 یابل با ولتاژ نامک يان برایر مجاز جریمقاد -يادآوری

 



 
 

شار متوسطکابل :فصل سوم  07/05/1400 هاي ف
 

177 

 

          ،یومینیآلوم يهاد –لوولت کی 30/18تا  6/6/3 یر ولتاژ اسمیمقاد – EPRق یرشته با عا سه ياه لابک ير مجاز برایمقاد  -  10 -3 جدول 

 با زره و بدون زره

 بدون زره زره دار

 سطح مقطع
 يهاد 

 میدفن مستق ت مدفونکدر دا در هوا میدفن مستق مدفون تکدر دا در هوا

      

A A A A A A 2mm 

81 66 76 80 65 76 16 

105 85 97 105 84 97 25 

127 101 116 127 101 116 35 

153 120 137 151 119 137 50 

190 147 168 189 147 167 70 

230 176 200 229 176 200 95 

264 201 227 263 201 227 120 

300 226 254 299 226 255 150 

343 257 288 343 257 289 185 

402 299 332 406 300 335 240 

459 338 374 462 340 378 300 

530 387 426 538 392 432 400 

 C90 °                        : يهاد ينه دمایشیب
 C30 °                         : طیمح يهوا يدما
 C20 °                                  : نیزم يدما

 متر 8/0                                    : عمق دفن
 K.m/W 5/1                    : كخا یحرارت مقاومت مخصوص
 K.m/W2/1        : مدفون ياه تکدا یحرارت مقاومت مخصوص

 . لوولت محاسبه شده استکی 10/6 یولتاژ نامابل با ک يان برایر مجاز جریمقاد -يادآوری

  



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  178 تاسی

  وسیسلسدرجه  30ر از یط به غیمح يهوا يدما يح برایب تصحیضرا  -  11 -3 جدول 

 C ° يهاد ينه دمایشیب
 C °ط یمح يهوا يدما

20 25 35 40 45 50 55 60 
90 08/1 04/1 96/0 91/0 87/0 82/0 76/0 71/0 

 وسیسلسدرجه  20ر از ین به غیزم يدما يح برایب تصحیضرا  -  12 -3 جدول 

 C ° يهاد ينه دمایشیب 
 C ° كخا يدما

10 15 25 30 35 40 45 50 
90 07/1 04/1 96/0 93/0 89/0 85/0 8/0 76/0 

 م یدفن مستق ياه لابک يمتر برا 8/0ر از ین به غیدر زم يریعمق قرارگ يح برایب تصحیضرا  -  13 -3 جدول 

 نیدر زم يریعمق قرارگ
 رشته کت ياه لابک

 2mm يسطح مقطع هاد رشتهسه ياه لابک
mm2 ≤ 185 mm2 >185 

5/0 04/1 06/1 04/1 
6/0 02/1 04/1 03/1 

1 98/0 97/0 98/0 
25/1 96/0 95/0 96/0 
5/1 95/0 93/0 95/0 
75/1 94/0 91/0 94/0 
2 93/0 9/0 93/0 
5/2 91/0 88/0 91/0 

3 9/0 86/0 9/0 

 رند  یگ یت قرار مکه در داک ییاه لابک يمتر برا 8/0ر از ین به غیدر زم يریعمق قرارگ يح برایب تصحیضرا  -  14 -3 جدول 

 نیدر زم يریعمق قرارگ
 رشتهکت ياه لابک

 2mm يسطح مقطع هاد رشتهسه ياه لابک
mm2 ≤ 185 mm2 >185 

5/0 04/1 05/1 03/1 
6/0 02/1 03/1 02/1 

1 98/0 97/0 99/0 
25/1 96/0 95/0 97/0 
5/1 95/0 93/0 96/0 
75/1 94/0 92/0 95/0 
2 93/0 91/0 94/0 
5/2 91/0 89/0 93/0 

3 9/0 88/0 92/0 
 
 



 
 

شار متوسطکابل :فصل سوم  07/05/1400 هاي ف
 

179 

 

 ن یم در زمیرشته دفن مستق کت ياه لابک يبرا K.m/W 5/1ر از ین به غیزم یحرارت  مقاومت مخصوص يح برایب تصحیضرا  -  15 -3 جدول 

 2mm يسطح مقطع هاد
 K.m/W كخا یحرارت مقاومت مخصوصر یمقاد

7/0 8/0 9/0 1 2 5/2 3 
16 29/1 24/1 19/1 15/1 89/0 82/0 75/0 
25 3/1 25/1 2/1 16/1 89/0 81/0 75/0 
35 3/1 25/1 21/1 16/1 89/0 81/0 75/0 
50 32/1 26/1 21/1 16/1 89/0 81/0 74/0 
70 33/1 27/1 22/1 17/1 89/0 81/0 74/0 
95 34/1 28/1 22/1 18/1 89/0 8/0 74/0 
120 34/1 28/1 22/1 18/1 88/0 8/0 74/0 
150 35/1 28/1 23/1 18/1 88/0 8/0 74/0 
185 35/1 29/1 23/1 18/1 88/0 8/0 74/0 
240 36/1 29/1 23/1 18/1 88/0 8/0 73/0 
300 36/1 3/1 24/1 19/1 88/0 8/0 73/0 
400 37/1 3/1 24/1 19/1 88/0 79/0 73/0 

  
 

 

                                                         يبرا K.m/W 5/1ر از ین به غیزم یحرارت  مخصوصمقاومت  يح برایب تصحیضرا  -  16 -3 جدول 

 .رندیگ ین قرار میت داخل زمکه در داکرشته  کت ياه لابک

 2mm يسطح مقطع هاد
 K.m/W كخا یحرارت مقاومت مخصوصر یمقاد

7/0 8/0 9/0 1 2 5/2 3 
16 2/1 17/1 14/1 11/1 92/0 85/0 79/0 
25 21/1 17/1 14/1 12/1 91/0 85/0 79/0 
35 21/1 18/1 15/1 12/1 91/0 84/0 79/0 
50 21/1 18/1 15/1 12/1 91/0 84/0 78/0 
70 22/1 19/1 15/1 12/1 91/0 84/0 78/0 
95 23/1 19/1 16/1 13/1 91/0 84/0 78/0 
120 23/1 2/1 16/1 13/1 91/0 84/0 78/0 
150 24/1 2/1 16/1 13/1 91/0 83/0 78/0 
185 24/1 2/1 17/1 13/1 91/0 83/0 78/0 
240 25/1 25/1 17/1 14/1 9/0 83/0 77/0 
300 25/1 25/1 17/1 14/1 9/0 83/0 77/0 
400 25/1 25/1 17/1 14/1 9/0 83/0 77/0 

  



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  180 تاسی

 نیم در زمیرشته دفن مستق سه ياه لابک يبرا K.m/W 5/1ر از ین به غیزم یحرارت  مقاومت مخصوص يح برایب تصحیضرا  -  17 -3 جدول 

 2mm يسطح مقطع هاد
 K.m/W كخا یحرارت مقاومت مخصوصر یمقاد

7/0 8/0 9/0 1 2 5/2 3 
16 23/1 19/1 16/1 13/1 91/0 84/0 78/0 
25 24/1 2/1 16/1 13/1 91/0 84/0 78/0 
35 25/1 21/1 17/1 13/1 91/0 83/0 78/0 
50 25/1 21/1 17/1 14/1 91/0 83/0 77/0 
70 26/1 21/1 18/1 14/1 9/0 83/0 77/0 
95 26/1 22/1 18/1 14/1 9/0 83/0 77/0 
120 26/1 22/1 18/1 14/1 9/0 83/0 77/0 
150 27/1 22/1 18/1 15/1 9/0 83/0 77/0 
185 27/1 23/1 18/1 15/1 9/0 83/0 77/0 
240 27/1 23/1 19/1 15/1 9/0 83/0 77/0 
300 27/1 23/1 19/1 15/1 9/0 82/0 77/0 
400 27/1 23/1 19/1 15/1 9/0 82/0 76/0 

 

 

                                                          يبرا K.m/W 5/1ر از ین به غیزم یحرارت  مقاومت مخصوص يح برایب تصحیضرا  -  18 -3 جدول 

 .رندیگ ین قرار میت داخل زمکه در داکته رش سه ياه لابک

 2mm يسطح مقطع هاد
 K.m/W  كخا یحرارت مقاومت مخصوصر یمقاد

7/0 8/0 9/0 1 2 5/2 3 
16 12/1 11/1 09/1 08/1 94/0 89/0 84/0 
25 14/1 12/1 1/1 08/1 94/0 89/0 84/0 
35 14/1 12/1 1/1 08/1 94/0 88/0 84/0 
50 14/1 12/1 1/1 08/1 94/0 88/0 84/0 
70 14/1 13/1 11/1 09/1 94/0 88/0 83/0 
95 14/1 13/1 11/1 09/1 94/0 88/0 83/0 
120 14/1 13/1 11/1 09/1 93/0 88/0 83/0 
150 16/1 13/1 11/1 09/1 93/0 88/0 83/0 
185 16/1 14/1 12/1 09/1 93/0 87/0 83/0 
240 16/1 14/1 12/1 1/1 93/0 87/0 82/0 
300 17/1 14/1 12/1 1/1 93/0 87/0 82/0 
400 17/1 14/1 12/1 1/1 93/0 86/0 81/0 

 

 

 
 



 
 

شار متوسطکابل :فصل سوم  07/05/1400 هاي ف
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 . رندیگ ین قرار میدر زم ماًینار هم مستقک یصورت افق هه بکرشته  سه ياه لابکگروه  يح برایب تصحیضرا  -  19 -3 جدول 

در هر  اه لابکتعداد 
 گروه

 mmا ه هز گروکن مرایب يفضا

 800 600 400 200 در تماس باهم
2 8/0 86/0 9/0 92/0 94/0 
3 69/0 77/0 82/0 86/0 89/0 
4 62/0 72/0 79/0 83/0 87/0 
5 57/0 68/0 76/0 81/0 85/0 
6 54/0 65/0 74/0 8/0 84/0 
7 51/0 63/0 72/0 78/0 83/0 
8 49/0 61/0 71/0 78/0 - 
9 47/0 6/0 7/0 77/0 - 
10 46/0 59/0 69/0 - - 
11 45/0 57/0 69/0 - - 
12 43/0 56/0 68/0 - - 

 

 

 
 

 ن یم در زمیرشته دفن مستق کت ياه لابکفاز  سه يگروه مدارها يح برایب تصحیضرا  -  20 -3 جدول 

ا در هر ه لابکتعداد 
 گروه

 mmا ه هز گروکن مرایب يفضا

 800 600 400 200 در تماس باهم
2 73/0 83/0 88/0 9/0 92/0 
3 6/0 73/0 79/0 83/0 86/0 
4 54/0 68/0 75/0 8/0 84/0 
5 49/0 63/0 72/0 78/0 82/0 
6 46/0 61/0 7/0 76/0 81/0 
7 43/0 58/0 68/0 75/0 8/0 
8 41/0 57/0 67/0 74/0 - 
9 49/0 55/0 66/0 73/0 - 
10 37/0 54/0 66/0 - - 
11 36/0 53/0 64/0 - - 
12 35/0 52/0 64/0 - - 

 

 

 

 

 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  182 تاسی

 نیدر زم یافقصورت  هاهه بر کت ياه تکرشته در دا سه ياه لابکگروه  يح برایب تصحیضرا  -  21 -3 جدول 

ا در هر ه لابکتعداد 
 گروه

 mmا ه هز گروکن مرایب يفضا

 800 600 400 200 در تماس باهم
2 85/0 88/0 92/0 94/0 95/0 
3 75/0 8/0 85/0 88/0 91/0 
4 69/0 75/0 82/0 86/0 89/0 
5 65/0 72/0 79/0 84/0 87/0 
6 62/0 69/0 77/0 83/0 87/0 
7 59/0 67/0 76/0 82/0 86/0 
8 57/0 65/0 75/0 81/0 - 
9 55/0 64/0 74/0 8/0  
10 54/0 63/0 73/0 - - 
11 52/0 62/0 73/0 - - 
12 51/0 61/0 72/0 - - 

 

 
 

 نیدر زماهه ر کت ياه تکرشته در دا کت ياه لابکفاز  سه يگروه مدارها يح برایب تصحیضرا  -  22 -3 جدول 

در هر  اه لابکتعداد 
 گروه

 mmا ه هز گروکن مرایب يفضا

 800 600 400 200 در تماس باهم
2 78/0 85/0 89/0 91/0 93/0 
3 66/0 75/0 81/0 85/0 88/0 
4 59/0 7/0 77/0 82/0 86/0 
5 55/0 66/0 74/0 8/0 84/0 
6 51/0 64/0 72/0 78/0 83/0 
7 48/0 61/0 71/0 77/0 82/0 
8 46/0 6/0 7/0 76/0 - 
9 44/0 58/0 69/0 76/0 - 
10 43/0 57/0 68/0 - - 
11 42/0 56/0 67/0 - - 
12 4/0 55/0 67/0 - - 
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ان یت انتقال جریار رفته در مورد ظرفکب بیضرا –رشته در هوا  ابل چندک یکاز  رت شیببا  ياه هگرو يان برایاهش جرکب یضرا  -  23 -3 جدول 

 آزاد  يرشته در هوا ابل چندک یک

 روش نصب
 تعداد 

 اه ینیس
 اه لابکتعداد 

1 2 3 4 6 9 

 ا دره لابک
 ینیس 

 ارد خسورا

 در تماس با هم 

 

1 1 88/0 82/0 79/0 7/0 73/0 
2 1 87/0 8/0 77/0 73/0 68/0 

3 1 86/0 79/0 76/0 71/0 66/0 

 با فاصله

 

1 1 1 98/0 95/0 91/0 - 

2 1 99/0 96/0 92/0 87/0 - 

3 1 98/0 95/0 91/0 85/0 - 

 ا دره لابک
 ینیس 

ار د خسورا
 يعمود

 در تماس با هم
 

1 1 88/0 82/0 78/0 73/0 72/0 

2 1 88/0 81/0 86/0 71/0 7/0 

 با فاصله
 
 
 
 
 

1 1 91/0 89/0 88/0 87/0 - 

2 1 91/0 88/0 87/0 85/0 - 

ا بر ه لابک
نردبان  يرو
ا یا ه لابک

ا ه هنگهدارند
 رهیو غ

 در تماس با هم

 

1 1 87/0 82/0 8/0 79/0 78/0 

2 1 86/0 8/0 78/0 76/0 73/0 

3 1 85/0 79/0 76/0 73/0 7/0 

 با فاصله

 

1 1 1 1 1 1 - 

2 1 99/0 98/0 97/0 96/0 - 

3 1 98/0 97/0 96/0 93/0 - 

 . % است5ر از ت مکر معموال یمقاد گسترش. در نظر گرفته شده است يابل و گستره سطح مقاطع هادکن انواع یانگیم ير داده شده برایمقاد -1 يادآوری
نار هم در که که یال یکر از ت شیا در به لابکه در باال نشان داده شده است به هنگام نصب کا ه لابکه یال کت ياه هار رفته به گروکب به یضرا -2 يادآوری

 . ن شودییمشابه تع ياه شد با رویاشد و بار بت مک یواند به طور قابل توجهت یم ییاه بن نصیر چنیمقاد. اربرد نداردک، تماس هستند
 يود براش یه میتوص. ندا ها داده شده ینیوار و سین دیتر بم یلیم 20تر و حداقل م یلیم 300ابل ک ياه ینین سیب يفواصل عمود ير برایمقاد -3 يادآوری

 . ابندیاهش کب یضرا، رت مکفواصل 
فواصل  يود براش یه میتوص. ندا ها پشت به پشت هم نصب شده ینین سیه اکتر است م یلیم 225ابل ک ياه ینین سیب یفواصل افق ير برایمقاد -4 يادآوری
 . ابندیاهش کب یضرا، رت مک
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ان یت انتقال جریار رفته در مورد ظرفکب بیضرا –رشته کابل تکمدار  یکاز  رت شیببا  ياه هگرو يان برایاهش جرکب یضرا  -  24 -3 جدول 

 آزاد  يرشته در هوا کت ياه لابکمدار  یک

 روش نصب
 تعداد 

 اه ینیس
 بیه ضرک یطرح )5 يادآوریفاز ( سه يتعداد مدارها

 3 2 1 آن مناسب است يبرا 

 ارد خسورا ینیس
 )3 يادآوری(

 در تماس با هم 

 

1 98/0 91/0 87/0 

 81/0 87/0 96/0 2 یصورت افق هابل بکسه 

3 95/0 85/0 78/0 

ا یا ه لابکنردبان 
 ا ه هنگهدارند

 )3 يادآوریره (یو غ

 در تماس با هم 

 

1 1 97/0 96/0 

 89/0 93/0 98/0 2 یصورت افق هابل بکسه 

3 97/0 9/0 86/0 

 ارد خسورا ینیس
 )3 يادآوری(

 

1 1 98/0 96/0 

صورت  هابل بکسه 
 یمثلث

2 97/0 93/0 89/0 

3 96/0 92/0 86/0 

ار د خسورا ینیس
 )4 يادآوری( يعمود

 با فاصله

 

1 1 91/0 89/0 

2 1 9/0 86/0 

ا ی اه لابکنردبان 
 اه هنگهدارند

 رهیو غ 
  )3 يادآوری(

1 1 1 1 

2 97/0 95/0 93/0 

3 96/0 94/0 9/0 

 . % است5از  رت مکر معموال یگسترش مقاد. در نظر گرفته شده است يابل و گستره سطح مقاطع هادکن انواع یانگیم ير داده شده برایمقاد -1 يادآوری
از  رت شیبدر  اه لابک) در جدول باال نشان داده شده است در صورت نصب یمثلث ياه هگروا ی( اه لابکه یال کت ياه هگرو يب داده شده برایضرا -2 يادآوری

 . ن شودییمشابه تع ياه شد با رویباشد و با رت مک یبه طور قابل توجه واندت یم ییاه بن نصیر چنیمقاد. اربرد نداردکر ین مقادیه در تماس با هم ایال یک
 . ابندیاهش کب یضرا، رت مکفواصل  يست برایاب یم. داده شده است ترم یلیم 300ابل ک ياه ینیسن یب يفواصل عمود يبرا -3 يادآوری
فواصل  يست برایاب یم. ندا ها پشت به پشت هم نصب شده ینیسن یا هکاست  ترم یلیم 225ابل ک ياه ینیسن یب یفواصل افق ير برایمقاد -4 يادآوری
 . ابندیاهش کب یضرا، رت مک
 . مدار در نظر گرفته شوند یکعنوان  ست بهیاب یم اه يهادفاز  هر گروه سه، ابل در هر فاز دارندک یکش از یه بک يمواز يمدارها يبرا -5 يادآوری
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 مجاز  يابل براساس انرژکمحاسبات سطح مقطع   - 7 - 3

مجاز  يمحاسبات براساس انرژ IEC 60986فشار متوسط براساس استاندارد  ياه لابک ين سطح مقطع هادییجهت تع

 . ردیپذ د صورتیباز ینابل کاز  يوتاه عبورکان اتصال ین جریح

به منظور . وتاه استکان اتصال یتابع مقدار و مدت جر ودش یم يابل جارکوتاه در که در خالل اتصال ک یحرارت يانرژ

مدت زمان  ين رابطه برایا. ودش یمر محاسبه یز فرموله از یثان یکمدت زمان  يوتاه معادل براکان اتصال یجر، یطراح

 . ه معتبر استیثان 5 یال 2/0وتاه به مدت کاتصال  يبرقرار

)3- 1( 𝐼𝐼𝑠𝑠ℎ = 𝐼𝐼1
�𝑡𝑡𝑠𝑠ℎ

    [𝑘𝑘𝑘𝑘] 

Ish :لوآمپر در مدت زمان کیوتاه برحسب کان اتصال یجرtsh . 

I1 :ابل و از ک يهاد يبرا )25-3(ر از جدول ین مقادیا. هیثان یکلوآمپر در مدت زمان کیوتاه برحسب کان اتصال یجر

 . دیآ یابل بدست مک يلد فلزیش يبرا )26-3(جدول 

tsh :هیوتاه برحسب ثانکاتصال  يزمان برقرار . 

 . درجه است 250وتاه کمجاز در زمان اتصال  يثر دماکحدا XLPEق یابل با عاک يبرا

 

کیلوآمپر جریان اتصال کوتاه را حداکثر به  12را که بتواند  XLPEمثال: حداقل سطح مقطع کابل با هادي مس و عایق 

 ثانیه تحمل کند بدست آورید.  5/0مدت زمان 

12 =
𝐼𝐼1

√0. 5
  , 𝐼𝐼1 = 8. 4 𝑘𝑘𝑘𝑘 

مقدار جریان اتصال کوتاه را در مدت زمان تواند این  مربع میرمت میلی 70) کابل با سطح مقطع 25-3مطابق با جدول (

 ه شده تحمل کند. یارا

گرم شود. با  وسیسلسدرجه  250تواند تا  ها بدون اینکه باعث آسیب به مواد عایقی مجاور خود بشود می شیلد مسی کابل

مترمربع و  آمپر به ازاي هر میلی 165توان چگالی جریان اتصال کوتاه  می وسیسلسدرجه  50درنظر گرفتن دماي اولیه 

تر به ازاي دماهاي  تر یا بیش ثانیه را براي این شیلد متناسب دانست (مقادیر چگالی جریان کم 1زمان اتصال کوتاه 

 توان درنظر گرفت).  را نیز می وسیسلسدرجه  50مختلف اولیه غیر از 

گرم شوند. با در نظر گرفتن  وسیسلسدرجه  210نند در خالل عبور جریان اتصال کوتاه تا دماي توا هاي سربی می غالف

مترمربع و زمان اتصال کوتاه  آمپر به ازاي هر میلی 28توان چگالی جریان اتصال کوتاه  می وسیسلسدرجه  50دماي اولیه 

 ثانیه را براي این غالف فلزي متناسب دانست.  1
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 يلوآمپر براکیبرحسب ، هیثان 1ابل به مدت زمان کمختلف  يها  عسطح مقط يوتاه براکان اتصال یاز جرثر مقدار مجکحدا  -  25 -3 جدول 

 وسیسلسدرجه  90و  65وتاه کقبل از اتصال  يهاد يوم با دماینیمس و آلوم ياه يهاد

ومینیآلوم يهاد سطح مقطع  مس يهاد   

مربعترم یلیم درجه 65  درجه 90  درجه 65  درجه 90   

35 6/3  3/3  5/5  5 
50 2/5  7/4  8/7  2/7  
70 2/7  6/6  11 10 
95 8/9  9 9/14  6/13  
120 4/12  3/11  8/18  2/17  
150 5/15  2/14  5/23  5/21  
185 2/19  5/17  29 5/26  
240 8/24  7/22  6/37  5/34  
300 1/31  3/28  47 9/24  
400 4/41  8/37  7/62  2/57  
500 8/51  2/47  4/78  5/71  
630 2/65  5/59  7/98  1/90  
800 8/82  6/75  125 114 
1000 104 5/94  157 143 
1200 124 113 188 172 
1400 145 132 219 200 
1600 166 151 251 229 
2000 207 189 313 286 

مربعترم یلیم هر يبه ازا  104/0  0945/0  157/0  143/0  
 

لوآمپر کیبرحسب ، هیثان 1به مدت زمان  یسرب ياه فو غال یمس يلدهایاز ش يوتاه عبورکان اتصال یثر مقدار مجاز جرکحدا  -  26 -3 جدول 

 وسیسلسدرجه  70و  50وتاه کلد/غالف قبل از اتصال یش يبا دما

مربعترم یلیمبرحسب  يسطح مقطع پوشش فلز وتاهکقبل از اتصال  يپوشش فلز يدما   

یلد مسیش یغالف سرب  درجه 50  درجه 70   

35 206 8/5 4/5 
50 295 3/8 7/7 
95 560 16 15 
150 884 25 23 
300 1768 50 46 

 153/0 165/0 یلد مسیمربع سطح مقطع شترم یلیم هر يبه ازا
 026/0 028/0 یمربع سطح مقطع غالف سربترم یلیم هر يبه ازا
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 ابل ک ينشانه گذار  - 8 - 3

 : شوند يذارگ هر نشانیم زید با عالیابل باکش کرو یرونیسطح ب

 . يا عالمت تجارینام سازنده  •

 . kV 0.6/1عنوان مثال  ابل بهک ینامولتاژ  •

 . 3569-1 به شماره رانیا ید مشخصه و شماره استاندارد ملک •

 . ابلکتعداد رشته و سطح مقطع  •

 . اربرد عالمت استانداردکپروانه  یابید ردک •

 . شود رت شیب ترم یلیم 550د از ینبا يبعد يذارگ هتا شروع نشان يذارگ هنشان یک ين انتهایفاصله ب

 فشار متوسط ياه لابکنصب  ياه شاصول و رو  - 9 - 3

 : ت شودیقاً رعاید دقیابل فشار متوسط باکر در هنگام نصب یز ياه شاصول و رو

ا به ه هقرقر دیبا، ا محل نصبیارگاه کابل در هنگام حمل به ک ياه هد قرقریشد ياه ناکاز ت يریبه منظور جلوگ  - 1 - 9 - 3

ا وارد ه هبه قرقر یبیونه آسگ چیه هکشود  یاست بررس يضرور، اه لابکل قرقره یش از تحویشده و ب يذارگ هگو یخوب

مخالف  ياگر قرقره در راستا. هدد یغلتاندن قرقره را نشان م يبدنه قرقره راستا يده بر روش مبردار نشانگر رس. باشدنشده 

 . وندش یقرقره شل م يده شده بر رویچیابل پک ياه هیال، غلتانده شود

  
 با گوه اه لابکردن قرقره کمهار    - 21 -3 شکل
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ه به کابل کش حامل ک كدیا یا ه شک لابکه از کبهتر است ، گاه نصبیابل به جاک ياه هدر هنگام حمل قرقر  - 2 - 9 - 3

د یابل باک ياه هقرقر يازس هادیورت به منظور پص نیر ایدر غ. ردکردن قرقره مجهز است استفاده ک هادیل سوار و پیوسا

 . ار گرفته شودکار به د بیا سطح شیل یجرثق، كفترایل

 
  كفترایبا ل اه لابکقرقره  حمل حیروش صح   - 22 -3 شکل

 
 لیبا جرثق اه لابکقرقره حمل ح یروش صح   - 23 -3 شکل

ره تقاطع یغ آب و ،گاز ياه هلول متفاوت)، يهابا ولتاژ ییاه لابکبه خصوص گر (یابل دکابل با ک هک  يمواردر د  - 3 - 9 - 3

ابل از کمتر استفاده شده و  یکابل مورد نظر و طول حداقل کلوله محافظ با قطر متناسب با قطر  یکد از یبا ،داشته باشد

لوله  یکد یند باک یا سطح سخت عبور میر جاده و یابل از زکه ک یا هنگامیونه موارد و گ نیدر ا. داخل آن عبور داده شود

ه ک 4زه نمره یرشته مفتول گالوان یکشود و در داخل آن  ینیب شینده پیآ ياه یشک لابکبه منظور  یخال یمحافظ اضاف

د یابل از لوله باکدر محل ورود و خروج . ر باشد قرار داده شودکلذا قش از طول لوله فویمتر ب یک طول آن در هر طرف

 . ردکر آن محافظت یده در زیوبک كختن خایله ریوس ابل را بهک

 )7-9-3(بند  اه لابکردن ک مط مربوط به خیه با شراکباشد  اي گونهد به یا باه لابک ياه لاناکر جهت ییتغ  - 4 - 9 - 3

ض آن به ید و تعویه بازدکن شود یید چنان تعیود باش یانال نصب مکه در داخل هر ک ییاه لابکشمار . ندکمطابقت 

  . ر باشدیذپ ناکسهولت ام
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 يانحناها يد دارایا باه خاز سورا یکهر ، ندک یعبور م يسات فلزیا تاسیزات یابل از داخل تجهک هک  يموارددر   - 5 - 9 - 3

 . دیبه عمل آ يریابل جلوگکدر  یدگیجاد خراشیمناسب باشد تا از ا ياه نبوش با الزم

، آن یا وارد شود و نه بر پوشش خارجه يهاد يشش بر روکابل بهتر است تنش و کدن یشکا یدر موقع نصب   - 6 - 9 - 3

ابل با کر یو قرقره ز 1ابلکدن یشکا از جوراب مخصوص ه لابکدن و خواباندن یشک يان براکالما یود حتش یه میتوص

 . فواصل مناسب استفاده شود

رده کر کرا ذ يگریمقررات و مشخصات د ،طیط محیا شرایابل کارخانه سازنده که ک ییجز در موارد استثنا  - 7 - 9 - 3

 : استر یرح زمختلف به ش ياه لابک يخم مجاز برا یا حداقل شعاع داخله لابکدر نصب ثابت  یلکباشد به طور 

 : يا هریو مقطع دا یمس يفشار متوسط با هاد ياه لابکالف) 

 20، لوولتکی 36تا  یولتاژ اسم يابل و براکبرابر قطر  15، لوولتکی 12تا  یولتاژ اسم يبرا، یمیبا زره س •

 . ابلکبرابر قطر 

 ، لوولتکی 36تا  یولتاژ اسم يبراابل و کبرابر قطر  20، لوولتکی 12تا  یولتاژ اسم يبرا، يبا زره نوار فوالد •

 . ابلکبرابر قطر  25

 : یو سطح مقطع قطاع یمس يفشار متوسط با هاد ياه لابک يبراب) 

 25، لوولتکی 36تا  یولتاژ اسم يابل و براکبرابر قطر  20، لوولتکی 12تا  یولتاژ اسم يبرا، یمیبا زره س •

 . ابلکبرابر قطر 

، لوولتکی 36تا  یولتاژ اسم يابل و براکبرابر قطر  25، لوولتکی 12تا  یولتاژ اسم يبرا، يبا زره نوار فوالد •

 . ابلکبرابر قطر  30

 : ارد هنوع زر یومینیآلوم يفشار متوسط با هاد ياه لابکپ) 

 . ابلکبرابر قطر  35، با سطح مقطع مدور •

 . ابلکبرابر قطر  40، با سطح مقطع قطاع •

  کیانال خاکابل در داخل کنصب   - 10 - 3

همچون  يد از نظر دارابودن موادیبا یشک لابکمحل  كخا، اه لابک یدگز گاز فساد و زن يریبه منظور جلوگ  - 1 - 10 - 3

ابل مورد ک، كبودن نوع خا در صورت نامساعد. ردیمورد آزمون قرار گ یشک لابکقبل از ، رهیلر و غک، کنم، کآه، دیاس

  . موجود در آن انتخاب شود یخوردگ جاد فساد وید از نوع مقاوم در برابر عوامل ایسفارش با

                                                      
1 Cable Laying Stocking 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  190 تاسی

ده در نقشه مربوط حفر ش صانال مورد نظر با ابعاد مشخکد یابتدا با، کیانال خاکا در داخل ه لابکنصب  يبرا  - 2 - 10 - 3

ا ه لابک يرو، آن خوابانده شود آنگاه يا بر روه لابک، يزیر هتر ماسم یسانت 10امالً صاف شده و پس از حداقل کف آن کو 

» ابلکر یتوجه مس«آن عبارت  يه بر روکهشداردهنده  یکینوار پالست یکده و یتر ماسه نرم پوشانم یتسان10ز با ین

ابل که طول آجر عمود بر محور ک، ف آجریرد یکابل کسپس به منظور محافظت  ،ده شودیشکآن  ينوشته شده بر رو

 .))24-3(ل ک(ش. ده شودیوبکو  يزیر كآن خا يده و سپس روینوار مزبور چ يبر رو، یمانیس كف بلویرد یکا ی، است

ه در کخواهد داشت  ییاه لابکبه تعداد  یبستگ ینیرزمیز ياه لابکانال حفر شده به منظور نصب کعرض   - 3 - 10 - 3

گر قرار یدیک يه روکدارد  ییاه لابکبه تعداد  ین بستگیابل از سطح زمکن عمق یهمچن. ردیگ یمجاورت هم قرار م

و در  تر  مکمتر  یکد از یو نبار هادین تا سطح تمام شده پیرزمیابل فشار متوسط در زکن یباالترن حال فاصله یبا ا. ردیگ می

 . ر باشدت مکمتر  20/1د از یابان نبایر سطح خیز

ا بر ه لابکقراردادن  ياد باشد بهتر است به جایز ینیرزمیانال زکنصب در داخل  يبرا الزم ياه لابکاگر تعداد   - 4 - 10 - 3

لتاژ و مابل هکدو  هک  یصورتگر در یدیکاز  ینیرزمیز ياه لابکحداقل فاصله . ده شودیشکهم مجاور ا ه لابک، گریدیک يرو

ان یابل جرکا یابل فشار متوسط ک يگریف و دیضع ابل فشارک، ابلک یک هک  یصورتتر و در م یسانت 10د برابر یباشد با

ابل فاصله ک(منظور از فاصله و  تر در نظر گرفته شودم یسانت 30د یمتفاوت) باشد با يابل مجاور با ولتاژهاکف (دویضع

، ت فواصل مجازید ضمن رعایبا ،ودش یده میشکگر یدیکابل به موازات کچند  هک  يموارددر  .)استن آن دو یب ییهوا

خارج ابل به سمت کز کحداقل نصف طول آجر از مر، یجانب ياه لابکده شده و در مورد یا با آجر پوشه لابکسطح  یتمام

. ردکب شده باشد استفاده یه تصوک يگریا مصالح دیمناسب  یوان از دال بتونت یآجر م يبه جاهمچنین . ردیقرار گ

 . نشان داده شده است )27-3(ا در جدول ه لابکن یو فاصله ب کیانال خاکات و ابعاد ییجز

چند لوله محافظ از جنس ا ی یکد یبا ،ندک یا سطح سخت عبور میر جاده یابل از زکه ک ییاه لدر مح  - 5 - 10 - 3

ا از داخل ه لابکا سطح سخت قرار گرفته و یمتر از سطح جاده  20/1در عمق حداقل ، ا فوالدیمان یس، سخت یکپالست

ابل از کورود و خروج  ياه لدر مح. ابل مربوط باشدک یبرابر قطر خارج 3/1د حداقل یا باه هقطر داخل لول. آن بگذرد

 آن در نظر گرفت يبرا کبالشت یاز تماس با لبه لوله نوع یناش یدگییابل در برابر ساکت حفاظ يد برایبا، داخل لوله

 . ))25-3(ل ک(ش

انال کد یبا ،ردیگ یقرار م ینیرزمیز کیانال خاک یکابل فشار متوسط در کف و یضع ابل فشارک هک  يموارددر   - 6 - 10 - 3

خوابانده  ییف در بستر باالیابل فشار ضعکو  ینییپاابل فشار متوسط در بستر ک(دو بستر متفاوت) حفر و  يا هل پلکبه ش

 ياه لابکدام از کف و متوسط در مورد هر یفشار ضع ياه لابکمربوط به نصب  ياه شاصول و رو تماماست  یهیبد. شود

  . ت شودیقاً رعاید دقیور باکمذ
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 کیالزم است اند .شوند ترنگشانده و ک، د پس از خواباندنینبا، يا هرشت  کت ياه لابکژه یا به وه لابک تمام  - 7 - 10 - 3

امل رخ کبه واسطه بار  یشیگرما ياه هه در مدت دورکرا  یتاب داشته باشند تا بتوانند انبساط و انقباض طول چ ویپ

 . نندکتحمل  یبه آسان ،هندد یم

 . ار باشدد هد زریبا اه لابکالزاما  کیانال خاکم دریبه روش دفن مستق یشک لابکدر   - 8 - 10 - 3

 . قاً مشخص باشدیمحل آن دق، ياو بعدکندوکه در صورت کشود  يذارگ تعالم يد به نحویبا یشک لابکر یمس  - 9 - 10 - 3

 یاجرا شده قبل یساتیتاس ياه هنقش تمام کیانال خاکندن که قبل از شروع به حفر و کار موظف است کمانیپ  - 10 - 10 - 3

ه ک يبه طور کندانال کافت و با توجه به آن اقدام به حفر یمربوطه در ییاجرا ياه هات خود را از دستگایدرمحوطه عمل

 . سات موجود وارد نشودیبه تاس يا هونه لطمگ چیه

سمت  یکنده شده در کا پوشش یمان یا سید آسفالت یبا، اه لابکنصب  يبرا ینیرزمیانال زکهنگام حفر   - 11 - 10 - 3

، نیهمچن. ان داشته باشدکابل امکخواباندن  يبرات آزاد یانباشته شود تا هر گونه فعال يمتر یکگودال در فاصله حداقل 

انباشته شود تا  يمتر 3/0گر گودال و در فاصله حداقل یره) در سمت دیو غ كخا یعنیشده ( يردارب كخا ر موادیسا

 . ارگران از لغزش و افتادن در گودال در امان باشندک

ار کمانیشود پ يردارب كد خایو بار هادیا پیته از جاده آسفال یا قسمته لابکبه منظور خواباندن  هک  يموارددر   - 12 - 10 - 3

 .م و به حالت اول برگرداندیو را ترمر هادیا پیجاده آسفالته  یشک لابکار کل یمکموظف است پس از ت

 
 نصب يپ برایت كمشتر کیانال خاکات یجزئ

 فیفشار متوسط و فشار ضع ياه لابک
 نصب يپ برایت کیانال خاکات یجزئ

 یف افقیرد یکفشار متوسط در    لابک
  کیانال خاکات یجزئ   - 24 -3 شکل
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 فشار متوسط ياه لابکبرحسب تعداد و نوع استقرار  کیخا يها  لاناکابعاد   -  27 -3 جدول 

 یف افقیرد یکدر  اه لابکنصب  اه لابکنوع استقرار 

 5 4 3 2 1 شده  بنص ياه لابکل کتعداد 

 cm 40 50 70 90 110انال کعرض بستر 

 cm 110 110 110 110 110رو   هادیانال در پکعمق 

 cm 130 130 130 130 130ابان یانال در خکعمق 

 
  لوله يابل در مدخل ورودکحفاظت    - 25 -3 شکل

 1اختهس شیانال پکابل در داخل کنصب   - 11 - 3

 یا بتنیو ، مانیاز آجر با اندود س، یا معمولیو ر مصورت آد ن است بهکمم یشک لابکاخته س شیپ ياه لاناک  - 1 - 11 - 3

 . ساخته شود

 یمناسب يورهاش فکد یبا، اخته جمع شودس شیپ ياه لاناکف کن است در که ممک ییاه بمنظور دفع آبه   - 2 - 11 - 3

 . و نصب شود ینیب شیگر پیدیکاز  يمتر 40ثر کا چاه جذب آب متصل باشد در فواصل حدایستم فاضالب یه به سک

درصد  یک یم الیبرابر ن یبیش يدارا یستیاخته شده باس شیپ ياه لاناکف ک، یاحتمال ياه بت آیهدا يبرا  - 3 - 11 - 3

  . شده وجود داشته باشد ینیب شیپ يورهاش فکدر جهت 

                                                      
 ساخته شده است. یشک ابلکه قبل از کاست  ییها انالکساخته شده،  شیا پیساخته  شیانال پکمنظور از  1
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 یانال در فواصلکف کد در یبا یاخته شده معمولس شیانال پکف کا با ه لابکم یز از تماس مستقیبه منظور پره  - 4 - 11 - 3

ا چوب فشرده یزه) یا گالوانی یومینی(آلوم یل ناودانیا پروفیزه یاز لوله فوالد گالوان ییاکتر اتم یسانت 60ثر برابر با کحدا

 ياه تور خوابانده و با بسکمذ ياهاکات يا روه لابکنصب و سپس  ،ینیب شیانال پکف کتر از م یسانت 10شده با ارتفاع 

 . م شودکمناسب مح يفلز

ره یغاتاق مولد برق و ، برق ياتاق تابلوها، برق ياه تپس، اه هدر موتورخان یاخته شده معمولس شیپ ياه لاناک  - 5 - 11 - 3

 . انال باشدکره مناسب در تمام طول یقابل برداشت از آهن آجدار با دستگ ياه شدرپو يد دارایبا

زه با نصب مجزا یاخته گالوانس شیاز قطعات پ یستیو بار مده آدش هاختس شیپ ياه لاناکابل در کنصب  يبرا  - 6 - 11 - 3

انال و در فواصل کواره یال در تمام طول دانکه همزمان با ساخت کن یا ایاستفاده شود  يا هتپانچ ياه تهمراه با بس

ر سقف یف تا زکانال (از کتر و به طول برابر با ارتفاع م یسانت 10به عرض  یل ناودانیعدد پروف یک، متر 2ثر هر کحدا

ا ه هارندد هنگ، بازوها، یشک لابکلت کاس ، ازیمورد ن ياه لابکو نصب شود تا بعداً متناسب با نوع و تعداد  ینیب شیانال) پک

 . ور نصب نمودکمذ ياه یناودان يب رویابل را بتوان بدون تخرک ینیو س

ا ی ))26-3(لکا (شه لابکنصب  يندب تلکن قسمت اسید در باالتریو بار مآد ياه لاناکابل در کنصب  يبرا  - 7 - 11 - 3

 يقرار داده شده و بازوها يا عمودی یدر سطح افق يبه طور مواز ی) دو عدد نبش)27-3(ل کا (شه لابکنصب  يبازوبند

    ياه لکور نصب (خطوط منقطع در شکمذ ین دو نبشیتر باشد بم یسانت 70د یثر فواصل آن باکحدا هکابل ک ياکات

 اءکات يبازوها يور روکمذ ياه لابک، ابلکمخصوص  يا فلزی یکیپالست ياه تو با استفاده از بس ))27-3( و )3-26(

 . نصب شود وابانده وخ 

ا و ه لابکبا توجه به وزن  یکیانکد از نظر میابل باک ياه ینیابعاد س، ابلک ینیصورت استفاده از سدر   - 8 - 11 - 3

 ياه ینیس یلکبه طور  یول، انتخاب شود یدگیرات و رسیتعم، ط نصبیصورت لزوم با در نظر گرفتن شرا ن درینچ مه

 ياه هلیزبودن توسط میه شده و در صورت آوتر ساختم یلیم 5/1زه به ضخامت حداقل ید با ورق آهن گالوانیابل باک

 . متر نگاه داشته شود یکثر کحدا ياه هتر در فاصلم یلیم 6به قطر حداقل  يفوالد

ا حداقل از ه لابکبه  یه دسترسکانتخاب شود  اي گونهد با توجه به عرض آن به یابل چندطبقه باک ياه ینیس  - 9 - 11 - 3

   . د باشدیمتر با یسانت 30ا ه ینین سیحداقل فاصله ب. ر باشدیذپ ناکطرف ام یک
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  ور مآد ياه لاناکابل در داخل کنصب  يندب  لتکپ اسیات تیئجز   - 26 -3 شکل

 
 

 

 

 
  ور مآد ياه لاناکابل در داخل کنصب  يپ بازوبندیات تیئجز   - 27 -3 شکل
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ا یا چهارراه یسه راه ، ر جهتییهر محل تغ یکید در نزدیا باه لابک، ابلک ینیس يها بر رو  لابکهنگام نصب    - 10 - 11 - 3

ا ه ینیقائم به س يرهایمتر در مس 5/1و  یافق يرهایمتر در مس 10ن به فاصله یچنا قائم و همی یر افقیهر مس ينتهاا

 . م شودکمح

  .)مراجعه شود 13فصل به است ( یابل الزامکنصب  يلت و بازوهاکز اسیابل و نک ياه ینین سیب يندب مه  - 11 - 11 - 3

متر  6حا هر یمناسب در فواصل مناسب (ترج ییستم روشنایس يد دارایو بار  اخته آدمس شیپ ياه لاناک تمام  - 12 - 11 - 3

، باشد يان و چنانچه ضرورکدر صورت ام، انالکا به منظور تماس با خارج ه لاناکن نوع ین در ایهمچن. گر) باشدیدیکاز 

  .گر نصب شودیدیکمتر) از  20حا ید در فواصل مناسب (ترجیباو برق تلفن  يزهایپر

برق مورد استفاده  ياه لابکه به منظور نصب کن یو عالوه بر ار  اخته آدمس شیپ ياه لاناک هک  يموارددر   - 13 - 11 - 3

در  و یسات برقیواره تاسید یکان در کالما ید حتیار رود باکز به یره نیو غ یکیانکسات میتاس یشک هلول يرد برایگ یقرارم

 . مراجعه شود 369ه یبه نشر تر  شیبجهت مطالعه . گر نصب شودیسات دیواره مقابل آن تاسید

 ا ه لا و مفصه لابکسر، ابلشوهاک  - 12 - 3

 ابلشوهاک  - 1 - 12 - 3

، وزیف، تورکژنید، ونریسکل سیاز قب یکیترکزات الیفشار متوسط به تجه ياه لابک ياه ياتصال هاد  - 1 - 1 - 12 - 3

 . انجام شود یاستانداردشده از نوع پرس يابلشوهاکد با استفاده از یره بایترانسفورماتور و غ

ندود و ا عب از جنس مس قلید به ترتیبا یومینیو آلوم یمس ياه لابک يمورد استفاده برا يابلشوهاک  - 2 - 1 - 12 - 3

ست از یاب یم یمس ياه هنیبه ش یومینیآلوم ياه لابکارتباط  يمورد استفاده برا يابلشوهاکن یهمچن. باشند یومینیآلوم

 . وم انتخاب گردندینیآلوم   -مس  تالم یجنس ب

 . است يضرور، ه و نصبیته، انتخابقبل از ، ابلشوهاک يل برایه اطالعات ذیارا  - 3 - 1 - 12 - 3

 . استاندارد ساخت، ت سازندهکشور و شرکالف) 

، ابلشوکابعاد و اندازه ، مربوط يسطح مقطع هاد، ابلشوکش کابلشو و جنس روکشامل جنس  یمشخصات فنب) 

 . آن یان نامیولتاژ و جر، وزن خالص

  . ا و جنسه هانداز، امل شامل ابعادکنقشه پ) 

از  یفن نامهیگواه ای رانیاستاندارد ا یاستاندارد از سازمان مل یانطباق با استاندارد و نشان مل نامهیگواه ت)

 . ين و شهرسازکمس، راه قاتیز تحقکمر
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 ا ه لابکسر  - 2 - 12 - 3

 : ردیقرار گ يریگ میتصم كر مالید عوامل زیمتوسط با ابل فشارکدر زمان انتخاب سر  - 1 - 2 - 12 - 3

ق ینوع عا، ا)ه میا(سه هتعداد هست، ابلکسطح مقطع ، یشامل ولتاژ نامابل مورد استفاده ک یمشخصات فنالف) 

 . ابلک

 . ترمربع)م یلیابل بر حسب سطح مقطع (مکاندازه سرب) 

 . رشته ها سیرشته   کابل مانند تک ياه هتعداد رشتپ) 

 . 2ا سردی 1یحرارت، يابل مانند فشارکنوع سرت) 

 . آزاد يا فضایدر داخل ساختمان ، ان نصبکمث) 

 . ابلکطول استاندارد سرج) 

، يا هآزمون ولتاژ ضرب، قهیدق یکج آزمون متناوب ینتا، ثرکابل شامل ولتاژ حداکسر یکیترکال ياه همشخصچ) 

 . وتاهکو آزمون اتصال  ییه جزیتخل

                                                      
1 Heat Shrink 
2 Cold Shrink 

 
  يا هرشت کابل تکسر   - 28 -3 شکل

 
 يا هرشت ابل سهکسر   - 29 -3 شکل
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ابل مورد استفاده کآن با مشخصات  یکیترکه مشخصات الکد دقت شود یا باه لابکهنگام انتخاب سر  - 2 - 2 - 12 - 3

 . مطابقت داشته باشد

ن از خارج شدن روغن و مواد یابل و همچنکه از نفوذ رطوبت هوا در کابند یاتصال  يد به نحویا باه لابکسر  - 3 - 2 - 12 - 3

 . شود يریابل جلوگکروان درون 

 : ردک يندب هر طبقیوان به شرح زت یفشار متوسط را م ياه لابکسر  - 4 - 2 - 12 - 3

 یحرارت ياه لابکسر •

 سرد ياه لابکسر •

 1يفشار ياه لابکسر •

 plug-in ياه لابکسر •

 connex ياه لابکسر •

مر یپل همچنیناستفاده شده  کنیراس لک لنیتا یل از پلکمتش 2یحرارت شکاز رو یحرارت ياه لابکدر سر  - 5 - 2 - 12 - 3

ب یآس، دیم با نور خورشین سبب در اثر تماس مستقیبد ،ار رفتهکبه  ها  آندر  كرات یمقاوم به اشعه ماوراء بنفش و آنت

 . دارد یار خوبیده و مقاومت بسیند

گسترش ، شدن کنیل سراکد و یون بوده و بعد از تولیکلیس مریا از جنس پله شکرو، سرد ياه لابکدر سر  - 6 - 2 - 12 - 3

ش کرو، ده شدن فنریشکاثر  ابل قرار گرفته و درک يود تا در زمان نصب روش یمر قرار داده میفنر پل یک يو رو 3افتهی

 . ستین يازین یبه مشعل و ابزار خاص، اه لابکن نوع سریدر هنگام نصب ا. شود يندب بابل جمع شده و آک يرو

صورت داخل  اربرد داشته و بهکلوولت به باال کی 60از ، يفشار قو يولتاژها يبرا يفشار ياه لابکسر  - 7 - 2 - 12 - 3

 . ردیگ یمورد استفاده قرار م یرونیساختمان و ب

ن امر موجب سهولت یقطعه قرار گرفته و ا یکپارچه در یکصورت  به ها  آناجزاء ، plug–in ياه لابکدر سر  - 8 - 2 - 12 - 3

از  یعیه گستره وسکاست  يا هبه گون ها  آند و ساختار یلوولت تولکی 36ا تا ولتاژ ه لابکن نوع سریا. شود  یم ها  آندر نصب 

  . هدد یرا پوشش م یومینیا آلومی یمس يمریپل ياه لابکاندازه 

                                                      
1 Slip On 
2 Heat Shrink 
3 Expand 
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نگ یبوش. ل شده استکینگ تشیتور جداشونده و بوشکانکاز دو بخش  connexفشار متوسط  ياه لابکسر  - 9 - 2 - 12 - 3

قاب ق و یعا، یترانسفورماتورها نصب شده و شامل سه قسمت مادگ، يگاز يدهایلکمانند  یکیترکزات الیتجه يبر رو

 .است

ا ه لابکن نوع سریا. ودش یم مکنگ قرار گرفته و در آن محیابل متصل شده و در داخل بوشکتور به کانک  - 10 - 2 - 12 - 3

 . وتاه دارندکدر برابر اتصال  ییق و ضد جرقه بوده و مقاومت باالیامالً عاک

 . رندیمورد آزمون قرار گ  IEC 60502-4د بر اساس استانداردیفشار متوسط با ياه لابکسر  - 11 - 2 - 12 - 3

 . است يضرور، ه و نصبیته، قبل از انتخاب، ابل فشار متوسطکهر سر يل برایه اطالعات ذیارا  - 12 - 2 - 12 - 3

اتالوگ محصوالت و کشماره مرجع از ، د و انقضاءیخ تولیتار، استاندارد ساخت، ت سازندهکشور و شرکالف) 

  فهرست لوازم و متعلقات

 ابل مورد استفاده کب) مشخصات 

 ابلکسر یو فن یکیترکپ) مشخصات ال

  در انبار يط استاندارد و مدت زمان مجاز نگهداریدر شرا دیعمر مف، لکت) وزن 

از  یفن نامهیگواه ای رانیاستاندارد ا یاستاندارد از سازمان مل یانطباق با استاندارد و نشان مل نامهیگواهث) 

  ين و شهرسازکمس، راه قاتیز تحقکمر

 در انبار يو نگهدار يردارب هبهر، ریتعم، ج) دستورالعمل نصب

 اه لمفص  - 3 - 12 - 3

. شوده ین تعبیولتاژ بدنه مفصل و زماشتن د هبه منظور برابر نگ ید حفاظیمفصل با یسطح خارج يرو  - 1 - 3 - 12 - 3

، يندب بو جهت آ يط عادیرد مناسب مفصل در شراکارک يز برایننده نک تننده و محافظکجدا، یپوشش ياه هورق

 . شود ینیب شیدر مفصل پ یستیولتاژ با ياه شاز ورود رطوبت و مقاومت در برابر تن يریجلوگ

 يو فشار ينوار، سرد، یحرارت، ینیرز، یدر انواع چدنوان ت یق میا را از نظر جنس بدنه و عاه لمفص  - 2 - 3 - 12 - 3

 . ردک يندب هطبق

ه کا هر دو است ی ومینیا آلومیآن از جنس مس  ياه يبدنه مفصل از چدن بوده و هاد، یدر مفصل چدن  - 3 - 3 - 12 - 3

، ار رودک هاغذ اشباع شده بکشده با  يندب قیعا ياه لابکاتصال  ين مفصل برایاگر ا. وندش یاحاطه م یختگین ریتوسط رز

 يق مخصوص استفاده شده و هر هادیعا ياز نوارها ياغذک ياه لابکت مواد روان درون کاز حر يریبه منظور جلوگ
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 یانکد در میمفصل با، ابلک يم شدن مواد روان در انتهاکز از یپره يبرا. ودش یمحافظت م یلوله حرارت یکتوسط 

 . ردیابل قرار گکر از ت نییپا

ن یا رزی یختگیر  نیاز ماده رز یه و مقدار متناسبکدو ت یکیبدنه پالست یکعمدتاً شامل  ینیمفصل رز  - 4 - 3 - 12 - 3

ن یدر ا. است ییایمیمواد ش و مقاوم در برابر نفوذ آب و یق حرارتیعا، مناسب يریذپ فانعطا، باال یورتان با چسبندگی یپل

اتصال  یکب ین ترتیده شده و بدیمخصوص پوش يابل در محل اتصال با نوارهاکق یو عا يهاد ياه هیال، مفصلنوع 

 يوان برات یا را مه لونه مفصگ نیا. ن قرار داردیپر شده از رز یکیمحفظه پالست یکه در داخل کد یآ یار به وجود مد ظحفا

 . ار بردکن به یزم ين و رویر سطح زمیدر ز یومینیو آلوم یمس یو روغن يمریرشته پل رشته و چند  کت ياه لابک

 : استر یشامل اجزاء ز یمفصل حرارت  - 5 - 3 - 12 - 3

 ا ه لابکدو راهه جهت اتصال  •

 . نترلکاسترس  یشامل نوار چسب و لوله حرارت یکیترکدان الیننده مک لنترک •

 ابل و حفاظت آن در برابر رطوبت و عواملکردن کق یعا يبرا یننده شامل لوله حرارتک يندب بستم آیس •

 . يجو

 ابل و دوراهه مربوطکلد یش، آرمورابل شامل کن یستم اتصال زمیس •

ا در هوا مورد یدر آب ، نیر سطح زمیمختلف و در ز ینام يا با ولتاژهاه لابکاتصال انواع  يوان برات یرا ممفصل 

 . قرار داد يردارب هبهر

داشته و  یار خوبید مقاومت بسیه در برابر رطوبت و اشعه خورشکساخته شده  يبدنه مفصل سرد از مواد  - 6 - 3 - 12 - 3

ل استفاده از یبه دل cold shrink يدر فناور. است یخارج يه هادیق و الیه عایال، ینترل داخلکه استرس یشامل ال

ن نوع یا. ابل قابل استفاده استک ياه هاز انداز یعیمحدوده وس يمفصل برا یک، 1افتهیگسترش  یونیکلیقطعات س

 . از ندارندیجهت نصب ن یمقاوم بوده و به ابزار خاص ییایمیمواد ش، ا در برابر حالله لمفص

 . ردیقاً مدنظر قرار گیر دقیات و اصول زکد نیفشار متوسط با ياه لو انتخاب مفص یدر هنگام طراح  - 7 - 3 - 12 - 3

 یکیترکنترل تنش الکالف) 

 یافکمجدد  يبند  قیعاب) 

 در مقابل رطوبت يندب بآپ) 

 یکیانکحفاظت مت) 

 لد) یزره و ش، غالف: (مانند يفلز ياه شپوشح یامل و صحک یوستگیپث) 

                                                      
1 Expanded 
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 اه لابکل و ملحقات مفصل و یوسا، تطابق موادج) 

 دهش نیو اجزاء زم ين هر هادیا و به ين هادیح بیصح ينان از وجود فاصله و فضایاطمچ) 

ار کحاصل از یو حرارت یکیترکال، یکیانکم ياه شت تحمل تنیقابل يد دارایفشار متوسط با ياه لمفص  - 8 - 3 - 12 - 3

 . وتاه باشندکو اتصال  يار اضطرارب هاضاف، يعاد

 : است يهر مفصل فشار متوسط ضرور يبرا ریه اطالعات زیارا  - 9 - 3 - 12 - 3

فهرست ، اتالوگ محصوالتکشماره مرجع در ، خ انقضاءیتار، دیخ تولیتار، نندهکدیت تولکشور و شرکنام الف) 

  لوازم و متعلقات

  ابل مورد استفاده و مناسبکمشخصات ب) 

  مفصل یکیترکو ال یمشخصات فنپ) 

  ق مفصلیعا یمشخصات فنت) 

  در انبار يمدت زمان مجاز نگهدار، ط استانداردید در شرایعمر مف، لکوزن ث) 

از  یفن نامهیگواه ای رانیاستاندارد ا یاستاندارد از سازمان مل یانطباق با استاندارد و نشان مل نامهیگواهج) 

  يشهرسازن و کمس، راه قاتیز تحقکمر

  ردر انبا يو نگهدار يردارب هبهر، ریتعم، دستورالعمل نصبچ) 
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 دامنه پوشش  - 1 - 4

در  یمنیات اکژه و نیبا در نظر گرفتن الزامات و برق يزهایپر و دهایلک ییو اجرا یعموم ین فصل مشخصات فنیدر ا

ر یط زیمختلف مطابق با شرا ياه ياربرکا با ه نساختما تمام يو انتخاب محصوالت مناسب برا يردارب هبهر، اجرا، یحاطر

 : شده است یمعرف

ان یولت با جر 440تا و خود  یان متناوب با ولتاژ اسمیجر يبرا یجهت مصارف عموم یدست ياراندازکدها با یلک •

ا خارج ساختمان مورد یه در داخل کو مشابه  ینصب ثابت خانگ یکیترکسات الیتاس يآمپر برا 63تا و خود  یاسم

 . استآمپر  16ان محدود به ین جریچ است ایا بدون په ننال آیه ترمک ییدهایلک يبرا. ردگی یاستفاده قرار م

 یکیترکسات الیتاس يآمپر برا 16تا و خود  یان اسمیولت و جر 250تا و خود  یبا ولتاژ اسم یکیترونکال يدهایلک •

ا یننده ک حسسطح  ، یکاراندازکله یق وسیشخص از طر یکتوسط  يه به طور عمدکو مشابه  ینصب ثابت خانگ

 . ندک یگر عمل میر دیا هر تاثیحرارت ، صدا، نور، چرخش، مجاورت، ردنکننده با لمس ک حسواحد  یک

ان متناوب با یجر يبراه منحصراً کن یا بدون اتصال به زمین یار با اتصال به زمیا سیثابت  يزهایا و پره هدوشاخ •

و مشابه  یمصارف خانگ يآمپر برا 32ثر کحدا یان اسمیولت و جر 440ثر کولت و حدا 50حداقل  یولتاژ اسم

بدون  ياه لنایثابت مجهز به ترم يزهایپر يبرا یان اسمیجر. ودر یار مکا خارج ساختمان به یجهت نصب در داخل 

 . ودش یآمپر محدود م 16چ به یپ

ا بدون یبا ، ثابت یکیترکسات الیاربرد در تاسکان متناوب جهت یجر يو فقط برا یمنیددار با قفل ایلک يزهایپر •

آمپر جهت مصارف  32ثر کحدا یان اسمیولت و جر 440ولت تا و خود  50ر از ت یشب یه با ولتاژ اسمکن یاتصال زم

 . اربرد داردکساختمان  یا خارجی یط داخلیمح يو مشابه برا یخانگ

آن از  یه ولتاژ اسمکن یا بدون اتصال زمیان متناوب با یجر ي) برا1كنترالی(ا یمنیددار بدون قفل ایلک يزهایپر •

و مشابه در  ینصب ثابت خانگ یکیترکسات الیتاس يو برا یستر نت یشآمپر ب 32آن از  یان اسمیولت و جر 440

 . ا بسته در نظر گرفته شده استیباز  يفضا

ه یمنبع تغذ يراش و واحدهات یشه مجهز به ترانسفورماتور ریمنبع تغذ يواحدها، تراش ریش يترانسفورماتورها •

 یکی. ترونکال يراش مجهز به مدارهات یشراش و ترانسفورماتور رت یشر

هرتز و  500انس کا متناوب با فریم یولت مستق 690آن از  یار اسمکه ولتاژ ک یصنعت يزهایو پر  هچندشاخ •

 . ا باز در نظر گرفته شده باشدیبسته  ينصب در فضا ينباشد و برا تر  بیشآمپر  250 آن از یان اسمیجر

                                                            
1 Interlock 
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 ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 4

 یف عمومیتعار  - 1 - 2 - 4

  یولتاژ اسم  - 1 - 1 - 2 - 4

rated voltage 
 . ودش ین مییز تعیا پرید یلکژه یرد وکط عملیشرا يه توسط سازنده براکاست  يولتاژ

  یقیولتاژ عا  - 2 - 1 - 2 - 4

insulation voltage 
و فواصل  یفواصل خزشیکی، ترکلا يد ياه نن شده و بر اساس آن آزموییله تعیوس يه توسط سازنده براکاست  يولتاژ

 . شود  یمن ییتع ییهوا

  یان اسمیجر  - 3 - 1 - 2 - 4

rated current 
 . ودش ین مییز تعیا پرید یلکژه یرد وکط عملیشرا یک يه توسط سازنده براکاست  یانیجر

  نصب یقوط  - 4 - 1 - 2 - 4

mounting box 
 . ودر یار مکثابت به  يزهایا پرید یلکا سقف و مانند آن به منظور نصب یف ، کوارید يا رویه در داخل کاست  یقوط

  نالیترم  - 5 - 1 - 2 - 4

terminal 
 . شده است يندب یقه در صورت لزوم عاکارنده د ها چند جزء (واحد) نگی یکل از کمتش، )قطب(پل  یک يقسمت رسانا

  یچینال پیترم  - 6 - 1 - 2 - 4

screw-type terminal 
م ین است بطور مستقکفشار نگهدارنده مم. ودش یم مکچ محیر گل پیز يهاددرآن ه کاست  یچیبا نگهدارنده پ نالیترم

 يرون زدن هادیه مانع لغزش و بک اي هلیا وسیصفحه نگهدارنده ، مانند واشر یق قسمت واسطیا از طریچ یتوسط گل پ

 . شوداعمال ، ودش یم
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  ینال ستونیترم  - 7 - 1 - 2 - 4

pillar terminal 
ا ی یک ير انتهایا حفره آن قرار داده شده و در زیسوراخ  یکدر  يه هادکاست  یچیارنده پد هنال با نگیاز انواع ترم یکی

قسمت واسط  یکق یا از طریچ یپ يم توسط انتهایور مستقط هن است بکفشار نگهدارنده مم. ودش یم مکچ محیچند پ

 . ردیصورت گ، شود  یمچ به آن اعمال یپ يه فشار انتهاکارنده د هنگ

  ییابلشوکنال یترم  - 8 - 1 - 2 - 4

lug terminal 
 . شده است یا مهره طراحیچ یپ یکنه توسط یا شیابلشو ک یکاشتن د هم نگکمح يه براکاست  ینالیترم

  چینال بدون پیترم  - 9 - 1 - 2 - 4

screwless-type terminal 
ر یا غیم یآن اتصال به طور مستقانعطاف و در   لرقابیا غیقابل انعطاف  يهاد یک ياتصال و جداساز ياست برا ینالیترم

مربوط (به  يژه هادیو يازس هبدون آماد، رهیو غ یا مخروطین ز گننده لنکم کمح، اجزاء قالب شده، م توسط فنریمستق

 . ردگی یق آن) انجام میردن عاکجز جدا 

 نوار درزبند  - 10 - 1 - 2 - 4

gasket 
هد تا از ورود گرد د یل مکمفصل را ش یکه در حالت فشرده کمحفظه است  یکونده ش  ن سطوح جفتیماده موجود ماب

 . ندک يریعات به داخل محفظه جلوگیا مایو غبار 

 دهایلک  - 2 - 2 - 4

 دیلک  - 1 - 2 - 2 - 4

switch 
 . شده است یطراح یکیترکا چند مدار الی یکان در یا قطع جریوصل  يه براکاست  اي هلیوس

  یکترونکد الیلک  - 2 - 2 - 2 - 4

electronic switch 
 . ردگی یرا دربرم یکیترونکفرمان الل قطع و وصل و یه وساکاست  یواژه عموم یک
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  مرید دیلک  - 3 - 2 - 2 - 4

dimmer switch 
را فراهم  يعبور انیاهش جرک ایو  شیان افزاکاما ه ياده همین يریارگکا به یرئوستا  لهیوس به هک است لپ کت يدیلک

 . ودش یم استفاده اه غچرا یینترل شدت روشناک يبرا دیلکنوع  نیا. ندک یم

 د حسگر تصرفیلک  - 4 - 2 - 2 - 4

occupancy sensor 
 ص حضور افراد دریتشخ يه براک است 2حضور يو حسگرها 1تکحر يشامل انواع حسگرها یکیترونکد الیلکن نوع یا

 . ودش یه و مانند آن استفاده میستم تهویسیی، نترل روشناکط به منظور یمح یک

 )د حسگر تصرفیلک يبرا (ر یمدت زمان تاخ  - 5 - 2 - 2 - 4

delay time (of occupancy sensor) 
شده) و خاموش ها  ه منجر به روشن شدن چراغکشده توسط حسگر ( یابیت ردکن حرین آخریعبارت است از فاصله ب

 . اه غنمودن چرا

 ید لمسیلک  - 6 - 2 - 2 - 4

touch switch 
ی، دها در انواع مختلف (خازنیلکن نوع یا. ودش یا وصل میان قطع یردن آن جرکه با لمس کاست  یکیترونکد الیلک ینوع

ف یتواند شامل چند رد ی میصفحه لمس. شود می و ساخته یمتفاوت طراح ياربردهاک ي) و برا3یکیترکزوالیپی، مقاومت

 . باشد ید لمسیلک

 یسیترومغناطکنترل از راه دور الکد یلک  - 7 - 2 - 2 - 4

electromagnetic remote-control switch (RCS) 
 یکه با تحرکچ است یم پیس یکدر نظر گرفته شده است و مجهز به مشخص فاصله  یکردن از کعمل  يه براک يدیلک

 . ندک یعمل م، ار استد قم بریه بطور داکنترل کمدار  یکا احتماالً توسط ی اي هضرب

  یر زمانید تاخیلک  - 8 - 2 - 2 - 4

time delay switch (TDS) 
واند به طور ت ید میلکن یا. ندک یر) عمل می(زمان تاخ ینیزمان مع يبرا که  زمانیر یله تاخیوس یکمجهز به  يدیلک

 . شود يندازا هرا یکیترونکا از راه دور به طور الیار انداخته شود و/کبه  یدست

                                                            
1 Movement Sensor 
2 Presence Sensor 
3 Piezoelectric 



 
 

 07/05/1400 کلید و پریز :چهارمفصل 
 

207 

 

  )یر زمانید تاخیلک ي(برا  ریمدت زمان تاخ  - 9 - 2 - 2 - 4

delay time (of TDS) 
اهش ولتاژ (به طور ک يبرا که  زمانیهر مدت . اندم یم یقطع و وصل به حالت بسته باق يدر آن مدارها که  زمانی ي هدور

 . ر لحاظ شده استیدر مدت زمان تاخ، ودش یر صرف میدوره تاخ ياهش نور) در انتهاک يمثال برا

  د گردانیلک  - 10 - 2 - 2 - 4

rotary switch 
ن یا. هدد یا را انجام مه کتنتاکعمل قطع و وصل ، دسته یکق یزم از طریانکدر اثر چرخش م یکیانکد میلکن نوع یا

استفاده  کوچک ينداز موتورهاا هو مدار را ییروشنا ينترل مدارهاک يف و برایفشار ضع يتابلوها درِ يدها عموماً بر رویلک

 . ودش یم

  يد فشاریلک  - 11 - 2 - 2 - 4

push-button switch 
ف دست اعمال کا یه معموال توسط انگشت ک یدست یخارج يرویافت نیه با درکارانداز ک یکاست مجهز به  يدیلک

 . است یره شده برگشتیذخ يانرژ يو داراود ش یار انداخته مکبه ، ودش یم

  اي هد اتصال لحظیلک  - 12 - 2 - 2 - 4

momentary contact switch 
 . رددگ یم   ره خود بیبه حالت اول، ردکار پس از عملکه به طور خودکاست  يدیلک

  )یششکد بنددار (یلک  - 13 - 2 - 2 - 4

cord-operated switch 
آن  ياه کتنتاکر در حالت ییجاد تغیا يه براکاست  یششکسمان) یبند (ر یکار انداختن آن کله به یه وسکاست  يدیلک

 . ده شودیشکد یبا

 ارکد تویلک  - 14 - 2 - 2 - 4

flush-type switch 
 . ودش یراز با سطح نصب مت مآن ه یه قوطکاست  يدیلک

  ارکد رویلک  - 15 - 2 - 2 - 4

surface-type switch 
 . ودش یسطح نصب م یک يآن رو یه قوطکاست  يدیلک
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 1چراغ نشانگر  - 16 - 2 - 2 - 4

pilot light  
د نصب یلکه همراه با کشده است  یطراح يا طوریارچه بوده و پ یکد یلکا با یه ک يمنبع نور یکمجهز به  اي هلیوس

 . ودر یار مکد به یلکت یردن وضعکمشخص  يا براید یلکنشان دادن حالت  يود و به طور مثال براش یم

 زهایپر  - 3 - 2 - 4

 زیپر  - 1 - 3 - 2 - 4

socket-outlet 
ر شدن با یدرگ يبرا ییاه کتنتاکند و ا هدر نظر گرفته شد يتوسط اشخاص عاد یاستفاده متوال يه براک یلوازم

 . ا بند دارندیابل کاتصال  يبرا ییاه هانیا پایا و/ه لنایدوشاخه و ترم ياه کشاخ

  دوشاخه  - 2 - 3 - 2 - 4

plug 
 ياه کتنتاکر شدن با یدرگ يبرا ییاه کند و شاخا هدر نظر گرفته شد يرر توسط اشخاص عادکاستفاده م يه براک یلوازم

ابل قابل انعطاف ک یکاز  یکیانکم يو نگهدار یکیترکاتصال ال يبرقرار يبرا ییاه تن مجهز به قسمیدارند و همچنز یپر

 . است

 شاخهچند  - 3 - 3 - 2 - 4

plug 
بسته شدن به  يا برایپارچه شده ، یکاریا اتصال دهنده سیابل قابل انعطاف متصل شده به دستگاه ک یکه با ک یقسمت

 . در نظر گرفته شده است یابلکن یچن

  ز ثابتیپر  - 4 - 3 - 2 - 4

fixed socket-outlet 
 . ثابت در نظر گرفته شده است یشک یماتصال به س يه براکاست  يزیپر

  اریز سیپر  - 5 - 3 - 2 - 4

portable socket-outlet 
متصل ه یبه منبع تغذ که  زمانیقابل انعطاف در نظر گرفته شده و  ياه لابکارچه شدن با پ یکا یاتصال  يه براک يزیپر

 . ردکگر جابجا یان دکان به مکم یکاز  یوان آن را به آسانت یاست م

 

                                                            
1 Pilot Light 
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  ییز چندتایپر  - 6 - 3 - 2 - 4

multiple socket-outlet 
 . زیا چند پریل از دو کمتش اي همجموع

  د داریلکز یپر  - 7 - 3 - 2 - 4

switched socket-outlet 
 . استله قطع و وصل یوس یکمجهز به  ،هیز از منبع تغذیپر ياه کتنتاکقطع شدن  يه براک يزیپر

 درپوش  - 8 - 3 - 2 - 4

lid 
 . ا اتصال دهندهیز یپر یکنان از درجه حفاظت یاطم يبرا اي هلیوس

 ننده (پرده محافظ)کمسدود   - 9 - 3 - 2 - 4

shutter 
ار کصورت خود هدن دوشاخه بیشکرون یز را هنگام بیپر 1دار برق ياه کتنتاکه حداقل کز یداخل پر كمتحر اي هقطع

 . وشاندپ یم

 تراش ریشه یواحد تغذ  - 10 - 3 - 2 - 4

shaver supply unit 
ا چند ی یکتراش و  ریشه مجهز به ترانسفورماتور یواحد منبع تغذ یکا یتراش  ریشترانسفورماتور  یکه ک اي همجموع

 . ازدس یسر میدوشاخه را م یکز را دربرگرفته و در هر زمان فقط استفاده از یپر

  استانداردها  - 3 - 4

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آن

ها و  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه  شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می

ها ارجاع داده شده  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنتجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. 

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 . شده است یا معرفه نبرق و لوازم مرتبط با آ يزهایپر، دهایلکو آزمون  يردارب هبهر، ساخت ين بخش استانداردهایدر ا

: 1قسمت –و مشابه ینصب ثابت خانگ یکیترکسات الیتاس يدها برایل، ک462-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 ی. عموم الزامات

                                                            
 .شوددوازدهم مراجعه  فصلو اصطالحات  تعاریفبخش   به  1
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قسمت  –و مشابه ینصب ثابت خانگ یکیترکسات الیتاس يدها برایل، ک462-2-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 یکی. ترونکال يدهایلکژه یالزامات و: 1-2

قسمت  –و مشابه ینصب ثابت خانگ یکیترکسات الیتاس يدها برایل، ک462-2-2شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . نترل از راه دورک یسیترومغناطکال يدهایلکژه یالزامات و: 2-2

قسمت  –و مشابه ینصب ثابت خانگ یکیترکسات الیتاس يدها برایل، ک462-2-3شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . یر زمانیبا تاخ يدهایلکژه یالزامات و: 3-2

قسمت  –و مشابه ینصب ثابت خانگ یکیترکسات الیتاس يدها برایل، ک462-2-4شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . جداساز يدهایلکژه یالزامات و: 4-2

قسمت  –و مشابه ینصب ثابت خانگ یکیترکسات الیتاس يدها برایل، ک462-2-5شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . خانه و ساختمان یکیترونکال ياه مستیاستفاده در س يو لوازم مرتبط برادها یلکژه یو الزامات: 5-2

 –و موارد مشابه یمصارف خانگ يار براکخود یکیترکال ياه هنندکنترل ، ک5039-7شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 ی. زمان يدهایلکمرها و یتا: 7قسمت 

 ینندگکوس کمواسط  –ینندگکوس کم يبرا یینترل روشناک ياه طواس، 19475شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 یکی. ترونکان الینترل منبع جرکلوازم  يولتاژ برا

سات یو تاس یمصارف خانگ يبرا یملحقات برق ياه ها و محفظه هجعب، 8620-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 ی. لکالزامات : 1قسمت -ثابت مشابه یکیترکال

الزامات : 1قسمت  –و مشابه یمصارف خانگ يا براه هزها و دوشاخیپر، 635-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 ی. عموم

مقررات : 2-1قسمت  –و مشابه یمصارف خانگ يا براه هزها و دوشاخیپر، 635-2-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . وزداریف ياه هژه دوشاخیو

الزامات : 2-2قسمت  –و مشابه یمصارف خانگ يا براه هزها و دوشاخیپر، 635-2-2شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 ی. ل برقیوسا يزها برایژه پریو

الزامات : 2-3قسمت  –و مشابه یمصارف خانگ يا براه هزها و دوشاخیپر، 635-2-3شماره به ران یا یاستاندارد مل •

  .نصب ثابت يبرا كنترالیبدون اددار یلک يزهایپر يژه برایو
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الزامات : 2-4قسمت  –و مشابه یمصارف خانگ يا براه هزها و دوشاخیپر، 635-2-4شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . 1منیف ایضع یلیولتاژ خ يزها برایا و پره هژه دوشاخیو

الزامات : 2-5قسمت  –و مشابه یمصارف خانگ يا براه هزها و دوشاخیپر، 635-2-5شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . 2اه هنندکل یژه تبدیو

الزامات : 2-6قسمت  –و مشابه یمصارف خانگ يا براه هدوشاخزها و یپر، 635-2-6شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . ثابت یکیترکسات الیتاس يبرا یمنیددار با قفل ایلک يزهایژه پریو

الزامات : 2-7قسمت  –و مشابه یمصارف خانگ يا براه هزها و دوشاخیپر، 635-2-7شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . توسعه يژه مجموعه بند رابط برایو

زات یه و تجهیمنابع تغذ يتورها و واحدهاکرا، ترانسفورماتورها یمنیا، 6920-2-5شمارهبه ران یا یاستاندارد مل •

ه یتغذ يا و واحدهاه شترا ریشه یمنبع تغذ يواحدها، اه شترا ریشترانسفورماتور : 2-5قسمت  –مشابه

 . اه نژه و آزمویالزامات و –تراش ریش

: 1قسمت  –یمصارف صنعت يا براه هزها و اتصال دهندیپر، اه هشاخچند، 7212-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 ی. مقررات عموم
• IEC 60669-1, Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General 

requirements.  
• IEC 60669-2-1, Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: 

Particular requirements - Electronic control devices.  
• IEC 60669-2-3, Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-3: 

Particular requirements - Time-delay switches (TDS).  
• IEC 60669-2-4, Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-4: 

Particular requirements - Isolating switches.  
• IEC 60669-2-5, Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-5: 

Particular requirements - Switches and related accessories for use in home and building electronic 
systems (HBES).  

• IEC 60669-2-6, Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-6: 
Particular requirements - Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires.  

• IEC 60730-2-7, Automatic electrical controls - Part 2-7: Particular requirements for timers and time 
switches. 

• IEC 63128, Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for 
electronic current sourcing controlgear.  

• IEC 60670-1, Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed 
electrical installations - Part 1, General requirements.  

• IEC 60884-1, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part1: General 
requirements.  

                                                            
1 SELV: Safety Extra Low Voltage 
2 Adaptors 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  212 تاسی

• IEC 60884-2-1, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-1: Particular 
requirements for fused plugs. 

• IEC 60884-2-2, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-2: Particular 
requirements for socket-outlets for appliances. 

• IEC 60884-2-3, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-3: Particular 
requirements for switched socket-outlets without interlock for fixed installations. 

• IEC 60884-2-4, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-4: Particular 
requirements for plugs and socket-outlets for SELV. 

• IEC 60884-2-5, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-5: Particular 
requirements for adaptors. 

• IEC 60884-2-6, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-6: Particular 
requirements for switched socket-outlets with interlock for fixed electrical installations. 

• IEC 60884-2-7, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-7: Particular 
requirements for cord extension sets. 

• IEC 61558-2-5, Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - 
Part 2-5: Particular requirements and test for transformer for shavers, power supply units for 
shavers and shaver supply units. 

• IEC 60309-1, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General 
requirements. 

مورد استفاده در  ياه کتنتاکا و ه ینپ، زهایدها و پریلکر انواع یسا یو الزامات عموم یمشخصات فن  -يادآوری

 یکنکتروتکال یلمللا ینون بیسیمک يا استانداردهایو  رانیا یمل يره مطابق با استانداردهایزها و غیپر، اه هچندشاخ

)IEC است) و مشابه آن . 

 استاندارد ساخت و آزمون    - 1 - 3 - 4

بر اساس  باشد و هیفصل از نشر نیدر ا ان شدهیبمطابق ضوابط  دیها با ساختمانمورد استفاده در  يزهاید و پریلک تمام

شده و  آزموده ،ساخته(در صورت وجود)  يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یاستاندارد مل

 یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیموفق به در

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیز مرکز تحقا یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا

 برق يدهایلک  - 4 - 4

 : است ریز طیبا شرا یکیترکال ينترل بارهاک يبرا رندگی یقرار م یفصل مورد بررس نیه در اک ییدهایلک

 . تنگستن اي همدار مربوط به بار المپ رشت •

 . المپ فلورسنت)انواع و  LED(مانند المپ  یمدار مربوط به بار المپ با باالست خارج •

 . مدار مربوط به بار المپ با باالست سرخود •

 . 95/0 حداقل قدرتب یبا ضر(اهمی)  یمدار مربوط به بار مقاومت •
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 . 6/0ب قدرت حداقل یآمپر و ضر 3ثر کتا حدا یان اسمیبا جر يبار موتور ياز براف کمدار ت •

 : است ریرد زکبا عمل يدهایلکفصل شامل  نیشده در ا انیمطالب ب نیهمچن

 . رگ نمجهز به چراغ نشا يدهایلک •

 . نترل از راه دورک یسیترومغناطکال يدهایلک •

 . یر زمانیله تاخیوس مجهز به يدهایلک •

 . وزدار)یف یبکیتر يدهایلکردها (به جز کارکر ید و سایلک ياه کیبتر •

 یکی. ترونکال يدهایلک •

 . قابل انعطاف ياه لابکاشتن و خروج د هنگ يزات برایتجه يدارا يدهایلک •

 . جداساز يدهایلک •

 . ساختمان و خانه یکیترونکال ياه هاستفاده در سامان يدها و لوازم مربوط برایلک •

ثر که حداک استمناسب  ییاه ناکزات و در میه در تجهیتعب ين فصل فقط برایمطابق با الزامات ا يدهایلک -يادآوری

 . ودش یم تر  بیش سلسیوسدرجه  35ا به ندرت از ه نط آیمح يدما

 يطبقه بند  - 1 - 4 - 4

 . شده است یبرق بر اساس ساختار آن معرف يدهایلکانواع  يندب  ن بخش طبقهیدر ا

 رویمنبع ن  - 1 - 1 - 4 - 4

) و هر دو نوع .d.cم (یبرق مستق، ).a.cمورد مصرف در برق متناوب ( يدهایلکرو به یبرق بر حسب نوع منبع ن يدهایلک

 . ودش یم میم تقسیمتناوب و مستق

 اتصالنوع   - 2 - 1 - 4 - 4

 : ودش یم يندب یمر تقسیبرق بر حسب نوع اتصال به انواع ز يدهایلک

 پل کت يدهایلک •

 پل دو يدهایلک •

 پل سه يدهایلک •

 یننده خنثکپل با پل جدا سه يدهایلک •

 راهه) ل (دویتبد يدهایلک •

 كمشتر يورود یکدو مداره با  يدهایلک •

 حالت خاموش یکراهه) با  ل (دویتبد يدهایلک •

 پل) راهه دو پل (دو ل دویتبد يدهایلک •
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 پل) راهه دو ننده دوکوس ک(مع یاهر ناید میلکا ی یبیصل يدهایلک •

 نوع عملگر  - 3 - 1 - 4 - 4

 : ودش یم يندب یمر تقسیبه انواع ز ياراندازکبرق بر اساس روش  يدهایلک

 گردان •

 1کیغلت •

 2یلنگکاال •

 يمه فشارکد •

 بنددار •

 اه کتنتاکفاصله   - 4 - 1 - 4 - 4

 : ودش یم يندب یمر تقسیا در حالت قطع به انواع زه کتنتاکبرق بر اساس فاصله  يدهایلک

 ا در حالت قطعه کتنتاکن یب یساختمان با فاصله معمول يدارا يدهایلک •

 ا در حالت قطعه کتنتاکن یم بکساختمان با فاصله  يدارا يدهایلک •

 ا در حالت قطعه کتنتاکن یم بک یلیساختمان با فاصله خ يدارا يدهایلک •

 )ياده همیل قطع و وصل نیا در حالت قطع (وساه کتنتاکن یساختمان بدون فاصله ب يدارا يدهایلک •

 یدرجه حفاظت  - 5 - 1 - 4 - 4

از نفوذ  یور ناشآ نایو در برابر اثرات ز خطرناك ياه تبه قسم یبرق بر حسب درجه حفاظت در برابر دسترس يدهایلک

 : ر باشدیواند شامل انواع زت یود و مش یم يندب یمتقس 2868شماره  ران بهیا یو آب مطابق با استاندارد مل یاجسام خارج

 یبدون حفاظت معمول يدهایلک •

 دن قطرات آبکیمحافظت شده در برابر چ يدهایلک •

 ده شدن آبیمحافظت شده در برابر پاش يدهایلک •

 رقابل نفوذ در برابر آبیغ يدهایلک •

 يور ورود اجزاآ نایو اثرات ز خطرناك ياه تانگشتان دست به قسم یحفاظت شده در برابر دسترس يدهایلک •

 )IP2Xبه درون آن ( تر  بیشتر و م یلیم 5/12با قطر  یاجسام جامد خارج

اجسام  يور ورود اجزاآ نایو اثرات ز خطرناك ياه تم به قسمیبا س یحفاظت شده در برابر دسترس يدهایلک •

 )IP4Xبه درون آن ( تر  بیشتر و م یلیم 1به قطر  یجامد خارج

                                                            
1 Tumbler 
2 Rocker 
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ن حفاظت شده در برابر یو همچن كخطرنا ياه تم به قسمیبا س یحفاظت شده در برابر دسترس يدهایلک •

 )IP5Xگرد و غبار (

 روش نصب   - 6 - 1 - 4 - 4

 : ودش یم يندب یمر تقسیبرق بر حسب روش نصب به انواع ز يدهایلک

 ارکتو •

 ارکرو •

 ارکتو  همین •

 ییتابلو •

 ینییتز •

 : ودش یم يم بندیر تقسید به انواع زیلک یاز طراح یبرق بر حسب روش نصب ناش يدهایلکن یهمچن

 )A(نوع . ا برداشته شوده يهاد ییواند بدون جابجات یا مه نا صفحه آیه پوشش ک ییدهایلک •

 )B(نوع . ا برداشته شوده يهاد ییواند بدون جابجات یا نمه نا صفحه پوشش آیه پوشش ک ییدهایلک •

 نالینوع ترم  - 7 - 1 - 4 - 4

 : ودش یم يندب یمر تقسیصورت ز نال بهیبرق متناسب با نوع ترم يدهایلک

 یچیپ ياه لناید با ترمیلک •

 چیبدون پ ياه لناید با ترمیلک •

 : ودش یم میر تقسیا به دو نوع زه يرش هادیپذ ين بر حسب مناسب بودن برایهمچن

 ابل انعطافق یرغ ياه يهاد يفقط برا ییاه لناید با ترمیلک •

 انعطاف و قابل انعطاف ابلق یرغ ياه يهاد يبرا ییاه لناید با ترمیلک •

 اربردکموارد   - 2 - 4 - 4

 . شده است یبرق معرف يدهایلکاربرد انواع کن موارد یرت لن بخش متداویدر ا

 خانه یکراه و  ، یکپل کد تیلک  - 1 - 2 - 4 - 4

 . ودر یار مکو مصارف مشابه به  ییروشنا ياه غم فاز در چرایقطع و وصل س يد برایلکن نوع یا

 راه و دو خانه ، یکپل کد تیلک  - 2 - 2 - 4 - 4

 . ودر یار مکقطع و وصل دو مدار به  يد برایلکن نوع یا



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  216 تاسی

 پل د دویلک  - 3 - 2 - 4 - 4

 . ودش یاستفاده م یخنث یکفاز و  یکا یفاز  مان دوز مقطع و وصل ه يد برایلکن نوع یا

 پل د سهیلک  - 4 - 2 - 4 - 4

 يقطع و وصل موتورها يدها برایلکن یا. ودر یار مکنقطه به  یکاز از ف همان سز مقطع و وصل ه يد برایلکن نوع یا

 . اربرد داردکز یفاز ن سه یکیترکال

 راهه) ل (دوید تبدیلک  - 5 - 2 - 4 - 4

ن یا. ودر یار مکقطع و وصل چراغ از دو نقطه مختلف به  يند و براک یا عوض میل ید در واقع مدار را تبدیلکن نوع یا

 . ز قابل استفاده استیمدار ن یکه یر منبع تغذییتغ يدها برایلک

 پل ل دوید تبدیلک  - 6 - 2 - 4 - 4

زوله از دو نقطه یا برق ایو  یخنثا فاز و یفاز  قطع و وصل دو يند و براک یا عوض میل یمدار را تبدد دو یلکن نوع یا

 . ردگی یمختلف مورد استفاده قرار م

  یبید صلیلک  - 7 - 2 - 4 - 4

ود و نحوه قطع و ش یار برده مکبه  تر  بیشا یا از سه نقطه و ه غنترل مدار چراک يل براید تبدیلکبه همراه دو  یبید صلیلک

 . ) استيا موازی ير مدار (ضربدرییصورت تغ به وصل

 د بندداریلک  - 8 - 2 - 4 - 4

ه ک ییاه یطاستفاده در مح يبرا، ر استیان پذکسمان بلند امیر یکد توسط یلکن نوع یه قطع و وصل اکاز آنجا 

قطع و وصل مدار  يد برایلکن نوع یاز ا. د محدود باشد مناسب خواهد بودیلک دار برق ياه تبه قسم یست دسترسیاب یم

مقدار . وان استفاده نمودت ین و مقررات مربوطه میت قوانیمشابه و با رعا ياه یطا محیش داخل حمام کا هوای ییروشنا

 65و  يشش عمودکوتن در حالت ین 45ش از ید بیس نباکد از وصل به قطع و برعیلکر حالت ییتغ يالزم برا يروین

 . درجه باشد 45ه حدود یشش با زاوکوتن در حالت ین

 ضد انفجار يدهایلک  - 9 - 2 - 4 - 4

ضد انفجار مجهز به  يدهایل. کردگی یا اشتعال مورد استفاده قرار میمستعد خطر انفجار  ياه یطدها در محیلکن نوع یا

 يا انفجار گازهایبرق ، ت جرقهیا بخار مشخص در درون آن مقاوم بوده و از سرایه در برابر انفجار گاز کاست  اي همحفظ

ه موجب اشتعال و کاست  اي هز به گونیمحفظه ن یخارج يزان دمایم. ندک یم يریط خارج جلوگیدرون محفظه به مح

ه مانع ورود گرد و غبار قابل کاست  ید ضد اشتعال غبار مجهز به پوششیل. کودش یموجود در اطراف آن نم يانفجار گازها
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ا یجرقه یکی، ترکرد قوس الیمقررات مربوطه مورد استفاده قرار گ مطابق که  صورتیود و در ش یاشتعال به درون محفظه م

اطراف  يمعلق در هوا يا غبارهایمحفظه  يرو یآزاد شده در داخل پوشش موجب اشتعال رسوبات خارج  یاد یحرارت تول

 . شود  ینمآن 

 دهایلک یشک  یمت بار و روش سیظرف، انتخاب نوع  - 3 - 4 - 4

 . شده است یآن معرف یشک یمد و روش سیلکانتخاب  يبرا یو الزامات عموم ین بخش مشخصات فنیدر ا

 دیلکنوع   - 1 - 3 - 4 - 4

ه ک یانیو محاسبه مقدار جر يارکولتاژ ، ط محل نصبیشرا، روینوع منبع ن، د براساس موارد استفادهیبا ییروشنا يدهایلک

و در صورت لزوم از ی، بیصل، لیتبد، لپ هس، دوپل، ا دوخانه)یانه خ یکل (پ ، یکارکا رویار کند از انواع توک یاز آن عبور م

. ده در برابر جرقه و انفجار انتخاب شودش تا حفاظ، یور رطوبت و ورود آب به داخل آنآ نایده در برابر اثر زش تانواع حفاظ

 . آمپر باشد 10ولت و  250د حداقل یبا ،ولت 230 ازف کتستم برق یدها در سیلکن نوع یا

 ت باریو ظرف يالس بهره بردارک  - 2 - 3 - 4 - 4

ه قطع و وصل ک ينوع بارآن مطابق با استاندارد مربوطه و  يردارب هالس بهرکد با توجه به یدها بایلک یان اسمیجر

مشخص شده  يگرید به گونه دیلکدر استاندارد ساخت  که  مواردير باشد مگر در یر زیا بزرگتر از مقادیبرابر ، ودش یم

 : باشد

ران یا یمطابق با استاندارد مل AC-20 يردارب هالس بهرکد با یلکب قدرت واحد یبا ضر یمقاومت يبارها يبرا •

  بار یان نامیو معادل جر 4835-3  به شماره

و  4835-3 ران به شمارهیا یمطابق با استاندارد ملAC-23  يردارب هالس بهرکد با یلک يموتور يبارها يبرا •

  موتور یان نامیمعادل جر

و  یان متناوب طراحیدر مصارف با جر یعموم ياربرکد با یلک که  صورتیدر  يموتور يقطع و وصل بارها يبرا •

 . موتور باشد یان نامیبرابر جر 15/1د ید بایلک یان نامیساخته شده باشد جر

و  یان متناوب طراحیدر مصارف با جر یعموم ياربرکد با یلک که  صورتیدر  یخازن يقطع و وصل بارها يبرا •

 . خازن باشد یان نامیبرابر جر 35/1د ید بایلک یان نامیجرساخته شده باشد 

 یخط کاگرام تینوع اتصال و د  - 3 - 3 - 4 - 4

روش اتصال ، نکا شامل اتصاالت ممه نساختما یکیترکسات الیبرق مورد استفاده در تاس يدهایلکن انواع یرت لمتداو

 . شده است یمعرف) 1-4(در جدول  یخط کاگرام تیو د یکیترکال
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 ، اه نساختما یکیترکسات الیبرق مورد مصرف در تاس يدهایلکن انواع یرت لمتداو  -  1 -4 جدول 

 یخط کاگرام تیو د یکیترکروش اتصال ال، نکشامل اتصاالت مم

 یخط کاگرام تید یکیترکروش اتصال ال نکاتصاالت مم دیلکنوع 

 راه دو
 لیا تبدی

 
 

 

 ل دوپلیتبد

 
 

 

 ل بایتبد
 حالت خاموش

   

 یبیصل

 
 

 

 ، پل یک
 ، راه یک
 خانه  یک
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 ، اه نساختما یکیترکسات الیبرق مورد مصرف در تاس يدهایلکن انواع یرت لمتداو -1-4جدول
 (ادامه) یخط کاگرام تیو د یکیترکروش اتصال ال، نکشامل اتصاالت مم 

 یخط کاگرام تید یکیترکروش اتصال ال نکاتصاالت مم دیلکنوع 

 پل یک
 دومداره

  
 

 پل دو
 یخنثقطع فاز و 

   

 پل سه

   

 پل سه
 یخنثفاز و  سه

   

 دهایلک ينشانه گذار  - 4 - 4 - 4

 : ر باشدیز ياه يذارگ هنشان يست دارایاب یدها میلک

 .بر حسب آمپر یان اسمیجر •

 .بر حسب ولت یولتاژ اسم •

 .هیت تغذینماد مربوط به ماه •

 .ثبت شده يا نشان تجارینام سازنده  •

 .اتالوگ باشدکن است شماره که ممکد مرجع ک •

 .اربرد)کا (در صورت ه کتنتاکن یم بک ییبا فاصله جدا يدهایلک يبرا mنماد  •

 .اربرد)کا (در صورت ه کتنتاکن یم بک یلیخ ییبا فاصله جدا يدهایلک يبرا µنماد  •

(در صورت  ياده همین له قطع و وصلیا مانند وسه کتنتاکن یب ییبدون فاصله جدا يدهایلک يبرا εنماد  •

 .اربرد)ک
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ور آ نایخطرساز و در برابر اثرات ز ياه تبه قسم یدرجه حفاظت در برابر دسترس ين رقم مشخصه برایاول •

د یز باین رقم مشخصه نیصورت دوم نیدر ا. اعالم شده باشد 4اگر بزرگتر از ، جامد یاز نفوذ اجسام خارج یناش

 . شود يگذار نشانه

در ، اعالم شده باشد 2اگر بزرگتر از ، ور آبآ نایدرجه حفاظت در برابر نفوذ ز يبران رقم مشخصه یدوم •

 . شده باشد يذارگ هد نشانیز باین رقم مشخصه نیصورت اول نیا

 . چ برداشته شودینال بدون پیدر ترم يد قبل از جازدن هادیه باکق یاز عا یطول •

 . ر قابل انعطاف استیغ ياه يرش هادیه فقط مناسب پذک ییدهایلک يبرا  rنماد  •

نال فاز یترم یکر از ت یشب که  صورتیو در  Lتوسط حرف  استفاز  ياه ياتصال به هاد يه براک ییاه لنایترم •

 . مشخص شود 1L ،2L ،3Lوجود داشته باشد با حروف 

 . نشان داده شود Nد با حرف یبا، است یخنث ياتصال هاد يه صرفا براک ییاه لنایترم •

 . نشان داده شود د با نماد یبا یحفاظت ياتصال هاد ين براینال زمیترم •

 یکیترونکال يدهایلک  - 5 - 4

ه ک یان اسمیولت متناوب و جر 250 یبا ولتاژ اسم، است یکیترونکاز آن ال یه بخشک ییدهایلکو  یکیترونکال يدهایلک

باز مورد استفاده قرار روا یده یسرپوش ياه ناکو مشابه در م یسات نصب ثابت خانگیتاس يند و براک یآمپر تجاوز نم 16از 

 . ردیو مورد آزمون قرار گشود ساخته ی، طراح، 3-4 بخششده در  یمعرف يد برابر استانداردهایبا، ردگی یم

  يطبقه بند  - 1 - 5 - 4

 . ودش یم يندب یمرد به انواع مختلف تقسکاربرد و نحوه عملکبا توجه به  یکیترونکال يدهایلک

 ردکعامل عمل  - 1 - 1 - 5 - 4

 : ودش یم يم بندیر تقسیرد به انواع زکبر اساس عامل عمل یکیترونکال يدهایلک

 یلمس يدهایلک •

 )2حسگر تصرف يدهایلک(مانند  1يهمجوار يدهایلک •

 3ينور يدهایلک •

 4یصوت يدهایلک •

 ندک یگر عمل مید یر عوامل خارجیه تحت تاثک ییدهایلک •
                                                            
1 Proximity 
2 Occupancy Sensor Switch 
3 Optical 
4 Acoustic 
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 نوع بار  - 2 - 1 - 5 - 4

 : ودش یم يندب هر دستیمتناسب با بار متصل به آن به موارد ز یکیترونکال يدهایلک

 )ی(التهاب اي هرشت ياه پالم يمورد استفاده برا يدهایلک •

 فلورسنت ياه پالم يمورد استفاده برا يدهایلک •

 نترل موتورهاک يمورد استفاده برا يدهایلک •

 خاص يبارها يقابل استفاده برا يدهایلک •

  اربردکموارد   - 2 - 5 - 4

نترل سرعت موتورها و کا یا ه پم نور المیا و تنظه غچرا يقطع و وصل مدارها ين است براکمم یکیترونکال يدهایلک

 . ه شده استیارا )2-4(در جدول  ها  آنرد کو عمل یکیترونکال يدهایلکاز انواع  اي هنمون. ردیمانند آن مورد استفاده قرار گ

 رد آنکو عمل یکیترونکال يدهایلکنمونه انواع   -  2 -4 جدول 

 ردهاکعمل 1یکیترونکالهاي  دیلک

 رهیو غ یلمس يدهایلک
 . شود  یار انداخته مکب یکیترونکه بطور الک يهاد  همیله قطع و وصل نیوس

 . شود  یار انداخته مکب یکیترونکه بطور الک یکیانکله قطع و وصل میوس

 رهیغي، مر نورید
 رهیغ، ننده سرعتکنترل ک

 یکی. ترونکنترل الکمدار  یکشود با   یار انداخته مکب یکیانکه بطور مکننده کم یتنظ

 یکی. ترونکنترل الکمدار  یکشود با   یار انداخته مکب یکیترونکه بطور الکننده کم یتنظ

 دیلکبا ، رهیغي، مر نورید
 دیلکبا ، رهیغ، ننده سرعتکنترل ک

له قطع و وصل یوس یکو  یکیترونکنترل الکمدار  یکشود با   یار انداخته مکب یکیانکه بطور مکننده کم یتنظ
 یکیانکم

له قطع و وصل یوس یکو  یکیترونکنترل الکمدار  یکشود با   یار انداخته مکب یکیانکه بطور مکننده کم یتنظ
 . شود  یار انداخته مکب یکیترونکه بطور الک یکیانکم

له قطع و وصل یوس یکو  یکیترونکنترل الکمدار  یکشود با   یار انداخته مکب یکیانکه بطور مکننده کم یتنظ
 يهاد  همین

له قطع و وصل یوس یکو  یکیترونکنترل الکمدار  یکشود با   یار انداخته مکب یکیترونکه بطور الکننده کم یتنظ
 يهاد  همین

له قطع و وصل یوس یکو  یکیترونکنترل الکمدار  یکشود با   یار انداخته مکب یکیترونکه بطور الکننده کم یتنظ
 . شود  یار انداخته مکب یکیترونکه بطور الک یکیانکم

 يحسگرهابا  یکیترونکال يدهایلک
 ها  آنه شده در یتعب یا حرارتی ينور

 

 . شود  یار انداخته مکب یکیترونکه بطور الک ياده هیمله قطع و وصل نیوس

 . شود  یانداخته مار کب یکیترونکه بطور الک یکیانکله قطع و وصل میوس

 . ار انداخته شوندکب کیمکنترل ک يتوانند توسط مدارها یکی میترونکال يدهایلکتمام  -1
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 حسگر تصرف يدهایلک  - 3 - 5 - 4

 اربردک  - 1 - 3 - 5 - 4

مورد استفاده  ینبی یشرقابل پیصورت غ ا بهیا فضاها به طور متناوب یا ه قه اتاکدارد  داربرک يتصرف در موارد يحسگرها

ي، غذاخور ياه نسالی، ورزش يا و فضاهاه نسال، نفرانسک ياه نسال، انبارها، ارکدفاتر  یبرخمانند ، ردگی یقرار م

در  يبسترهاي  اتاقنه و یمعا ياه قاتا، وتریامپک ياه قاتا، ریثکت ياه قاتا، اه ییدستشو، راهروها، درس ياه سالک

 . رهیهتل و غ ياه قاتا،  ها هتابخان، کاه هشگایآزما، ها  نمارستایب

 ردکنحوه عمل  - 2 - 3 - 5 - 4

مورد استفاده  یینترل روشناک يبرا يدر مصرف انرژ ییوج هه به منظور صرفکار موسوم به حسگر تصرف کخود يدهایلک

ت را کجنبش و حرا یحضور افراد  2رفعالیمادون قرمز غ ای 1صوت يامواج ماورا يآور فن عمدتاً با استفاده از، ردیگ  یقرار م

ن کن ممیونه حسگرها همچنگ ینا. کند یمنترل کط را یمح یینموده و متناسب با آن روشنا یابیمورد نظر رد يدر فضا

 . باشد ينولوژکاست مجهز به هردو نوع ت

ن گونه یدر ا. استه ینترل و منبع تغذکرله یکی، ترونکقسمت ال، 3تکحراب یرد یکهر حسگر تصرف معموال شامل 

ا ی(را قطع و وصل  ییه مدار روشنا، کالزم را به رله  لگناینموده و س یابیحضور انسان را رد یکیترونکنترل ال، کدهایلک

 . کند یت میهدا، ندک یمم) یتنظ

ت افراد در کلعمل نشان داده و حرا کسد شده توسط بدن انسان عیحرارت تول ییرفعال به جابجایحسگر مادون قرمز غ

ص یاست و قادر به تشخ كم به جسم متحرید مستقیازمند دین نوع حسگر نیا. هدد یص میه پوشش خود را تشخیناح

اهش کت آن یباشد حساس تر  بیش كست و هرچقدر فاصله حسگر نسبت به جسم متحریشه نیا شیمانع  یکتصرف پشت 

 . ابدی یم

، س شدهکمنع ياه لگنایص سیط و تشخیلوهرتز) در محکی 40انس باال (حدود کصوت با انتشار امواج فر يحسگر ماورا

م به جسم ید مستقیاز به دیرد نکعمل ين نوع حسگر برایا. ندک یر میجسم تفس یکت کعنوان حر انس را بهکدر فرر ییتغ

 . ار گرفته شودکبه  استموانع متعدد  يه داراک ییاه یطواند در محت یندارد و م كمتحر

 انتخاب نوع حسگر  - 3 - 3 - 5 - 4

. در آن انجام شودزات یدمان تجهیو چ كنوع تحرد با توجه به یبا مختلف يا و فضاهاه قاتا يانتخاب نوع حسگر برا

ت متوسط و کعنوان حر ا مانند برداشتن تلفن بهه تت دسکحر، ت بزرگکعنوان حر فتن بهر  مانند راه یبدن ياه کتحر

د با توجه به یتصرف با يحسگرها انتخاب. شده است يندب هدست کوچکت کعنوان حر وتر بهیامپکار با کا ی یسیون ینماش
                                                            
1 Ultrasonic Waves 
2 PIR: Passive Infrared 
3 Motion Detector 
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، تابخانه، کزیمانند م یموانع ثابت احتمال، نانکت استقرار سایموقع، ا فضایل اتاق کش، ت در محل مورد نظرکحر يالگو

، رهیوار مانند راهروها و غج مه يت در فضاهاکا حریمانند پرده  یاحتمال كشن و موانع متحریپارت، در، نتیاب، کلیفا

 . ردیصورت گ

ی، ابیقابل رد كات انواع تحرییجز، پوشش سطحشامل  یصوت يمادون قرمز و ماورا يانات حسگرهاکسه امیمقا يبرا

 . مراجعه شود )3-4(سازگار و ناسازگار با نوع حسگر به جدول  ياه ياربرکا سقف و یوار ید يت نصب بر رویقابل

د یلکه شده توسط سازنده یارا ین است مشخصات فنکبوده و مم یصورت نوع ن جدول بهیر شده در اکاعداد ذ -يادآوری

 . متفاوت باشد

 یصوت يمادون قرمز و ماورا يانات حسگرهاکسه امیمقا  -  3 -4 جدول 

 یصوت يماورا يحسگرها مادون قرمز يحسگرها نوع مشخصات

 دامنه پوشش
نترل کله یوس د بهیدان دیم میتنظ، دیخط د يدارا

  1یعدس ياور برروکا با چسباندن یت یزان حساسیم
 حجم فضا یپوشش تمام

 تیزان حساسینترل مکله یوس د بهیدان دیم یم نسبیتنظ
 متر 5/7تا حدود  متر 5/4تا حدود  ا ه تت دسکحر یابیرد

 متر 9تا حدود  متر 6تا حدود  ا و باالتنهه تت دسکحر یابیرد
 متر 12تا حدود  متر 12تا حدود  یامل بدنکت کحر یابیرد

 مترمربع 200تا  25حدود  مترمربع 100تا  25حدود  ثر سطح پوششکحدا
 به دور از آن  ایت در جهت حسگر کحر حسگر در برابر یت عرضکحر ت کت جهت حریحساس

 ا سقفیوار ید يرو، دیلک يبه جا ا سقفیوار ید يرو، دیلک يبه جا ت نصبیقابل

 سازگار يها  ياربرک

 ، )يوارید يدهایلک( کوچکمحصور  يفضاها
ت دارد یم به فعالید مستقیحسگر د که  موارديدر  

 ، )یو سقف يوارید ي(حسگرها
 انبار يباز و راهروها يفضا

 باز يفضاها
 موانع  يدارا يفضاها

 ا ه ییدستشو
 سطوح سخت يدارا يفضاها

 ناسازگار ياه ياربرک

موانع ، حسگر یه پوششین و حاشییت در سطوح پاکحر
در مجاورت ، د حسگریخط د يدر راستا يانسداد

گر منابع یه مطبوع و دیتهو يع هوایتوز ياه هچیدر
  یحرارت

 يباز يفضاها، ان هوا در سطوح باالیا جریلرزش ، سقف بلند
راهروها  کینترل تکدارد (مانند  ینشیاز به پوشش گزیه نک

 در انبار)

 

 مادون قرمز يط نصب حسگرهایشرا  - 4 - 3 - 5 - 4

ن یه چنکن یبا توجه به ا. هدد ینشان مس العمل کعمانند بدن انسان  یت منابع حرارتکمادون قرمز به حر يحسگرها

ن یگر بیا دیا اشیا ه نشیپارت، استقرار مبلمان، داشته باشد كمتحرجسم م به ید مستقیخط د یکالزم است  ییحسگرها

ت یمادون قرمز به موقع ين سطح پوشش حسگرهایبنابرا. ودش یرد آن مکمانع از عمل در حال حرکتحسگر و انسان 

 . داردبستگی ت آن یم درجه حساسیو تنظ مورد نظر كدمان مبلمان و اندازه متحریچ، نصب حسگراستقرار و ارتفاع 

الزم ، زیه شده توسط سازنده تجهیت دستورالعمل ارایعالوه بر رعا، ن نوع حسگریح ایرد صحکنان از عملیبه منظور اطم

 : ر اجتناب نمودیاست از نصب حسگر مادون قرمز در نقاط ز
                                                            
1 lens 
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 ي. ا بخاریاتور یمثل راد یمنابع حرارت يباال •

 . اه ها در و پنجریه هوا یتهو ياه هچیدر یکیدر نزد •

 . دیم نور خورشیدر معرض تابش مستق •

 . متر) 5/1تا  5/0(فاصله حدودا  يمنابع نور یکیدر نزد •

 
 مادون قرمز يمالحظات نصب حسگرها   - 1 -4 شکل

 صوت يط نصب حسگر تصرف ماورایشرا  - 5 - 3 - 5 - 4

مورد نظر  يت اجسام در خارج از فضاکه از حرکنصب شود  يست به نحویبا می حیرد صحکعمل يصوت برا يحسگر ماورا

از ، زیه شده توسط سازنده تجهیارا يردارب هت دستورالعمل نصب و بهرین منظور الزم است ضمن رعایا يبرا. ردیر نپذیتاث

. نمود يمد نظر وارد شود خوددار يفضارون از ین است امواج منتشر شده به بکه ممک ین نوع حسگر در جهتینصب ا

 يمتر 5/1ست در فاصله حدود یاب ین نوع حسگرها میا، ان هوایرد ناخواسته در اثر جرکاز عمل يریجلوگ ين برایهمچن

 ياه کتص حریه قادر به تشخکانتخاب شود  يد به نحوین حسگر بایارتفاع نصب ا. ه هوا نصب شودیتهو ياه هچیدر

 . ردن و مانند آن) باشدکپ یتا، (مانند نوشتن کوچک

 اناتکر امیسا  - 6 - 3 - 5 - 4

 : ر باشدیا از انواع زیانات کن است مجهز به امکط استفاده از آن ممیو شرا ياربرکحسگر تصرف با توجه به نوع  يدهایلک

 قه)یدق 30ثر که تا حدایانچند ث( ارکم زمان قطع خودیتنظ •

 یعیدر صورت وجود نور طب ییستم روشنایت عدم وصل سیقابل •

 ینترل دستک •

 لیا تبدیل پ یکد یلک •

 و فلورسنت  اي هرشت ياه پالم يت استفاده برایقابل •

 مختلف يت بارهایظرف •

 حسگر تیزان حساسینترل مک •

 رهیروباز و غ ياه یطمح، سقف، وارید يت نصب رویقابل •
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 و مشابه یمصارف خانگ يا براه هو دوشاخ زهایپر  - 6 - 4

ه کن یا بدون اتصال زمین یار با اتصال زمیا سیثابت  يزهایا و پره هدوشاخ یو الزامات عموم ین بخش مشخصات فنیدر ا

 . شده است یمعرف، ودر یار مکا خارج ساختمان به یو مشابه جهت نصب در داخل  یمصارف خانگ يبرا

 زهایپر يطبقه بند  - 1 - 6 - 4

 ا نصبیاربرد کبر حسب روش  يندب هطبق  - 1 - 1 - 6 - 4

 : شده است يندب هر طبقیا نصب به شرح زیاربرد کو مشابه بر حسب روش  یمصارف خانگ يزهایپر

 ارکرو يزهایپر •

 ارکتو يزهایپر •

 ارکوت همین يزهایپر •

 ییتابلو يزهایپر •

 ینییتز يزهایپر •

 اریس يزهایپر •

 )ییا چندتای کی(ت زیم يقابل نصب بر رو يزهایپر •

 ف اتاقک درقابل نصب  يزهایپر •

 دستگاه يقابل نصب بر رو يزهایپر •

 یبر حسب روش نصب با توجه به طراح يندب هطبق  - 2 - 1 - 6 - 4

 : ودش یم يندب هر طبقیصورت ز به یزها بر حسب روش نصب با توجه به طراحیپر

 ) Aسر است (طرح یا مه يهاد یین بدون جابجاآ پوشش صفحه ای پوشش برداشتن هک یثابت يزهایپر •

 )B (طرح یستسر نیا مه يهاد ییه برداشتن پوشش آن بدون جابجاک یثابت يزهایپر •

 نیبر حسب اتصال زم يندب هطبق  - 3 - 1 - 6 - 4

 . استن یمجهز به اتصال زم يزهاین و پریبدون اتصال زم يزهاین شامل پریزها بر حسب اتصال زمیپر يندب هطبق

ه کنیقبل از ا زیشاخه در پر ا چندیردن دو کوارد ه هنگام کساخته شود  يد به نحویبا نیت اتصال زمکنتاکبا ز یپر

 ياه کشاخ، زیرون آوردن دوشاخه از پریوصل شود و در موقع بن یاتصال زم، ار شودد قبر، انیحامل جر ياه کتنتاک

 . جدا شود، نید قبل از اتصال زمیبا، انیحامل جر

ن) ی(بدون اتصال زم یمعمول ياه هه وصل دوشاخکباشد  اي هبه گون دین بایمجهز به اتصال زمفاز  کت يزهایساختمان پر

 . سر باشدیزها مین گونه پریمضاعف به ا يندب یقمجهز به عا یلوازم برق ياه هن اتصال دوشاخیکل ،ر نباشدیذپ ناکبه آن ام
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، ولر، کزریفر، خچالیل یاز قب يو ادار یخانگ یکیترکل الین به منظور اتصال وسایمجهز به اتصال زم يزهایپر 

وجود ان کل به لحاظ امین گونه وسایا. ودر یار مکا به ه نمانند آن در ساختما ویی، وش فظر، نک کخشیی، وش سلبا

ن متصل یستم زمین به سیاتصال زم ياه کتنتاکق ید از طریبا، آن یخارج ياه تبدنه و قسم يبر رو كخطرنا يولتاژها

 . شود

 بر حسب حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و آب يندب هطبق  - 4 - 1 - 6 - 4

 : ودش یمر یموارد ز ه شاملکبر حسب درجه حفاظت در برابر نفوذ آب  يندب هطبق

 یمعمول يزهایپر •

 آب پاشیدنحفاظت شده در برابر  يزهایپر •

 ده شدن آب با فشاریحفاظت شده در برابر پاش يزهایپر •

ده در برابر رطوبت و نفوذ آب در ش تحفاظ يزهایرد و پریگ  یمورد استفاده قرار م کخش ياه لدر مح یمعمول يزهایپر

 . ودر یار مکاز به یا بر حسب نه نمرطوب و خارج ساختما ياه یطمح

 یگرفتگ برقبر حسب حفاظت در برابر خطر  يندب هطبق  - 5 - 1 - 6 - 4

ر یبه شرح ز یگرفتگ برقنصب شده باشد بر حسب درجه حفاظت در برابر  ياستفاده عاد يبرا که  موارديزها در یپر

 : ودش یم يندب هطبق

 ياه تقسم، یشک یمس از نصب وه پس کود ش  و ساخته یطراح اي هد به گونیز بایپر: یز با حفاظت معمولیپر •

وان بدون استفاده از ت یه مک ییاه شردن بخکپس از جدا یدر دسترس نباشد (حت ياستفاده عاد يبرا دار برق

 .رد)کرا جدا  ها  آنابزار 

ه پس از کو ساخته شود  یطراح اي هد به گونیافته بای یشحفاظت افزا باز یپر: افتهی یشز با حفاظت افزایپر •

 . ردیتر در دسترس قرار نگم یلیم یکم آزمون با قطر یله سیوس به دار برق ياه تقسم، یشک یمنصب و س

 نندهکبر حسب وجود مسدود  يندب هطبق  - 6 - 1 - 6 - 4

ننده کمجهز به مسدود  يزهایننده و پرکبدون مسدود  يزهایننده شامل پرکزها بر حسب وجود مسدود یپر يندب هطبق

 . استز یپر دار برق ياه کتنتاکبه  یو برخورد اجسام خارج يارکاز دست يریبه منظور جلوگ

ه در کآمپر  16تا  یان نامیولت و جر 250تا  یشو و بدون درپوش محافظ با ولتاژ نام قفلر یغ يزهایتمام پر

ز کمرا، انتظاراتاق ، راهروهاي، دفاتر ادار، مدارس، انکودکز مراقبت از کمرا، اه لهت، راهاس نمهمای، ونکمس ياه نساختما

ه ارتفاع کنیننده باشد مگر اکمجهز به مسدود باید ود ش یا و مانند آن نصب مه هخوابگا، اه هورزشگای، و درمان کیپزش

 . ن باشدیف زمکتر از م یسانت 170ش از ینصب آن ب
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 یمنیددار با قفل ایلک يزهایپر  - 2 - 6 - 4

 یو الزامات عموم یمشخصات فن  - 1 - 2 - 6 - 4

 . است 3-4 بخششده در  یمعرف يزها مطابق با استانداردهاین پریساخت و آزمون ا یو مشخصات فن یالزامات عموم

 ردکنحوه عمل  - 2 - 2 - 6 - 4

ن یاز ا یبکیا تری یکیانکا می یکیترونکا الی یکیترکله الیوس یک هکشده است و ساخته  یطراح اي هزها به گونین نوع پریا

 یود و هنگامش یز میامل آن با پرکح و یدوشاخه قبل از اتصال صح یکا و اتصاالت ه کتنتاکار شدن د قموارد مانع از بر

ه قبل از خروج دوشاخه از کنیا ایود ش یز میار باشد مانع از خروج دوشاخه از پرد قا و اتصاالت دوشاخه بره کتنتاکه ک

 . ندک یز را قطع میبرق اتصاالت پر، زیپر

 اه لبر حسب تعداد پ يندب هطبق  - 3 - 2 - 6 - 4

 : ودش یم میر تقسیز يندب هبر حسب تعداد پل (قطب) به دست یمنیقفل اددار با یلک يزهایپر

 پل کت •

 پل دو •

 پل سه •

 یخنث يپل با اتصال هاد سه •

 دیلک ياراندازکبر حسب روش به  يندب هطبق  - 4 - 2 - 6 - 4

 : ودش یم میر تقسیز يندب هبه دست ياراندازکبر اساس روش  یمنیددار با قفل ایلک يزهایپر

 گردان •

 کیغلت •

 یلنگکاال •

 يفشار •

 یلمس •

 ید مجاورتیلک •

 ينور •

 یصوت •

 یا و اثرات خارجه كر محریسا •
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 یمنیبر حسب نوع قفل ا يندب هطبق  - 5 - 2 - 6 - 4

 : ودش یم میر تقسیز يندب هبه دست یمنیبر اساس نوع قفل ا یمنیددار با قفل ایلک يزهایپر

 یکیانکم •

 یکیترکال •

 یکیترونکال •

 ن مواردیاز ا یبکیتر •

 یمنیددار بدون قفل ایلک يزهایپر  - 3 - 6 - 4

 یو الزامات عموم یفنمشخصات   - 1 - 3 - 6 - 4

 . است 3-4 بخششده در  یمعرف يزها مطابق با استانداردهاین پریساخت و آزمون ا یو مشخصات فن یالزامات عموم

 دیلک ياراندازکبر حسب روش  يبند  هطبق  - 2 - 3 - 6 - 4

 : ودش یم میر تقسیز يندب هبه دست ياراندازکبر اساس روش  زهاین پریا

 گردان •

 کیغلت •

 یلنگکاال •

 يمه فشارکد •

 بنددار •

 یخنث يان قطع و وصل هادکبر حسب ام يبند  هطبق  - 3 - 3 - 6 - 4

 : ودش یم میر تقسیز يندب هبه دست یخنث يهادان قطع و وصل کامبر اساس  زهاین پریا

 قابل قطع و وصل یخنث يهاد •

 م)یمستق یخنثرقابل قطع و وصل (یغ یخنث يهاد •

 راشت یشز ریپر  - 4 - 6 - 4

،  شترا ریشه یجهت تغذ، محدود شده ینصب ثابت و خروج يه براکزوله است یتراش مجهز به ترانسفورماتور ا ریشز یپر

مشابه  ياه ناکجهت استفاده در حمام و م تر  کما یولت آمپر  50 یمشابه با توان اسم یکیترکل الیو وسا یبرق كمسوا

 . ندک یه میله مشابه را تغذیا وسیتراش  ریش یکله در هر زمان فقط ین وسیا. شده است یطراح
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 یعمومالزامات   - 1 - 4 - 6 - 4

 3-4 بخششده در  یمعرف يتراش مطابق با استانداردها ریش ياه یزساخت و آزمون پر یو مشخصات فن یالزامات عموم

 . است

 یر اسمیمقاد  - 2 - 4 - 6 - 4

 : شود  یمت یتراش رعا ریشز یر در خصوص ترانسفورماتور پریز یر اسمیمقاد

 . باشد تر  بیشولت متناوب  250د از یتراش نبا ریشز یپر یخروج یولتاژ اسم •

 . مپر باشدآ تول 50ر از ت یشولت آمپر و ب 20از  تر  کمد ینبا یاسم یتوان خروج •

 . باشد تر  بیشهرتز  500د از ینبا یرد داخلکانس عملکه و فریتغذ یانس اسمکفر •

 . باشد تر  بیشولت متناوب  250د از یه نبایتغذ یولتاژ اسم •

 ينشانه گذار  - 3 - 4 - 6 - 4

 یلمللا یناستاندارد ب 5225و نماد شماره  یخروج ی) اسميولتاژ(ها ينشانه گذار، تراش ریشه یتغذ يواحدها يبرا

 ISO 7000/IEC 60417 يز مطابق استفاده عادیپر یه وقتکنشان داده شود  يمحفظه به نحو يجلو يست بر رویاب یم 

 . ت باشدیود قابل روش ینصب م

 
 راشت یشه رینماد واحد تغذ   - 2 -4 شکل

 یصنعت ياه هشاخ چندزها و یپر  - 7 - 4

ن شامل ین بخش همچنیا. شود  یم یمعرف یصنعت يزهایو پر  هشاخ چند یو مشخصات فن ین بخش الزامات عمومیدر ا

 . است یکیترکل الیوسا يا نصب شده رویه شده یتعب، دستگاه يا اتصاالت ورودیزها یپر یمشخصات فن

 یالزامات عموم  - 1 - 7 - 4

شده در  یمعرف يمطابق با استانداردها یصنعت ياه هشاخ چندزها و یساخت و آزمون پر یو مشخصات فن یالزامات عموم

 . است 3-4 بخش

 يردارب هط بهریشرا  - 2 - 7 - 4

 : ر خواهد بودیز صورت بهزها یو پر اه هشاخ چندن نوع یا يردارب هط بهریشرا
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ژه خود یز ویانس است و در پرکستم ولتاژ و فرین مخصوص همان سیانس معکهر ولتاژ و فر ياه هشاخ چند •

 . داردان اتصال کام

 . خواهد بود سلسیوسدرجه  40تا  -25 ییدر محدوده دمااستفاده از لوازم مزبور  یطیط محیشرا •

 . ردگی یمورد استفاده قرار م یمس ياژهایو آل یمس ياه لابکاتصال به  يزها صرفا برایو پر اه هشاخ چند •

 . کندمطابقت  بخشن ید با ضوابط ایز بایا نه هزات و دستگایبرق تجه ياه يا ورودیزها یپر •

 . ودش یز مین 1فیضع یلیخولتاژ سات برق یمورد استفاده در تاس ياه گزها و پالیشامل پر ن بخشیاضوابط  •

 یو خانگ يتجاري، شاورز، کسات برق ساختمانیزها در مصارف تاسیو پر اه هشاخ چندن نوع یاستفاده از ا •

 . بالمانع است

 ينشانه گذار  - 3 - 7 - 4

       د طبق جدول ید رنگ با، کز مشخص شده باشدیز توسط رنگ نیپر يعالوه بر درج رو یاسم ردکولتاژ عمل که  صورتیدر 

 . باشد )4-4(

 یرد اسمکبر اساس ولتاژ عمل یصنعت ياه هزها و چندشاخیپر يد رنگ جهت نشانه گذارک  -  4 -4 جدول 

 1رنگ )ولت( یرد اسمکولتاژ عمل

 بنفش 25تا  20

 دیسف 50تا  40

 زرد 130تا  100

 یآب 250تا  200

 قرمز 480تا  380

 اهیس 690تا  500

 یرد اسمکب با رنگ مربوط به ولتاژ عملکین رنگ در تریدر صورت لزوم ا. ن است رنگ سبز استفاده شودکهرتز مم 500تا و خود  60 يها  سانکفر يبرا -1
 . رود  یار مکبه 

 

 قابل اتصال ياه يز هادیسا  - 4 - 7 - 4

در  یصنعت ياه هشاخ چندزها و یقابل اتصال به پر یحفاظت يهادو  یکیترکالان یحامل جر ياه يانواع هاد سطح مقطع

 . ه شده استیارا )5-4(جدول 

 

                                                            
1 ELV: Extra Low Voltage 
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 )2mm( یصنعت ياه هشاخ زها و چندیپرقابل اتصال به  ياه يهاد سطح مقطع  -  5 -4 جدول 

ن یاتصال زم یاتصاالت داخل یان اسمیولتاژ و جر
 یخارج

 صورت وجود) (در
 ولتاژ

 (ولت)
 انیجر

 (آمپر)

 اه هشاخ قابل انعطاف اتصال به چند ياه لابک
 اه هدستگا يورود ای

 زهایاتصال به پر ياه لابک

 ولت 50تا
16 
32 

 10تا  4
 10تا  4

 10تا  4
 10تا  4

- 
- 

 ولت 50ش از یب

16 
32 
63 

125 
250 

 5/2تا  1
 6تا  5/2
 16تا  6
 70تا  25
 150تا  70

 4تا  5/1
 10تا  5/2

 25تا  6
 95تا  35
 185تا  70

6 
10 
25 
25 
25 

 . از خود عبور دهند یاضاف يجاد گرمایفاز را بدون ا ياه کتنتاک يبرابر با مقدار مشخص شده برا ياه ناید بتوانند جرین بایزماتصال  ياه کتنتاک -يادآوری

  برق يزهایانتخاب پر  - 8 - 4

 . شده است یبرق معرف يزهایژه جهت انتخاب پریو الزامات و ین بخش مقررات عمومیدر ا

 یالزامات عموم  - 1 - 8 - 4

و محاسبه ، ازیمورد ن یمنیسطح ا، زان ولتاژ و تعداد فازیم، ط محل نصبیشرا، اربردکد براساس موارد یبرق با يزهایپر

ا حفاظت شده در ی یمعمول، نیا بدون اتصال زمین یبا اتصال زم، ارکا رویار کند از انواع توک یه میه تغذک یانیمقدار جر

 . انتخاب شود یمنیددار بدون قفل ایلکا یو ش لقف، ازف ها سیاز ف کت، آببرابر نفوذ 

 ساختمان بیرون یا ساختمان درون متحرك یا ثابت الکتریکی وسایل تغذیه جهت که آمپر 32 تا پریز مدارهاي تمام

 جریان حفاظت به مجهزفصل ششم این نشریه،  3-13-6الزامات ذکر شده در بند با در نظر گرفتن  باید شود، می استفاده

 .باشد آمپر میلی 30 حداکثر عاملمانده  باقی جریان با مانده باقی

 یمشخصات اسم  - 2 - 8 - 4

ن در یبار و دارا بودن اتصال زم یت اسمید از نظر حداقل ظرفیبرق با يزهایپر، اه نساختما یسات برقیدر تاس

 : ر باشدیط زیتابع شرا یمختلف برق ياه مستیس

آمپر و  16، ولت 250د حداقل یز بایپر، ودش یولت استفاده م 230از و ف کتستم برق یاز س که  مواردي در •

 . ن باشدیاتصال زمت کنتاک يدارا

 يدارا آمپر و 16، ولت 500د حداقل یز بایپر، ودش یولت استفاده م 400از و ف هستم برق سیاز س که  موارديدر  •

 . باشد  یناتصال زمت کنتاک
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از  وانت یه میستم تغذیبرحسب سود ش یاستفاده م فیضع یلیخ يولتاژها با برق ستمیاز س که  موارديدر  •

 ياه مستیدام از سکت مقررات و الزامات هر یرعا. نمودن استفاده یبدون اتصال زما یبا مخصوص  يزهایپر

 . ردیمد نظر قرار بگباید ) SELV ،PELV ،FELV( فیضع یلیخ يولتاژها

د مخصوص همان ولتاژ یبا، مربوط به آن ياه هشاخ چند زها ویپر، شده یمعرفولتاژ  ياه مستیاز س یکدر هر  •

 . گر نباشدید ياه مستیدرس ینیگزیستم قابل جایس یک دوشاخهباشد و 

 خاص ياه یطمح يز برایانتخاب پر  - 3 - 8 - 4

 : ردیست مد نظر قرار بگیاب یر میموارد ز، مخصوص ياه یطز مناسب محیانتخاب پر يبرا

از استحکام کافی برخوردار د مجهز به درپوش مخصوص بوده و یود باش یف نصب مکه در ک ییزهایپر تمام •

 . باشد

 نصب در يه براک ییزهایو پر یاز نوع معمول ودش یانتخاب م کخش ياه ناکمنصب در  يبرا هک ییزهایپر •

 . باشد نفوذ آب ده در برابرش تاز نوع حفاظست یاب یود مش یانتخاب ما ه نا خارج از ساختمایمرطوب  طیمح

و متناسب با از انواع ضد انفجار ست یاب یود مش یانتخاب م قابل انفجار ياه یطنصب در مح يه براک ییزهایپر •

 . از آن باشد يردارب هط بهریشرا

  زهایمدار و تعداد پر یشک یمس ياه مستیس   - 9 - 4

 . شده است یزها معرفیو تعداد پر یشک یمط انتخاب نوع سیو شرا ین بخش الزامات عمومیدر ا

 یشک میسهاي  ستمیس  - 1 - 9 - 4

 یستم شعاعیس  - 1 - 1 - 9 - 4

 نندهکحفاظت  وسیلهاز  دار برق يد هادیبا، ودش یاستفاده م یستم شعاعیزها از سیمدار پر یشک یمس يبرا که  موارديدر 

زها به یاز پر یکهر  یحفاظت يهادت کنتاکبه  یحفاظت يهادو ، یخنثت کنتاکبه  یخنث يفاز و هاد  کتنتاکمدار به 

 . نشان داده شده است متصل شود )3-4(ل که در شک یبیترت

 
 زهایمدار پر یشعاع یشک یمستم سیس   - 3 -4 شکل
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ت یبا ظرف یمدار فرع يوزهایا فی 1ياتورینیم يدهایلکله یوس زها در برابر اضافه بار بهیونه پرگ ینا يحفاظت مدارها

ن یتام، ندکابل مربوط تجاوز کا یم یت بار سیظرف د ازیوز نبایا فید یلکت بار یه ظرفکته کن نیو با توجه به ا، مناسب

 . ودش یم

 . ترمربع خواهد بودم یلیم 5/2مورد مصرف حداقل  ياه یمستم سطح مقطع سین سیدر ا

 يستم حلقویس  - 2 - 1 - 9 - 4

نال یبه ترم دار برق يد هر دو سر هادیبا، ودش یاستفاده م  يستم حلقویزها از سیمدار پر یشک یمس يبرا که  موارديدر 

و هر دو ، یخنثنال یبه ترم یخنث يهر دو سر هاد، آمپر  32 ثرکحدا ياتورینید میلکا یآمپر  30 ثرکحدا یحفاظتوز یف

 . متصل شود، نشان داده شده است )4-4(ل که در شک یبین به ترتیستم زمینال سین به ترمیاتصال زم يسرهاد

 
 زهایمدار پر يحلقو یشک یمستم سیس   - 4 -4 شکل

 یفرع ياز مدارها یکترمربع خواهد بود و هر م یلیم 5/2مورد مصرف حداقل  ياه یمستم سطح مقطع سین سیدر ا

مترمربع را پوشش  100ش از یب ید سطحینبا، ردگی یو مشابه آن مورد استفاده قرار م یونکمس ياه له در مح، کحلقه

 . ردیمورد آزمون قرار بگزها یپر یشک یمست پس از نصب و سیاب یم یحفاظت يو هاد دار برق ياه يهاد یوستگیپ. دهد

 یمانز مب هیت مدارها با ضرین ظرفییتع  - 3 - 1 - 9 - 4

 يه جمع تقاضاک شودانتخاب  به نحويد یود باش یه میتغذ ییمدار نها یکله یوس ه بهک ییزهایا پری تعداد لوازم ثابت و

 که  موارديدر . کندمدار تجاوز ن ياه يهاد یان مجاز حرارتیاز جر، مدار با توجه به نحوه استفاده از لوازم در محل

                                                            
1 MCB: Miniature Circuit Breaker 
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 ییه مدار نهایردن تعداد نقاط تغذک به محدود یاجیزها وجود داشته باشد احتین مصرف لوازم و پریب يادیز یرهمزمانیغ

 . ودش یه میله مدار تغذیوس ربنا بهیاز ز يدر آن سطح محدود که   موارديمانند ، نخواهد بود

 . مدار خواهد بود ياه يان مجاز هادیبرابر جر 5/1 يحلقو ییمدار نها یک یان مجاز حرارتیجر

در موارد  یدر نظر گرفته شده است ول یونکا منازل مسیا ه نآپارتما يبخش در درجه اول برا نیر شده در اکمقررات ذ

 صورت . در ایننمود استفاده وانت یم مقررات نیا از باشد داشته وجود مصارف در يادیز یزمان  مرهیه غکهم  يگرید

 . ردیمدنظر قرار گباید د یاز محل به وجود آ هاستفاد نحوه در ندهیآ در است نکمم هک یراتییتغ

 یمانز مب هیت مدارها بدون ضرین ظرفییتع  - 4 - 1 - 9 - 4

آن بوده و هر  يورود یمقدار اسم، ننده ثابتک فر نباشد بار هر مصریذپ ناکام یمانز مب هیاستفاده از ضر که  موارديدر 

ز خواهد یآن پر مخصوص یله حفاظتیا وسیز یپر یان اسمیثابت فرض شده و بار آن برابر جر نندهک فمصر یکز مانند یپر

 . بود

 مصارف خاص  - 5 - 1 - 9 - 4

ز یپر یکد یو مانند آن بایی، ظرفشو، نک کخشیی، ن لباسشویماش، زریفر، خچالیل یاز قب یل برقیوسادر خصوص 

 . در نظر گرفته شود یکهر  يمستقل برا

 . له نصب شودیمتر آن وس 8/1ثر در فاصله کد حدایو مانند آن با ییمانند لباسشو یخانگ یل برقیز مخصوص وسایپر

 زهایانتخاب تعداد پر  - 6 - 1 - 9 - 4

نصب  يز برایحداقل تعداد پر، اه ندر ساختما یل برقیاز وسا يردارب همناسب و سهولت در بهر ین دسترسیبه منظور تام

 . خواهد بود )6-4(مختلف ساختمان مطابق با جدول  ياه یطدر مح

 مختلف ياه ياربرکط با یز در محیحداقل تعداد پر  -  6 -4 جدول 

 طیمح ياربرک
 زیحداقل تعداد پر

 مترمربع 25ش از یب مترمربع 25تا  12 مترمربع 12تا 
 8 6 4 منیاتاق نش

 5 4 3 يو غذاخور ییرایپذ، اتاق خواب
 10 8 6 آشپزخانه

 1 1 1 حمام (مطابق با الزامات مربوطه)
 3 2 1 له و راهروهاپ هرا يورود

 3 2 1 انبار
 4 3 2 نگکیپار

 

 . خواب باشد فکز یپر یکست مجهز به حداقل یاب یمترمربع م 20ش از ینفرانس با مساحت بک ياه قاتا -يادآوری
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 یمصارف صنعت  - 7 - 1 - 9 - 4

مدار  يد دارایبا، و مانند آن، دستگاه جوش، سنگ سنبادهي، زیل رومیمانند در یصنعت يارهاکمخصوص  يزهایپر

د به درپوش یزها بایونه پرگ ینا. داشته باشد یافکت یتحمل بار مشخص شده به طور مداوم ظرف يجداگانه بوده و برا

 . برخوردار باشد یافکام کاز استحمخصوص و مناسب مجهز بوده و 

 زید و پریلکنصب  ياه شاصول و رو  - 10 - 4

زنگ و  يفشارکلید ، مرید دیل، کزیپر، دیلکل یاز قب یکیترکط انتخاب و نصب لوازم الیو شرا ین بخش الزامات عمومیدر ا

 . شده است یمانند آن معرف

ت ید با رعایرد باگی یپروژه واحد مورد مصرف قرار م یکه در کن فصل یر شده در اکل ذیتمام وسا -يادآوری

 . ه شودیته يارخانه سازنده واحدکدام از کل بوده و هرکمتحدالش 3-4 بخششده در  یمعرف ياستانداردها

 دهایلکنصب  یالزامات عموم  - 1 - 10 - 4

مدار استفاده  یخنثقطع و وصل فاز و  يد دوپل برایلکاز  که  موارديند مگر در کم فاز مدار را قطع و وصل ید سید بایلک

د یلکونه موارد ساختمان گ یندر ا. ودش ید آورده میلکز به ین یخنثم یه سک یاز و خنثف هس يدهایلکن یشود و همچن

د قبل از یبا یخنث يز هادیفاز قطع نشود و در هنگام وصل ن ياه يقبل از هاد یخنث يه هادکباشد  اي هبه گوند یبا

 . زمان با آن وصل شود  ما هیفاز  ياه يدن هادش لوص

 . د استفاده شودینبا PEN ير هادیدر مس اي هنندکچ قطع یاز ه -1 يادآوری

 . ن روشن و رو به باال خاموش باشدییرو به پا هکه شود یتعب يد طوریدها بایلک -2 یادآوري

به روزنه م فاز یه سکانجام شود  یبید به ترتیز بایپر ياه کتنتاکا به ه یماتصال سی، خنثو  ازف کتز یدر پر -3 یادآوري

 . شود متصلز یسمت چپ پربه روزنه  یخنثم یو س د از روبرو)ی(د سمت راست

 دهایلکمحل نصب   - 2 - 10 - 4

 ياه هنقش يبر رو، زات و مبلمانیو با توجه به استقرار تجه يمعمار ياه هد بر اساس نقشیبا دهایلکق نصب یمحل دق

 . دیبه مرحله اجرا درآ و مطابق با آنمشخص شود  مصوب

ن لبه درپوش یرت یکفاصله نزد. ردید در طرف قفل در قرار گیبا است يه محل نصب آن جنب در ورودک ییدهایلک

د یور باکنباشد و ضمنا فاصله مذ تر  بیشتر م یسانت 30و از  تر  کمتر م یسانت 10د از یچارچوب بادها از یلکونه گ ینا

 . ت شودیپروژه رعا یسان در تمامیکصورت  به
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 دها یلکارتفاع نصب   - 3 - 10 - 4

 : استر یصورت ز اربرد آن بهکدها متناسب با یلکارتفاع نصب 

 . ف تمام شدهکتر از م یسانت 110و مانند آن  ین صنعتکاما، آشپزخانه، ارکا ی ياداری، ونکمس ياه قاتا يبرا •

 تر  کمف تمام شده کتر از م یسانت 110ن از یکل( حسگر تصرف متناسب با مورد مصرف يوارید يدهایلک •

 .)نباشد

از نوع ضد انفجار نباشد  که  صورتیدر ، مشابه يو فضاها يندب هستکش، مانیزا، عمل ياه شبخ ياه قاتا يبرا •

 )ییاجرا ینظام فن امور 287ات شماره یو نشر 89ه شماره ینشر 1ر.ك.ف تمام شده (کتر از م یسانت 155

 . ف تمام شدهکتر از م یسانت 120انداز موتور د راهیلک •

 . ف تمام شدهکتر از م یسانت 120ش کنترل هواکد یلک •

 زهایط انتخاب و نصب پریشرا  - 4 - 10 - 4

مشابه به  ياه هو دهان یشیستم گرمایس، محل عبور مانند راهرو نقاطرابط قابل انعطاف در  يبندهااربرد که کنیا يبرا

و  يناهارخور ياه نسال، هال، مطالعه، خواب، منینش ياه قدر اتا یونکمس ياه ندر ساختما ،ن برسدکحداقل مم

ن یوار فاصله بیدر هر د 6-1-9-4 بندت مفاد یضمن رعاه کنصب شود  اي هد به گونیبرق با يزهایپر ،آشپزخانه ویی رایپذ

واقع در  يزهایپر. ندکمتر تجاوز ن 5/1ف) از کف (خط کوار و ید كبه موازات فصل مشتر اي هزها و هر نقطیمحل نصب پر

 . واقع شده باشد متر) 5/0از  تر  کم(در فاصله  وارید یکه نزدکرد گی یمورد احتساب قرار م یف در صورتک

ستم یس، له راهرویوس ف بهکباشد و در طول خط  تر  بیشا یمتر  6/0د حداقل یبا بخشن یوار مورد اشاره در ایدعرض 

 . وار را شامل شودید یکش از ین است بکا ممه هن در گوشیکل ؛نشده باشد جداو مانند آن  یشیگرما

 زات مشابهیزها و تجهیط نصب پریارتفاع و شرا  - 1 - 4 - 10 - 4

 : خواهد بودر یبه شرح ز زات مشابهیل و تجهیوسازها و یارتفاع نصب پر

 . ف تمام شدهکتر از م یسانت 30 حداقل برق يزهایپر •

ف تمام کتر از م یسانت 110، ودش یو گاراژ نصب م، رگاهیتعم، موتورخانه، ه در آشپزخانهکبرق  يزهایپر •

 . شده

 . ف تمام شدهکتر از م یسانت 110زنگ   یشست •

ه احتمال مصرف گاز ک ییها انکا در می یهوش یبي، ندب هستکش، مانیزا، عمل ياه قدر اتاه کبرق  يهازیپر •

ف تمام کتر از م یسانت 155د حداقل در ارتفاع یاز نوع ضد انفجار نباشد با که  صورتیوجود دارد در  یهوش یب

 . شده نصب شود

                                                            
 کنید رجوع 1
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، اه هارگا، کاه هشگایود مانند آزماش یشخوان استفاده میا پیار مخصوص و کز یه از مک ییاه ناکدر م •

ار نصب کز یز میقرن يا رویشگاه یز آزمایواره وسط مید يرو که  صورتیبرق در  يزهایپر، رهیو غ، اه هآشپزخان

 . وار نصب شودید يز رویز میقرن يتر باالم یسانت 10د حداقل یبا، نشده باشد

ه هر کن شود ییتع اي هد به گونیبا، ودش یم يارک یاشکه ک ییاه لدر مح، ز و مانند آنید و پریلکمحل نصب  •

 . ردیقرار گ یاشک یکز کدام از لوازم مزبور در مرک

ار از نوع کتو یشک هستم لولید در سیت تلفن باکزنگ و سو يفشار، مرید، زیپر، دیلکل یاز قب یلوازم برق •

مستقل  امالًکد به طور یونه لوازم باگ ینا. ار انتخاب و نصب شودکار از نوع روکرو یشک هستم لولیار و در سکتو

 . ا داده نشودکبرق مجاور آن ات ياه هابد و به لولیوار استقرار ید يرو

 ا دوش حمامیوان  يدارا ياه ناکط نصب در میشرا  - 5 - 10 - 4

باید ن بخش یر شده در اکط ذیژه و شرایالزامات و، ا دوش حمام استیه مجهز به وان ثابت ک ییاه یطا و محه مدر حما

شده  یمعرف 1937-7-701 ران به شمارهیا یمطابق با استاندارد مل(زون)   هن منظور انواع منطقیا يبرا. رعایت شود

 .است

 شود: اندازه محلی که مجهز به وان یا دوش حمام است توسط موارد زیر محدود می

 کف تمام شده؛ترین  پایینسطح  •

 ترین کف تمام شده؛ متر باالتر از پایین 3سطح افقی  •

 آب وان یا دوش؛ و متري از خروجی ثابت 4سطح قائم فرضی در فاصله  •

 6دهد تا عمق  که مرز محل قرار گرفتن وان یا دوش را تشکیل می محدوده بین دیوارها، کف و سقف •

 متر سانتی

 شود. زون محسوب نمیپرده حمام یا موانع قابل انعطاف مشابه آن محدود کننده  -1 يادآوری

 ورودي سمتثابت آب در  ی، خروجباشدقابل جدا شدن ، ریپذ انعطاف شیلنگسردوش و  که در صورتی -2یادآوري 

 .شود در نظر گرفته می ریپذ لنگ انعطافیش (تغذیه)

 زون صفر  - 1 - 5 - 10 - 4

 شود: زون صفر توسط موارد زیر محدود می

 ))8-4( شکل تا )6-4(الف) محدوده داخلی وان حمام (شکل 

 ب) براي دوش حمام:

 متر باالتر؛ و سانتی 10 ترین کف تمام شده تا سطح افقی پایینسطح از  •
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توسط  محدود شدهآب و/یا خروجی  ثابت متر از مرکز سردوش سانتی 120سطح قائم فرضی در فاصله  •

 ))13-4(تا  )5-4((شکل  .شود میآب به محیط سمت دیگر دیواره  وارد شدنمانع از که  1دیواره ثابت

 ))14-4(شکل( کند. را محدود میکه در هنگام دوش گرفتن بسته است، زون صفر دوش کابین  هايدر •

 یکزون   - 2 - 5 - 10 - 4

 : ودش یر محدود میتوسط موارد ز یک زون

 الف) براي وان حمام:

 ؛حمام وان زیرسطح  •

متر باالتر از سطح کف زیر وان حمام یا سطح افقی متناظر با  سانتی 225سطح افقی قرارگرفته در فاصله  •

 ؛(در صورت وجود)، هر کدام که بلندتر باشد بلندترین سردوش ثابت یا خروجی آب ثابت

 ؛ و))8-4( شکل تا )6-4((شکل وان حمام سطح قائم فرضی دربرگیرنده  •

 ؛به استثناي زون صفر •

 ب) براي دوش:

 ؛ترین کف تمام شده سطح پایین •

 225سطح افقی متناظر با بلندترین سردوش ثابت یا خروجی آب ثابت یا سطح افقی قرارگرفته در فاصله  •

 ترین کف تمام شده، هرکدام که بلندتر باشد؛ از سطح پایینباالتر متر  انتیس

متر از مرکز سردوش ثابت یا خروجی ثابت آب محدود شده توسط  سانتی 120فاصله  رقائم فرضی د سطح •

 شود؛ دیواره ثابت که مانع از وارد شدن آب به محیط سمت دیگر دیواره می

 ؛ و))14-4((شکل  که در هنگام دوش گرفتن بسته است (در صورت وجود) درهاي کابین دوش •

 به استثناي زون صفر •

 زون دو  - 3 - 5 - 10 - 4

 :ودش یر محدود میزون دو توسط موارد ز

 وان حمام:الف) براي 

 سطح کف تمام شده؛ •

 225یا سطح افقی قرارگرفته در فاصله  سطح افقی متناظر با بلندترین سردوش ثابت با خروجی آب ثابت •

 ز سطح کف تمام شده، هرکدام که بلندتر باشد؛ ومتر باالتر ا سانتی

                                                            
1  Fixed Partition 
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        (شکلمتر از مرز زون یک  سانتی 60در فاصله سطح قائم فرضی در مرز زون یک و سطح قائم فرضی  •

 ))8-4( شکل تا )4-6(

 ))14-4(تا شکل  )9-4(  (شکلون دو وجود ندارد ز،  ب) در مورد دوش

 تجهیزات الکتریکیالزامات نصب   - 4 - 5 - 10 - 4

 : ر باشدیدرجه حفاظت ز يد حداقل دارایبادر محیط حمام نصب شده  یکیترکالزات یتجه

 IPX7: در زون صفر •

 IPX4: یکدر زون  •

 IPX4: دودر زون  •

 یدرجه حفاظت يد حداقل دارایبا )شست و شو(مثال براي ، 1آب ياه نقرارگرفته در معرض فورا یکیترکزات الیتجه

IPX5 وجود داشته باشد، درجه حفاظتی باالتر باید لحاظ شود.تري  که شرایط سخت در صورتی ؛باشد 

ن یه اک يواریاز د ییاه تا دو نصب شده در قسمی ، یکصفر ياه نزو یکیترکزات الیننده تجهکه یتغذ یشک یمسامانه س

        (شکل. شود يتر جاسازم یسانت 6وار در عمق حداقل یا درون دیشده سطح نصب  يا روید یبا گیرد دربرمیرا  ها زون

)4-5(.( 

 یمانده اسم یعامل باقان یمانده با جر یان باقیجر یله حفاظتیوسا چند ی یکد توسط یا حفاظت تمام مدارها باه مدر حما

 : ستین یر الزامیز يمدارها يمانده برا یان باقید جریلکاستفاده از . ن شودیمپر تامآ یلیم 30ثر تا کحدا

ز مصرف یتجه یکاست و فقط  2)یکیترکال يحفاظت توسط جداساز( یار حفاظتیمع يه داراک يمدارالف) 

 . ندکه یرا تغذ يننده انرژک

 . شده باشد هیتغذ PELVا ی  SELVمنابعه توسط ک ییمدارهاب) 

 : شودت ید رعایل بایر الزامات به شرح ذیسا

 . ممنوع است یلکز در زون صفر به طور ید و پریلکنصب  •

 60ا یولت متناوب  25ثر کبا ولتاژ حدا PELVا ی  SELVمنابعه توسط ک نبه شرط آ 1ز در زون ینصب پر •

 . نصب شود یکست خارج از زون صفر و یاب یه میمنبع تغذ. شده باشد مجاز است هیتغذم یولت مستق

منبع . حفاظت شده باشد مجاز است PELVا ی  SELVنابعه توسط مک نبه شرط آ 2ز در زون ینصب پر •

 . نصب شود یکست خارج از زون صفر و یاب یه میتغذ

ه مطابق با دستورالعمل سازنده مناسب استفاده در زون صفر حمام کزات نصب ثابت یاز تجه يردارب هبهر •

م حفاظت شده باشد یولت مستق 30ا یولت متناوب  12ثر کبا ولتاژ حدا PELVا ی  SELVابعاست و توسط من

 . در زون صفر مجاز است
                                                            
1 Water Jets 
2 Protection by Electrical Separation 
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ه مطابق ک) یبرق نک کحوله خش، هیلوازم تهو، پمپ دوش، زات نصب ثابت (مانند چراغیجهاز ت يردارب هبهر •

 . مجاز است یکدر زون  استحمام  یکمناسب استفاده در زون  ،با دستورالعمل سازنده

ط آن عنوان یه شراکز یتراش (به جز پر ریشه یو واحد تغذ یکیترکزات الیر تجهیاز سا يردارب هبهر •

 . زون دو مجاز استاست) در  شده

 

 
 ها مانده پشت زون یوار باقیالف: ضخامت د

  ها مانده پشت زون ضخامت دیوار باقی   - 5 -4 شکل

 

 
  ها: دید از کنار وان ابعاد زون   - 6 -4 شکل
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  ها: دید از باالي وان حمام بدون دیواره ابعاد زون   - 7 -4 شکل

 

 
  ها: دید از باالي وان حمام با دیواره ثابت ابعاد زون   - 8 -4 شکل
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  صفر و یک: دید از کنار دوشهاي  ابعاد زون   - 9 -4 شکل

                           
  هاي صفر و یک: دید از کنار دوش با دیواره ثابت ابعاد زون   - 10 -4 شکل
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  هاي صفر و یک: دید از باالي دوش با خروجی آب ثابت نصب شده در نزدیکی گوشه ابعاد زون   - 11 -4 شکل

 
  نصب شده با فاصله از گوشههاي صفر و یک: دید از باالي دوش با خروجی آب ثابت  ابعاد زون   - 12 -4 شکل
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  هاي صفر و یک: دید از باالي دوش با دیواره ثابت ابعاد زون   - 13 -4 شکل

 

 
  بندي براي کابین دوش با در اي از زون نمونه   - 14 -4 شکل
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 یمیترس ياه هنشان  - 11 - 4

 یکیترکلوازم ال يبرا یمیترس ياه هنشان  -  7 -4 جدول 

 نشانه شرح

 یلکنشانه ، دیلک
 

 انهخ ، یکاهر ، یکلپ ، یکد حسگر تصرفیلک
 

 لوت ید با چراغ پیلک
 

 انهخ ، یکاهر ، یکلپ یکد یلک
 

  یانه از نوع زمانخ ، یکاهر ، یکلپ یکد یلک
 

 انه از نوع بنددارخ ، یکاهر ، یکلپ یکد یلک
 

 )یخنثانه (فاز و خ ، یکاهر ، یکپل د دویلک
 

 دوخانه (دومداره)، اهر ، یکلپ یکد یلک
   

 انهخ ، یکاهر ، یکلپ هد سیلک
 

 انه )خ ، یکدوراه، لپ یکل (ید تبدیلک
 

 خانه   ، یکلپ ی، یکبید صلیلک
 

 چندخانه يدهایلک
 

 دیلکمر با ید
 

  يمه فشارکد
  با المپ يمه فشارکد

 )اي هشیمحدود (پوشش ش یبا دسترس يمه فشارکد
 

  ا دوره یننده زمان کزات محدود یتجه
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 (ادامه) یکیترکلوازم ال يبرا یمیترس ياه هنشان -7-4جدول 

 نشانه شرح

 ید زمانیلک
 

 نترل شبگرد)کددار(یلکله قطع و وصل یوس
 

  زریب

 یخنثاز و ف یکز یپر
 

 نیبا اتصال زم یخنثاز و ف یکز یپر
 

 )ییل سه تاکز(در شیمجموعه چند پر
 

 ن یزمد و اتصال یلکبا  یخنثاز و ف یکز یپر
 

 نیونده) و اتصال زمش لد (قفیلکبا  یخنثاز و ف یکز یپر
 

 وزیاز با فف یکز یپر
 

 یز برق با صفحه حفاظتیپر
 

 راش)ت یشزریننده (مانند پرکز برق و ترانسفورماتور مجزا یمجموعه پر
 

 نیبا اتصال زم یخنثاز و ف هز سیپر
 

  یلکنشانه ، ز مخصوص مخابراتیپر
 : ودش یر مشخص میز ياه هانواع مختلف با استفاده از نشان -يادآوری

TP                       تلفن=M روفونیک=م 

 =اف ام FM=بلندگو                       
TV ون                 یزی=تلوTX سک=تل 
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 براي لوازم الکتریکی (ادامه) ترسیمیهاي  نشانه -7-4جدول 

 نشانه شرح

 یاز نوع صنعت، انهخ ، یکاهر ، یکلپ یکد یل: کمثالی، معمول یاز نوع صنعت یلوازم برق
                     

 یباران یاز نوع صنعت، انهخ ، یکاهر ، یکلپ یکد یل: کمثالی، باران یاز نوع صنعت یلوازم برق
 

 ضد انفجار ینوع صنعتاز ، انهخ ، یکاهر ، یکلپ یکد یل: کمثال، ضدانفجار یاز نوع صنعت یلوازم برق
                

  یه سقفکپن

 يواریش دکهوا
 

 یش سقفکهوا

 

 هکنترل پنکد یلک

 

 یکترانسفورماتور اتومات
 

 ترانسفورماتور ولتاژ

 

  ین برقک کشخ تدس
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 دامنه پوشش  - 1 - 5

شامل چراغ با  یساختمان يها پروژه یسات برقیمورد استفاده در تاس يو اضطرار يعاد ییستم روشناین فصل سیدر ا

 یرونیو ب یدرون يکاربر ي)، براLED(ينور يودهاید و دیم، متال هالیبخار سدهالوژن، فلورسنت، ، يا رشته يمنابع نور

و استاندارد ساخت و  یقرار گرفته و مشخصات فن یمورد بررس...  سبز و ي، فضای، صنعتي، تجاري، اداریمسکونمانند: 

ن یچن ن شده است. همیه و تدویزات تهیلوازم و تجهگونه  نیا يانداز نصب، آزمون و راه ییز دستورالعمل و ضوابط اجراین

و غبار و جنس سطوح  آب ، درجه حفاظت در برابر نفوذیگرفتگ بر حسب نوع حفاظت در برابر برق ییروشنا يها چراغ

 ها ن نوع و تعداد چراغیی، تعییدر محاسبات روشنا یاساس وهیششده و  يبند دارنده چراغ و از نقطه نظر کاربرد طبقه نگه

 شوند.  یه میارا ییک طرح روشنایدر 

  ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 5

 نور  - 1 - 2 - 5

light 
 780تا  380ن یدر محدودة طول موج بو  كچشم انسان قابل در يبرااست که  یسیف الکترومغناطیط ینور، بخش مرئ

 ن پرتو فروسرخ و فرابنفش قرار دارد.ین محدوده بیقرار گرفته است. ا نانومتر

 )Φ(يشار نور  - 2 - 2 - 5

luminous flux 
 .است 1نور خارج شده از یک منبع نور که توسط چشم قابل درك است و واحد آن لومن

  

   يشار نور مفهوم   - 1 -5 شکل

 شود. شار نوري هر منبع روشنایی مانند المپ، توسط سازندگان در کاتالوگ محصول مشخص می -يادآوری

 

 

                                                      
1 Lumen 
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 (I)شدت نور   - 3 - 2 - 5

luminous intensity 
 .است 1شود. واحد آن کاندال زاویه فضایی برابر یک استرادیان منتشر می کی وشار نوري که در یک جهت معین 

 

 شدت نور  مفهوم   - 2 -5 شکل

 (E)ییشدت روشنا  - 4 - 2 - 5

illuminance 
 .. یک لوکس برابر یک لومن بر مترمربع استاست 2ده بر واحد سطح و واحد آن لوکسیمقدار شار نوري رس

  

  ییشدت روشنا مفهوم    - 3 -5 شکل

 )Ēm(ییداشت شدت روشنانگه  - 5 - 2 - 5

maintained illuminance 
 متر شود.کد یسطح نبا يرو رن شده بییتع یین شدت روشنایانگیه از مک يمقدار

 (L) یدرخشندگ  - 6 - 2 - 5

luminance 
شود، به عبارت دیگر   یم جادیبازتابش شدت نوري که از واحد سطح یا از یک منبع نور بر چشم ناظر ا یکیولوژیزیاثر ف

 (cd/m2)درخشندگی بیان کننده چگالی نور در سطح بازتابشی یا منبع نور است. درخشندگی برحسب کاندال بر مترمربع 

 شود. سنجیده می

                                                      
1 Candela 

2 lux 
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 یمفهوم درخشندگ   - 4 -5 شکل

 یرگیخ  - 7 - 2 - 5

glare 
ل در بینایی درخشندگی بیش از حد یک سطح، سبب ایجاد ناراحتی براي چشم و کاهش میزان بینایی یا حتی اختال

 شود.  می

هاي نوري (نورگیر) موجود در فضا ایجاد   ها یا روزنه  ها و منابع نوري یا پنجره خیرگی مستقیم بر اثر تابش نور شدید چراغ

اس باال (براق یا روشن) است. درخشندگی کاس نور در سطوح داراي ضریب انعکشود و خیرگی غیرمستقیم حاصل انع می

 وابسته به موارد زیر است: 

 ها و منابع نوري در میدان دید؛  درخشندگی و اندازه سطح درخشان چراغ •

 ها؛ گیري نامناسب آن جهت •

 میزان درخشندگی محیط اطراف. •

                        

  میمستق ریغ یرگیم و خیقتمس یرگیمفهوم خ   - 5 -5 شکل

 هااز بازتابنده چراغ یآزاردهنده ناش یرگیخ  - 8 - 2 - 5

discomfort glare from electric light 
RUGLرا با  ه آنک است یرگیخب یضر يها داراتمام چراغ

 دهد.یش مینما 1

از  RUGL از چراغ یم ناشیآزاردهنده مستق یرگیب خیفضا بر اساس ضر یکدر  ییطرح روشنا يانتخاب چراغ مناسب برا

ن جداول یجه اینت 28و  25، 22، 19، 16ه اعداد ک است CIE190:2010و  CIE117:1995ن شده در جداول ییروش تع

 را دارد. ین مقدار آزاردهندگین عدد باالتریشتریرا داشته و ب ین آزاردهندگیمترکن عدد یترکوچکه کيطور. بهاست

                                                      
1 Unified Glare Rating 
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 آمده است. )9-5(ول ادر جد RUGLزان یهر فضا م ياربرکاز یبر اساس ن

 شود:یر در نظر گرفته نمیز يهاحالت يبرا RUGL بیضرد توجه داشت یبا

 ؛1وارید ينورپرداز يچراغ برا •

 ؛میرمستقیبه روش غ ينورپرداز يچراغ برا •

 به روش نامتقارن؛ ينورپرداز يچراغ برا •

 م؛یقابل تنظ يابه روش نقطه ينورپرداز يچراغ برا •

 .کوچک یلیا خیبزرگ  یلیسطوح درخشنده خ •

 است. یچراغ الزام RUGLب یتوجه به ضر يادار ياربرک ییروشنا نیتأم در -يادآوری

 نتراستک  - 9 - 2 - 5

contrast 
 شود  یمشاهده م یپ  در  یپ ایه به طور همزمان کد ید دانیمسوژه در  یکچند قسمت از  ایدو  يتفاوت ظاهر یابیارز

 ).رهیو غ یپ  در  ینتراست پکنتراست همزمان، کنتراست رنگ، ک، یینتراست روشناک :عنوان مثال به(

  )ρ( اسکب انعیضر  - 10 - 2 - 5

reflectance factor 
روشن،  يها  سطوح با رنگ .(بر حسب درصد) شود  یده میه به آن تابکاست  يده شده از سطح به نورینسبت نور بازتاب

 هستند. يتر مکاس کب انعیضر يدارا   رهیت يها  اس باالتر و سطوح با رنگکب انعیضر يدارا

  ینواختکی  - 11 - 2 - 5

uniformity  
 و حداکثر به یکنواختی حداقل کلی، یکنواختی به که است کیفی مشخصه یک درخشندگی، یا روشنایی شدت یکنواختی

 .شود  می تقسیم طولی یکنواختی

  )Uo( کلی یکنواختی   - 12 - 2 - 5

overall uniformity  
 در متوسط یدرخشندگا یروشنایی  شدت به یدرخشندگا ی روشنایی شدت حداقل نسبت صورت به کلی یکنواختی

 .شود  می بیان محاسباتی و سطوح مستطیل

محاسبه  Uoنه مقدار یمک .استه سبب آرامش در آن فضا کاست تر  شیب ینواختکیانگر یب Uo تر بزرگاست مقدار  یهیبد

 متر باشد.کد ینبا )9-5(ول ااز مقدار داده شده در جد يارکه یت در ناحیهر نوع فعال يشده برا

                                                      
1 Wall Washing 
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)5- 1(  g1=Emin/Ēm  ای g1=Lmin/𝐿𝐿�m   

 ثر به حداقلکا حدای حداکثر به حداقل یکنواختی  - 13 - 2 - 5

diversity 
 ن نقطه از چشم ناظریدر دورتر ینواختیکاختالف 

ا ی روشنایی حداکثر شدت به یدرخشندگا ی یروشنای شدت حداقل نسبت صورتبه حداکثر به حداقل یکنواختی

 .شود  می بیان محاسباتی و سطوح مستطیل درخشندگی در

 صورت نسبت حداکثر به حداقل گفته شده که نتیجه یکسانی دارد. هدربرخی از استانداردها این نسبت ب -یادآوري
)5- 2(  g2=Emin/Emax   ای g2=Lmin/Lmax 

 طولی یکنواختی  - 14 - 2 - 5

longitudinal uniformity (UL) 
 یک درخشندگی دریا روشنایی  شدت حداکثر بهدرخشندگی یا روشنایی  شدت حداقل نسبت صورت به طولی یکنواختی

 .شود  می بیان ناظر مقابل طولی خط

انگر یب UL تر بزرگاست مقدار  یهیشود، بد  یم يبند  طبقه 7/0و  6/0، 5/0، 4/0تراز در چهار  یطول ینواختکیمقدار 

 .استتر  شیب یطول ینواختکی

 يبهره نور  - 15 - 2 - 5

efficacy 
 ينور ، بهرهشود یمان یب (lm/W)آن را که بر حسب لومن بر وات  یبه توان مصرف يک منبع نوری ينسبت شار نور

، توان ينور ن بهرهیید به هنگام تعیبا ینوران يودهایو د الکتریکی در گاز هیفلورسنت، تخل ينامند. در منابع نور یم

 ، در نظر گرفت. وریا درای ل وجود باالستیالمپ را به دل یو کاهش شار خروج وریباالست، درا

 ستهب هم رنگ نور يدما  - 16 - 2 - 5

correlated color temperature (CCT) 
اه یجسم س یکرنگ نور مرجع در  يمنبع نور با دما یکرنگ نور  يسه و مطابقت دمایبسته از مقا رنگ نور هم يدما

  ))3-5(جدول (شود.  ین مییشده، تع آن باال برده يه دماکاستاندارد 

 شود. یننده تلقک  سکسطوح منع رنگ مشخصه د مستقل ازیبا بسته هم رنگ نور يدما هکاست  يضرورته کن نیا يادآوری
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 نیلوکبرحسب  بسته هم رنگ نور يدما   - 6 -5 شکل

 شاخص نمود رنگ  - 17 - 2 - 5

color rendering index (CRI) 
ک یمرجع نزدک منبع یر نور یک جسم تا چه اندازه به رنگ آن در زی ین است که رنگ واقعین کننده ایین شاخص تعیا

 Riمقدار است.  100ثر مقدار آن برابر کاستفاده شده و حدا CRIا ی Riش شاخص نمود رنگ از شاخص ینما ياست. برا

 ))4-5(جدول (تر است.  یهرچه باالتر باشد نمود رنگ جسم واقع

با منبع نور سه یمقادر منبع نور را  یکد شده توسط یر نور تولیز ،ده شدهیرنگ دانطباق زان ین عدد میقت ایدر حق

عنوان مثال در منبع  هخطا داشته باشد. ب يتواند در موارد ی، ماسترنگ  8ن یانگین عدد میند. چون اک  یان میب جعمر

با رنگ مبنا  يادیرنگ اول قرار ندارند) اختالف ز 8ه در کا قرمز (ید یاجسام به رنگ سف یاست ول 80برابر با  CRI ينور

 خواهند داشت. ینسبت به رنگ واقع تري  کمها جلوه  رنگن یجه اینت داشته در

رنگ  99ن یانگیرنگ، م 8 يه بجاک يطور بهشده  داده IESب نمود رنگ توسط یف ضریدر تعر یرات فنییشنهاد تغیپ

شده  یمعرف TM30-15ه با کشود یمز درنظر گرفته ین 1زان اشباع رنگیمانند عمق و م ییها ده شده و شاخصیسنج

 است.

 یکوپکاستروبوسکر) و اثرات یزدن (فل سوسو  - 18 - 2 - 5

flicker and stroboscopic effects 
کر نام دارد که ممکن است توسط چشم انسان قابل درك نباشد و یا فلیمنبع نور، سوسو زدن  يع شارنوریرات سرییتغ

 مانند سردرد شود. یکیولوژیزیف یا باعث اثرات منفید شده ید يچشم و خطا یباعث خستگ

دنبال  هده شدن جسم را بیکه ثابت د گردان مان شدن فرکانس تابش نور با فرکانس چرخش و حرکت هر جسمز هم

ه در گاز با باالست یتخل يها ر المپیا سایفلورسنت  يها شود. اگر المپ یده میک نامیداشته باشد، اثر استروبوسکوپ

ق یدق يارک يها طیمح و حساس يها انکند، در مک یم منتشرهرتز از خود  100انس حدود کبا فر يه نورک، یسیمغناط

، اجسام در ناظرو  شود یکوپکسبوجاد اثر استروین است باعث اکمم ار رودک هب، استگردان  كزات متحریتجه يه داراک

                                                      
1 Color Saturation 
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 يبرا یکیترونکال يها از باالست شود. فرد يبرا یجاد خطراتین است باعث اکن امر ممیند. ایحالت چرخش را ثابت بب

 شود.  ین اثر استفاده میحذف ا

، براي جلوگیري از اثر یسیباالست مغناطهاي مجهز به  چراغصورت استفاده از فاز در  سیستم سهدر  -يادآوری

 .نار هم نباشدکنام در  فاز هم چراغ با ه دوکباشد  يا ه گونهباید به چراغ یتغذ يدمان فازهایچ، استروبوسکوپیک

  منبع نور  - 19 - 2 - 5

light source 
 ایاستفاده  يبرا ییتشعشع نور مر دیه به منظور تولک گریمنابع نور د ای LEDماژول همراه  به کالهک يدارا یالمپ

 .شود یدرون چراغ ساخته م يریقرارگ

  ریپذ ضیتعو نور منبع   - 20 - 2 - 5

replaceable light source 
 مشابه زاتیتجه ای و تورکانک نال،یترمدارنده المپ،  نگه قیطر از اتصال جهت هک ينور منبع ای کالهک کی يدارا المپ

 انواع همه انندم( باشد ضیچراغ، قابل تعو يدار نگه اتیعمل نیحدر  ای ياستفاده عاد نیحه در ک شده یطراحاي  به گونه

 . )کالهک يدارا يها المپ

در نظر گرفته  ریپذ ضیمنبع نور تعو عنوان به معمولبه طور  IEC 62031 مطابق با استاندارد LED ماژول -يادآوری

 اربر باشد. کتوسط  ضیقابل تعو ریمنابع نور غ ای ضیقابل تعو ریمطابق با الزامات منابع نور غ هکنیمگر ا شود یم

  ضیتعو  قابلرینور غ منبع  - 21 - 2 - 5

non replaceable light source 
 تعویض است: قابل منبع نوري که به یکی از دالیل زیر غیر

 ؛قابل تعویض نیستبدون شکستن یا خراب کردن چراغ،  •

و براي یک بار استفاده طراحی  زیر یک پوشش محکم شده است ،کننده مشابه وسیله پیچ یا وسیله محکم هب •

 شده و قابل باز شدن نیست.

  اربرک توسط ضیتعو  رقابلیغ نور منبع  - 22 - 2 - 5

non-user replaceable light source 
 .است ضیتعو قابل مشابه طیشرا واجد افراد ای خدمات دهنده هیارا یندگینما سازنده، تکشر توسط فقط هک ينور منبع

  دارنده المپ  نگه  - 23 - 2 - 5

lamp holder 
 ند.ک  یرا با آن برقرار م یکیترکداشته و تماس ال   ه المپ را نگهک یبخش
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 9متر از که یفاصله دو پابا ( LED ایهالوژن  يها  المپ يبرا یسوزن هیپا يها  دارنده المپ  استفاده از نگه -1 يادآوری

ه کاتصال به شب يبرا يمنابع نور نیولت ممنوع است. درصورت استفاده از ا 230ه کبه منظور اتصال به شبمتر) یلیم

 مجاز است. GU10 کالهکدارنده المپ/  فقط نگه یولت 230

  دهد.  یم شیدارنده المپ را نما نگهو  المپ کالهکاز انواع  ییها  نمونه )2-5(جدول  -2 يادآوری

 کالهک المپ  - 24 - 2 - 5

lamp cap 
 ند.ک  یرا با آن برقرار م یکیترکشده و تماس ال متصلدارنده المپ   نگه هب یکیانکصورت م هه بک یبخش

 .باشد یابلکو  يدار، فشار  نیپ میخی، ،يا  صورت رزوه هب تواند  یالمپ م کالهک -1 يادآوری

 9متر از که یفاصله دو پابا ( LED ایهالوژن  يها  المپ يبرا یسوزن هیپا يها  دارنده المپ  استفاده از نگه -2 يادآوری

ه کاتصال به شب يبرا يمنابع نور نیصورت استفاده از ا ولت ممنوع است. در 230ه کبه منظور اتصال به شبمتر) یلیم

 مجاز است. GU10 کالهکدارنده المپ/  فقط نگه یولت 230

  چراغ  - 25 - 2 - 5

luminaire 
تمامی  دهد و شامل یا انتقال می ردهک فیلتر ،است که نورهاي منتشر شده توسط یک یا چند المپ را توزیع دستگاهی

مدارهاي شامل در صورت لزوم،  و شود را شامل نمی   ، اما المپاست  ، نصب و حفاظت المپ1داشتن نگهقطعات الزم براي 

 شود. یشامل چراغ م ها به منبع تغذیه اتصال آن کمکی و وسایل

 شود.  یعنوان چراغ در نظر گرفته م به 2ضیرقابل تعویپارچه غ کیچراغ با المپ  کی -يادآوری

  یچراغ معمول  - 26 - 2 - 5

 ordinary luminaire 
ابر بر در ژهیو حفاظت گونه چیاما ه کند، یم نیمارا ت دار برق يها قسمت با یفکه حفاظت در برابر تماس تصاد است یچراغ

 رطوبت را ندارد.  ای یخارج جامدگرد و غبار، اجسام 

  یاستفاده عموم يچراغ برا  - 27 - 2 - 5

general purpose luminaire 
 است.  نشده یطراح ژهیاستفاده و ياست که برا یچراغ

                                                      
1 Supporting 
2 Integral non-Replaceable Lamp 
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 يها چراغ یو بعض يا با نور نقطه يها چراغ ز،یآو يها از: چراغ است ها عبارت چراغ میعموتفاده از اس ییها مثال -يادآوری

ط یاز: استفاده در شرا است عبارت ژهیاستفاده و با يها از چراغ ییها نصب توکار. مثال ایسطح  يثابت شده جهت نصب رو

 استخرها. ای نمایصنعت س ،یسخت، عکاس

  چراغ توکار  - 28 - 2 - 5

recessed luminaire 
 . شود یاز آن درون سطح، نصب م یبخش ای یشده و تمام عنوان توکار مشخص است که توسط سازنده به یچراغ

صورت  هب شده نصب يها چراغ يبرا زین و شود استفاده میبسته  يها که در حفره ییها چراغ يعبارت، برا نیا -يادآوری

 دارد.  اعتبار ،معلق (کاذب) سقف مانند میان سطحی

  میتنظ  چراغ قابل  - 29 - 2 - 5

adjustable luminaire 
 لیوسا ای یتلسکوپ يها بردن، لوله نییباال و پا لیمفصل، وسا کی لهیوس به تواند یآن م یاست که بخش اصل یچراغ

  جا شود. هجاب ایمشابه، جهت داده 

 باشد.  اریس ایممکن است ثابت  م،یقابل تنظ يها چراغ -يادآوری

  چراغ ثابت  - 30 - 2 - 5

fixed luminare 
شده که  نصب یصورت به که لیدل نیا به خواه ،یستن گریبه مکان د یکردن از مکان  جا هقابل جاب یاست که به سادگیچراغ

قابل  یسخت به که یمحل در استفاده يه براک لیدلن یا به ای کرد جا هجاب توان یم ابزار کیفقط چراغ را به کمک 

 باشد.  شده در نظر گرفتهدسترس است، 

 ممکن یکیترکالاتصال  اما ،است شده یطراح هیبه منبع تغذ یمیدااتصال  يثابت برانصب  يها ، چراغمعموال -يادآوری

 مشابه انجام شود.  لهیوس کی ایدوشاخه  کیاست توسط 

  اریچراغ س  - 31 - 2 - 5

portable luminaire 
 گرید مکان به یمکان از تواند یم ،استمتصل  هیکه همچنان به منبع تغذیدر حال ياست که در استفاده عاد یچراغ

 .جا شود هجاب
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، 1کخروس چیپ کیبا  هک ییها چراغ و دوشاخه کیاتصال به  يبرا هیبند تغذ کی يدارا يوارینصب د يها چراغ -يادآوری

عنوان چراغ  دا نمود، بهج شانیها هیدست از پا باها را  که بتوان آن یصورت ، بهشود یخود نصب م هیقالب به پا ایو  رهیگ

 . شود یگرفته م در نظر اریس

  يا و جاده یابانیخ يها چراغ  - 32 - 2 - 5

luminaires for road and street lighting 
ه با یپارچه با پا کی يها  تونل و چراغ یی، روشنایعموم ییر موارد روشنایو سا يا  جاده   ، چراغیابانیها، چراغ خ  ن چراغیا

 شود.  یولت را شامل م 1000با ولتاژ تا و خود  ين، با منابع نوریمتر از سطح زم 5/2حداقل ارتفاع 

 ها نورافکن  - 33 - 2 - 5

floodlights 
 رود.  یار مک  به ینکنورافکاربري  يه براک یچراغ

 يتر شیب ییه روشناک  يطور  است به سوژها یل صحنه ک يتاباندن نور بر رو ،ینکنورافردن به روش ک  روشن -1 يادآوری

 رامون خود داشته باشد.ینسبت به پ

 گر توسط رنگ حاصل شود.ید يا  گونه  ن است بهکرامون آن ممیو پ سوژهن یب یین روشنایتفاوت ب -2 يادآوری

  ا هر دو استفاده شود.یده یا سرپوشیسرباز  يها  طیاستفاده در مح ين است براکن ممکنوراف کی -3 يادآوری

 یدفن يها چراغ  - 34 - 2 - 5

ground recessed luminaires 
 نیر سطح زمیدر زآن  یکیترکه و قطعات الیاتصاالت منبع تغذن است کمم کهن ینصب در زم يمناسب برا يها  چراغ

 .قرار گیرد

 و مصارف مشابه شنا ياستخرها ژهیو يها چراغ  - 35 - 2 - 5

luminaires for swimming – pools and similar applications 
 .نما) آب و شنا ياستخرها(مانند  ا در تماس با آبیثابت مخصوص استفاده در آب و نصب  يها  چراغ

 (نوري) ییروشنا يها سهیر  - 36 - 2 - 5

lighting chains 
 يها  يو هاد ي/موازياز سر یبیکا تری ي، موازيصورت سر هه بک المپ دارنده  مجموعه نگه کیچراغ ساخته شده از 

  .ستا  ، بسته شدهیشده با اتصال داخل  قیعا

                                                      
1 Wing Screw 
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  یلنگیش ينور يها سهیر  - 37 - 2 - 5

rope lights 
شده در دو  يبند  قابل انعطاف، آب ایم کق، محیمه شفاف عایلنگ نیا شیه داخل لوله ک يا  پارچه شدهکی يا  سهیر ییروشنا

 انتها و بدون مفصل باشد.

  گونه  چراغ  - 38 - 2 - 5

semi-luminaire 
ي که به انداز راه لهیوس کی ایمنبع نور و از شده که  یطراح يا گونه به والمپ باالست سرخود است  کیمشابه ه ک یچراغ

 . استفاده کند است، ضیقابل تعو سادگی

 . رود ینم نیاز ب نور، منبع ضیو با هر بار تعو ستین ضیباالست قابل تعو -1 يادآوری

 . دارد ازین نوراتصال به منبع  جادیا يالمپ برا  دارندهنگه -2 يادآوری

 ط سختیاستفاده در شرا يچراغ برا  - 39 - 2 - 5

rough service luminaire 
 اند.  شده یط سخت طراحیاستفاده در شرا يه براکهستند  ییها  چراغ

 :ن استکچراغ مم -1 يادآوری

 ایثابت شود،  یمیداق یرطبه  •

 ایه نصب شود، یا پایسازه  یک يرو یق موقتیبه طر •

 ا دسته باشد.یه یپا یکپارچه با یکصورت  به •

از است، یمورد ن یموقت ییه روشناک یا هنگامی، سخت ياربرکط یاستفاده در شرا يبرا ییها  ن چراغیچن  یک -2 يادآوری

 اند.  شده یا استفاده مشابه، طراحیها   ارگاهکدر حال ساخت،  يبناها يعنوان مثال برا به

 )نمودار شدت نور( پخش نور یمنحن  - 40 - 2 - 5

intensity distribution curve (IDC) 
رود. از  یار مکمختلف به  يایچراغ در زوا یکشده توسط  ردن شدت نور منتشرک مشخص يه براکاست  يا یمنحن

 ییروشنادر جهات مختلف ندارند. در محاسبات  ین شدت نور ثابتیستند، بنابراین يا نقطه يتر منابع نور شیه بک ییآنجا

را با ها   آن یمنحنمختلف  يها المپها و   چراغن خاطر سازندگان یت دارد به همیع نور منبع اهمیدانستن نحوه توز

را    از چراغ یتوان شدت نور ناش  یها م  ین منحنیا کمکبه . نندک یه میاراو  يریگ اندازه مترفوتوویدستگاه گون استفاده از

چراغ به حالت رفتار  یکشده از   ع شدت نور خارجینحوه توزدست آورد.   عمود چراغ، به يمختلف، نسبت به پا يایدر زوا

 شود.  یه میلو لومن اراکیندال بر کبرحسب  ین منحنیا اصوالً دارد. یبستگ آن یکیزات اپتیگر تجهیبا د تورکرفل
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 یقطب مختصات پخش نور در دستگاه یمنحن  - 41 - 2 - 5

polar luminous intensity plot 
ع نور در یپخش نور با صفحات قائم، نحوه توز يل سه بعدکبه دست آمده از برش دادن ش يها ی، منحنیقطب يها اگرامید

گذرنده از  يور عمودها نور را نسبت به مح از چراغ ياریه بسکاز مواقع با توجه به آن یدهند. برخ یآن صفحه را نشان م

است.  یافکنشان دادن پخش نور  ياز صفحات قائم برا یکیدر  یمنحن یکنند، تنها ک یز، متقارن پخش مکمر

ه مشخص ین خط تا چراغ، در هر زاویه فاصله اکرامون چراغ هستند یبسته در پ یل خطوطکبه ش یقطب يها یمنحن

 .ه استیانگر شدت نور در آن زاویمتفاوت، و ب

 
   یاگرام قطبیداز  نمونه یک   - 7 -5 شکل

 یارتکد مختصات شدت نور در دستگاه یمنحن  - 42 - 2 - 5

cartesian intensity distribution plot 
 

آن  یه محور افقکشود  یاستفاده م یارتکاز د یقطب یمنحن يتر به جا شیدقت ب يز باشد، براکمتمر یلیاگر نور چراغ خ

 دهد. یشدت نور را نشان م يه و محور عمودیزاو
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  یارتکد یمنحننمونه از  یک   - 8 -5 شکل

 ع نوریتوز یمخروط یمنحن  - 43 - 2 - 5

illuminance cone diagram 
ه یبر اساس زاوحاصل از چراغ  ییتوان به شدت روشنا  یم یمنحنن یبا استفاده از اه ک اربري مشخصکفضایی است با 

 .افتیدست  آندر فواصل مختلف از تابش آن 

                                                            

 ع نوریتوز یمخروط یمنحننمونه از  یک   - 9 -5 شکل
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  ارکناحیه   - 44 - 2 - 5

activity area 
 ه باید بر اساس الزامات روشنایی طراحی شود.کرد مرتبط کارکیا چند  کاربري مشخص با یکفضایی است با 

  ارکسطح    - 45 - 2 - 5

task area 
 گیرد.  صورت می يداریار دکه در آن کسطحی 

  ناحیه پیرامونی   - 46 - 2 - 5

immediate surrounding 
 گیرد.  ه در ناحیه دید قرار میکار کمتر چسبیده به سطح  5/0 حداقل نوار فرضی به عرض

  زمینه  ناحیه پس   - 47 - 2 - 5

background area 
متر و براي  3. (براي فضاهاي وسیع حداقل فک ترازدر  یافق متر در اطراف ناحیه پیرامونی 3 حداقلنوار فرضی به عرض 

 شود.)  اري تعریف میکفضاهاي محدود از انتهاي ناحیه پیرامونی تا مرز ناحیه 

1 دیبانه یزمه پسیناح ییه فاقد نور روز هستند، روشناک ییدر فضاها
3

 باشد. یرامونیه پیناح ییزان روشنایم سوم) یک( 
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 نهیزم و پس یرامونیار، پکسطح  یاز نواح ییها نمونه   - 10 -5 شکل
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 ارکه یناح ییبا شدت روشنا یرامونیه پیناح ییرابطه شدت روشنا   -  1 -5 جدول 

 يارکه یناح ییشدت روشنا
Ēm 
lx 

  یرامونیه پیناح ییشدت روشنا
Ēm 
lx 

750≥ 500 
500 300 
300 200 
200 150 
 يارکه یمعادل ناح ≥150

  دار برق  قسمت  - 48 - 2 - 5

live part 
شود اما بر اساس  یم یخنث يهادشود و شامل  1دار برق يبردار بهره يط عادیتواند در شرا یچراغ که م قسمت رساناي

 )12. فصل 2شود. (ر.ك ینم PEN يقرارداد شامل هاد

  . یستن یگرفتگ برق ين اصطالح به معنایا -يادآوری

 پایه يبند  قیعا  - 49 - 2 - 5

basic insulation 
 )12. فصل كر.( شود. یاعمال م دار برق يها قسمتبه  یگرفتگ که به منظور حفاظت در برابر خطر برق يبند قیعا

 یلیمکت يبند  قیعا  - 50 - 2 - 5

supplementary insulation 
در صورت بروز  یگرفتگ ن حفاظت در برابر خطر برقیبه منظور تامپایه  يبند قیاست که عالوه بر عا یمستقل يبند قیعا

 )12. فصل كر.( .شده باشد ینیب شیپپایه  يبند قینقص در عا

 (دوبل) مضاعف يبند  قیعا  - 51 - 2 - 5

double insulation 
 )12. فصل كر.( .باشد یلیو تکمپایه  يبند قیاست که متشکل از عا يبند قیعا

 ت شدهیتقو يبند  قیعا  - 52 - 2 - 5

reinforced insulation 
مضاعف را در برابر  يبند قیهمان درجه حفاظت عااعمال شده و  دار برق يها قسمتواحد که به  يبند قیستم عایک سی

 )12. فصل كر.( کند. یجاد میا یگرفتگ خطر برق

                                                      
1 Energized 

 رجوع کنید2
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 باالست  - 53 - 2 - 5

ballast 
ان المپ به مقدار مورد یردن جرکمحدود  يرد و اصوالً برایگ  یا چند المپ قرار می کیه و ین منبع تغذیه بک يا  لهیوس

ب قدرت باشد و یانس، اصالح ضرکا فریل ولتاژ و/یتبد يبرا يا  لهیوس يدارا ن استکشده است. باالست مم یاز طراحین

 ند.کن یماالمپ را ت يانداز  راه يط الزم برایه شراکار رود کبه  يانداز  له راهیوس کیب با یکا در تری ییا به تنهای

 صورت مغناطیسی و یا الکترونیکی باشد. باالست ممکن است به -یادآوري

 انداز  راه  - 54 - 2 - 5

starter 
ب با امپدانس یالکترودها شده و در ترک يشدن ضرور گرم شیفلورسنت، سبب پ يها در المپ معموالاست که  يا لهیوس

 .شود یبه دو سر المپ م یدر ولتاژ اعمال سرجسبب  و دهد یمش یافزاولتاژ اعمالی به المپ را به سرعت باالست،  يسر

 )توریگنیازن ( جرقه  - 55 - 2 - 5

ignitor 
 يا هیتخل يها المپ يانداز راه يجاد پالس ولتاژ برایگر، به منظور ایزات دیا همراه با تجهی ییاست که به تنها يا لهیوس

 .ندک ین نمیرا تأمالکترودها  گرمایش شیپ اماشود،    استفاده می

 وریدرا  - 56 - 2 - 5

driver 
 انی(جر (.d.c)را به   آن ورده کم کولتاژ را  یکیترونکمدار ال یکه با استفاده از ک LED هیتغذ ياست برا يا لهیوس

 .ندک یم نیتام ادیز اریرا با دقت بس یکیترکال انیعبور جر زانیسطح ولتاژ و م نی. همچنندک یم لی) تبدمیمستق

 المپ دارنده نگهو  المپ کالهکاز انواع  ییها  نمونه  -  2 -5 جدول 

 لکش ينام اختصار نوع المپ

 یسونالمپ رزوه اد کالهک

E14 

 

E27 
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 المپ (ادامه) دارنده نگههایی از انواع کالهک المپ و   نمونه -2-5جدول 

 شکل ينام اختصار نوع المپ

 E40 یسونالمپ رزوه اد کالهک

 

 B22 یونتبا یا یخیالمپ م کالهک

 

 هالوژن يها المپ يالمپ برا کالهک

G4 

 

G6.35 

 

GU4 

 

GU5.3 

 

GX9.5 

 

G9 

 

GU10 
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 المپ (ادامه) دارنده نگههایی از انواع کالهک المپ و   نمونه -2-5جدول 

 شکل ينام اختصار نوع المپ

 R7S هالوژن يها المپ يالمپ برا کالهک

 

فلورسنت  يها  المپ يدارنده المپ برا  نگه
 دار  ینفشرده از نوع پ

G23 

 

GX23 

 

Gx24 

 

G24d 

 

G24q 

 

2G7 

 

2G11 

 



 
 

03/11/1400 
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 استانداردها  - 3 - 5

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن  مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این فصل از نشریه به آن

که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،   شود. در صورتی ی از این نشریه محسوب مییمقررات، جز

ها  نظر این فصل نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن  ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن مورد اصالحیه

 نظر است.   ها مورد هاي بعدي آن ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 نیدترید برابر جدیروند با یبه کار م یساختمان يکارها یسات برقیکه در تاسزات وابسته یو تجه ییروشنا يها چراغ

ون یسیمانند کم یشناخته شده و معتبر جهان ياز استانداردها یکیا یران یاستاندارد ا یسازمان مل يه استانداردهایاصالح

 رد.ی، ساخته و مورد آزمون قرار گیر طراحیا به شرح زی) IEC( یکنکتروتکال یالملل نیب

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل ياستانداردها  - 1 - 3 - 5

 .هاي روشنایی گذاري حباب المپ ، سامانه شناسه3083شماره استاندارد ملی ایران به  •

 يا رشته يها : المپ1قسمت  -یمنیالزامات ا -يا رشته يها المپ، 2910-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .مشابه یعموم ییو روشنا یخانگ مصارف يتنگستن برا

 .)ILCOSالمپ ( يدگذارک یالملل  نیستم بی، س16276استاندارد ملی ایران به شماره  •

و  يریپذ  ضینترل تعوک يها  ها و شاخص  ها، نگهدارنده  المپ کالهک ،8253-1استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .ها  آن یمنیا

 .يردکعمل يها یژگیو - فشار باال وهیبخار ج يها المپ، 2702ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .اندازها و راه يا فلورسنت لوله يها نگهدارنده المپ، 2610ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .يعملکرد يها یژگیو فلورسنت دو کالهک يها المپ، 687ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .هاي عملکردي ویژگی -کالهک  کهاي فلورسنت ت ، المپ5211استاندارد ملی ایران به شماره  •

: الزامات 1قسمت  – LED يها ها و چراغ المپ یفکین رتبه یی، تع14878-1استاندارد ملی ایران به شماره   •

 .ها و آزمون یعموم

: 2قسمت  – LED يها ها و چراغ المپ یفکین رتبه یی، تع14878-2-1 استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .E27و  GU5.3 ،GU10 ،E14 کالهکبا  LED يها : المپ1بخش  –ژه یالزامات و

: 2قسمت  – LED يها ها و چراغ المپ یفکین رتبه یی، تع14878-2-2شماره استاندارد ملی ایران به   •

  G13.و  G5 کالهکبا  يا لوله LED يها : المپ2بخش  –ژه یالزامات و

: 2قسمت  – LED يها ها و چراغ المپ یفکین رتبه یی، تع14878-2-3استاندارد ملی ایران به شماره   •

 .یابانیخ LED يها : چراغ3بخش  –ژه یالزامات و
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  :2قسمت  – LED يها ها و چراغ المپ یفکین رتبه یی، تع14878-2-4استاندارد ملی ایران به شماره  •

  .LEDن ک: نوراف4بخش  –ژه یالزامات و

 .يمقررات عملکرد - یفلورسنت دو کالهک يها ، باالست المپ700-2ران به شماره یا یاستاندارد مل •

  .یمنیو ا یقسمت اول: الزامات عموم –نترل المپ کلوازم ، 7644-1استاندارد ملی ایران به شماره  •

لوازم  يژه برایو: الزامات 13-2قسمت  –نترل المپ کلوازم ، 7644-2-13استاندارد ملی ایران به شماره  •

  LED. يها مدول يبرا ).d.c(ا ی ).a.c(ه یبا تغذ یکیترونکنترل الک

 .فلورسنت يها ه روشن المپیتخل ياندازها ، راه1560ران به شماره یا یمل استاندارد •

 .)IPها (کد  له محفظهیوس شده به نی، درجات حفاظت تام2868ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .ها و آزمون ی: الزامات عموم 1قسمت  -ها  چراغ ،5920-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

نصب ثابت  يها چراغ :1بخش - ژهیمقررات و: 2قسمت - ها چراغ ،5920-2-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

  .یاستفاده عموم يبرا

 .ارکتو يها  ژه چراغیمقررات و: 2-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-2استاندارد ملی ایران به شماره  •

 أي.  و جاده یابانیخ يها  چراغ: 3-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-3استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .یمصارف عموم يبرا اریس يها : چراغ4-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-4استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .ها : نورافکن5-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-5استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .ومیوارکآ يها : چراغ11-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-11استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .یدفن يها : چراغ13-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-13استاندارد ملی ایران به شماره  •

و مصارف  شنا ياستخرها ژهیو يها : چراغ18-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-18استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .مشابه

 .ییروشنا يها سهی: ر20-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-20استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .یشلنگ ينور يها سهیر: 21-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-21استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .ياضطرار ییروشنا يها : چراغ22-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-22استاندارد ملی ایران به شماره   •

 یکینیکل يواحدها يبرا ییها : چراغ25-2 قسمت - ها چراغ، 5920-2-25استاندارد ملی ایران به شماره  •

 .ها و درمانگاه یمارستانیب

 .ياضطرار ينورپرداز ،13463ران به شماره یا یاستاندارد مل •

: 1قسمت  - یمنیو عالئم ا یمنیا يها رنگ - ينگاشتار ينمادها ،9956-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .یمنیا يو نشانه گذار یمنیعالئم ا یاصول طراح

عالئم  -یمنیو عالئم ا یمنیا يها رنگ يا نگاره ينمادها ،INSO-ISO-7010ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 ثبت شده. یمنیا
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  کیالکتروتکن یالملل نیون بیسیکم ياستانداردها  - 2 - 3 - 5

 ها چراغ  - 1 - 2 - 3 - 5

• IEC 60598-1, Luminaires - Part 1: General requirements and tests. 
• IEC 60598-2-1, Luminaires - Part 2-1: Particular requirements - Fixed general purpose luminaires. 
• IEC 60598-2-2, Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires. 
• IEC 60598-2-3, Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting. 
• IEC 60598-2-4, Luminaires - Part 2-4: Particular requirements - Portable general purpose luminaires. 
• IEC 60598-2-5, Luminaires - Part 2-5: Particular requirements – Floodlights. 
• IEC 60598-2-11, Luminaires - Part 2-11: Particular requirements - Aquarium luminaires. 
• IEC 60598-2-13, Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires. 
• IEC 60598-2-17, Luminaires - Part 2-17: Particular requirements - Luminaires for stage lighting, 

television and film studios (outdoor and indoor).  
• IEC 60598-2-18, Luminaires - Part 2-18: Particular requirements - Luminaires for swimming pools and 

similar applications. 
• IEC 60598-2-20, Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains. 
• IEC 60598-2-21, Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights. 
• IEC 60598-2-22, Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting.  
• IEC 60598-2-25, Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 25: Luminaires for use in 

clinical areas of hospitals and health care buildings. 
• IEC 60601-2-41, Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirementsfor the basic safety 

and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis. 

 ها  چراغ یزات جانبیها و تجه المپ  - 2 - 2 - 3 - 5

• IEC 60061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control ofinterchangeability and 
safety. Part 1: Lamp caps. 

• IEC 60061-1, Amendment 40 Lamp caps and holders together with gauges for the control of 
interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps.  

• IEC 60064, Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance 
requirements. 

• IEC 60081, Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications. 
• IEC 60155, Glow-starters for fluorescent lamps. 
• IEC 60188, High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications. 
• IEC 60192, Low-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications. 
• IEC 60357, Tungsten halogen lamps (non vehicle) - Performance specifications. 
• IEC 60400, Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders. 
• IEC 60432-1, Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic 

and similar general lighting purposes. 
• IEC 60432-2, Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic 

and similar general lighting purposes. 
• IEC 60662, High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications. 
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• IEC 60901, Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications. 
• IEC 60921, Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements. 
• IEC 60923, Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) - 

Performance requirements. 
• IEC 60927, Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters)- Performance 

requirements. 
• IEC 60968, Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements. 
• IEC 60969, Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services - Performance 

requirements. 
• IEC 61048, Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp 

circuits - General and safety requirements. 
• IEC 61167, Metal halide lamps - Performance specification. 
• IEC 61195, Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications. 
• IEC 61199, Lamp controlgear - Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow 

starters). 
• IEC 61231, International lamp coding system (ILCOS). 
• IEC CISPR TR 30-1, Test method on electromagnetic emissions - Part 1: Electronic control gear for 

single- and double-capped fluorescent lamps. 
• IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 
• IEC 60617, Graphical symbols for diagrams. 

 .B.Sياستانداردها  - 3 - 3 - 5

• BS EN 12464-1, Light and lighting. Lighting of work places. Indoor work places. 
• BS EN 12464-2, Light and lighting. Lighting of work places. Outdoor work places. 
• BS 5489-1:2020 Design of road lighting. Lighting of roads and public amenity areas. 
• BS 5266-1, Emergency lighting. Code of practice for the emergency lighting of premises. 

 استاندارد ساخت و آزمون  - 4 - 3 - 5

فصل  نیدر ا ن شدهایبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان ییستم روشنایسمورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

شده  آزموده ،ساخته يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیاز نشر

 یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیمااز آز ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیو موفق به در

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا

و  رانیا یاستاندارد مل ز،یتجه ای لهی، وسقطعه کی يبرا ازیمورد ن يها کل آزمون ای یکه در خصوص بخش  صورتی در

 یالمللنیب يمطابق استانداردها آزمونهر دو موجود نباشند، انجام  ،يمسکن و شهرسازراه،  قاتیمرکز تحق نامه وهیش

  است. يآزمون ضرور یگواهو اخذ  1تیمعتبر و صاحب صالح شگاهیآزما کیدر  ISOو  IEC رینظ

                                                      
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي) تعیین صالحیت آزمایشگاه توسط یکی از مراجع ذیصالح ملی (شامل سازمان ملی استاندارد ایران یا مرکز  1
 شود. می 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwicovLx4IfyAhUDBGMBHYXKDpEQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FProductDetail%3Fpid%3D000000000030374699&usg=AOvVaw2C2H6xSyyMJ6UwKh4rG1Tq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwicovLx4IfyAhUDBGMBHYXKDpEQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fshop.bsigroup.com%2FProductDetail%3Fpid%3D000000000030374699&usg=AOvVaw2C2H6xSyyMJ6UwKh4rG1Tq
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 يمنابع نور  - 4 - 5

 

   یعموم ياربرکبا  يمنابع نور يبند دسته   - 11 -5 شکل

  یالمپ التهاب  - 1 - 4 - 5

 شوند.  یم يبند میو هالوژن تقس يا رشته یلکبه دو دسته  یالتهاب يها المپ

  اي  المپ رشته  - 1 - 1 - 4 - 5

درخشد.   از جنس تنگستن است، با عبور جریان الکتریکی گرم و ملتهب شده و می یک فیالمان که معموال   در این المپ

مادون قرمز است. این ي   شده از المپ در ناحیه منتشرترین مقدار تابش   التهابی بسیار پایین است زیرا بیش   المپ   بازده

 .))5-5التهابی بسیار پایین است. (جدول (   کند. عمر المپ  ها نور سفید مایل به قرمز تولید می  المپ

 

 اي  المپ رشته   - 12 -5 شکل
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  المپ هالوژن  - 2 - 1 - 4 - 5

ب سبب کین تریو ا ردیگ  یمد قرار یاز گاز هالوژنه مثل  یبکیه رشته تنگستن آن در مجاورت ترکاست  یالمپ التهاب

را  يتر شیب یجاد درخشندگیب هالوژنه اکین تریشود. همچن  یم یالمپ التهاب یکبه نسبت  يدو تا چهار برابر طول عمر

 يدکیا تای یموضع يها  يا نورپردازی يتورکژوپر ییروشنا يها برا  ن المپیند. غالباً اک  یجاد میوه اکباش يها  ياربرک يبرا

 شود.  یاستفاده م

  

GU10 GU5.3 
 مکولتاژ  GU5.3 کالهکه و کولتاژ شب يبرا GU10 کالهکبا هالوژن المپ    - 13 -5 شکل

 ه در گازیتخل يها المپ  - 2 - 4 - 5

 مکدر گاز با فشار  هیتخل – یالمپ فلورسنت خط  - 1 - 2 - 4 - 5

زه و امواج یونیموجود در داخل المپ را    وهیان گاز، جیگذرنده از م یکیان الکتریاست که جر یصورت ن المپ بهیکار انحوه 

   المپ يانداز  راه يشود. برا  یل میتبد ینس به نور مرئافلورس ي  ن امواج با عبور از مادهیکه ا کند  ید میبنفش تولفرا

ابد و باعث ی  یان کاهش میجا که مقاومت گاز داخل المپ فلورسنت با عبور جر  . از آنشود  یمانداز استفاده  فلورسنت، از راه

را در  یکیاز گاز را محدود و قوس الکتر يان عبوریاز دارد تا جریست نک باالیشود، المپ فلورسنت به   یان میش جریافزا

 . ندکالمپ برقرار 

 ر خواهد کرد. ییتغ   يانداز به کاتدها و تعداد راه یط، ولتاژ اعمالیمح ير دمایها تحت تأث  ن المپیعمر ا

𝑥𝑥(  هشتم xها بر حسب  آن ي هلول ها بر اساس قطر المپن یا
8

عنوان مثال المپ فلورسنت  هشود. ب یم يبند طبقهنچ یا ) 

T8 8  المپ هقطر لول یعنی
8

5المپ  قطر لوله  یعنیT5متر است و المپ فلورسنت  یلیم 26ا حدود ینچ یا  
8

 16نچ برابر یا  

 متر است.  یلیم
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  یفلورسنت خط يها المپ   - 14 -5 شکل

 المپ فلورسنت فشرده  - 2 - 2 - 4 - 5

 یکوه شده و پس از یر جیدوسر المپ با اعمال ولتاژ باعث تبخ ياتدهاکه کاست  یکیترکه الیتخلن المپ شامل لوله یا

شود. جهت روشن  یم یالمپ مرئ یف فرابنفش پس از برخورد با پوشش داخلیآزاد شده در ط ي، انرژیکیترکه الیتخل

ن یب يا محفظهن نوع المپ در یانداز ا زات راهیتجهاز دارد. یدارنده المپ ن و نگه يانداز راه لیبه وسا منبع نورن یماندن، ا

فلورسنت  يها  ن المپیگر ایر را ندارند. انواع دیا تعمیض یت تعویقابل له منبع نور قرار گرفته و معمواله و لویکالهک تغذ

 کالهککه توسط سازندگان در داخل   از دارد ین یانداز مخصوص شدن به راه  روشن يبران است یپ ه از نوع دوکفشرده 

استفاده کرد تا  یکید حتماً از باالست الکترونیندارد با یانداز داخل ن که راهیپ چهار يها  رد. در مورد المپیگ  یمالمپ قرار 

 انداز وجود نداشته باشد.  به راه يازین

 د.رکانداز استفاده  به همراه راه یسیتوان از باالست مغناط یم TCLا ی Lن موسوم به یپ از انواع چهار یبرخدر  -يادآوری

  

 فلورسنت فشرده يها المپ   - 15 -5 شکل

  دیالمپ متال هال  - 3 - 2 - 4 - 5

در انداز)،  (به جاي راه یک الکترود کمکی، از آن يانداز  راه يبراه ک است با فشار باالگاز در  یکیترکال   هیتخل    المپ ینوع

کم الکترودها به    فاصلهشود.   یگر متصل میبه الکترود د یمیتوسط س و شدهاستفاده  یاصل ياز الکترودها یکی یکینزد

اتفاق  ییبه طور جز یکیترکاله یو عمل تخل ندک یم کمکاتد المپ کش یش گرمایو پها   ن آنیشدن گاز موجود ب  زهیونی
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المپ  یدر تمام یاصل ي  هیشود و با گذشت زمان عمل تخل  یزه میونی 1هیتخلشدن المپ، گاز داخل حباب   افتد. با گرم  یم

ن دو یان بیجر ي، بعد از برقراردارد وجود یالکترود فرعر یدر مس يادیار زیجا که مقاومت بس  از آنرد. یگ  یصورت م

در رده و کم عمل یس کیانداز مانند  راه ،با توجه به امپدانس مدار افتد و  یه اتفاق نمیتخل ،ریمسن یا، در یالکترود اصل

 ندارد.وجود  يف انرژتالا هجینت

ز اضافه یوم نیدور تالیا یوم یندیدور ایم، یدور سدیهالوژن مانند  يها  نمک يوه، مقدارید عالوه بر جیمتال هال يها  درالمپ

ف رنگ و یب هم طین ترتیکند. به ا  یم منتشررا  یشود و طول موج مخصوص  یر میدور تبخیکار المپ،  ي. در دماشود  یم

شود در  یم CRIشاخص نمود رنگ  يهالوژنه سبب بهبودفلزات  يها کگر نمید ياز سوشود.   یبهتر م ينور ي  هم بهره

است که    سبب شده نیلوک 5600تا  3000رنگ  يدما ي  گسترهرسد.  یهم م Ra=95ن خانواده تا حدود  یاز انواع ا یبرخ

به مقدار  وهیبخار ج يها  رنگ المپ يدما ي  گسترهه ک یدر حالداشته باشد  کاربرد يد در موارد متعددیهال  متال يها  المپ

 .ثابت است بایتقرن یلوک 2000در حدود هاي بخار سدیم   المپ رنگ يو دما محدود بودهلوین ک 4200تا 3400

عمل  يریگ  ولتاژ، باعث شکل يها  جاد پالسیکه با ا شود  یماستفاده  زن جرقه، از المپ يانداز  راه يها برا  ن المپیدر ا

 شود.   یم ه در گاز موجود در المپیتخل

 :دکبترر یل زیاز دال یکین است بنا به کد ممیهال  متال يها  المپ

 ررکروشن و خاموش شدن م •

 اد المپیلرزش ز •

 انداز  راه هانامناسب بودن مدار •

 .امالً بسته نصب شودک يها  د در چراغیها حتماً با  ن المپیاست ا يته ضرورکن نیدقت به ا

  ر رنگ ییتغ  - 1 - 3 - 2 - 4 - 5

رنگ  به سمت يدیه رنگ المپ از سفک يا گونه است به 2رنگ ریید تغیمتال هال يها در المپ یاحتمالالت کاز مش یکی

  .باالست استرد بد کعملا ی هکشباز افت ولتاژ در  یدوسر المپ ناش يارکر ولتاژ ییل آن تغیدلند. ک یم  لیا سبز می یآب

شوند هنگام  یه مساخت یکیترکان الیدو جر يه برایتخل د با دو نوع حبابیمتال هال يها ه المپک ییاز آنجا -يادآوری

  .خوان باشند گر همیدیکان باالست و المپ با یه جرکد رکدقت د یانتخاب با

 فش نتابش فراب  - 2 - 3 - 2 - 4 - 5

ی در کتریکهاي متال هالید داراي پرتوهاي فرابنفش است و عمل تخلیه ال بخشی از طیف خروجی المپه ک ییاز آنجا

عالوه بر  .نترل خروج تابش فرابنفش به مقدار جزییک جهت است پوششی یرونی، حباب بگیرد باب تخلیه صورت میح

                                                      
1 Arc Tube 
2 Shifting Color 
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ي زاندا تسریع در دوره راه يبراتأمین چرخه دمایی و  یکتریکتخلیه ال حبابی از کانیکحفاظت مفه یوظحباب بیرونی آن 

 را برعهده دارد.  پایداريدوره و 

 است: ير ضروریات زکرو توجه به ن نیاز ا

 نباشد.  یستگکالمپ دچار ش یرونینترل شود حباب بک ،يا دوره یا بازرسیهنگام نصب  -الف

از  1ده شدن حبابیسبب بر یچشیپ يرویدارنده المپ دقت شود ن المپ در نگه يا جاگذاریهنگام بستن  -ب

اد روشن رین حالت اگر چه المپ بدون اینشود. در ا کالهکو  2ا جدا شدن المپ از سمنتیالمپ  کالهک

 شود. یشود اما سبب انتشار پرتو فرابنفش م یم

باب وجود نداشته باشد چون در ح يبر رو ییمو كچ تریه هکنترل شود کالمپ حتماً  يش از جاگذاریپ -پ

شود اما المپ هنوز پرتو فرابنفش را  یالمپ م یباب خارجحسته شدن کا شیالمپ سبب خورد  يباال يدما

 ند.ک یمنتشر م

استفاده ها  ن المپیاز اتوان  یم یتر از سه متر به شرط مکوات در ارتفاع  150تر از  مک يها توان يبرا -ت

 باشد.  وجود داشتها حباب المپ ی يبند بسته يبر رولتر فرابنفش یا نوشته فینماد ه کرد ک

 

 
 
 

 

 دیمتال هال يها از المپ ییها نمونه   - 16 -5 شکل

 
 

                                                      
1 Ring off 
2 Cement 
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 پرفشار وفشار  م کمیالمپ بخار سد  - 4 - 2 - 4 - 5

ک ی، از یاز اتالف حرارت يریجلوگ ياست. برا یو دو الکترود اصل یک لوله داخلی يم با فشار کم دارایبخار سدالمپ 

پرتو فرو سرخ    بازتابنده   آن را با ماده یکنند و سطح داخل  یمجاد یاشود که داخل آن خالء   یز استفاده مین یحباب خارج

 پوشانند.  یوم) میندید ای(مانند اکس

ار یم، بسیشود. چون فشار بخار سد  یشدن المپ گرم م  ها قبل از روشن  المانیکند و ف  یانداز استفاده م ک راهیاز    مپن الیا

شود. مدت   یگاز آرگون به آن افزوده م یار کمیون، گاز نئون و مقدار بسیزاسیونیم و شروع یکردن سد  گرم يکم است، برا

نام دارد، ولتاژ دو سر المپ، توان  يانداز ن زمان که زمان راهیاست و در طول اقه یدق 15تا  7شدن المپ   زمان روشن

 کند.  یر مییان المپ تغیو جر یکی، توان الکترينور

م در یها، سد  تیاز وضع یرا در برخیزباشد  موثرها  طلوب آنمرد کن است بر عملکممها   ن المپیا يریت قرارگیوضع

 کند.  یکار نم یدرست بهو المپ  شدهجمع  یمکان نادرست

 

  
 فشار  مکم یسدالمپ بخار  فشار پرم  یسدالمپ بخار 

 فشار کمو  سدیم پرفشار هاي بخار المپ   - 17 -5 شکل
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ن یزننده و همچنف زرد یفام بودن ط کفشار با توجه به ت مکم یبخار سد يها ها، المپ ساخت المپ يآور فنشرفت در یبا پ

ی کاستفاده از محفظه سرامی لدلیبه  هاي بخار سدیم پرفشار المپدر شده است.  روبرو يتر مکقبال ستبا اطول بلند آن 

طیف رنگ  بهبوده ضمن ک استشده تر  کوچک فشار مکبه نوع  نسبتآن ابعاد  ارگیري ملغمه سدیم جیوهک هبو  کوچک

 .ندک یباتر میتر و ز کوچکابعاد چراغ را  ،المپسازي  کوچکاز سوي دیگر  شود. میز ین ينور سبب افزایش شار نور

که  یرونیباز حباب  ينور ت شاریاهش زمان تثبکو  يانداز راه يدماش یافزاع در یو تسر یحرارت اتتلف اهشک يبرا

با فسفر  ، ن خانواده المپیاز ا یدر انواعغشا درونی حباب بیرونی شود.   یاست، استفاده مجاد شده یاداخل آن خالء 

(رنگ  افتهیم پرفشار با رنگ نور بهبود ین گروه به المپ سدیا .ها شود ن المپیدر ا Raتا سبب ارتقاء  شود یداده مپوشش 

اهش کاد و مقاومت در برابر یباال، طول عمر ز ينور ها شار ن المپیات بارز ایگر خصوصیاز د است.موسوم ) یید طالیسف

معابر، تونل و در  له،کمه آلود، غبار آلود، انبارها، اس يفضاها يبرا ين منبع نوریتر و مناسب رد استکعملولتاژ در هنگام 

وجود ندارد و الکترودها قبل از روشن شدن گرم  یالمپ الکترود کمکدر این  وارها و نماها است.ید يها ينورپرداز

 يو براولت  2000در حدود  پالس ولتاژ باال کی، وات150تر از  مکهاي  تا توان يها شروع کار المپ يشود. برا  ینم

 د.شو  یالکترودها اعمال م يه رویثان یلیبه مدت چند مولت  4500پالس ولتاژ تا ، وات150از تر  شیب  توانبا  يها المپ

 ياز دارد و برایان نیجر   محدود کننده   لهیک وسیبه  روشن شدن و روشن ماندن يبرا HIDموسوم به  يا هیتخل يها المپ

 یکید در نزدیشه بایاز است که همینهم  جرقه زن کیشدن به   روشن ين برایچن  د. همنک  یاستفاده من کار از باالست یا

 رد.یالمپ قرار گ

ن ید به پالگوش یمه یوه به بازار مصرف ارایبخارج يها با المپ ینیگزیبه منظور جاه کم یبخار سد يها المپ از يا دسته

. شود ین میگزیجا پالگین المپ بخار سدیمآن،  يا اجزایر مدار ییاز به تغیه بدون نک شده  یطراح ينحو هموسوم است. ب

ن یاستفاده از اابد. ی یش میافزادرصد  45تا  35حدود  ينور شار و همان باالست، در مدار يرییتغچ ین عمل بدون هیبا ا

 استنصب شده از قبل  يها چراغ يه داراک يموارد ين روش فقط براید ممنوع است و از ایجد يها پروژهدر ها  المپ

  رد. کاستفاده براي رسیدن به شارنوري بیشتر  يشنهادیار پکراه کیعنوان  بهتوان  یم

 

  در گاز پرفشار یکیترکه الیتخل يها  المپ   - 18 -5 شکل
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 (LED)کننده نور  منتشر يها ودید  - 5 - 2 - 4 - 5

 LEDهر  .دننک یم منتشراز خود نور  یکیترکان الیبا عبور جره کودها است یاز د ینوع خاص ،کننده نور منتشر يودهاید

م یاس مستقیبا ی، وقتیرسانا و مقدار ناخالص مهیو بسته به ماده ن  رسانا ساخته شده مهیاز ماده ن كار نازیه بسیال یکاز 

 .ندک یم منتشربا طول موج مشخص  ینور رنگ یکشود، 

 يرا برا یافک يشود و انرژ یب مکیت بازتریباند ظرف يها رسانا با حفره مهیت نیباند هدا يها ترونکم، الیاس مستقیدر با

و  دهوند جدا شیتواند از پ یها م ن فوتونیاز ا ي، تعدادكه نازیل وجود الیند. به دلک یا میمه فام کمولد نور ت يها فوتون

 يرا به انرژ یکیترکال يم است، انرژیاس مستقیبا  LED یه وقتکتوان گفت  یند. پس مکد یتول یرنگ ینوران یخروج یک

 ند.ک یل میتبد ينور

ن یوجود دارد. تفاوت ا 2COBا ی 1SMDدر دو نوع  شود، معموال یاستفاده م ها چراغدر  ییروشنا يکه برا LEDمنابع نور 

 رد است.ب يبر رو LEDپ یدو در نحوه مونتاژ چ

گر مونتاژ یکدیصورت متمرکز در کنار  هها ب پیچ COBو در نوع برد  يصورت مجزا رو هب یننورا يها پیچ SMDدر نوع  

 شود. یم

 ) )5-5(جدول ( دارد. ير منابع نوریسه با سایدر مقا يتر شیب يبهره نورو  تر  بیشطول عمر  LED يمنابع نور

 

 

 
 

 ننده نورکمنتشر  يها ودید   - 19 -5 شکل

                                                      
1 Surface Mounted Device 
2 Chip on Board 
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  شده است. ی) معرف3-5در جدول ( ين منابع نوریتر از متداول یبرخ یبیتقررنگ  يدما

 يمنابع نور نیتر از متداول یبرخ یبیتقر رنگ يدما  -  3 -5 جدول 

 )Kرنگ نور ( يدما نوع منبع نور فیرد
 3200تا 2700 / المپ هالوژن یالمپ التهاب 1
 3000تا 2800 بندیا ترایهالوفسفات  یا پوشش داخلبد گرم یفلورسنت سف 2
 4500تا  4000 بندیا ترایهالوفسفات  یا پوشش داخلب )ی(صدفد سرد یفلورسنت سف 3
 5600تا  5200 ا پوشش داخلی هالوفسفات یا ترایبندفلورسنت نور سفید (نور روز) ب 4
 1800 م فشارکم یبخار سد 5
 2500تا  2000 م پر فشاریبخار سد 6
 4200تا  3400 وه پوشش داد شدهیبخار ج 7
 5600تا  3000 د یمتال هال 8
 8000تا  LED( 2500ننده نور (کمنتشر  يودهاید 9

 

 شده است. ی) معرف4-5در جدول ( ين منابع نوریتر از متداول یبرخ Raشاخص نمود رنگ 

 يمنابع نور نیتر از متداول یرنگ برخ شاخص نمود  -  4 -5 جدول 

 CRI -شاخص نمود رنگ  نوع منبع نور فیرد
 99 المپ التهابی / المپ هالوژن 1
 60بیش از  فلورسنت هالوفسفات 2
 80بیش از  فلورسنت ترایبند 3
 80بیش از  فلورسنت فشرده 4
 15 بخار سدیم کم فشار 5
 25 بخار سدیم پرفشار (سفید) 6
 50تا  40 بخار جیوه 7
 90تا  80 متال هالید 8
 90باالي  )LEDدیودهاي منتشر کننده نور ( 9

 

 شده است. ی) معرف5-5در جدول ( ين منابع نوریتر از متداول یبرخ یبیطول عمر تقرو  يبهره نور

 يمنابع نور نیتر از متداول یبرخ یطول عمر نامو  يبهره نور  -  5 -5 جدول 

 )lm/W( يبهره نور طول عمر (ساعت) نوع منبع نور فیرد
 15تا  5 2000تا  1000 يا رشتهالمپ  1
 30تا  20 4000تا  2000 المپ هالوژن 2
 100تا  40 20000تا  7500 فلورسنت 3
 90تا  45 20000تا  5000 فلورسنت فشرده 4
 200تا  110 24000تا  12000 فشار مکم یبخار سد 5
 140تا  40 22000تا  10000 م پرفشاریبخار سد 6
 140تا  70 20000تا  5000 دیمتال هال 7
 تر  بیشو  120تا  80 50000 حدود )LEDننده نور (کمنتشر  يودهاید 8

 

 است.  یدزنیلکو تعداد  يانداززات راهیتجه، وابسته به یصورت تجرب هاعداد طول عمر ب -1 يادآوری
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 داشته باشد.  يتر مک و آن طول عمریاست دران کمماست و  LEDپ یساعت مربوط به چ 50000طول عمر  -2 يادواری

 يانداز راهنترل و ک لیوسا  - 5 - 5

 يبرا انداز راه ،یکیترونکالشامل باالست  لیوسان یدارند. ا يانداز راه يبرا یزات جانبیاز به تجهین يثر منابع نورکا

با سطح ولتاژ  يمنابع نور يو ترانسفورماتورها برا LED يمنابع نور يور برایدرا، HID يها المپ يزن برا  جرقه، فلورسنت

 هستند. مکهالوژن با ولتاژ  يها  مانند المپ ار متفاوتک

 باالست   - 1 - 5 - 5

پرفشار و  الکتریکی در گاز   هیفلورسنت و تخل يها شامل المپ الکتریکی در گاز   هی) تخليها  (المپ يمنابع نور یتمام

وجود  یکیترونکلا ای یسیصورت مغناط هتواند ب یاز به باالست دارند. باالست مین يانداز راه يفشار (بجز موارد خاص) برا  مک

 ر است:یبه شرح ز ها باالستفه ین وظیتر یداشته باشد. اصل

 ؛ه روشن شدن المپین ولتاژ اولیتام •

 ؛روشن ماندن المپ يبرا میداار کن ولتاژ یتام •

 .المپ يان ورودیننده جرکمحدود  نترل وک •

 باالست عبارت است از: ین مشخصات فنیتر مهماز  یبرخ

 ؛يژزان مصرف انریم •

 ؛د باالستیطول عمر مف •

 ؛المپ ير در شار نوریتاث •

 ؛يرینترل پذکزان یم •

 .هیان تغذیجر یکیزان اغتشاشات هارمونیدر م ياثرگذار •

  سرخود رویدراالمپ   - 2 - 5 - 5

و  استدار منبع نور یرد پاکو عمل يانداز  راه ياز برایمورد ن یلیمکت يو منبع نور و اجزا کالهکه شامل ک يا  لهیوس

 رد.کاز هم جدا  میدا یرا بدون خراب  آن يتوان اجزا  ینم

ان عمر یو پس از پا یستاز چراغ ن یسرخود است و قسمت رویدرااز المپ  ،قطعه کی، ر به همراه المپویدرا -1 يادآوری

 شود.  یبه دور انداخته م ،قطعه

 ات قابل توجه:کن -2 یادآوري

از  A، معادل گروه يحداقل رده انرژ هنگام انتخاب نوع باالست، در الزم است ياهش مصرف انرژک يبرا •

 باشد. 7341ران به شماره یا یاستاندارد مل
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د یتول یکقدرت، هارمون یکترونکنگ و الیچیسوئ يهال استفاده از مداریدل  هب وریا درای یکیترونکال يها باالست •

 يبا عنوان سازگار 7260-3-2ران به شماره یا یاستاندارد مل از 6بند  د طبقیبا ها  آن THDر یند. لذا مقادک یم

 3-7تر به بند  شیاطالعات ب ي(برا. % باشد15تر از  مکه یان تغذیجر THDه مقدار ک يبطور ،یسیطترومغناکال

 اد شده مراجعه شود.)ی) استاندارد ییزات روشنای(تجه Cالس کزات یتجه يحدود برا

ار کد در مدار چراغ در حالت یانداز نبا روشن شده و راه 1انداز د بدون راهیبا يفلورسنت اضطرار يها چراغ •

 قرار داشته باشد. ياضطرار

ند. ک یرا فراهم م LED يمنابع نور يانداز راه يان الزم برایولتاژ و جر ،).d.c(ه به کشب ).a.c(ل برق یز با تبدین تجهیا

ورها یشود. درا یم يبند می) تقسیان خروجیاساس ولتاژ و جران ثابت و ولتاژ ثابت (بر یجر هبه دو دست ورها معموالیدرا

ند. لذا ک ید میتول یکقدرت، هارمون یکترونکنگ و الیچیسوئ مدارهال استفاده از یبه دل یکیترونکال يها باالستمانند 

 .مطابقت داشته باشد 7260-3-2 ران به شماره یا ید طبق استاندارد ملیبا ها  آن THDر یمقاد

 ترانسفورماتور  - 3 - 5 - 5

 ند.ک یمختلف را فراهم م يمنابع نور هیتغذ يالزم برا يه، انرژکر سطح ولتاژ شبییز با تغین تجهیا

 ییزات روشنایتجه ياهنده براکمبدل   - 4 - 5 - 5

ه المپ یتغذ يه شده و برایتعب یالتهاب يها  گر المپیا دیهالوژن  ا چند المپی کیه و ین منبع تغذیه بک يواحد

ا چند ی کین است شامل کن واحد ممیانس باال در نظر گرفته شده است. اکخود و عموماً در فر یها) با ولتاژ اسم (المپ

 دارا باشد. ییویب قدرت و مقابله با تداخل امواج رادیاصالح ضر ،2ینندگکسو  مک يرا برا یلیقطعه مجزا بوده و وسا

 ها چراغ  - 6 - 5

 يها  به قسمت ین شده افراد در برابر دسترسیماتگرفتگی، درجه حفاظت  ها بر حسب نوع حفاظت در برابر خطر برق چراغ

، اجسام سخت، نفوذ آبآور   انیمحفظه در برابر اثرات زداخل ل یو حفاظت وسا ی، نفوذ اجسام جامد خارجكخطرنا

 شود: بندي می هایی طبقه ها به رده  و شرایط کاربرد آن نصب از لحاظ مقاومت در برابر حرارترطوبت و جنس 

 یگرفتگ بر حسب حفاظت در برابر برق يبند طبقه  - 1 - 6 - 5

 شود: بندي می گرفتگی به سه گروه به شرح زیر طبقه ها با توجه به نوع حفاظت در برابر برق چراغ

شود،   یه نمکیه تیپا يبند  قیعا يفقط رو یگرفتگ  حفاظت در برابر برق يه در آن براکاست  یچراغ - Iگروه  •

در دسترس  يرسانا يها  جهت اتصال قسمت یلیه وساکصورت  نیاست بد یاضاف یمنیا يها  اطیه شامل احتکبل

                                                      
1 Glow Starter 
2 Dimming 
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صورت در در دسترس نتواند  يرسانا يها  ه قسمتک  يسات، به نحویثابت در تاس یشک  میدر س یحفاظت يبه هاد

 شود. دار برق ،هیپا يبند  قیعادر  نقص

ابل کدرون  یحفاظت يهاد کی يد دارایبا، منعطفا بند یابل کهمراه    هبه منظور استفاده ب Iالس ک يها  چراغ -  1   يادآوری

 باشد. ا بند قابل انعطاف ی

 ت شده داشته باشد.یتقو يبند  قیا عایمضاعف  يبند  قیبا عا ییها  ن است قسمتکمم Iالس ک يها  چراغ -2 یادآوري 

ن ییپا یلیرد ولتاژ خکدر عمل یگرفتگ  حفاظت در برابر برق يبرا ین است قطعاتکمم Iالس ک يها  چراغ -3 یادآوري 

 ) داشته باشد.PELV(ین حفاظتییپا یلیا ولتاژ خی) SELVمن(یا

 یمتکه یپا يبند قیبه عا  صرفاً یگرفتگ حفاظت در برابر خطر برقشود که  یرا شامل م ییها چراغ -IIگروه  •

شده  ینیب شیشده در آن پ  تیا تقویمضاعف  يبند قیز همچون عاین يگرید یاضاف یمنیا داتیتمهنباشد، بلکه 

 ط محل نصب، منظور نشده است.یبا شرا ین حفاظتیاتصال زم ینیب شی، پيبند ن نوع طبقهیباشد. در ا

 ر باشد:یاز انواع ز یکیتواند   چنین چراغی می -1 يادآوری

 فلزي، به جز هاي  قسمت تمامبوده و  پارچهیک و محکم اساساً عایقی مواد از محفظه یک شامل چراغی که -الف

ا یشده   تقویت بندي  عایق یک در پرچ و پیچ شناسایی، هاي  پالك جمله از، گیردبرمی در را کوچک هاي  قسمت

 .است "یقیبا محفظه عا IIالس کچراغ " ها  چراغ نیااست.  ق شدهیعا دار برق يها  از قسمتمشابه آن 

 تمام در شده  تیا تقویمضاعف  بندي  عایقحداقل  پارچه بایک اساساً فلزي محفظه یک داراي که چراغی -ب

 .است "يبا محفظه فلز IIالس کچراغ "چراغ    نیباشد، ا نقاطش

 ل شده باشد.یک(الف) و (ب) تشموارد ب یکه از ترک یچراغ -پ

 باشد.ت شده یا تقوی یلیمکت يبند  قیمجموعه عا یا تمامی ین است قسمتک، ممIIالس کچراغ  کیمحفظه   -2 يادآوری

 قسمتبه شده باشد، اما  ینیب شیپ EMC لیدال به ای يانداز سهولت راه يبرا يردکعمل نیزماتصال اگر  -3یادآوري 

 .شود یدر نظر گرفته م IIکالس  عنوان به همچنان چراغ نباشد، متصل دسترس قابل يفلز

رد کدر عمل یگرفتگ  برقها حفاظت در برابر  باشند که در آن یقطعات ياست دارا ، ممکنIIکالس  يها چراغ -4 يادآوری

SELV ا یPELV ،شود یم نیمات. 

ن یتام PELVا ی SELV ستمیس توسط یگرفتگ  برقحفاظت در برابر شود که  یرا شامل م ییها چراغ -IIIگروه  •

 د.یآ یبه وجود نم PELVا ی SELVباالتر از  يو در آن ولتاژها شود  یم

ن چراغ ی، ایدات اتصال زمین حفاظتیار با تمهکترانسفورماتور ولتاژ خیلی پایین تو يعنوان مثال: در مورد چراغ دارا به

جداره  کرد، حتی اگر فضاي المپ با ییقرارگ IIIالس کد در یهاي آن نبا  دام از قسمتک  قرار گیرد و هیچ Iالس کباید در 

 از ترانسفورماتور جدا شده باشد.

 مطابقت داشته باشد.، IIالس کاز به نماد یبدون ن ،IIالس ک يها  مربوط به چراغ الزامات تمامد با ی، باها  گونه  چراغ
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  IPد ک بر حسب درجه حفاظت يبند طبقه  - 2 - 6 - 5

به ، نفوذ اشیا، ذرات جامد خارجی و آب دار برقهاي   با قسمت تماس برابردر  چراغدرجه حفاظتی تامین شده توسط 

          یا استاندارد  5920-1مطابق با مشخصات درج شده در استاندارد ملی ایران به شماره  IPبا استفاده از کد درون آن 

IEC 60598-1 ذکر شده است.7-5) و (6-5در جداول (شود که خالصه آن   تعیین می ( 

را نشان  یو نفوذ اجسام جامد خارج كخطرنا يها  به قسمت یبرابر دسترسکه درجه حفاظت در  اول يمشخصه عدد

 آمده است.) 7-5(جدول  ر آن دریو تفسدهد  یم

  )7-5(جدول  ر آن دریو تفسدهد  یرا نشان م آور نفوذ آب انیبرابر اثرات زکه درجه حفاظت در  دوم يمشخصه عدد

 است. آمده

ت یآن رعا یاهش عمر نامکاز  يریمختلف و جلوگ يها طیدر مح ییستم روشنایح سیرد صحکن عملیبه منظور تضم

 است: ير ضروریموارد ز

تواند به میزانی   یاست، نفوذ گرد و غبار به درون آن مشده  یطراحآلود   ط غباریار در شراک يه براک یچراغ •

 باشد. IP5X در کار مطلوب آن خلل ایجاد نکند باید حداقل داراي درجه حفاظتباشد که 

 يبرا توان  یمن حالت یدر ا شده استاز هم جدا اي   به گونه یکیو اپت یکیترکها بخش الچراغ یبرخ در -يادآوری

 رد.کف یتعر يا  جداگانه IPهر بخش

 IPX4 باید داراي درجه حفاظت حداقلخیابانی و مانند آن)   شود (چراغ  یآزاد نصب م يه در فضاک ییها  چراغ  •

 باشد.

 باشد. IPX5 حداقلدرجه حفاظت  يد دارایآزاد با يفضا يها نکنوراف •

ر نشده کها ذ آن يالزامات حفاظت برا که  موارديدر  یه (حتکد ساخته شو يد به نحویبا یمارستانیب يها چراغ •

 ن باشد.کها در حداقل مم گرد و غبار در آنشدن  باشد)، نفوذ و انباشته

هموار داشته تا احتمال جمع شدن ذرات غبار و  ید سطوح خارجیبا یمورد استفاده در بخش جراح يها چراغ •

 ن برسد.کبه حداقل مم کوچکر اجسام یسا

ل شده ی، مناطق استریجراح يها در اتاق یعموم ییه به منظور روشناک یمارستانیب يها چراغدرجه حفاظت  •

 باشد. IP54حداقل د ید بارو یار مکبه  یدرمان آب يها ها و اتاق مانند داروخانه

سردخانه مورد استفاده قرار  يها در اتاق یعموم ییظور روشناه به منک یمارستانیب يها چراغدرجه حفاظت  •

 باشد. IP55لد حداقیرد بایگ یم

ن ییه تعین نشریا 4فصل  4-5-10-4مطابق با بند  /دوشحمام طیمحنصب شده در  يها چراغدرجه حفاظت  •

 شود.  یم

 يها  پسولکردن انواع کو پر يساز  رهیخذ يلوها، انبارهایسها،   نیپمپ بنزمانند انفجار  مستعد يها  طیدر مح •

 است. یهم الزام  ATEXدستورالعملتوجه به  IPت یرعا گاز و... عالوه بر
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 : 2868 یمل استاندارد از 3-14بند  بر اساس (چراغ) زان ورود آب به محفظهیرش میپذ  - 3 - 6 - 5

 د:ین آب نبایوارد محفظه شده است، ا یاگر آب یلکبطور 

 صدمه بزند؛ یمنیا به ایرده کجاد یل اختالل ایح وسایار صحکه در کباشد  يا  به اندازه •

 ؛شود یفواصل خزش يان رویجاد خزش جریه بتواند منجر به اکرد یگقرار  ییدر جا یقیقسمت عا يرو •

 اند برسد؛ نشده یطراح سیخار در حالت ک يه براک ییها چیپ  میا سیدار   برق يها  به قسمت •

 (درصورت وجود). ابل شودکا وارد یابل جمع شده ک یکیدر نزد •

جاد ین است اکه ممک یر شود، شبنمیتواند تقط یه در محفظه وجود دارد مک یمقدار رطوبت يریارگکن بیح -يادآوری

 با نفوذ آب اشتباه شود.د یشود نبا

 .IEC 60598-1و  5920-1شماره ران به یا یمل ن رقم مشخصه برابر استانداردیله اولیوس ن شده بهییحفاظت تع درجه  -  6 -5 جدول 

 ين مشخصه عددیاول
 حفاظت درجه

 له محفظه دستگاهیوس جاد شده بهیات نوع حفاظت اییجز شرح مختصر

 ژهیبدون حفاظت و حفاظت نشده 0

به قطر  یجامد خارجحفاظت شده در برابر اجسام  1
 متر میلی 50 ش ازیب

گونه حفاظت  چیعنوان مثال: دست (اما بدون ه از بدن به یسطح بزرگ
 متر  یلیم 50ش از یبا قطر بجامد ا یآزاد) اش یدر برابر دسترس

2 
به قطر   یجامد خارجحفاظت شده در برابر اجسام 

 متر میلی 5/12  ش ازیب
 جامدا یاش .متر میلی 80تر از  شینه ب یله مشابه با طولیا وسیانگشت 

 متر میلی 5/12ز ش ایبا قطر ب

به قطر   یجامد خارجحفاظت شده در برابر اجسام  3
 متر   میلی 5/2 ش ازیب

 جامدا ی. اشمتر میلی 5/2ش از یا ضخامت بیره، با قطر یم و غیابزار، س
 متر میلی 5/2ش از یبا قطر ب

به قطر   یجامد خارجحفاظت شده در برابر اجسام  4
 متر میلی 0/1 ش ازیب

با قطر  جامد ایاش .متر میلی 0/1ش از یبا ضخامت ب يا نوارهایم یس
 متر میلی 0/1ش از یب

 حفاظت در برابر گرد و غبار 5
نشده است، اما ورود گرد و  يریامل جلوگکاز نفوذ گرد و غبار بطور 

زات را به مخاطره یبخش تجه تیکارکرد رضا چه چنان ییغبار جز
 اندازد، بالمانع است.ین

 یست.ن مجازنفوذ گرد و غبار  رقابل نفوذ در برابر گرد و غباریغ 6
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 IEC 60598-1و  5920-1ران به شماره یا یمل ن رقم مشخصه برابر استانداردیله دومیوس ن شده بهییحفاظت تعدرجه   -  7 -5 جدول 

ن یدوم
 مشخصه عددي

 حفاظتدرجه 
 له محفظه دستگاهیوس جاد شده بهیات نوع حفاظت اییجز شرح مختصر

 ژهیبدون حفاظت و حفاظت نشده  0
 آور داشته باشد. انید اثرات زیقطرات) نبا يزش عمودیزش آب (ریر قطرات آب يزش عمودیحفاظت شده در برابر ر 1

2 
آب قطرات  يعمودزش یحفاظت شده در برابر ر

 ج شده باشدک 15° هیزاو محفظه تاه ک یهنگام
که محفظه  یآور داشته باشد، هنگام انید اثرات زیقطرات آب نبا يزش عمودیر

 ده باشد.یخود چرخ يت عادینسبت به وضع 15°ه تا یدر هر زاو

 آب ترشححفاظت شده در برابر  3
 دیت قائم داشته باشد، نباینسبت به وضع 60°ه یکه زاو يا گونه زش افشان بهیر

 جاد کند.یآور ا انیاثرات ز
 جاد کند.یآور ا انید اثر زیمحفظه، نبا يجهات رو یآب ترشح شده در تمام آب دنیپاشحفاظت شده در برابر  4

 حفاظت شده در برابر فوران آب 5
د اثرات یمحفظه نبا يجهات رو یله نازل در تمامیوس ده شده بهیآب پاش

 جاد کند.یآور ا انیز

 د آبیفوران شدحفاظت شده در برابر  6
د در محفظه به مقدار ینبا ا آب پرفشار خارج شده از نازلین آب یزش سنگیر

 آور نفوذ کند. انیز

 موقت در آب يور حفاظت شده در برابر اثرات غوطه 7
ر آب تحت یکه محفظه در زیسر شود، وقتیاد مید به مقدار زینفوذ آب نبا

 ور شده است. ن، غوطهیط فشار و زمان معیشرا

 در آب میدا يور حفاظت شده در برابر اثرات غوطه 8

ط مشخص شده توسط یر آب در شرایدر ز میدا يور غوطه يزات برایتجه
 .ستاسازنده مناسب 

شده است،  يبند زات کامالً آبیاست که تجه ین معنیا  ن بهیا معموال -يادآوری
باشد که آب  ین معنیا  تواند به یمزات خاص یاز انواع تجه یبرخ ياگر چه برا

 ند.کجاد نیرا ا يآور انیچ اثر زیه هک یتواند وارد شود اما فقط در صورت یم
9  

)oC80( 
 آب در دما و فشار باال يها  حفاظت شده در برابر فوران

د اثر یده شده به محفظه در همه جهات، نبایباال پاش يآب پرفشار با دما
 ند.کجاد یا يانباریز

9 
 )oC 15( 

 ند.کجاد یا يانبارید اثر زیده شده به محفظه در همه جهات، نبایآب پرفشار پاش آب سرد در فشار باال يها  حفاظت شده در برابر فوران

 

 یو گزارش انجام آزمون بر اساس استاندارد مل ید با گواهیدر خصوص درجه حفاظت با يهرگونه اظهارنظر -يادآوری

 همراه باشد. ين و شهرسازکقات راه، مسیز تحقکا مریو/شگاه معتبر یاز آزما 5920-1شماره به ران یا

 چراغسطح نصب بر حسب جنس  يبند طبقه  - 4 - 6 - 5

 /درونينصب رو يا فقط برایقابل اشتعال  سطوح معموال /درونيم روینصب مستق يصورت مناسب برا د بهیها با  چراغ

  ):12-5(جدولشوند يبند  ر طبقهیز شرحرقابل اشتعال به یسطوح غ

 قابل اشتعال. سطوح معموال يم روینصب مستق يمناسب براار کرو يها  چراغ •

 قابل اشتعال. سطوح معموال يم روینصب مستق ينامناسب براار کرو يها  چراغ •

سطح  یق حرارتیعا یکه ک یقابل اشتعال هنگام /داخل سطوح معموالينصب رو يار مناسب براکتو يها  چراغ •

 چراغ را بپوشاند.
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 یق حرارتیعا یکه ک یقابل اشتعال هنگام /داخل سطوح معموالينصب رو يار نامناسب براکتو يها  چراغ •

 سطح چراغ را بپوشاند.

 ط کاربردیبر حسب شرا يبند طبقه  - 5 - 6 - 5

شده باشند و ساخته  یطراح 1ط سختیاستفاده در شرا يا برای یط معمولیکار در شرا ين که برایاساس ا ها بر چراغ

 شوند: یم يبند طبقه

 ست.یمشخصه ن هبه نشان يازیها ن ن نوع چراغی. در مورد ایو معمول يط عادیکار در شرا يها برا چراغ •

 مراجعه شود. )13-5(ها به جدول  ن نوع چراغیا همشخص هنشان ي. براسختط یکار در شرا يها برا چراغ •

  ییروشنا یطراح  - 7 - 5

  یطراح يارهایمع  - 1 - 7 - 5

یفی را نیز کمی و کباید عالوه بر تامین روشنایی محیطی مورد نیاز سایر نیازهاي مناسب  محورانسانروشنایی  طرح کی

 ند.کتامین 

 :شود  الزامات نورپردازي بر اساس سه نیاز اساسی انسان تعیین می

وري   احساس راحتی و تندرستی دارند به روش غیرمستقیم سطح بهره اربرانکه ک: در محلی 2آرامش دیداري )1

 افزایش خواهد یافت.

توانند به فعالیت خود   ار میکحتی در شرایط سخت و زمان طوالنی  برانارکارایی دیداري: در این شرایط ک )2

 ادامه دهند.

 ).مخاطرات ینیبشیو پ آور  دلهرههاي   اهش سایهک( مین آرامش روانیاافی بودن نور محیط به منظور تک: یمنیا )3

 طیروشنایی مح  - 2 - 7 - 5

سوساز شار مکل یوسا م شود.یتنظ یننده اضافک نترلکا یو/ 3سازسومک لیبا استفاده از وساتواند یم ییستم روشنایس یک

ها چراغ ردکارکنسبت به  یرد اضافکعمل يتواند دارایم نندهکنترلکل یوسادهد. یش میا افزایاهش کرا  از چراغ یخروج

 باشد. ییروشنا یطراح یکدر نور روز  ییروشنا براساسا ی مختلف ییروشنا يوهایسنارجاد یارنگ،  يرات دماییمانند تغ

دن به شدت یننده رسکنیتواند تضمیم ینترلکستم ین سیم باشد. ایاربر قابل تنظک يازهایتواند بر اساس نیزان نور میم

 )روز است. نور ییروشنا درنظر نگرفتنو یسنارن یان حالت یبدتر(باشد. ) 9-5(ول ادر جد ه شدهیتوص ییروشنا

                                                      
1 Rough Service Luminaire 

 بصري 2
3 Dimming 
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 د.دار را ینترلکو/مدار یرنگ بر اساس نوع درا ير دماییت تغیقابل ياز منابع نور یبرخ -يادآوری

 ر است:یط به شرح زیمح ییننده روشناکن ییتع یاصل يپارامترها

 نور روز •

 ییع روشنایتوز •

 ییروشناشدت  •

 یرگیخ •

 تابش نور (چراغ) جهت •

 ستهب  رنگ نور هم يدما •

 نمود رنگشاخص  •

 )رکیفل( زدن سوسو •

 ارکدر سطوح  ینواختیکت یرعا •

 .)6/0 تا 2/0 فکو  8/0 تا 5/0 واری، د9/0 تا 7/0 (سقف ییب بازتابش روشنایضرا •

 برخوردار است. ياژهیت ویف از اهمکوار و یسقف، د يهاتوجه به بازتابش -يادآوری

 ییروشناع یتوز  - 3 - 7 - 5

 .موثر استدن یت دیبر قابل وند ک  ینترل مکچشم را  يسطح سازگار ،دیدان دیدر م ییع روشنایتوز

 دهد: بهبودر را ید موارد زیخوب با ییع روشنایتوز کی

 دیوضوح د )1

 نتراستکزان یم )2

 چشم يردهاکعمل ییاراک )3

 ییروشناشدت   - 4 - 7 - 5

د یبا ییروشناشدت زان یدر م یرات ناگهانییگذارد، از تغ  یر میتاث یینایبر ب ید به راحتیدان دیدر م ییروشناشدت ع یتوز

 اجتناب شود.

ضمن  من و راحتیاه فرد به سرعت، کدارد  يادیر زیتاث یرامونیه پیو ناح يارکه یع آن در ناحیو توز ییروشناشدت 

از لحاظ  طرح نیو همچن انجام دادهخود را  يداریدف یاز فضا برسد و وظا یدرست كبه در یط تندرستیت شرایرعا

 ر باشد.یپذهید توجیبا ياقتصاد

 ییشدت روشنا يهاپله  - 1 - 4 - 7 - 5

 :ت شودیر رعایبه شرح ز EN12665مطابق با استاندارد  lx حسببر  ییشدت روشنا يهاپلهشود یتوصیه م
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5 ،5/7 ،10 ،15 ،20 ،30 ،50 ،75 ،100 ،150 ،200 ،300 ،500 ،750 ،1000 ،1500 ،2000 ،3000 ،5000 ،7500  ،

 سکلو 10000

  يارکه یدر ناح ییروشناشدت   - 2 - 4 - 7 - 5

ار کهر  يمتوسط برا ییروشناشدت  .ل باشدیا مای يااستوانه ،ي، عمودین است افقکار ممکدر سطح  ییروشناشدت 

 باشد.) 9-5(ول اجدر یتر از مقاد مکد یط نصب نبایبدون در نظر گرفتن سن و شرا

 ابد:یش ید افزایبا 1-4-7-5ربند یز هیتوصمطابق  ریز طیشرابا توجه به از یمورد ن ییروشناشدت 

 .مهم باشد يدارید ارک •

 .ت باشدکدر حال حر اربرکا ی سوژه •

 جبران دارند. يبرا يادینه زیه هزک ییخطاها •

 برخوردار است. يادیت زیباال از اهم يور  دقت و بهره •

 .زان نرمال است)یتر از م  نییم است (پاکاربر ک یینایب •

 م است.کنتراست کا یهستند و  کوچک یلیاد و خیات زیجزئ •

 است. یار طوالنکمدت زمان انجام  •

 ابد:یاهش کتواند   یر میط زیاز در شرایمورد نمتوسط  ییروشناشدت 

 .ارتن در انبار و ...)ک(مثل: شمارش  برخوردار نباشد يادیت زیار از اهمکدقت  •

 نتراست باال باشد.کا ی تر بزرگر معمول یاندازه غ کیاز  سوژه) یی(خوانا اتییجز •

 ا تنها در موارد خاص انجام شود.یوتاه ک یلیزمان خ يبرا يارک •

 ابد.یاهش ک) متناظر آن Uo( یلک ینواختیکد عدد یمتوسط نبا ییاهش شدت روشناکبا  -يادآوری

 یرامونیپ هیناح ییروشنا شدت  - 3 - 4 - 7 - 5

دان یدر م ییروشناشدت ع یزد تویو با بوده يارکه یناح ییروشناشدت د وابسته به یبا یرامونیپ هیناح ییروشناشدت 

 باشد. د متعادلید

 شود. يبصر یتواند منجر به استرس و ناراحت  یم يارکه یاطراف ناح ییروشناشدت مقدار اد در یز يها  ر فاصلهییتغ

  ییروشنا يمجاز هکشب  - 4 - 4 - 7 - 5

ها   آن ییه شدت روشناک یشود تا نقاط  یدر نظر گرفته م ییروشنا يمجاز هکشب کیآن  یرامونیه پیو ناح يارکه یناح در

 مشخص شوند. يه مجازکن شبیا يها  انکدر مد شده است ییمحاسبه و تا
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 ینواختکی  - 5 - 4 - 7 - 5

 باشد. 10/0 نهیو در پس زم 40/0 تر از مکد ینبا یرامونیه پیناح ینواختکینواخت روشن شود. کیصورت  د بهیار باکه یناح

 باشد. Uo ≤ 1/0وار ید يو برا Uo ≤ 1/0سقف  ين، برایهمچن

 یرگیخ  - 6 - 4 - 7 - 5

 مهم است.افراد  يبرا يداریاز اختالالت د یناشو حوادث  یاز اشتباهات، خستگ يریجلوگ يبرا یرگیردن خکمحدود 

د در نظر یبااس نور کاز انع يریجلوگ يبرا يا  ژهیتوجه و ،است یباالتر از سطح افق "دیجهت د"ه ک یامگهن -يادآوری

 گرفته شود.

 :نمود يریا از آن جلوگیاهش داد کرا  یرگیتوان خ  یر میز يها  با روش

 ؛براساس محیط کاري محور قائم يدر راستاها   چراغ ییو جانما مات مناسبیتنظ )1

 ؛سطوح مات)استفاده از عنوان مثال:  پرداخت شده (به سطوحاز  استفاده اهشکا یز یپره )2

 ؛از چراغ روشن یتابش يردن پرتوهاکمحدود  )3

 ؛ش سطح تابش چراغیافزا )4

 .وزر)یفی(د ها  نندهکاستفاده از پخش )5

 نور مزاحم  - 7 - 4 - 7 - 5

را  یطیست محیو ز یکیولوژیزیالت فکمش ينور یآلودگ ،ردکنترل کمزاحم را  يد نورهایبا ينور یاهش آلودگکبه جهت 
 :توجه داشتد یه باکنیضمن ا داشته باشد. یتواند در پ  یم

عنوان  جوار به  هم يها به داخل ساختمان يگونه نور  چیه هکباشد  يا  گونه  به م چراغیو تنظ يریگ  نشانه •

 ند؛کن جادیا ا نور معارضی يمزاحمت نور

 ؛شود يریجلوگآسمان در شب  یبرافروختگ ازتا باشد به سمت آسمان شب نداشته  1يفراتاخت نور •

 2(بسته) نترل شدهکپخش نور  یمنحن يه داراکانتخاب شوند  یاز نوع یرونیب يا فضایمحوطه  يها  چراغ •

 باشند. 

افراد در تردد، خواه  يرا برا یرگیه خنگو  چیه هکباشد  يا  گونه  هد بیبا ،یحفاظت يها  نیدورب يها  م چراغیتنظ •

 اورد.یوجود ن  اده و خواه سواره، بهیپ

 ينورپرداز يها روش  - 5 - 7 - 5

 :شوند  یم يبند ر طبقهیبه چهار دسته ز يب استقرار منابع نوریاز نظر ترت ينورپرداز يها روش

                                                      
1 Light Trespassing 
2 Cut-off 
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  یموضع ينورپرداز  - 1 - 5 - 7 - 5

 هر کار ياست و برامتعارف  یزان درخشندگیمناسب و م يشار نور ،کم یبا توان مصرف یتک ییک واحد روشنایشامل 

ا ی افزار نیماشمانند: دستگاه  ستیشود در آن یکنواختی روشنایی مطرح ن یمل درنظر گرفته مکم ییعنوان روشنا ژه بهیو

 .، نورپردازي یک سردیس یا تندیس و ... ک به محل کارینزد یسطح در ز کاریم

  یعموم ينورپرداز  - 2 - 5 - 7 - 5

شود.  یاز سطح کار نصب ممناسب با فاصله ا یک به سقف ینزدنسبتاً  یدر سطح ییروشنا يدر آن واحدهاه کاست  یروش

ر یا سای، مبلمان زاتیتجهو بدون توجه به محل استقرار کسان بوده یگر یکدیها از  فواصل چراغ ين روش نورپردازیدر ا

 .شودع یکنواخت توزیصورت  به ییشود که روشنا یم  نییتع يا گونه  ل بهیوسا

  یگروه ينورپرداز  - 3 - 5 - 7 - 5

ا با فاصله قابل مالحظه از ی ک به سقفینزد ییروشنا ين واحدهاآ  که در ،یو عموم یموضع ين نورپردازیب است یروش

در ارتباط با محل اد شده ی يکن واحدهایل یستکسان نیها  ن روش فواصل نصب چراغید. در اشو یسطح کار نصب م

ستگاه یاهر  يبرا یکاف ییکه روشنا يا گونه د، بهریگ یت اپراتورها و مانند آن قرار می، موقعزاتیتجهاستقرار سطوح کار، 

 .یستکنواخت مدنظر نی ییروشنا نیستم تامین سین شود. در ایگر تامیا سطوح کار دی، اپراتور يارک

  یبیترک ينورپرداز  - 4 - 5 - 7 - 5

 ییروشنا يله واحدهایوس ط بهیتمام مح يکنواخت برای ییروشنااست.  یو موضع یعموم ياز نورپرداز یبکین روش تریا

 گیري یک سوژه یا هدف تري  بیششدت نور  که  مواردين شده و در ید تامشو ینصب م یعموم يکه طبق روش نورپرداز

 . ها و ...  ها و موزه  يمانند گالر .شود  یماستفاده  یموضع يها از است از چراغیمورد ن

 ییمحاسبه روشنا يها روش  - 6 - 7 - 5

وتر و دانش یامپکشرفت علوم یشد، امروز با توجه به پ  یاستفاده م ییمحاسبه روشنا ين روش برایاز چنددر گذشته 

 اند.  شده ین محاسبات دستیگزیجا به جهت سرعت و دقت باالتر، يافزار  محاسبات نرم ییروشنا

ن روش محاسبه روشنایی یتر  جیعنوان را ها به  ا روش وارون مجذور فاصلهیاي  ح روش نقطهین بخش تنها به توضیدر ا

 شود:  یو موارد کاربرد آن اشاره م یدست
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 ها  مجذور فاصله ا روش وارونی يا روش نقطه  - 1 - 6 - 7 - 5

عکس اندال و ک) بر حسب Iمجذور فاصله استوار است، شدت نور (وس) ک(مع وارون که بر اساس قانون ن روشیدر ا

در هر س کبر حسب لو) E( ییکند و شدت روشنا یر مییتغبر حسب متر ) D( يریگ مجذور فاصله منبع نور از نقطه اندازه

 قابل محاسبه است. ریز رابطهبا استفاده از منبع نور  یکگر از ید يایو زواسطح عمود 

)5- 3(   E= 𝐼𝐼 cos𝛼𝛼
𝐷𝐷2

 
 (حالت خاص) است.  =1cos αباشد  D يریگ ه منبع نور عمود بر نقطه اندازهک  یصورت در -1 يادآوری

 است.  ییشدت روشنا يریگ  ن چراغ و نقطه اندازهیه بیزاو αه یزاو -2 يادآوری

  :ر استیبه شرح ز )Ev( ي) و عمودEh( یدر سطوح افق ییشدت روشنا )20-5(ل کبا استفاده از ش

 

 اي روش نقطه   - 20 -5 شکل

)5- 4( Ev=
𝐼𝐼×𝑋𝑋  
𝐷𝐷2               Eh= 𝑰𝑰×𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝜶𝜶

𝑯𝑯𝟐𝟐
 

  و

)5- 5( Eh= 𝐼𝐼×𝐻𝐻
𝐷𝐷2

                   = Eh × cos3 α Ev=
𝑰𝑰×𝑯𝑯  
𝑫𝑫𝟑𝟑

 
ر یتوان از رابطه ز  یم میداشته باش یافق ییشدت روشنا يرا بر مبنا يعمود ییم شدت روشنایه بخواهک  یصورت در

 رد: کاستفاده 

)5- 6( Ev= Eh × cos3 α  
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 یییک منبع نور واحد در نورپردازي موضعی مطرح است (مانند روشناکه  رود  یار مک  به يغالباً در موارد این روش

 شود.  یانجام مشدت نور و فاصله تا سوژه  بر اساس ییشدت روشنامحاسبه  ن روشیدار). در ا ا جهتی يتورکپروژ

 ییروشنا یمحاسبات يافزارها نرم  - 7 - 7 - 5

پخش  یمنحنگاه داده و اطالعات ی، به همراه پايا ن حال سادهینسبتاً کامل و در ع ییروشنا یطراح يهاافزار نرم امروزه

، در )آزاد و مخصوص ي، فضای، صنعتینیی، تزي، تجاريل اداریها از قب انواع چراغها (شامل   توسط سازندگان چراغ نور

 .ابندیدست  ییج روشناین نتایتر تا با استفاده از آن به مطلوب داردار طراحان قرار یاخت

محل،  یمبلمان داخل ین چگونگیچن ط و همیمح يافزارها و با توجه به کاربر با استفاده از نرم ییروشنا یدر طراح

نه، با یو صرف هز ییات اجرایجه قبل از انجام هر گونه عملی. در نتشود  یممتناسب انجام  يها فضا با چراغ يساز هیشب

ا یو  ينور یصورت وجود آلودگ ج، دریمشخص شده و بر اساس نتا ییروشناشدت زان یافزار، م نرم ط دریمح يساز هیشب

از  یدر برخ شود. ین میفضا به نحو مطلوب تام یی، روشنایطراح ير در پارامترهایی، با تغمناسب ییشدت روشنا کمبود

 یمختلف يوهایه سنارکمختلف وجود دارد و از آنجا  يها  سه نور در زمانینور روز و مقات محاسبه یافزارها قابل  ن نرمیا

 و و طرح انتخاب خواهد شد.ین سناریارامدترکن و یبهتر يساز  هیه نمود با شبیتوان ارا  یفضا م یک ییروشنا يبرا

 مورد يفضا يبرا ییشدت روشنا ر استانداردی، مقادير و نگهداریب تعمیر، ضاسکب انعیح ضرایدر صورت انتخاب صح

 افزارها مشابه خواهد بود.  جه محاسبات در تمام نرمینتها   نظر و چراغ 

 ارفرما و مشاور باشد.کد یید مورد تایبا ییافزار محاسبات روشنا  نرم -يادآوری

 ییک طرح روشنایها در  ن نوع و تعداد چراغییتع  - 8 - 7 - 5

 انتخاب شوند. ياربرکمتناسب با نوع  ییمنابع روشنا •

 درنظر گرفته شود. )9-5(ول اشنهادات جدیمتناسب با پ یعموم یین روشنایدر تام ها  ییزان شدت روشنایم •

، ییستم روشنایح سیصح يس و نگهدارید به سرویبا روي سطوح بر  مطلوب ییروشنامیزان شدت حفظ  يبرا •

 سطوح توجه شود. ها و  ردن چراغکز یتم

 دقت شود.فضا،  ياربرکمتناسب با رنگ نور  يانتخاب دما به مختلف، يفضاها ییروشنا یدر طراح •

 شود. ژهیو ست توجهیط زیها به مح  یدر طراح •

اهش کد در جهت یها با  است، طرح يادیت زیاهم يدارا يو نورپرداز ییستم روشنایدر س ينور   یآلودگ هامروز •

 باشد. ينور   یزان آلودگیم

ر یو تعم ينه نگهداریو هز ییمنابع روشنا ، نه چراغیهز ،، که شامل تعدادياقتصاد يها جنبه ییدر طرح روشنا •

 قابل قبول است که اصول بهداشت یهنگام ییک طرح روشناین، ید در نظر گرفته شود. عالوه بر ای، باستاآن 

و احتیاج به  در سیستم روشنایی باید به نوع کار از نظر میزان دقتباشد.  شدهت یدر مورد آن رعا يا حرفه
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در مرحله  یعنیتوجه شود،  یکیترکنه بودن مصرف الیو بهارتفاع محل کار  ،اندازي، ارتفاع نصب روشنایی، سایه

 ک باشد. یمکان به نور روز نزدا و تا حد یکاف ییروشنا يکنواخت بوده و در قدم بعدینور  یستیاول با

 یچگونگ ،ها محل چراغ یستینظر کارفرما، با اهداف مورد ي، به موازات اعمال و اجراییدر هر طرح روشنا •

 د.ریمدنظر قرار گ ییبایت اصول زیمحل از نظر رعا يمعمار نیهمچنگر و یکدیفواصل آن از  قراردادن،

هر  يالزم برا يها تعداد چراغ )9-5(ول امورد لزوم از جد یین شدت روشناییپس از انتخاب نوع چراغ و تع •

  شود. ین میینظر تع مورد يا هر فضایاتاق 

 ییروشنا مدار  - 9 - 7 - 5

 رد:ید مالك عمل قرار گیر بایابط زضو ییمدار روشنا یدر طراح

ح یتصح يها اگر مجهز به خازن یره)، حتیم و غی، سددیهال  متالدر گاز (فلورسنت،  یکیه الکتریهر المپ تخل •

و  يانداز له راهی. توان وسگرفته شوددرنظر ان مجاز مدار بدون خازن ید در محاسبه جریب قدرت باشد، بایضر

 ن درخواست منظور شده باشد.ید در تخمیز بایها ن ن المپیان  ایت جریتثب

 ه کند.یگر را تغذیا دستگاه دیله یا هرگونه وسیزها ید پرینبا ییا نقاط روشنایها  ه کننده چراغیتغذ يمدارها •

، حفاظت مدار با درنظر LEDدر گاز و الکتریکی ه یتخل يدر چراغ با منابع نور يانداز راهان یبا توجه به جر •

 .)4-13-6بند  6. فصل ك(ر. .ور محاسبه و استفاده شودکان مذیگرفتن جر

 تیار بر حسب نوع فعالک ینواح يبرا يشنهادیپ ییجداول شدت روشنا  - 10 - 7 - 5

 شود.یر ارائه میشرح ز به) 8-5( ياست جدول راهنما ییمختلف روشنا يپارامترها ي) دارا9-5( ه جداولکیاز آنجائ

 ییروشنا يجداول در خصوص پارامترها يراهنما  -  8 -5 جدول 

 Ēm (lx) شدت روشنایی متوسط بر حسب لوکس
 کمینه کمینه مقدار شدت روشنایی متوسط بر حسب لوکس

 پیشنهادي )8-5میزان پیشنهادي مقدار شدت روشنایی متوسط بر حسب لوکس (بند
 UO ضریب یکنواختی

 Ra شاخص نمود رنگ
 RUGL بیشینه خیرگی آزاردهنده

  Ēm,z حداقل شدت روشنایی متوسط روي کف زمین
  Ēm,wall حداقل شدت روشنایی متوسط روي دیوار
 Ēm,ceiling حداقل شدت روشنایی متوسط روي سقف

 

پرهیز  سطوحن یا يبر رو یرگیخ جادیا ازشود توصیه میشگر وجود دارد، یه صفحات نماک ییدر تمام فضاها -يادآوری

 .شود
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 تردد در داخل ساختمان يها محل ییشدت روشنا -1  -  9 -5 جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
راهروها و 

 يها محل
 ییجابجا

100 150 4/0 40 28 50 50 30 

 نظر است.  مورد فکتراز در  ییروشنا
Ra  وRUGL مجاور مناطق مشابه. 

    هینقل لیوسا در صورت وجودس کلو 150
 .ریدر مس

 ها و یخروج ییروشنا
 در یناگهان راتییاز تغ اجتنابجهت ها  يورود

 نیب ییروشنا
 د فراهم شود.یبا روز ای شبدر و خارج  داخل

 و رانندگان يبرا یرگیخه کد توجه داشت یبا
 فتد. یاتفاق ناده یپ نیعابر

2 
، یها، پله برق پله

 كرو متحر ادهیپ
100 150 4/0 40 25 50 50 30 

 نظر است.  مورد فکتراز در  ییروشنا
     افته یش ینتراست افزاکها به  در لبه پله

 از است.ین

 نظر است.  مورد فکتراز در  ییروشنا 30 50 50 25 40 4/0 150 100 آسانسور 3
 .آسانسور نور در مقابل

4 
 يروبرو يفضا

و پله  آسانسور
 یبرق

200 300 4/0 40 25 75 75 50 
 و آسانسور متر در جلو 1تا  يفضا

  .یپله برق
 مورد نظر است. فکتراز در  ییروشنا

5 
 يها رمپ/سوله

 يریبارگ
150 200 4/0 40 25 50 50 -  

6 
ساختمان  يورود

 با
 بانیسا

30 50 4/0 - - - - -  

7 
با حضور راهروها: 

 نگهبان
150 200 4/0 60 25 - 50 30 

 مورد نظر است. فکتراز در  ییروشنا
 - يسازرهیذخ يها قفسه يبرا

    بزرگ يو انبارها يترابر ییروشنا 5 جدول
 .دینیرا بب
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  298 تاسی

 هیاول يها کمکو  یبهداشت سیاستراحت، سرو يها اتاق –  داخل ساختمان یعموم يفضاها ییشدت روشنا -2-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 
 Uo ≥ 0/10 شده 

1 
 يفضاهاها و  يغذاخور

 استراحت
200 500 4/0 80 22 75 75 50  

  30 50 50 22 80 4/0 200 100 استراحت يها اتاق 2

  75 100 100 22 80 4/0 500 300 یورزشنات یتمر يها اتاق 3

4 
، توالت، حمام ن،ک رخت

 ،، اتاق شستشودوش
 .ییشوو ظرف مدهاک

طور  اگر به در هر توالت جداگانه 50 75 75 25 80 4/0 300 200
 .شده باشد محصورامل ک

 - - - - 80 4/0 300 200 نهیآ يرو ينورپرداز 5
 ،يعمود ییروشنا

     ارتفاع در نهیآاز متر  5/0
 صورت افراد.

  100 150 150 19 80 6/0 750 500 يبهدار 6

 K ≤ TCP≤ 5000 K 4000 100 150 150 19 90 6/0 1000 500 یکپزش يها مراقبت اتاق 7

 30 50 50 - - 4/0 150 100 ینظافت عموم 8
مستمر  ه نظافتک يدر موارد

 .است يضرور
 

 

 
 نترلک يها اتاق –  داخل ساختمان یعموم يفضاها ییشدت روشنا -3-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 
 Uo ≥ 0/10 شده 

1 
زات و اتاق یاتاق تجه

 برق يتابلوها
 مانند موتورخانه و ... 30 50 50 25 80 4/0 300 200

2 
   يسازاتاق مرتب

 ،یپست يهامرسوله
 خانهتلفن

500 750 6/0 80 19 150 150 100  

 75 100 100 19 80 6/0 500 300 یو مراقبت یز نظارتکمرا 3
 نترل اغلبک يتورهایمان. 1

 هستند.  يعمود
 . باشد میتنظ قابل دیبا نور. 2
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 ها ، سردخانهانبار يفضاها –  داخل ساختمان یعموم يفضاها ییشدت روشنا -4-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
 اصالح 
 Uo ≥ 0/10 شده 

وسته یس اگر حضور پکلو 200 30 50 50 25 80 4/0 150 100 انبار 1
 در انبار وجود داشته باشد.

2 
ع یو توز يبندبسته يفضا

 یدست
300 500 6/0 80 25 100 50 30  

 - - - 25 80 4/0 300 200 گنجه مواد و لوازم 3
د یبا یافک يعمود ییروشنا

              ها  قفسه يبرا
 درنظر گرفته شود.

 

 بزرگ يو انبارها يترابر ییشدت روشنا -5-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 
 Uo ≥ 0/10 شده 

  30 50 50 25 80 4/0 300 200 يری/بارگهیتخل محل 1

  30 100 100 25 80 5/0 500 300 يبند /گروهيبند بستهمحل  2

  30 150 150 22 80 6/0 1000 750 مجددنترل کو  یبازرس 3

  30 50 50 25 80 4/0 300 200 يافله ياالکانبار  4

5 
       -شده  يبندانبار قفسه

 فکتراز 
150 200 5/0 80 25 - - 30 RUGL  جهتفقط در      

 م چراغ.ید مستقید

6 
      -شده  يبندانبار قفسه

 هاقفسه يرو
75 100 4/0 80 - - - - 

، در راهرو سمت قفسه يرو
 یاز نوار فرض يمتر 1فاصله 

 .یرامونیپ

7 
  یر تردد اصلیمس

 ن)یسنگ یک(با تراف
 .ییخودرو یکتراف 30 100 100 25 80 6/0 500 300

8 
        زه یانکار مک ینواح

 (بدون حضور افراد)
75 100 4/0 80 25 - - -  
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  300 تاسی

 يشاورزک – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -6-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
 ییجابجا اال،ک از يبردار و بهره يریبارگ

 دستگاه و زاتیتجه
200 300 4/0 80 25 50 50 -  

  - - - - 40 4/0 75 50 يدامدار 2

  - 50 50 25 80 6/0 - 200 مانیزا يها غرفه ،ماریب واناتیآغل ح 3

4 
  ،اتیلبن ،كخورا يآماده ساز

 فظرو يشستشو
200 - 6/0 80 25 50 50 -  

 
 ع پخت نانیصنا – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -7-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  50 100 100 22 80 6/0 500 300 و پخت يساز آماده 1

  75 150 150 22 80 7/0 750 500 نی، تزئییمراحل نها 2

 

 
 بتن، آجر ،یمانیس ياالهاک مان،یس – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -8-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 - - - 28 20 4/0 - 50 ردنک کخش 1
 یمنیا يها رنگ
    قابل دیبا

 .باشد ییشناسا

2 
 مواد؛ هیته

  سرکیوره و مک يروار بر ک
200 300 4/0 40 28 50 50 -  

  - 100 100 25 80 6/0 500 300 یعموم - ینیماش يهاارک 3

  - 100 100 25 80 6/0 500 300 سخت و خشن يارهاک 4
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 يا شهیظروف ش شه،یش ،یاشک ،کیسرام – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -9-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 قابل دیبا یمنیا يها رنگ - - - 28 20 4/0 - 50  ردنک کخش 1
 .باشد ییشناسا

2 
 ،يآماده ساز

 - ینیماش يهاارک
 یعموم

300 500 6/0 80 25 100 100 -  

3 

 نورد، ،يارکنایم
دادن  فرم، يارک پرس

، يارک لعاب قطعات، ساده
 شهیدن شیدم

300 500 6/0 80 25 100 100 -  

4 

 ،یکاکح ،یسنگ زن
 شه،یدادن ش قلیص

 ،فیظر قطعات دادن لکش
 يا شهیش يابزارها دیتول

750 1000 7/0 80 19 150 150 100  

5 

 يارکو تراش یسنگ زن
 ،و لنز ينور يهاشهیش

 و یدست ابیآس ستال،یرک
 یکاکح

750 1000 7/0 80 16 150 150 100  

6 
 به عنوان مثال ق،یار دقک

 ،ینیتزئ يارکتراش
 یدست ینقاش

1000 1500 7/0 90 16 150 150 100 4000 K ≤ TCP≤ 6500 K 

7 
 یمتیق يها د سنگیتول

 یمصنوع
1500 2000 7/0 90 16 150 150 100 4000 K ≤ TCP≤ 6500 K 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  302 تاسی

 کیو الست کیپالست ،ییایمیش عیصنا – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -10-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
         - دیخط تول

 دور نترل از راهک
 قابل دیبا یمنیا يها رنگ - - - - 20 4/0 - 50

 .باشد ییشناسا

2 
             - دیخط تول

  محدود مداخله با
150 200 4/0 40 28 50 50 30  

3 
 وسته اپراتور در یپار ک

 دیخط تول يارک ستگاهیا
300 500 6/0 80 25 100 100 50  

4 
 يریگ اندازه يها اتاق
 هاشگاهیآزما، قیدق

500 750 6/0 80 19 150 150 75  

  75 150 150 22 80 6/0 750 500 ییدارو اتدیتول  5

  75 150 150 22 80 6/0 750 500 رید تایتول 6

 K ≤ TCP≤ 6500 K 4000 100 150 150 19 90 7/0 1500 1000 رنگ یبازرس 7

8 
، يارک برش، پرداخت

  یبازرس
750 1000 7/0 80 19 150 150 100  
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 کیترونکصنعت برق و ال – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -11-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  50 100 100 25 80 6/0 500 300 ابلکم و ید سیتول 1

          :یچیم پیس 

  50 100 100 25 80 6/0 500 300 بزرگ يها نیبوب 2

  75 150 150 22 80 6/0 750 500 متوسط يها نیبوب 3

  100 150 150 19 80 7/0 1000 750 کوچک يها نیبوب 4

  50 100 100 25 80 6/0 500 300 یقیبه مواد عا آغشته نیبوب 5

  50 100 100 25 80 6/0 500 300 ردنک زهیگالوان 6

          :يارکمونتاژ  

7 
 خشن، به عنوان مثال يارهاک

 بزرگ يترانسفورماتورها
300 500 6/0 80 25 100 100 50  

  100 150 150 22 80 6/0 750 500 برق يعنوان مثال تابلوها متوسط، به 8

9 
 ها، ، به عنوان مثال تلفنکوچک

 يفناور زاتیتجه و،یراد
 ها)وتریامپک(اطالعات

750 1000 7/0 80 19 150 150 100  

10 
 زاتیتجه، به عنوان مثال قیدق

 یمدار چاپ يبردها ،يریگ اندازه
1000 1500 7/0 80 16 150 150 100  

11 
 ،یکیترونکال يها ارگاهک

 ردنک میردن، تنظک تست
1500 2000 7/0 80 16 150 150 100  
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  304 تاسی

 سکلو ییغذا عیو صنا ییمواد غذا – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -12-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 

 در: يارک و مناطقها ستگاهیا
، يسازنوشابه -

 ،مالته یته ،يسازریالشع ماء
 ردنکپر شستشو، يبرا -

 کردن، الک زی، تممخازن
 ،يبردارهیال ردن،ک

 يپخت و پز در محل نگهدار -
 ،يساز التکش يها ارخانهک و

 و يارک يهاستگاهیا -
 قند، يها ارخانهکدر  مناطق

 ردن وک کخش يبرا -
 انبار خام، يوکتنبا ریتخم

 ریتخم

200 300 4/0 80 25 50 50 30  

2 
 يو شستشو يساز مرتب

 اب،یآس محصوالت،
 يبند ردن، بستهکمخلوط

300 500 6/0 80 25 100 100 50  

3 

 و يارک يهاستگاهیا
 در پرمخاطره مناطق
 ها،شتارگاهک

 ،یلبن يها ارخانهکها،  یقصاب
 فک در لتریفبخش  در

 رکش يها خانههیتصف

500 750 6/0 80 25 150 150 75  

4 
 يبنددانهبرش و 

 جاتیو سبز وهیم
300 500 6/0 80 25 100 100 50  

5 

ه یدر اغذ يساز پخت و آماده
 ،هایفروش

 آشپزخانه،در  ارک
 برگ گاریس دیتول

 گاریس و

500 750 6/0 80 22 150 150 75  

6 

  یبازرس
، ياشهیو ظروف ش  يبطر

 نترل محصول،ک
 ،يساز مرتب
 نییتز

500 750 6/0 80 22 150 150 100  

  100 150 150 19 80 6/0 750 500 ها  شگاهیآزما 7

 K ≤ TCP≤ 6500 K 4000 100 150 150 19 90 7/0 1500 1000 رنگ یبازرس 8
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 استیکبه روش دا فلز يگرختهیو ر يگرختهیر – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -13-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
، ینیرزمیرو ز آدم يها تونل
 دیبا یمنیا يها رنگ - - - - 20 4/0 - 50 رهیها و غنیرزمیز

 .باشد ییشناسا قابل

  30 50 50 25 40 4/0 - 100 وکس 2

 4/0 300 200 ماسه يآماده ساز 3
80 
 

25 50 50 30 
 

 30 50 50 25 80 4/0 300 200 يریگسهیپل 4
 

5 
 يها ورهکدر  يارک يهاستگاهیا

 سرکیو م کوچک
200 300 4/0 80 25 50 50 30 

 

 30 50 50 25 80 4/0 300 200 يگر ختهیر حوضچه 6
 

7 
از  يریگ ماسه يسطوح لرزان برا

 قطعه
200 300 4/0 80 25 50 50 30 

 

 30 50 50 25 80 4/0 300 200 نیماش - يرگختهیر 8
 

 50 100 100 25 80 6/0 500 300 یدست - يرگختهیر 9
 

 50 100 100 25 80 6/0 500 300 استیکدا - يرگختهیر 10
 

  75 150 150 22 80 6/0 750 500 يسازمدل 11
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  306 تاسی

 شگاهیرایو پ ها شگاهیآرا – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -14-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  100 150 150 19 90 6/0 750 500 هاشگاهیرایو پ ها شگاهیآرا 1

 

 يورآالت و جواهرسازیز – یدست عیو صنا یصنعت يها تیفعال ییشدت روشنا -15-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 K ≤ TCP≤ 6500 K 4000 100 150 150 16 90 7/0 2000 1500 گرانبها يها سنگ ار با ک 1

  100 150 150 16 90 7/0 1500 1000 ورآالتیساخت ز 2

  100 150 150 16 80 7/0 2000 1500 یدست - يسازساعت 3

  100 150 150 19 80 7/0 750 500 ینیماش - يسازساعت 4

 

 شویی خشک –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -16-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 از ین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
گذاري و  گیري، نشانه لیتحو

 تفکیک اقالم
300 500 60/0 80 25 100 100 50  

  50 100 100 25 80 60/0 500 300 شویی شستشو و خشک 2

  50 100 100 25 80 60/0 500 300 اتوکشی، پرس 3

  100 150 150 19 80 70/0 1000 750 وارسی و تعمیرات 4
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 چرم و محصوالت چرمی –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -17-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
ها،  ها، بشکه کار بر روي پاتیل
 ها چاله

200 300 40/0 80 25 75 75 30  

2 
کندن، بریدن، مالش، 

 کردن پوست نرم
300 500 40/0 80 25 100 100 50  

          سراجی، تولید کفش:  

3 
، دوختن، جالدادن، یزن كوک

، يارک دهی، برش شکل
 کاري سوراخ

500 750 60/0 80 22 150 150 100  

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 22 90 60/0 750 500 سازي جور کردن و مرتب 4

  100 150 150 22 80 60/0 750 500 رزي چرم  (ماشین) رنگ 5

  100 150 150 19 80 70/0 1500 1000 کنترل کیفیت 6

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 19 90 70/0 1500 1000 بازرسی رنگ 7

  100 150 150 22 80 60/0 750 500 کفش سازي 8

  100 150 150 22 80 60/0 750 500 کش سازي دست 9
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  308 تاسی

 فلزکاري و فرآوري فلزات –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -18-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 از ین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  30 50 50 25 80 60/0 300 200 فورج قالب باز 1

  30 75 75 25 80 60/0 500 300 اي فورج ضربه 2

  30 75 75 25 80 60/0 500 300 کاري جوش 3

4 
 کاري سخت و متوسط: ماشین

 متر میلی 1/0 ≥با رواداري 
300 500 60/0 80 22 75 75 30  

5 
 زنی:  سنگ ،کاري دقیق ماشین

 متر میلی 1/0 <با رواداري 
500 750 70/0 80 19 150 150 75  

  100 150 150 19 80 70/0 1000 750 بازرسی ،حکاکی 6

7 
دهی  فرم ،کارگاه تولید سیم و لوله

 سرد
300 500 60/0 80 25 75 75 30  

8 
 کاري صفحه: ماشین

 متر میلی 5 ≥ضخامت 
200 300 60/0 80 25 50 50 30  

9 
 فلز/ورق کاري:

 متر میلی 5 <ضخامت 
300 500 60/0 80 22 75 75 30  

  75 150 150 19 80 70/0 1000 750 ابزارسازي، تولید تجهیزات برش 10

          مونتاژ: 

  30 50 50 25 60 60/0 300 200 سخت 11

  30 75 75 25 80 60/0 500 300 متوسط 12

  75 150 150 22 80 60/0 750 500 ظریف 13

  100 150 150 19 80 70/0 1000 750 دقیق 14

  30 75 75 25 80 60/0 500 300 کاري آب 15

  100 150 150 25 80 70/0 1000 750 کاري زیرسازي و رنگ 16

17 
تولید ابزار، شابلون، جیگ، مکانیک 

 میکرومکانیک دقیق،
1000 1500 70/0 80 19 150 150 100  
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 ياغذکاغذ و محصوالت ک –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -19-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  30 50 50 25 80 40/0 300 200 يرسازین خمیرو، ماش اب لبهیآس 1

2 
اغذ، دستگاه ک يد و فرآوریتول

 د مقوایاغذ، تولکت یروگکزن/ نگلیس
300 500 60/0 80 25 75 75 50  

3 
ردن، کمانند تا  یات صحافیعمل

، برش، چاپ يارک ، چسبيبند بیترت
 يدوز برجسته، ته

500 750 60/0 80 22 150 150 100  

 

 
 ها روگاهین –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -20-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 از ین
اصالح 
 Uo ≥ 0/10 شده 

 - - - - 20 40/0 - 50 ن سوختیسات تامیسایت/تاس 1
 یمنیا يها رنگ
 قابل دیبا

 .باشد ییشناسا

  30 50 50 28 40 40/0 150 100 لریگاه بویجا 2

  30 50 50 25 80 40/0 300 200 آالت/تولید نیرو نیسالن ماش 3

4 
مانند موتورخانه،  یجانب يها اتاق

برق (داخل  يندانسور، تابلوهاک يها اتاق
 ساختمان)

200 300 40/0 80 25 50 50 30  

 100 150 150 19 80 70/0 1000 500 نترلک يها اتاق 5

 ي. تابلوها1
اغلب  ینترلک

نصب  يعمود
 شود. یم

ن است ک. مم2
مورد  يسوساز مک

 از باشد.ین
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  310 تاسی

 ها چاپخانه –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -21-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 

ب، چاپ برجسته، یبرش، تذه
ار با پهنه و سنگ، ک، کیاکح

آالت چاپ، حروف  نیماش
 ینیچ

500 750 60/0 80 19 150 150 75 

 

 75 150 150 19 80 60/0 750 500 یو چاپ دست يبند بیترت 2
 

3 
م صفحه، روتوش، یتنظ

 یتوگرافیل
1000 1500 70/0 80 19 150 150 100 

 

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 16 90 70/0 2000 1500 یرنگ در چاپ رنگ یبازرس 4

  100 150 150 16 80 70/0 3000 2000 فوالد و مس کیاکح 5

 
 نورد آهن و فوالد يها ارخانهک –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -22-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 ازین مورد
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
بدون  يدیتول يها ارخانهک

 یات دستیعمل
50 - 40/0 20 - - - - 

 قابل دیبا یمنیا يها رنگ
 .باشد ییشناسا

2 
با  يدیتول يها ارخانهک

 یدستات معموال یعمل
150 200 40/0 40 28 50 50 30  

3 
با  يدیتول يها ارخانهک

 مداوم یات دستیعمل
200 300 60/0 80 25 50 50 30  

 قابل دیبا یمنیا يها رنگ - - - - 20 40/0 - 50 انبار تختال/اسلب 4
 .باشد ییشناسا
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 نورد آهن و فوالد (ادامه) يها ارخانهک –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -22-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 دیبا یمنیا يها رنگ 30 50 50 25 20 40/0 300 200 ها ورهک 5
 .باشد ییشناسا قابل

6 
ل، یوکواگن نورد، خط 
 خط برش

300 500 60/0 40 25 75 75 30  

7 
      نترل،کجایگاه 

 ینترلک يتابلوها
300 500 60/0 80 22 75 75 30  

8 
و  يریگ آزمون، اندازه
 یبازرس

500 750 60/0 80 22 150 150 100  

9 
 ینیرزمیز يها تونل
 يها رو، بخش آدم

 ها ک، چاهيمربندک
 دیبا یمنیا يها رنگ - - - - 20 40/0 - 50

 .باشد ییشناسا قابل

 

 یمحصوالت نساج يد و فرآوریتول –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -23-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 ازین مورد
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
و  يارک يها ستگاهیا

حوضچه، باز  يها زون
 ردن عدلک

200 300 60/0 60 25 50 50 30  

2 

نگ، شستشو، یاردک
شش، ک، یشکاتو

، ی، آهارزنیزن شانه
، یسندگیش ریبرش، پ

و  ییچتا یسندگیر
 نفک

300 500 60/0 40 22 100 100 50  

3 
، يارک هی، الیسندگیر

 قرقره پیچی، تاباندن
500 750 60/0 40 22 150 150 75 

اثرات از 
 یکوپکاستروبوس

 شود. يریگ شیپ

4 
، ی، بافندگیچیچله پ

 طانیق
500 750 60/0 60 22 150 150 75 

از اثرات 
 یکوپکاستروبوس

 شود. يریگ شیپ
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  312 تاسی

 (ادامه) یمحصوالت نساج يد و فرآوریتول –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -23-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

5 
ف، یظر یدوختن، بافندگ

 یزن كوک
750 1500 70/0 80 22 150 150 100  

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 22 90 70/0 1500 750 م الگوهای، ترسیدست یطراح 6

  100 150 150 22 80 60/0 1000 500 يرز رنگ، ییپرداخت نها 7

  30 50 50 28 60 40/0 - 100 نک کاتاق خش 8

  50 100 100 25 90 60/0 - 500 پارچه یکچاپ اتومات 9

  100 150 150 19 80 70/0 1500 1000 يدوز دن، حاشیهی، چيریگ گره 10

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 19 90 70/0 1500 1000 نترل پارچهکرنگ،  یبازرس 11

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 19 90 70/0 2000 1500 ناپیدا يرفوگر 12

  75 150 150 22 80 60/0 750 500 اله کد یتول 13
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 ر خودرویساخت و تعم –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -24-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
      - يارک ارگاه پرسک

 قطعات بزرگ
300 500 60/0 80 25 100 50 30  

2 
     - يارک ارگاه پرسک

 یچشم یبازرس
500 750 60/0 80 22 150 50 30  

  30 50 100 25 80 60/0 500 300 یکخط اتومات -مونتاژ بدنه  3

4 
 يارک جوش -مونتاژ بدنه 

 یدست
500 750 60/0 80 22 150 150 30  

5 
پاشش  ک، اتاقيزیآم رنگ

 رنگ و پرداخت
750 1000 70/0 80 22 150 150 30  

6 
، اصالح ی، بازرسيزیآم رنگ

 رنگ و پرداخت
1000 1500 70/0 90 19 150 150 30 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 

7 
 يخودرو/تودوز یلوازم داخل

 )ی(دست
1000 1500 70/0 80 19 150 150 30  

8 

 نصب ملحقات:
(درها،  یمونتاژ قطعات جانب -

 )یداشبورد، لوازم داخل
 یرشاسیمونتاژ ز -

مونتاژ موتور و قطعات  -
 یکیانکم

 ییخط نقاله مونتاژ نها -

750 1000 70/0 80 22 150 50 30  

9 
 نصب ملحقات:

 ی/برقیکیترونکال يارهاک -
750 1000 60/0 90 22 150 50 30 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 

 ها ص رنگیتشخ يبرا

  30 150 150 19 90 70/0 1500 1000 یینها یبازرس 10

11 
ر یخودرو، تعم یخدمات عموم

 و آزمون
روشنایی موضعی در نظر  30 50 100 22 80 60/0 750 500

 گرفته شود.
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  314 تاسی

 یچوب يها ع فرآوردهیصنا –هاي صنعتی و صنایع دستی  تیفعال ییشدت روشنا -25-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
ار مانند کخود يفرآور

 د تخته چندالیردن، تولک کخش
50 - 40/0 40 28 - - -  

  30 50 50 28 40 40/0 200 150 بخار يها چاله 2

 یکوپکاز اثرات استروبوس 50 100 100 25 60 60/0 500 300 اره کالفی برقی 3
 شود. يریگ شیپ

4 
، يز نجاریم يار روک

 ، مونتاژيارک چسب
300 500 60/0 80 25 100 100 50  

5 
، يزیآم ، رنگيارک پرداخت

 يفانتز ينجار
750 1000 70/0 80 22 150 150 100  

6 

آالت چوب  نیماش يار روک
ار زدن، ی، شيارک مانند تراش

او، برش، اره، کنش ک، یابزار زن
 ردنک نهیخز

 یکوپکاز اثرات استروبوس 75 150 150 19 80 60/0 750 500
 شود. يریگ شیپ

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 22 90 70/0 1000 750 ش کانتخاب چوب رو 7

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 22 90 70/0 1000 750 يارک ، مرصعيارک منبت 8

 4000K ≤ TCP ≤ 6500K 100 150 150 19 90 70/0 1500 1000 یت، بازرسیفکینترل ک 9
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 يدفاتر ادار ییشدت روشنا -26-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 
 Uo ≥ 0/10 شده 

  75 100 100 19 80 40/0 500 300 رهیو غ یپک، یگانیبا 1

2 
ردن، کپ ینوشتن، تا

 ها خواندن، پردازش داده
500 1000 60/0 80 19 150 150 100  

  100 150 150 16 80 70/0 1500 750 یم فنیترس 3

4 
م با یترس يارک يها ستگاهیا

 انهیرا
500 1000 60/0 80 19 150 150 100  

 100 150 150 19 80 60/0 1000 500 نفرانس و جلساتک يها اتاق 5

 ییشود روشنا یه میتوص
      يسوساز مکت یقابل

 داشته باشد.
  .دینک مراجعه 2-7-5 بند به

 100 150 150 19 80 60/0 1000 500 نفرانسکز یم 6

 ییشود روشنا یه میتوص
      يسوساز مکت یقابل

 داشته باشد.
  .دینک مراجعه 2-7-5 بند به

 75 100 100 22 80 60/0 750 300 رشیز پذیم 7

رش شامل یز پذیاگر م
ستگاه یا یعموم يارهاک
د به نحو یاست با يارک

 .مناسب روشن شود

  50 75 75 25 80 40/0 300 200 ردنکو یآرش 8

 

 ها یخرده فروش ییشدت روشنا -27-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 30 75 75 22 80 40/0 750 300 فروش  یعموم يفضا 1
 یافک يعمود ییشدت روشنا

 .ن شودیها تام قفسه يرو

  30 75 100 19 80 60/0 1000 500 صندوق يفضا 2

  50 - 100 22 80 60/0 1000 500 يبند ز بستهیم 3

  - - 50 25 80 40/0 500 300 انبار 4

در  يعمود ییشدت روشنا - - - - 90 40/0 500 300 ن/پروک اتاق رخت 5
 .شود ینیب شینه پییمقابل آ
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 یعموم يفضاها –هاي عمومی مکان ییشدت روشنا -28-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 اربردکدر صورت  RUGLمقدار  30 50 50 22 80 40/0 200 100 يورود يها سالن 1

  50 75 75 25 80 40/0 300 200 ها نک رخت 2

  50 75 75 22 80 40/0 300 200 استراحت يها سالن 3

  50 75 75 22 80 60/0 500 300 تیباجه بل 4

 

 ها ها و هتل رستوران – یهاي عموم مکان ییشدت روشنا -29-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
رش/صندوق، یز پذیم

 ز تحویلیم
300 500 60/0 80 22 100 100 75  

 75 100 100 22 80 60/0 1000 500 آشپزخانه 2
ن آشپزخانه و رستوران ید بیبا

    واسط وجود  يفضا یک
 .داشته باشد

3 
رستوران، سالن 

، سالن يغذاخور
 ها مراسم

- - - 80 - - - - 
 یطراح يد به نحویبا ییروشنا

      مناسب يه فضاکشود 
 .جاد شودیا

  50 75 75 22 80 40/0 300 200 سیسرو -رستوران سلف 4

  50 75 75 22 80 60/0 500 300 بوفه 5

 100 150 150 19 80 60/0 1000 500 نفرانسکاتاق  6
ت یقابل ییشود روشنا یه میتوص
 داشته باشد. يسوساز مک
  .دینک مراجعه 2-7-5 بند به

 30 50 50 25 80 40/0 150 100 راهروها 7
تر قابل  مکر یدر طول شب مقاد

 قبول است.
 ف.کدر تراز  ییشدت روشنا
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 یهاي سرگرم نماها، مکانینسرت، سک يها تئاترها، سالن – یهاي عموم مکان ییشدت روشنا -30-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 ازین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  75 100 100 22 80 60/0 500 300 نیتمر يها اتاق 1

 ينه براییدر مقابل آ ییروشنا 75 100 100 22 90 60/0 500 300 نک رخت يها اتاق 2
 باشد. یرگید بدون خیم بایگر

3 
و نظافت  يدار نگه

 تماشاچی يفضا
    فکدر تراز  ییشدت روشنا 30 50 50 22 80 50/0 500 200

 مورد نظر است.

   ف کدر تراز  ییشدت روشنا 30 75 75 25 80 40/0 500 300 صحنه نمایش 4
 مورد نظر است.

 

 شگاهینما يها ، سالنيتجار يها شگاهینما – یهاي عموم مکان ییشدت روشنا -31-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات
 مورد

 از ین
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  30 50 50 22 80 40/0 500 300 یعموم ییروشنا 1

 

 هاموزه –یعموم يها انکم ییشدت روشنا -32-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
 يفضاها ها،شگاهینما
 نور به رحساسیغ

 به توجه با ییروشنا یطراح - - - - 80 - - -
 .شودیم نییتع شگاهینما الزامات

2 
 يفضاها ها،شگاهینما

 نور به حساس
- - - 80 - - - - 

 به توجه با ییروشنا یطراح. 1
 .شودیم نییتع شگاهینما الزامات

 مضر يپرتوها برابر در حفاظت. 2
 است. مهم اریبس
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 هاتابخانهک – یعموم يهاانکم ییشدت روشنا -33-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص تاالزام

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 - - - 19 80 40/0 300 200 تابک يهاقفسه 1

             ها قفسه يرو يعمود ییروشنا
 .مورد نظر است

 مقدار تاب،ک قفسه یاختصاص ییروشنا يبرا
RUGL شودینم اعمال. 

 شود. حاصل ینینشدل يفضا شودیه میتوص 50 100 100 19 80 60/0 750 500 مطالعه يفضا 2

  50 100 100 19 80 60/0 750 500 تابکل یمحل تحو 3

  50 75 75 22 80 40/0 500 300 یعموم ییروشنا 4
 

 )دهیسرپوش( نگکیپار – یعموم يهاانکم ییشدت روشنا -34-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
 يهارمپ

 یخروج/يورود
 )روز در( 

300 500 40/0 40 25 75 75 50 
 در امتداد متر 5 به طول ییروشنا سطح. 1

 ابد.یینگ ادامه مکیپار فک
 ف مورد نظر است.کتراز  در ییروشنا. 2

2 
 يهارمپ

 یخروج/يورود
 )در شب( 

 ف مورد نظر است.کتراز  در ییروشنا 30 50 50 25 40 40/0 100 75

3 
    تردد، خطوط

 و یداخل يهارمپ
 ادهیپ عابر يرهایمس

75 100 40/0 40 25 50 50 30 

 ف مورد نظر است.کتراز  در ییروشنا. 1
  يتا ارتفاع باالتر برا يعمود ییروشنا. 2

 ش یجه افزاینت در و افراد چهره صیتشخ
 ت مورد نظر است.یامن احساس

4 
 - نگکیپار طیمح

 يرقابل استفاده برایغ
  عموم

75 100 25/0 40 - 50 30 15 

 ف مورد نظر است.کتراز  در ییروشنا. 1
  يتا ارتفاع باالتر برا يعمود ییروشنا. 2

 ش یجه افزاینت در و افراد چهره صیتشخ
 ت مورد نظر است.یامن احساس

5 

 - نگکیپار طیمح
 يقابل استفاده برا

تعداد  عموم با
 اد،یننده زکمراجعه

 .دیخر زکمرا مانند

150 200 40/0 40 - 50 50 15 

 ف مورد نظر است.کتراز  در ییروشنا. 1
  يتا ارتفاع باالتر برا يعمود ییروشنا. 2

 ش یجه افزاینت در و افراد چهره صیتشخ
 ت مورد نظر است.یامن احساس

6 
نترل ورود و ک باجه

 خروج
300 500 60/0 80 19 75 75 50 

 .شود زیپره هاپنجره نور در اسکانع د ازیبا. 1
 یرونینور ب از یناش یرگیجاد خیا د ازیبا. 2

 .شود يریجلوگ
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 يباز خانه ،كودک مهد - یآموزش يهاانکم ییشدت روشنا -35-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 75 100 100 22 80 40/0 500 300 ياتاق باز 1
ر یوزر مناسب در مسیفیاستفاده از د د بایبا

     نور ادیز یدرخشندگ ن، ازیید از پاید
 شود. زیپره

د از یر دیوزر مناسب در مسیفیاستفاده از د با 75 100 100 22 80 40/0 500 300 كودک مهد 2
 شود. زیپره نور ادیز یدرخشندگ ن، ازییپا

  75 100 100 19 80 60/0 500 300 یاردستکاتاق  3

 

 یآموزش يهاساختمان – یآموزش يهاانکم ییشدت روشنا -36-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
 - درس السک

 يهاتیفعال
 یعموم

500 1000 60/0 80 19 150 150 100 

 مختلف يوهایها و سنارتیفعال يبرا د نوریبا
 مراجعه 2-7-5 بند به باشد، نترلک قابل

 ییها السک ينه برایمک ییشدت روشنا .دینک
 300نند ک یم استفاده خردسال انکودک هک
ننده کسو مکق یتواند از طریه مکس است کلو

 ).دینک مراجعه  4-7-5 بند به(ن شود. یتام
 گرفت. نظر در دیبا را طیمح نور

2 
 اجتماعات، سالن

 يهاسالن
 یسخنران

                       باشد، نترلک قابل دیبا نور 50 150 150 19 80 60/0 750 500
 د.ینک مراجعه 2-7-5 بند به

3 

 نشستن در محل
 يهاسالن

 و نفرانسک
 يهاسالن

 یسخنران

200 300 60/0 80 19 75 75 50  

4 
 اه،یس يهاتخته
 دیسف و سبز

500 750 70/0 80 19 - - - 

 مورد نظر است. يعمود ينورها
 .شود يرینور به چشم جلوگ اسکانع از دیبا

 ییشدت روشنا با دیبا معلم/دهنده محل ارائه
 .شود روشن مناسب يعمود
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 (ادامه) یآموزش يهاساختمان – یآموزش يهاانکم ییشدت روشنا -36-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

5 

 سبز اه،یس يهاتخته
-سالن در دیسف و

 و نفرانسک يها
 یسخنران يهاسالن

500 750 60/0 80 19 - - - 

 مورد نظر است. يعمود ينورها
 .شود يرینور به چشم جلوگ اسکانع از دیبا

شدت  با دیبا معلم/دهنده محل ارائه
 .شود روشن مناسب يعمود ییروشنا

6 
و یدیو ارائه با

 تخته و تورکپروژ
 هوشمند

- - - - - - - - 

 بند به باشد، نترلک قابل دیبا ییروشنا. 1
 .دینک مراجعه 5-7-2

      چشم به نور اسکانع از دیبا. 2
 .شود يریجلوگ

 پشت يعمود صورت به  سکلو 200. 3
 .شینما صفحه) اطراف در(

 هنگام صفحه يرو میمستق تابش نور از. 4
 شود. زیپره دیبا محتوا شینما

 مناسب. يعمود ییشدت روشنا - - - 19 80 60/0 300 200 شینما صفحه 7

8 

 در شینما زیم
 نفرانسک يهاسالن
 يهاسالن و

 یسخنران

750 1000 70/0 80 19 - - -  

9 
 يرو ییروشنا

 دهندهارائه/معلم
 ارتفاع مناسب در يعمود ییشدت روشنا - - 150 - 80 - - -

 .ف مورد نظر استک از يمتر 6/1

10 
 ییروشنا

 گاه)یو(جاکس
300 500 70/0 80 - - - - 

به صورت  ییشود شدت روشنایه میتوص
 ن باشد.ید حاضرید يو در راستا يعمود

 باشد. نترلک قابل دیبا ییشدت روشنا

 بندبه  باشد، نترلک قابل شود نوریه میتوص 75 100 100 19 80 60/0 500 300 يوتریامپک ارک فقط 11
 .دینکاتاق مراجعه  ییروشنا ،5-7-2

12 
 در يهنر يهاالسک

 هنر مدارس
750 1000 70/0 90 19 150 150 100 

 بند به باشد، نترلک قابل شود نوریه میتوص
 .دینکاتاق مراجعه  ییروشنا ،5-7-2

4000 K ≤ TCP ≤6000 K  

13 
-نقشه يهاالسک

 یفن یشک
به     باشد، نترلک قابل شود نوریه میتوص 100 150 150 19 80 60/0 1000 750

 .دینکاتاق مراجعه  ییروشنا ،5-7-2

14 
-ها و اتاقشگاهیآزما

 یار عملک يها
بند به  باشد، نترلک قابل شود نوریه میتوص 100 150 150 19 80 60/0 750 500

 .دینکاتاق مراجعه  ییروشنا ،5-7-2

15 
 يارگاه هنرهاک

 یدست
بند  به باشد، نترلک قابل شود نوریه میتوص 100 100 150 19 80 60/0 750 500

 .دینکاتاق مراجعه  ییروشنا ،5-7-2
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 (ادامه) یآموزش يهاساختمان – یآموزش يهاانکم ییشدت روشنا -36-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 به باشد، نترلک قابل شود نوریه میتوص 100 150 150 19 80 60/0 750 500 یآموزش ارگاهک 16
 .دینکاتاق مراجعه  ییروشنا ،2-7-5 بند 

17 
 يساز آماده يهااتاق

 هاارگاهک و
 به باشد، نترلک قابل شود نوریه میتوص 100 150 150 22 80 60/0 750 500

 .دینکاتاق مراجعه  ییروشنا ،2-7-5 بند 

  50 75 75 22 80 40/0 300 200 يورود يهاسالن 18

19 
 تردد، مناطق

 راهروها
 ف مورد نظر است.کتراز  در ییروشنا 30 50 50 25 80 40/0 150 100

 ف مورد نظر است.کتراز  در ییروشنا 30 50 50 25 80 40/0 200 150 هاپله 20

21 
 یعموم يفضاها
 سالن و ییدانشجو

 اجتماعات
200 300 40/0 80 22 75 75 50  

 دفاتر - 26 جدول به يادار يارهاک يبرا 50 100 100 19 80 60/0 500 300 مدرسان اتاق 22
 .دینک مراجعه

23 
 قفسه: تابخانهک

 تابک
200 300 60/0 80 19 - - - 

 كها مالقفسه در يعمود ییشدت روشنا
 است.

 یاختصاص يها قفسه ییروشنا يبرا
 .شود ینم اعمال RUGL مقدار تاب،ک

 50 100 100 19 80 60/0 750 500 خانه قرائت: تابخانهک 24
- یعموم يهاانکم - 33 جدول به

 د.ینک مراجعه هاتابخانهک

25 
 زاتیتجه انبار

 یآموزش
100 150 40/0 80 25 50 50 30  

26 
 ،یورزش يهاسالن
 ،يبدنساز يها سالن

 شنا ياستخرها
300 500 60/0 80 22 100 75 30 

           مدارس يبرا فقط الزامات نیا
 . است اجرا قابل

 و ین آموزشکاس امایدر مق استفاده يبرا
 در شده ارائه خاص الزامات ،یرقابت

 .دینک اعمال را EN 12193 استاندارد

  50 75 75 22 80 40/0 300 200 مدارس يغذاخور 27

  75 100 100 22 80 60/0 750 500 آشپزخانه 28
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 یعموم استفاده يبرا ییهااتاق – یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -37-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  30 75 75 22 80 40/0 300 200 انتظار يهااتاق 1

       فکتراز  در ییروشنا 30 50 50 22 80 40/0 200 100 روز در: راهروها 2
 مورد نظر است.

      ف کتراز  در ییروشنا 30 50 50 22 80 40/0 200 100 نظافتزمان : راهروها 3
 مورد نظر است.

       فکتراز  در ییروشنا - - - 22 80 40/0 - 50 شب در: راهروها 4
 مورد نظر است.

5 
 چند اربردک با ییراهروها
نه یمعا شیپ مثالً( منظوره

 )مارانیب
200 300 60/0 80 22 75 75 50 

 سطح در ییشدت روشنا
 .تیفعال/ارک

  50 75 75 22 80 60/0 500 300 روز رش دریبا پذ يهااتاق 6

7 
مختص  آسانسور آسانسور،
 نندگانک مراجعه افراد و

      ف کتراز  در ییروشنا 30 50 50 22 80 60/0 200 100
 مورد نظر است.

      ف کتراز  در ییروشنا 50 75 75 22 80 60/0 300 200 یخدمات يآسانسورها 8
 مورد نظر است.

 .شود يریجلوگ مارانیب دید دانیم در ادیز حد از شیب یدرخشندگ از دیبا

 

 نانکارک يهااتاق – یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -38-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  100 150 150 19 80 60/0 1000 500 نانکارک يادار دفتر 1

  50 100 100 19 80 60/0 750 300 نانکارک يهااتاق 2
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 زنان بخش ها،بخش – یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -39-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 30 50 50 19 80 40/0 200 100 یعموم ییروشنا 1
           ف ک تراز در ییشدت روشنا
 نظر است. مورد

 .باشد نترلک قابل دیبا وارهاید ییروشنا

 هر به نترل ومحدودک قابل دیبا ییروشنا 75 100 100 19 80 70/0 750 300 نورمطالعه 2
 د.ینک مراجعه 2-7-5 بند به باشد، تخت

 75 100 100 19 80 60/0 500 300 ساده ناتیمعا -بخش 3

 جدول ژه،یو درمان و يعاد نهیمعا يبرا
 - یبهداشت يها مراقبت نکاما - 40
 - 51 جدول و) یعموم( نهیمعا يها اتاق
 يها اتاق - یبهداشت يها مراقبت نکاما

 .دینیبب زین را اجساد  سردخانه و حیتشر

 100 150 150 19 90 70/0 1500 1000 درمان و نهیمعا 4
 نترلک قابل شود نور اتاقیه میتوص

 .دینک مراجعه 2-7-5 بند به باشد،

 - - - - 80 - - 5 شب پرستار در دینور د 5
2200 K ≤ TCP≤ 3000 K 

            فک تراز در ییشدت روشنا
است.نظر  مورد  

 50 75 75 22 90 40/0 300 200 مارانیب توالت و حمام 6
 ن وییپا رنگ يدما شودیه میتوص
 در شب در ییروشنا يبرا مترک ییروشنا

 .شود گرفته نظر

 .شود يریجلوگ مارانیب دید دانیم در ادیز حد از شیب یدرخشندگ از دیبا

 

 )یعموم( نهیمعا اتاق - یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -40-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 K ≤ TCP≤ 5000 K 4000 100 150 150 19 90 60/0 750 500 یعموم ییروشنا 1

 K ≤ TCP≤ 5000 K 4000 100 150 150 19 90 70/0 1500 1000 درمان و نهیمعا 2
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 چشم ناتیمعا اتاق - یبهداشت يهامراقبت محل ییشدت روشنا -41-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 K ≤ TCP ≤ 5000 K 4000 100 159 150 19 90 60/0 750 500 یعموم ییروشنا 1

2 
 ینه بخش خارجیمعا

  چشم
1000 1500 - 90 - 150 150 100 4000 K ≤ TCP ≤ 5000 K 

3 
سنجش  خواندن و آزمون

 چارت با ص رنگیتشخ
 یسنجیینایب

500 750 70/0 90 16 150 150 100 4000 K ≤ TCP ≤ 6500 K 

 

 گوش ناتیمعا يهااتاق – یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -42-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 K ≤ TCP ≤ 5000 K 4000 100 150 150 19 90 60/0 750 500 یعموم ییروشنا 1

 K ≤ TCP ≤ 5000 K 4000 100 150 150 - 90 - 1500 1000  گوش نهیمعا 2

 

 نکاس يهااتاق – یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -43-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  75 100 100 19 80 60/0 500 300 یعموم ییروشنا 1

2 
 و ریوضوح تصو با نرکاس
 یونیزیتلو يهاستمیس

50 - - 80 19 - - -  

 

 مانیزا يهااتاق – یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -44-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

          ییشود روشنایه میتوص 75 100 100 19 90 60/0 500 300 یعموم ییروشنا 1
 باشد. نترلک قابل

          ییشود روشنایه میتوص 100 150 150 19 90 70/0 1500 1000 درمان و نهیمعا 2
 باشد. نترلک قابل
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 )یعموم( درمانگاه - یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -45-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 باشد. نترلک قابل ییشود روشنایه میتوص 100 150 150 19 80 60/0 750 500 زیالید 1

  100 150 150 19 90 60/0 750 500 پوست 2

  75 100 100 19 80 60/0 500 300 یوپکآندوس 3

  100 150 150 19 80 60/0 750 500 اتاق گچ 4

  75 100 100 19 80 60/0 500 300 یطب يهاحمام 5

  75 100 100 19 80 60/0 500 300 یوتراپیراد و ماساژ 6
 

 اتاق عمل – یبهداشت يهامراقبت يهاانکم ییشدت روشنا -46-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
 يهااتاق

 يبرا يساز آماده
 ياوریکر و عمل

500 750 60/0 90 19 150 150 100  

 100 150 150 19 90 60/0 1500 1000 یه تخت جراحیناح 2
تخت  هیناح ییشود شدت روشنایه میتوص

        آن اطراف یدرخشندگ با یجراح
 .باشد متعادل

  - - - 19 90 60/0 1500 1000 اتاق عمل 3

 استاندارد در شده ارائه خاص الزامات - - - - 90 - - - یموضع جراح 4
 EN 60601-2-41:2009 دینک اعمال را. 

 

  ژهیو يواحد مراقبت ها - یدرمان يها انکم ییشدت روشنا -47-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

 نظر است. ف موردک تراز در ییشدت روشنا 30 50 50 19 90 6/0 500 300 یعموم ییروشنا 1

 نظر است. ف موردک تراز در ییشدت روشنا 75 100 100 19 90 6/0 750 500 نات سادهیمعا 2

3 
 و نهیمعا

 درمان
 نظر است. ف موردک تراز در ییشدت روشنا 100 150 150 19 90 7/0 1500 1000

                رنگ  يشود دما یه میتوص - - - 19 90 - - 20 مراقبت شبانه 4
 رد.یگ مورد توجه قرار



 
 

03/11/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  326 تاسی

 کیپزش دندان – یدرمان يها انکم ییشدت روشنا -48-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 
 Uo ≥ 0/10 شده 

مار یب يبرا ییشود روشنا یه میتوص 100 150 150 19 90 6/0 750 500 یعموم ییروشنا 1
 باشد.  یرگیبدون خ

  100 150 150 - 90 7/0 1500 1000 ماریب يبر رو 2

   استاندارد         الزامات خاص - - - - - - - - یه جراحیناح 3
EN ISO 9680 د. یریرا درنظر بگ 

4 
 -ق رنگ یتطب

 يساز دندان
     استاندارد       الزامات خاص - - - - - - - -

EN ISO 9680 د. یریرا درنظر بگ 

 

 شگاه و داروخانهیآزما – یدرمان يها انکم ییشدت روشنا -49-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 
 Uo ≥ 0/10 شده 

  100 150 150 19 80 6/0 750 500 یعموم ییروشنا 1

2 
نترل رنگ ک

 يها نمونه
 یشگاهیآزما

1000 1500 7/0 90 19 150 150 100 4000 K ≤ TCP≤ 6500 K 

 

 یبدون آلودگ يها اتاق – یدرمان يها انکم ییشدت روشنا -50-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

  یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  75 100 100 22 80 6/0 750 500 ل شدهیاتاق استر 1

  75 100 100 22 80 6/0 750 500 روبیکاتاق بدون م 2
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 اجسادو سردخانه  حیاتاق تشر - یدرمان يها انکم ییشدت روشنا -51-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

  100 150 150 19 90 6/0 750 500 یعموم ییروشنا 1

       ش ازیر بیمقاداست  نکمم 100 150 150 - 90 7/0 7500 5000 حیتشرا ی یافکالبدشک زیم 2
 از باشد.ینس کلو  5000

 

 ها فرودگاه – يمسافر يها نالیترم ییشدت روشنا -52-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 
ورود و خروج،  يها سالن

 چمدانل یتحو
200 300 4/0 80 22 75 75 30  

  30 50 50 22 80 4/0 200 150 واسط يفضاها 2

3 
 اطالعات، يزهایم

 ارت پروازکافت یدر يزهایم
500 750 7/0 80 19 150 150 100  

4 
گذرنامه و نترل ک يزهایم

  كگمر
500 750 7/0 80 19 150 150 100 

  دیچهره با صیتشخان کام
 شود.فراهم 

  30 50 50 22 80 4/0 300 200 انتظار يها سالن 5

  30 50 50 25 80 4/0 300 200 چمدان ينگهدار يها اتاق 6

7 
 - یتیامن نترلکمناطق 

 حراست پرواز
300 500 6/0 80 19 100 100   

 - - 50 16 80 6/0 750 500  مراقبتبرج  8

شود شدت  یه میتوص. 1
 نترل باشد. بهکقابل  ییروشنا
  .دینک مراجعه 2-7-5 بند
ار با کتوجه به الزامات . 2

 ت شود.یش رعایصفحات نما
 از یناش یگریخجاد یاز ا دیبا. 3

 ز شود.یپره نور روز
ها، پنجره درنور  يها بازتاباز . 4

      دیبا شب به خصوص در
 .ز شودیپره

9 

 :انهیدر آش فیوظا
 ریمناطق تست و تعم -

 مناطق تست موتور -
  يریگ مناطق اندازه -

500 750 6/0 80 22 50 50 30  
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 آهن ستگاه راهیا – يمسافر يها نالیترم ییشدت روشنا -53-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

1 

 امالًک يوهاکس
 -محصور شده

، تعداد مسافران
 مک

50 - 3/0 80 - - - - 

 .وکس لبه به ژهیتوجه و
 لهیوس رانندگان يبرا یرگیز از خیپره

 .و مسافران هینقل
 و.کسف کتراز در  ییروشناشدت 

2 

 امالًک يوهاکس
 -محصور شده

، تعداد مسافران
 متوسط

100 - 4/0 80 - - - - 

 .وکس لبه به ژهیتوجه و
 لهیوس رانندگان يبرا یرگیز از خیپره

 .و مسافران هینقل
        وکسف کتراز در  ییروشنا شدت

 نظر است.  مورد

3 

 امالًک يوهاکس
 -محصور شده

، تعداد مسافران
 ادیز

200 - 5/0 80 - - - - 

 .وکس لبه به ژهیتوجه و
 لهیوس رانندگان يبرا یرگیز از خیپره

 .و مسافران هینقل
       و کسف کتراز در  ییروشنا شدت

 نظر است. مورد

4 

ستگاه مترو یا
 امالًک ینیرزمیز

 - محصور شده
م ک تعداد

 مسافران

50 - 3/0 80 - - - - 

 مسافران. يبرا یرگیز از خی. پره1
            وکسف کتراز در  یی. روشنا2

 نظر است. مورد
اد، یوجود سطوح با بازتاب ز. در صورت 3

 50تا  تواند یمتوسط م ییشدت روشنا
 ابد.یاهش کدرصد 

5 

ستگاه مترو یا
 امالًک ینیرزمیز

 - محصور شده
متوسط  تعداد

 مسافران

100 - 4/0 80 - - - - 

 مسافران. يبرا یرگیز از خیپره .1
            وکسف کتراز در  یی. روشنا2

 نظر است. مورد
اد، یوجود سطوح با بازتاب ز. در صورت 3

 50تا  تواند یمتوسط م ییشدت روشنا
 ابد.یاهش کدرصد 

6 

ستگاه مترو یا
 امالًک ینیرزمیز

 - محصور شده
اد یز تعداد

 مسافران

200 - 5/0 80 - - - - 

 مسافران. يبرا یرگیز از خیپره. 1
            وکسف کتراز در  یی. روشنا2

 نظر است. مورد
اد، یوجود سطوح با بازتاب ز. در صورت 3

 50تا  تواند یمتوسط م ییشدت روشنا
 ابد.یاهش کدرصد 

7 
 یها، پله برق پله

تعداد  -
 مک، مسافران

 .مسافران يبرا یرگیز از خی. پره1 - - - - 80 3/0 - 50
 ورود و خروج پله. يفضا به ژهی. توجه و2
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 آهن (ادامه) ستگاه راهیا – يمسافر يها نالیترم ییشدت روشنا -53-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

8 

 یها، پله برق پله
تعداد  -

، مسافران
  متوسط

 .مسافران يبرا یرگیز از خی. پره1 - - - - 80 4/0 - 100
 ورود و خروج پله. يفضا به ژهی. توجه و2

9 
 یها، پله برق پله

تعداد  -
  ادی، زمسافران

 .مسافران يبرا یرگیز از خی. پره1 - - - - 80 5/0 - 200
 ورود و خروج پله. يفضا به ژهی. توجه و2

10 
و  یاصل سالن

 سالن فروش
  طیبل

       سالنف کتراز در  ییروشناشدت  50 75 75 28 80 5/0 300 200
 نظر است. مورد

11 
نترل ک يها باجه
محل  و طیبل
 چمدان يدار نگه

300 500 5/0 80 19 100 100 75 
           ار کدر سطح  ییشدت روشنا
 نظر است. مورد

  30 75 75 22 80 4/0 300 200 انتظار يها سالن 12

13 
، يسالن ورود

 ستگاهیسالن ا
200 300 4/0 80 - 75 75 30  

14 
 يها اتاق
 ساتیتأس

200 300 5/0 80 28 50 50 30 

 ارکدر مناطق  ییروشناشدت 
 ).لی،مايعمود، ی(افق

ت یقابل ییشود روشنا یه میتوص
هر در  هبه صورت جداگان يسوساز مک

 ار داشته باشد.کمنطقه 
  .دینک مراجعه 2-7-5 بند به

15 
نترل کز کمر

 آهن راه
200 300 5/0 80 16 - - - 

 ینواختکی وار کدر مناطق  ییروشناشدت 
 ).لی، مايعمود ی(افق

ت یقابل ییشود روشنا یه میتوص. 1
 داشته باشد. يسوساز مک
  .دینک مراجعه 2-7-5 بند به

ننده کرهینور خجاد یاز ا شود یه میتوص.2
 ز شود.یپره روز

 ها، به خصوص درپنجره بازتاب دراز . 3
 .ز شودیپره دیبا شب

        قابل دیبا یمنیا يها رنگ .4
 .باشد ییشناسا

به شدت  نترلک يوارهایو د زیم .5
 دارد. ازیل سطح نک يبرا ثابت ییروشنا
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 آهن (ادامه) ستگاه راهیا – يمسافر يها نالیترم ییشدت روشنا -53-9-5جدول 

 فیرد
 تینوع فعال

 (محل) 

Ēm 
lx 

Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,wall 
lx 

Ēm,ceiling 
lx 

 خاص الزامات

 یالزام
اصالح 

 Uo ≥ 0/10 شده

           ف کتراز در  ییروشناشدت  - - - - 20 4/0 75 50 یدسترس يها تونل 16
 نظر است.  مورد

17 
 مونتاژ درات یعمل

 ينگهدار يسوله ها
 سخت يارهاک-

  توجه شود. یرگیز از خیپره - - - - 80 4/0 - 200

18 
 مونتاژ در اتیعمل

 ينگهدار يسوله ها
 متوسط يارهاک-

 توجه شود. یرگیز از خیپره - - - - 80 5/0 - 300

19 
 مونتاژ در اتیعمل

 ينگهدار يسوله ها
  کسب يارهاک-

 توجه شود. یرگیز از خیپره - - - - 80 6/0 - 500

20 
 مونتاژ در اتیعمل

 ينگهدار يهاسوله 
 قیدق يارهاک-

 توجه شود. یرگیز از خیپره - - - - 80 7/0 - 750

21 

 یگهواره/پل چرخش
 ينگهدار ياهسالن

 هینقل لیوسا يبرا
آمد و (بدون  آهن راه

 هینقل لیوسا  شد
 )یاضاف

100 150 25/0 80 - - - -  

22 

 یگهواره/پل چرخش
 ينگهدار ياهسالن

 هینقل لیوسا يبرا
آمد و (بدون  آهن راه

 هینقل لیوسا  شد
 )یاضاف

150 200 4/0 80 - - - -  
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 روشنایی اضطراري  - 8 - 5

 دسته بندي  - 1 - 8 - 5

هدف اصلی از روشنایی اضطراري، تامین شرایط دیداري مناسبی است که در زمان تاریکی و وقوع حادثه از وحشت افراد 

میسر کند. در طراحی سیستم روشنایی اضطراري باید  کاسته و تخلیه امن یا ادامه کار در شرایط خاص را به بهترین نحو

ه شود. در فلوچارت یترین شرایط درنظر گرفته شده و ترجیحاً سناریو خروج در حاالت مختلف ارا  همواره بدترین و سخت

 بندي کلی روشنایی اضطراري نمایش داده شده است. زیر دسته

 

  بندي کلی روشنایی اضطراري دسته   - 21 -5 شکل

 کار  به  مادهسیستم روشنایی آ  - 2 - 8 - 5

ه خواهد شد. در این سیستم م سیستم روشنایی باشد، از سیستم تغذیه آماده به کار استفادیهرگاه نیاز به روشن بودن دا

در زمان وصل برق شهر، از این منبع انرژي براي تغذیه استفاده شده و در زمان قطع برق از باتري داخلی، سیستم  معموال

که الزم باشد این سیستم  صورتی شود. در استفاده می 1بدون وقفه ي برقها  ستمیسو یا  باتري مرکزي، دیزل ژنراتور

 عنوان سیستم روشنایی فرار هم استفاده شود، باید بر اساس سیستم روشنایی فرار طراحی و اجرا شود.  به

 

 

                                                      
1 UPS: Uninterrupted Power Systems 
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 سیستم روشنایی اضطراري فرار  - 3 - 8 - 5

 1مسیر فرار يروشنایی اضطرار  - 1 - 3 - 8 - 5

هاي انجام کار با  من، روشنایی فضاي باز و روشنایی محلیاضطراري که روشنایی مسیر فرار ابخشی از سیستم روشنایی 

من را یراهنما به هنگام اشغال مسیرهاي فرار ا يگذار احتمال خطر باال به هنگام قطع روشنایی عادي و همچنین نشانه

 کند.  مشخص و تامین می

 2روشنایی اضطراري فضاي باز (مناطق بزرگ)  - 2 - 3 - 8 - 5

مترمربع بوده و یا مسیر فرار از آن محیط بگذرد، یا براي دسترسی به  60ی اضطراري مناطق بزرگ و باز که حداقلروشنای

هم تعریف  3، در برخی استانداردها با روشنایی ضد هراسیین نوع روشنایمسیر فرار عبور از آن محل ضروري باشد. ا

 شود. می

 روشنایی اضطراري مناطق پرخطر  - 3 - 3 - 8 - 5

هاي کنترلی خاص  هاي پرخطر، اجسام خطرناك و حساس و یا تابلو هایی که بدلیل وجود دستگاه مکان روشنایی اضطراري

 د و...).ینترل، مخازن اسک يها تري نسبت به مسیر فرار و مناطق بزرگ دارند ( مانند: اتاق  نیاز به سطح روشنایی بیش

  مسیر فرار يطراحی سیستم روشنایی اضطرار  - 4 - 3 - 8 - 5

 در طراحی این بخش باید به نکات زیر توجه کرد: 

 متر، شدت روشنایی در سطح افقی روي زمین در امتداد خط مرکزي مسیر 2در مسیر فرار تا عرض   - 5 - 3 - 8 - 5

شدت %  50 تر و در باند دوطرف خط مرکزي با عرض کل نصف عرض مسیر، نباید از مکلوکس  1نباید از  )22-5(ل کش

 د.تر باش  روشنایی خط مرکزي کم

متر تقسیم شده و یا  2ر به چند نوار با عرض یمتر باشد، باید مس 2که عرض مسیر فرار بیش از  صورتی در  - 6 - 3 - 8 - 5

 هراس طراحی شود.  ضد  اساس مناطق بزرگ بر

 ).)11-5(باشد(جدول  1به  40تر از  شینسبت بیشینه به کمینه شدت روشنایی در امتداد خط فرار نباید ب  - 7 - 3 - 8 - 5

  

                                                      
1 Escape Route 
2 Open Area 
3 Anti Panic 
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ر یمس ییرو روشنا  نیشود، از ا یرگیتواند سبب خ ینه آن میزم ن منبع نور و پسینتراست بکه ک ییاز آنجا  - 8 - 3 - 8 - 5

رد تا سبب یم ناظر قرار نگید مستقیدر خط د ياز منابع نور یناش یزان درخشندگیه مکشود  یطراح يا گونه  د بهیفرار با

) فراتر 10-5داده شده در جدول ( ریزان شدت نور از مقادیه مکد دقت شود ین بایننده نشود. همچنک   ناتوان یرگیخ

  نرود.

 ناتوان کننده یرگیحدود خ  -  10 -5 جدول 

 ارتفاع نصب چراغ از سطح زمین
H  بر حسبm 

 راه فرار و فضاي باز (ضد هراس)
 شدت نور 

𝐈𝐈𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦  برحسبcd 

 با احتمال خطر باال يمنطقه کار
 بیشینه شدت نور 

𝐈𝐈𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦  برحسبcd 

5/2 < H 500 1000 
3 ≤ H < 5/2 900 1800 
5/3 ≤ H < 3 1600 3200 
4 ≤ H < 5/3 2500 5000 
5/4  ≤ H < 4 3500 7000 

H ≤ 5/4 5000 10000 

 .باشد 40از  تر بزرگد یبا Ra، مقدار شاخص نمود رنگ یمنیا يها رنگ ییبه منظور شناسا  - 9 - 3 - 8 - 5

سیستم روشنایی هاي  عنوان حداقل زمان روشن ماندن چراغ دقیقه به 60در شرایط عادي باید مدت زمان   - 10 - 3 - 8 - 5

 دقیقه انجام شود. 180شود طراحی بر مبناي  ه مییصورت وجود خطر یا احتمال تردد زیاد افراد، توص لحاظ شود. در

شدت %  50ثانیه اول حداقل  20طراحی شود که در  يمسیر فرار باید طور يسیستم روشنایی اضطرار  - 11 - 3 - 8 - 5

ر فرار وجود داشته یکه احتمال خطر در مس صورتی شود. درن یامل تامکثانیه شدت روشنایی  60روشنایی و در زمان 

 شود. ه مییتوصثانیه  5تر حداکثر  وتاهکنظر زمان   مورد ییشدت روشنا%  50دن به یرس يباشد برا

 

 روشنایی اضطراري مسیر فرار   - 22 -5 شکل
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 ضد هراس -مناطق بزرگ  يطراحی سیستم روشنایی اضطرار  - 4 - 8 - 5

 در طراحی این بخش باید به نکات زیر توجه کرد: 

تر باشد. این  لوکس کم 5/0شدت روشنایی افقی روي سطح زمین نباید در صفحه محاسباتی مرکزي از   - 1 - 4 - 8 - 5

ها درنظر گرفته  صفحه محاسباتی، سطحی فرضی از کل مساحت اتاق است که باند نیم متري از محیط آن و کناره دیواره

 ).)11-5(شود.(جدول  ینم

 ).)11-5(باشد(جدول  1به  40تر از  شینسبت بیشینه به کمینه شدت روشنایی در این فضا نباید ب  - 2 - 4 - 8 - 5

هاي سیستم روشنایی لحاظ  عنوان زمان روشن ماندن چراغ دقیقه به 60در شرایط عادي باید مدت زمان   - 3 - 4 - 8 - 5

 دقیقه انجام شود. 180ي شود طراحی بر مبنا ه مییصورت وجود خطر یا احتمال تردد افراد زیاد، توص شود و در

ثانیه اول حداقل  20طراحی شود که در  يضد هراس باید طور -مناطق بزرگ  يسیستم روشنایی اضطرار  - 4 - 4 - 8 - 5

که احتمال خطر وجود داشته باشد  صورتی ن شود. دریامل تامکثانیه شدت روشنایی  60% شدت روشنایی و در زمان  50

 شود. ه مییتوصثانیه  5تر حداکثر  وتاهکمان نظر ز  مورد یی% شدت روشنا 50دن به یرس يبرا

 

 ضد هراس -روشنایی اضطراري مناطق بزرگ    - 23 -5 شکل

 طراحی سیستم روشنایی اضطراري مناطق پرخطر  - 5 - 8 - 5

 در طراحی این بخش باید به نکات زیر توجه شود: 

ن حال یتر باشد در ع مک يار عادکشدت روشنایی حالت %  10شدت روشنایی افقی روي سطح کار نباید از   - 1 - 5 - 8 - 5
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 تر باشد. همچنین روشنایی تامین شده باید فاقد اثر استروبوسکوپیک باشد.   لوکس هم کم 15د از ینبا

درصد  100در برخی مناطق حساس مانند اتاق عمل، ممکن است شدت روشنایی مورد نیاز به میزان   - 2 - 5 - 8 - 5

 د.شو یدرنظر گرفته نم )9-5(ول اخصوص، جد  الزم باشد. در این يروشنایی حالت عاد

 باشد.  1به  10تر از  شینسبت بیشینه به کمینه شدت روشنایی در این فضا نباید ب  - 3 - 5 - 8 - 5

هاي سیستم روشنایی لحاظ  عنوان زمان روشن ماندن چراغ دقیقه به 60در شرایط عادي باید مدت زمان   - 4 - 5 - 8 - 5

 انجام شود.دقیقه  180شود طراحی بر مبناي  ه مییصورت وجود خطر یا احتمال تردد افراد زیاد، توص شود و در

شدت روشنایی اضطراري %  100طراحی شود که  يسیستم روشنایی اضطراري مناطق پرخطر باید طور  - 5 - 5 - 8 - 5

 ثانیه برقرار شده یا بسته به شرایط کاربرد به میزان مورد نیاز برسد. 5/0طراحی شده در 

 

 خطر روشنایی اضطراري مناطق پرشدت    - 24 -5 شکل

 رنگ منبع نور ي) و دماینواختیک(ییشدت روشنا يها ، نسبتییحداقل شدت روشنا  -  11 -5 جدول 

 ییحداقل شدت روشنا فضا
lx 

Emax / Emin 
 CRIا یرنگ نور  يدما

K ا یRa 

 40:1 يزکس در خط مرکلو 1 ر فراریمس
 نیلوک 2800از  تر بزرگرنگ نور  يدما

 ای 
 40از  تر بزرگشاخص نمود رنگ 

 40:1 سکلو 5/0 ضد هراس -مناطق بزرگ 

 مناطق پرخطر
ا ی يعاد ییروشناشدت % 10

 سکلو 15حداقل 
10:1 
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 م ایمنییعال  - 6 - 8 - 5

 م ایمنی باید به نکات زیر توجه داشت:یدر استفاده از تابلوها و عال

 م ایمنی استفاده شده در مسیر فرار و فضاهاي مرتبط با آن باید با الزامات استانداردهاي ملی ایران به یعال

 این نشریه مطابقت داشته باشد. 9و فصل  INSO-ISO-7010و همچنین استاندارد ملی  9956-1شماره 

ه یه در مالحظات اولکنیکاندال بر مترمربع باشد. با توجه به ا 2باید حداقل  ییدرخشندگی رنگ ایمنی در هر فضامیزان 

 کاندال بر مترمربع باشد. 10درخشندگی باید نه یمکشود،   یاثر دود در نظر گرفته م

کاندال  100تر از   باشد. اگر میزان درخشندگی بیش 5به  1از  تر بزرگدرخشندگی باید   کمینه به بیشینهیکنواختی بین 

 باشد. 10به  1از  تر بزرگدرخشندگی باید   بر مترمربع باشد، نسبت کمینه به بیشینه

 باشد. 1به  15تر از  و بیش 1به  5تر از   نباید کم 2و سطوح مجاور 1میبین رنگ عالبه کمینه  بیشینه نسبت درخشندگی 

 رابطه زیر برقرار است: hم یو ارتفاع عال lدن یدرخصوص حداکثر فاصله قابل د
)5- 7( h = l / z 

م از داخل یکه عال يو در موارد = z 100م از بیرون روشن شود، یکه عال  ضریب مسافت است. در صورتی zدر این رابطه 

 ود.ش درنظر گرفته می = z 200شود،  چراغ روشن می
 

 

  دنیحداکثر فاصله قابل د   - 25 -5 شکل

 ها هاي نصب چراغ اصول و روش  - 9 - 5

ها تعیین  ها و جزییات تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان ها باید دقیقاً مطابق آنچه در نقشه ات نصب چراغییجز  - 1 - 9 - 5

 و نشان داده شده، رعایت شود.

ساختمان و سایر موانع از قبیل بندي  هایی که از نظر اسکلت ها باید با توجه به محدودیت محل دقیق چراغ  - 2 - 9 - 5

 و غیره وجود دارد تعیین شود. یسقف يها لی، جرثق، بلندگودههاي هوا شبکه

                                                      
1 Lconstant Colour 
2 Lsafety Colour 
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ها مخصوصاً در  ها باید دقیقاً در محل نصب مشخص شود به نحوي که امتداد چراغ محل قرار گرفتن همه چراغ  - 3 - 9 - 5

 ها کامالً یکسان باشد. راهرو

ها به نسبت مساوي از دیوار نصب شده و حالت تقارن از  مرکز سقفهاي سقفی و آویز بایستی در  همه چراغ  - 4 - 9 - 5

 .ژهیو يها ییروشنا ي، مگر درحاالت خاص برایکدیگر را حفظ کند

رد. اندازه پیچ و یپالگ روي مسیر لوله برق قرار نگ در هنگام نصب چراغ باید دقت شود که پیچ و رول  - 5 - 9 - 5

 خوبی نفوذ کند.  کاري سقف یا دیوار (آجر یا سیمان) به تصورتی انتخاب شود که در قسمت سف پالگ باید به رول

باید از نوعی باشد  داخل چراغ کشی شده باشد. سیم مصرفی ها باید قبل از نصب به طور کامل سیم همه چراغ  - 6 - 9 - 5

 .داشته باشدرا که در برابر حرارت حاصل از چراغ مقاومت کافی 

ها باید  هاي سقفی باید به سقف اصلی ساختمان نصب شود. در صورت وجود سقف کاذب (معلق)، چراغ چراغ  - 7 - 9 - 5

داشته باشد و را ها  آویزان شود مگر اینکه سقف معلق استحکام الزم براي تحمل وزن چراغصورت ایمن  بهبه سقف اصلی 

پالگ و  وسیله رول ها به سقف اصلی به تصال چراغتوسط سازنده سیستم سقف معلق اظهار شده باشد. اباید این موضوع 

 هاي نصب خواهد بود. پیچ و سایر روش

کشی و استفاده از سرسیم مناسب صورت  با رعایت اصول سیم بایدها  تمام اتصاالت داخلی و تغذیه چراغ  - 8 - 9 - 5

 پذیرد.

حال چراغ باید  شود ولی در هر هاي مختلف طراحی و ساخته می هاي توکار از نظر نحوه نصب در طرح چراغ  - 9 - 9 - 5

ها مطابق با اظهار  هاي سقف کاذب نظیر دامپا، کناف و غیره به سقف اصلی متصل شود مگر اینکه پانل مستقل از پانل

سازنده آن، استحکام کافی جهت تحمل وزن چراغ را داشته باشد و نصب چراغ مطابق با دستورالعمل سازنده پانل و با 

هاي حفره داخل  کشی در لبه ت پذیرد. در سقف کاذب رابتیس و گچ باید با آهنرعایت دستورالعمل سازنده چراغ صور

 گاه مناسبی براي چراغ ایجاد نمود. سقف، تکیه

باید دقت کافی به عمل آید تا هادي فاز به قسمت رزوه  يا  المپ نوع رزوه يها  دارنده  در هنگام استفاده از نگه  - 10 - 9 - 5

 دارنده اتصال نیابد.  بدنه نگه

کشی روکار، اتصاالت سیم یا کابل در خط اصلی روشنایی باید در جعبه  نصب چراغ روکار با لوله در هنگام  - 11 - 9 - 5

وسیله ترمینال انجام شود. اتصال لوله به جعبه تقسیم و چراغ باید توسط بوشن و مهره انجام شود. درجه  تقسیم و به

  چراغ باشد. یتد حداقل همسان با درجه حفاظیاتصال چراغ با يم برایجعبه تقس یحفاظت
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 ین حالت آونگیتر مکه چراغ کرد یصورت بگ یداتیتمه يبردار ز در هنگام نصب و هنگام بهرهیآو يها در چراغ  - 12 - 9 - 5

 رد.یرا به خود بگ

 هاي ترسیمی الکتریکی  نشانه  - 10 - 5

 ه شده است.ی) ارا12-5در جدول (  IEC63064هاي ترسیمی تاسیسات روشنایی بر اساس استاندارد  نشانه

 IEC63064هاي ترسیمی براي تاسیسات روشنایی برابر استاندارد   نشانه  -  12 -5 جدول 

 نشانه شرح

  کشی مربوط محل اتصال المپ یا چراغ با سیم

 کشی به طرف چپ محل اتصال المپ یا چراغ دیواري با امتداد سیم
 

 المپ و چراغ، نشانه عمومی
 المپ و چراغ نشانگر، نشانه عمومی

 
کننده زیر   نظر باشد، در کنار نشانه از حروف مشخص مورد رنگی نورکه تعیین   در صورتی -1آوري  یاد

 استفاده شود:
 RDقرمز=
 YE زرد  =
 GN سبز =
 BU آبی =
 WH سفید =
 

 کننده  نظر باشد، در کنار نشانه از حروف مشخص  که تعیین نوع المپ مورد  در صورتی -2آوري  یاد
 زیر استفاده شود:

 Ne نئون =
 Xe زنون =

 Na بخار سدیم =
 Iید =

 INاي = رشته
 ELالکترولومینسنت =

 ARCقوس الکتریکی =
 FLفلورسنت =

 IRمادون قرمز=
 UVماوراي بنفش=

 LEDننده نور =ک  منتشردیود 
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 (ادامه) IEC63064هاي ترسیمی براي تاسیسات روشنایی برابر استاندارد   نشانه -12-5جدول 

 نشانه شرح

 زن نشانگر چشمکچراغ 
 

 المپ یا چراغ فلورسنت، نشانه عمومی
 ها: مثال
 

 چراغ، مجهز به سه المپ فلورسنت
 
 

 چراغ، مجهز به پنج المپ فلورسنت
 

 

 نورافکن، نشانه عمومی
 

 تاب)  یکگرا (بار نورافکن هم
 

 تاب)  نورافکن واگرا (پهن

 

 اي هاي تخلیه تجهیزات کمکی براي المپ
  صورت جداگانه نصب شود. این نشانه فقط در مواردي به کار رود که تجهیزات کمکی به -آوري یاد

 
 چراغ اضطراري بر روي مدار ویژه

 

 

 

 چراغ اضطراري باتري سرخود
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 IEC 60598-1هاي روشنایی بر اساس استاندارد بندي چراغ مشخصات الکتریکی و طبقه  -  13 -5 جدول 

 نشانه شرح

 ترمینال زمین 
 

 A آمپر

 Hz فرکانس (هرتز)

 V ولت

 W توان (وات)

  منبع تغذیه جریان متناوب

  منبع تغذیه جریان مستقیم

 منبع تغذیه جریان مستقیم و متناوب
 

 IIبندي از گروه  عایق
 

 IIIبندي از گروه  عایق
  

 ta …˚C حداکثر حرارت محیط نامی

 پرتو سردبا   هشدار در مورد عدم استفاده از المپ

 

  حداقل فاصله از اشیا روشن بر حسب متر

قابل اشتعال (فقط مناسب براي  براي نصب مستقیم روي سطوح معموالچراغی که نامناسب 
 ار کرو     ار کتو  نصب روي سطوح غیرقابل اشتعال)

 ست  یمناسب ن یحرارت یقیماده عا یکپوشانده شدن با  يه براک یچراغ
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 (ادامه) IEC 60598-1هاي روشنایی بر اساس استاندارد  بندي چراغ مشخصات الکتریکی و طبقه -13-5جدول 

 نشانه شرح

که در  بیرونیکشی  هاي اتصال دهنده میانی یا سیم هاي تغذیه، کابل استفاده از کابل
  برابر حرارت مقاوم باشند 

 اند  اي ساخته شده هاي آینه هایی که براي کار با المپ چراغ
 

 ها براي کار در شرایط سخت چراغ
 

 مستعد انفجارها براي کار در شرایط  چراغ

 

 دارد بیرونیهاي سدیم با فشار زیاد که نیاز به ایگنیتور  ها براي کار با المپ چراغ
 

اندازي درونی  وسیله راه نیاز بههاي سدیم با فشار زیاد که  ها براي کار با المپ چراغ
 دارد

 

 ينماد هشدار -صفحه محافظ است استفاده شود يه داراک ید در چراغیالمپ با

 

 بدون نیاز به صفحه محافظهاي هالوژن تنگستن  ها براي کار با المپ چراغ
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 دامنه پوشش  - 1 - 6

 يتابلوهاو حمل  يبسته بند، تست، یبازرس، ساخت، یطراح ياه لو دستورالعم یمشخصات فن، فین فصل تعاریدر ا

زات یحفاظت از مدارها و تجه، یانسان در مقابل برق گرفتگ یمنیا نیبا هدف تامف یضع قطع و وصل و فرمان فشار

نان در یت اطمیش قابلیو افزا ياهش احتمال آتش سوزک، یمل ياه هیاز اتالف منابع و سرما يریجلوگ، یکیترکال

 . ه شده استیا اراه نساختما یسات برقیتاس

 . ردیگ یم بر درف را یبرق فشار ضع يمختلف تابلوها يها زات و بخشیتجه یو مشخصات فن فیتعار، فصل نیا نیهمچن

 . ودش یاستفاده م فیضع قطع و وصل و فرمان فشار يتابلوها يا تابلو برق به جایاز عبارت تابلو ، ن فصلیدر ا -يادآوری

 ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 6

 یاصطالحات عموم  - 1 - 2 - 6

 فیقطع و وصل و فرمان فشار ضع يتابلوها  - 1 - 1 - 2 - 6

low-voltage switchgear and controlgear assemblies 
م یو تنظ یحفاظت، یهد لگنایس، يریگ هانداز، زات فرمانیف با تجهیله قطع و وصل فشار ضعیا چند وسی کیب یکتر

 . يا هساز يو اجزا یکیانکم، یکیترکاتصاالت ال تمامننده مربوط به آن به انضمام ک

 یمدار اصل  - 2 - 1 - 2 - 6

main circuit 
 . قرار گرفته است یکیترکال يمدار به منظور انتقال انرژ کیه در کتابلو  کی يهاد ياه تتمام قسم

 یکمکمدار   - 3 - 1 - 2 - 6

auxiliary circuit 
م و یتنظ، یهد لگنایس، يریگ هانداز، نترلک) به منظور یر از مدار اصلیمدار (غ کیه در کتابلو  کی يهاد ياه تتمام قسم

 . ره قرار گرفته استیا و غه هپردازش داد

 . ودش یز میزات قطع و وصل نینترل تجهکو  یکمک يشامل مدارها، تابلو کی یکمکمدار  -يادآوری

 نهیش  - 4 - 1 - 2 - 6

busbar 
 . صورت مجزا به آن متصل شود واند بهت یم یکیترکن مدار الیه چندک کوچکبا امپدانس  يهاد کی
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 ینه اصلیش  - 5 - 1 - 2 - 6

main busbar 
 . به آن متصل شود واندت یم یو خروج يورود يا واحدهایع و/ینه توزیا چند شی کیه ک يا هنیش

 عینه توزیش  - 6 - 1 - 2 - 6

distribution busbar 
 . ودش یه میاز آن تغذ یخروج يمتصل شده است و واحدها ینه اصلیه به شکبخش  کینه در یش کی

 . ودش یع محسوب نمینه توزیاز ش یعنوان قسمت نه بهین واحد عامل و شیمتصل شده ب يهاد -يادآوری

 واحد عملگر  - 7 - 1 - 2 - 6

functional unit 
رد واحد کعمل کیه در انجام کزات قطع و وصل یو تجه یکیانکم، یکیترکال يشامل تمام اجزا، تابلو برق کیاز  یقسمت

 . ت داردکمشار

مخصوص آن واحد قرار  2حفاظت شده يا فضای 1خارج از خانه يه در فضاکواحد عملگر  کیمتصل به  يهاد -يادآوری

 . ودش یاز واحد عملگر محسوب نم یعنوان قسمت رد بهیگ یم

 يواحد ورود  - 8 - 1 - 2 - 6

incoming unit 
 . ودش یق آن به تابلو وارد میاز طر یکیترکال يه انرژک يواحد عملگر

 یواحد خروج  - 9 - 1 - 2 - 6

outgoing unit 
 . ودش ین میق آن تامیاز طر یا چند مدار خارجی کی یکیترکال يه انرژک يواحد عملگر

 ساختار تابلو برق  - 2 - 2 - 6

 قسمت ثابت  - 1 - 2 - 2 - 6

fixed part 
 . شده است یه به منظور نصب ثابت طراحکنگهدارنده واحد  کی يشده بر رو یشک مینصب و س يل از اجزاکمتش یقسمت

 

                                                            
1 Compartment 
2 Enclosed Protected Space 
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 قسمت قابل جدا شدن  - 2 - 2 - 2 - 6

removable part 
امل از تابلو و کت جدا شدن یدارنده واحد با قابل نگه کی يشده بر رو یشک مینصب و س يل از اجزاکمتش یقسمت

 . است دار برقننده آن که یه مدار تغذک یحالدر ، ردنکن یگزیجا

 اتصال ثابت  - 3 - 2 - 2 - 6

fixed connection 
 . ودش یا قطع میابزار متصل  کیه توسط ک یاتصال

 یبخش اصل  - 4 - 2 - 2 - 6

section 
 . ین دو سطح قائم متوالیاز سازه تابلو ماب یقسمت

 یبخش فرع  - 5 - 2 - 2 - 6

sub-section 
 . یقائم متوال ای ین دو سطح افقیماب، یبخش اصل کیاز سازه تابلو در  یقسمت

 خانه  - 6 - 2 - 2 - 6

compartment 
 . ده باشدیآن پوش يها ه قسمتیه بقیا تهوینترل ک، اتصاالت يبرا ییه به جز بازشوهاک یا فرعی یبخش اصل کی

 تابلوها یرونیطرح ب  - 3 - 2 - 6

 باز  تابلو نوع  - 1 - 3 - 2 - 6

open-type assembly 
 . در دسترس است یکیترکزات الیتجه دار برق يها ارد و قسمتد یرا نگه م یکیترکزات الیه تجهکسازه  کیشامل  ییتابلو

 تابلو جلو بسته  - 2 - 3 - 2 - 6

dead-front assembly 
ر از جلو قابل دسترس یگر غید ياه تن است از جهکمم دار برق ياه ته قسمک یینوع باز مجهز به درپوش جلو يتابلو

 . باشد
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 تابلو تمام بسته  - 3 - 3 - 2 - 6

enclosed assembly 
ن شده را ییتع یه درجه حفاظتک يده باشد به نحویاحتماالً سطح نصب آن) پوشا (به جز ه ته از تمام جهک ییتابلو

 . ندکن یتام

 یتابلو سلول  - 4 - 3 - 2 - 6

cubicle-type assembly 
 ))1-6(ل ک(ش. و خانه باشد یفرع، ین بخش اصلین است شامل چندکه ممکستاده یتمام بسته از نوع ا يتابلو

 یتابلو چند سلول  - 5 - 3 - 2 - 6

multi-cubicle-type assembly 
 . به هم متصل باشد یکیانکه از نظر مک یسلول يتابلو يب تعدادیکتر

 )ییانویز پی(م يزیتابلو نوع م  - 6 - 3 - 2 - 6

desk-type assembly 
، يریگ هانداز، نترلکزات ین دو است و شامل تجهیاز ا یبیکا تریار د بیش، ینترل آن افقکه صفحه کتمام بسته  يتابلو

 ))3-6(ل ک(ش. ودش یز شناخته مینترل نکنسول کن نوع تابلو با نام یا. استره یو غ یهد لگنایس

 يا هتابلو جعب  - 7 - 3 - 2 - 6

box-type assembly 
 . سطح قائم در نظر گرفته شده است کی ينصب رو يه براکتمام بسته  يتابلو

 يا هتابلو چند جعب  - 8 - 3 - 2 - 6

multi-box-type assembly 
ن دو یب یکیترکال ياه له اتصاکا مجزا ی كدارنده مشتر قاب نگه يمتصل به هم و دارا يا هجعب يتابلو يب تعدادیکتر

 . ندک یمحل اتصال عبور م ياز بازشوها، جعبه مجاور

 ارکرو يواریتابلو د  - 9 - 3 - 2 - 6

wall-mounted surface type assembly 
 ))2-6(ل ک(ش. وارید کیسطح  ينصب رو يبرا ییتابلو

 ارکتو يواریتابلو د  - 10 - 3 - 2 - 6

wall-mounted recessed type assembly 
 ))2-6(ل ک(ش. اردد ینم  هوار باال را نگیاز د یه بدنه تابلو بخشک يوار به نحوید ینصب در فرورفتگ يبرا ییتابلو
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 لت) تابلوهاکسازه (اس  - 4 - 2 - 6

 لتکاس  - 1 - 4 - 2 - 6

supporting structure 
 . شده است یمختلف تابلو و پوشش آن طراح ينگه داشتن اجزا يهد و براد یل میکاز تابلو را تش یه قسمتک يا سازه

 سازه نصب  - 2 - 4 - 2 - 6

mounting structure 
 . شده است ینگه داشتن تابلو طراح يست و برایه جزء تابلو نک يا سازه

 نصب) ینیصفحه نصب (س  - 3 - 4 - 2 - 6

mounting plate 
 . شده است یمختلف طراح ينگه داشتن اجزا يه براکتابلو  کی) مناسب نصب داخل ینیصفحه (س

 محفظه  - 4 - 4 - 2 - 6

enclosure 
 . ندک ین میاربرد مد نظر را تامکه نوع و درجه حفاظت مناسب ک یپوشش

 پوشش  - 5 - 4 - 2 - 6

cover 
 . تابلو برق کیدرپوش  یقسمت خارج

 در  - 6 - 4 - 2 - 6

door 
 . ییشوکا ی ییلوال شپوش

 پوشش قابل جدا شدن  - 7 - 4 - 2 - 6

removable cover 
ر و یا تعمیات خاص یوان آن را به منظور انجام عملت یشده و م یطراح یپوشش خارج يانسداد بازشوها يه براک یشپوش

 . ردکجدا  ينگهدار
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 صفحه پوشش  - 8 - 4 - 2 - 6

cover plate 
ا لوازم یچ یه توسط پکشده  یطراح يود و به نحوش یاستفاده م یپوشش خارج يانسداد بازشوها يه براکاز تابلو  یقسمت

 . ردیگ یخود قرار م يمشابه در جا

 وارهید  - 9 - 4 - 2 - 6

partition 
 . ندک یگر جدا مید ياه هه آن را از خانکخانه  کیاز پوشش  یقسمت

 حصار  - 10 - 4 - 2 - 6

barrier 
 . ندک ین میرا تام یمعمول دسترس ياه تم از تمام جهیه حفاظت در برابر تماس مستقک یقسمت

 مانع  - 11 - 4 - 2 - 6

obstacle 
 . یستن يم عمدیند اما مانع تماس مستقک یم يریم ناخواسته جلوگیه از تماس مستقک یقسمت

 دهیحفاظت شده پوش يفضا  - 12 - 4 - 2 - 6

enclosed protected space 
و تماس با  یدر برابر اثرات خارج ینیدر نظر گرفته شده و حفاظت مع یکیترکال يپوشاندن اجزا يه براکاز تابلو  یقسمت 

 . ندک ین میرا تام دار برق ياه تقسم

 ط نصب تابلوهایشرا  - 5 - 2 - 6

 یتابلو داخل  - 1 - 5 - 2 - 6

assembly for indoor installation 
در داخل ساختمان مطابق با  يعاد يبردار ط بهرهیه شراکشده است  یطراح ییاه له به منظور استفاده در محک ییتابلو

 . استرا دارا  1-2-4-6 بند

 یرونیتابلو ب  - 2 - 5 - 2 - 6

assembly for outdoor installation 
در خارج از ساختمان مطابق  يعاد يبردار ط بهرهیه شراکشده است  یطراح ییاه له به منظور استفاده در محک ییتابلو

 . استرا دارا  2-2-4-6 بندبا 
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 تابلو نصب ثابت  - 3 - 5 - 2 - 6

stationary assembly 
شده و در همان محل استفاده  یوار محل نصب آن طراحیا دیف ک يصورت ثابت رو هنصب ب يه براکاست  ییتابلو

 . ودش یم

 كتابلو متحر  - 4 - 5 - 2 - 6

movable assembly 
 . ر باشدیان پذکام یاستفاده به سادگگر یمحل به محل د کیشده تا انتقال آن از  یطراح يه به نحوکاست  ییتابلو

 یقیعا ياه همشخص  - 6 - 2 - 6

 ییفاصله هوا  - 1 - 6 - 2 - 6

clearance 
 . اه نن آیر بین مسیرت هوتاکخط در  کیدر طول  ين دو قسمت هادیفاصله ب

 فاصله خزش  - 2 - 6 - 2 - 6

creepage distance 
 . ق جامدیماده عا کیسطح  يبر رو ين دو قسمت هادین فاصله بیرت هوتاک

 اضافه ولتاژ  - 3 - 6 - 2 - 6

overvoltage 
 . کندتجاوز  يار عادکط یدار در شرایثر ولتاژ حالت پاکمربوط به حدا کیآن از مقدار پ کیه مقدار پک يهر ولتاژ

 اضافه ولتاژ موقت  - 4 - 6 - 2 - 6

temporary overvoltage 
 . ه)ین ثانی(چند یه به مدت نسبتاً طوالنکانس شبکاضافه ولتاژ در فر

 هکانس شبکولتاژ قابل تحمل با فر  - 5 - 6 - 2 - 6

power-frequency withstand voltage 
 . ودش یط مشخص شده تست نمیدر شرا یقیست عاکه منجر به شکه کانس شبکبا فر ینوسیمقدار موثر ولتاژ س

 ولتاژ ضربه قابل تحمل  - 6 - 6 - 2 - 6

impulse withstand voltage 
 . ودش ین نمیط معیتحت شرا یقیست عاکه منجر به شکته مقرر یل و پالرکولتاژ ضربه با ش کین مقدار پیباالتر
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 یآلودگ  - 7 - 6 - 2 - 6

pollution 
 یا مقاومت سطحی کیترکلا ياهش استقامت دکواند منجر به ت یه مکا گاز یع یما، جامد یهرگونه اضافه شدن مواد خارج

 . ق شودیعا کی

 )یطیط محی(شرا یدرجه آلودگ  - 8 - 6 - 2 - 6

pollution degree 
و  ین رطوبت نسبیو همچن کنما یزه یونیگاز ، ا جاذب رطوبتیزان گرد و غبار رسانا یم يبر مبنا يقرارداد يعدد

 . شود یا مقاومت سطحیو/ کیترکلا ياهش قدرت دکجه یعان رطوبت و در نتیا میه منجر به جذب کوقوع آن  یفراوان

پوشش  کین است به علت قرار گرفتن در کز در معرض آن قرار دارد ممیتجه کیق یه مواد عاک یدرجه آلودگ -يادآوری

ط اطراف محل یمح یمتفاوت با درجه آلودگ، ودش یعان رطوبت میا میه مانع جذب ک یش داخلیجه گرمایا در نتی

 . قرارگرفتن آن باشد

 )یکیترکال ك(شو یگرفتگ برقحفاظت در برابر   - 7 - 2 - 6

 دار برققسمت   - 1 - 7 - 2 - 6

live part 
به طور  یول استز ی) نN( یخنث يشود و شامل هاد دار برق يط عادیرود در شرا یه انتظار مکاست  ییقسمت رسانا

 )12. فصل ك(ر.. یستن PEN يشامل هاد يقرارداد

 تماس قابل-يرسانا-قسمت  - 2 - 7 - 2 - 6

exposed-conductive-part 
ست کدر صورت ش یست ولین دار برقتواند لمس شود و به طور معمول  یه مک) یکیترکزات (الیتجه يقسمت رسانا

 )12. فصل ك(ر. شود. دار برقتواند  یه میپا يبند قیعا

 یحفاظت يهاد  - 3 - 7 - 2 - 6

protective conductor (PE) 
به هم  یکیترکر را از نظر الیز ياز اجزا کین است هرکو مم استالزم  یحفاظت در برابر برق گرفتگ يه براکاست  يهاد

 : ندکوصل 

 يهاد ياه هبدن •

 نیاتصال زم ینال اصلیترم •

 نیترود زمکال •



 
 

شمفصل  شارضعیف :ش  07/05/1400 تابلوهاي ف
 

353 

 

 هین شده منبع تغذینقطه زم •

 یخنث يهاد  - 4 - 7 - 2 - 6

neutral conductor (N) 
 .ندکت کمشار یکیترکال يواند در انتقال انرژت یرو وصل بوده و میستم نیس یه به نقطه خنثکاست  يهاد

 یخنث-یحفاظت كمشتر يهاد  - 5 - 7 - 2 - 6

PEN conductor 
 .انجام دهد یکصورت اشترا را به یو خنث یحفاظت يف هر دو هادیه وظاکن شده یاست زم يهاد

 ان خطایجر  - 6 - 7 - 2 - 6

fault current 
 . دیآ یبه وجود م یکیترکال يا اتصال نادرست در مدارهای يندب قیدر عا یخرابه در اثر کاست  یانیجر

 هیحفاظت پا  - 7 - 7 - 2 - 6

basic protection 
 گرفتگی در شرایطی که خطایی رخ نداده باشد حفاظت در برابر برق

 هیپا يندب قیعا  - 8 - 7 - 2 - 6

basic insulation 
 )12. فصل ك(ر. .ندک ین میه را تامیه حفاظت پاک كخطرنا-دار  برق -هاي قسمت يندب قیعا

 حفاظت خطا  - 9 - 7 - 2 - 6

fault protection 
 .1یاتصال کط تیتحت شرا یکیترکال كحفاظت در برابر شو

 شخص ماهر  - 10 - 7 - 2 - 6

skilled person 
واند به وجود ت یته میسیترکه الک یند و از خطراتکا توجه ه کسیالت و تجارب مرتبط تا قادر شود به ریبا تحص یشخص

 . ندکاجتناب ، آورد

 

                                                            
1 Single-Fault 
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 دهیشخص آموزش د  - 11 - 7 - 2 - 6

instructed person 
ا ه کسیا تحت نظارت قرار گرفته است تا قادر شود به ریشخص ماهر آگاه شده  کیتوسط  یافکه به اندازه ک یشخص

 . ندکاجتناب ، جود آوردو هواند بت یته میسیترکه الک یند و از خطراتکتوجه 

 اه همشخص  - 8 - 2 - 6

 یمقدار نام  - 1 - 8 - 2 - 6

nominal value 
ن یا. ودش یستم استفاده میا سیزات یتجه، لهیوس، لهکجزء متش کی ییا شناسایردن کمشخص  يه براکت یمک کیمقدار 

 . عدد گرد شده است کیمقدار معموال 

 يمقدار حد  - 2 - 8 - 2 - 6

limiting value 
زات یتجه، لهیوس، لهکجزء متش کیمربوط به  یت در مشخصات فنیمک کیرش ین مقدار قابل پذیتر کوچکا ین یتر بزرگ

 ستمیا سی

 یولتاژ نام  - 3 - 8 - 2 - 6

nominal voltage 
 . ودش یاستفاده م یکیترکستم الیس کی ییا شناسایردن کمشخص  يه براکولتاژ  یبیمقدار تقر

 وتاهکان اتصال یجر  - 4 - 8 - 2 - 6

short-circuit current (Ic) 
 یکیترکمدار ال کیا اتصال نادرست در یخطا  کیجه یوتاه در نتکاز اتصال  یان ناشیاضافه جر

 محتمل هوتاکان اتصال یجر  - 5 - 8 - 2 - 6

prospective short-circuit current (Icp) 
 يدارا يهاد کیننده مدار توسط که یتغذ ياه يوتاه شدن هادکه در صورت اتصال ک یانیجر ).r.m.sمقدار موثر (

 . ندکاز مدار عبور ، ه تابلو برق قرار داردیتغذ ياه لنایترم کیان نزدکه تا حد امکز یامپدانس ناچ
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 یولتاژ اسم  - 6 - 8 - 2 - 6

rated voltage (Un) 
تابلو  یاصل يود و مدارهاش ین مییتوسط سازنده تابلو تع هک ).d.c(ا ی ).a.c( یکیترکالستم یس کی یثر ولتاژ نامکحدا

ن یگذرا در ا ين فازها است و ولتاژهایولتاژ موثر ب، ن مقداریا، چندفاز يدر مدارها. شده است یاتصال به آن طراح يبرا

 . ودش یمورد لحاظ نم

 یاسم يبردار  هبهر ولتاژ  - 7 - 8 - 2 - 6

rated operational voltage (Ue) 
موارد استفاده تابلو را ، یان اسمیود و همراه با جرش ین مییه توسط سازنده تابلو تعکاست  يولتاژ یاسم يردارب هولتاژ بهر

 . ن فازها استیولتاژ ب، یاسم يردارب هولتاژ بهر، چندفاز يدر مدارها. ندک یمشخص م

 یاسم یقیولتاژ عا  - 8 - 8 - 2 - 6

rated insulation voltage (Ui) 
ود ش ین مییاز آن تع یا بخشیزات یتجه يه توسط سازنده تابلو براکمقدار ولتاژ موثر قابل تحمل است  یاسم یقیولتاژ عا

 . ودش یمشخص م يندب قیت تحمل (بلند مدت) عایو بر اساس آن قابل

 یقابل تحمل اسم يا  هولتاژ ضرب   - 9 - 8 - 2 - 6

rated impulse withstand voltage (Uimp) 
از  یت تحمل مشخصیود و بر اساس آن قابلش ین مییه توسط سازنده تابلو تعکقابل تحمل  يا همقدار ولتاژ ضرب

 . ودش یگذرا مشخص م يدر برابر اضافه ولتاژها يندب قیعا

 یان اسمیجر  - 10 - 8 - 2 - 6

rated current 
مختلف تابلو طبق  ياه تقسم يش دمایه افزاکنیواند بدون ات یود و مش ین مییه توسط سازنده تابلو تعک یانیمقدار جر

 . ندکعبور ، شود تر  بیشر مقرر یاز مقاد يا هط مشخص شدیشرا

 یقابل تحمل اسم کیان پیجر  - 11 - 8 - 2 - 6

rated peak withstand current (Ipk) 
ن شده تحمل ییط تعیشراواند در ت یود و مش ین مییه توسط سازنده تابلو تعکوتاه است کان اتصال ی(قله) جر کیمقدار پ

 . شود
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 یوتاه مدت اسمکان قابل تحمل یجر  - 12 - 8 - 2 - 6

rated short-time withstand current (Icw) 
ن شده تحمل شود و بر حسب ییط تعیواند در شرات یود و مش ین مییه توسط سازنده تعکوتاه کان اتصال یمقدار موثر جر

 . ودش یان میان و زمان بیجر

 یاسم) یندگک(پرا یب همزمانیضر  - 13 - 8 - 2 - 6

rated diversity factor (RDF) 
واند با در نظر ت یتابلو م کی یخروج يود و بر اساس آن مدارهاش ین مییه توسط سازنده تعک یان اسمیجر 1مقدار واحد

 . شود يبارگذارمتقابل بطور ممتد و همزمان  یر حرارتیگرفتن تاث

  نترلکزات حفاظت و یتجه  - 9 - 2 - 6

 ننده)کمجزا  -زوالتوریننده (اکجدا يدهایلک  - 1 - 9 - 2 - 6

disconnector 
 . وردآ یا به وجود مه تکنتاکن یالزم را ب ییفاصله جدا، ه در حالت قطعکقطع و وصل است  یکیانکله میوس

ر قابل ییه تغکا آنیم بوده کا وصل یقطع   نایه جرکند کا وصل یمدار را قطع  کی یننده قادر است فقط هنگامکد جدایلک

 یمدت زمان مشخص يواند برات ین میننده رخ ندهد و همچنکجدا ياه باز قط کیچ یه ياه لنایدر ولتاژ ترم يا همالحظ

 . ان را عبور دهدیجر، وتاهکمانند حالت اتصال ، مدار يرعادیط غیتحت شرا

 . ودش یش داده مینما   د با نماد یلکن نوع یا

 د قطع باریلک  - 2 - 9 - 2 - 6

switch 
ط یشرا. است يط عادیان برق مدار در شرایعبور دادن و قطع جر، ه قادر به وصلکقطع و وصل است  یکیانکله میوس کی

را در  ییاه نایمشخص جر یزمان يور براط نیمشخص باشد و هم يبا اضافه بارها یتین است شامل وضعکمم يعاد

 . ندکوتاه تحمل کمدار مانند اتصال  ير عادیط غیشرا

 . ودش یش داده مینما د با نماد یلکن نوع یا

 ربار)یزوالتور زید ایلکربار (یننده زکد جدا یلک  - 3 - 9 - 2 - 6

switch-disconnector 
 . ننده و قطع بار را دارا باشدکجدا  يدهایلکت مربوط به یه هر دو خاصکاست  يدیلک

 . ودش یش داده مینما د با نماد یلکن نوع یا

                                                            
1 Per Unit 
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 وزیف  - 4 - 9 - 2 - 6

fuse 
ه در آن قرار کرا  يمدار، شده است یطراح یه به نحو خاص و مناسبکا چند جزء آن ی کیه با ذوب شدن ک يا هلیوس

رده و کباشد باز  تر  بیشمقدار مشخص  کیاز  یافکن و یاز آن پس از گذشت زمان مع يان عبوریجر که  صورتی  دارد در

 . هدد یل میکامل را تشکله یه وسکاست  ییاه توز شامل تمام قسمیف. ندک یان را قطع میجر

 نندهکوز جدا ید فیلک  - 5 - 9 - 2 - 6

fuse-disconnector 
 . هدد یل میکرا تش كت متحرکنتاکوز یه (حامل) فیوز به همراه پایف کیه در آن ک يزوالتورید ایلک

 . ودش یش داده مینما ننده با نماد کوز جداید فیلک

 وز قطع بارید فیلک  - 6 - 9 - 2 - 6

fuse-switch 
 . هدد یل میکرا تش كت متحرکنتاکوز یه (حامل) فیوز به همراه پایف کیه در آن ک يد قطع باریلک

 . ودش یش داده مینما وز قطع بار با نماد ید فیلک

 بار ریننده زکوز جداید فیلک  - 7 - 9 - 2 - 6

fuse-switch-disconnector 
 . هدد یل میکرا تش كت متحرکنتاکوز یه (حامل) فیوز به همراه پایف کیه در آن کاست  ير باریزوالتور زید ایلک

 . ودش یش داده مینما ر بار با نماد یننده زکوز جداید فیلک

  )کید اتوماتیلکار (کد خودیلک  - 8 - 9 - 2 - 6

circuit breaker 
ن قادر به وصل و یهمچن، مدار است يط عادیا در شراه نایعبور و قطع جر، ه قادر به وصلک یکیانکله قطع و وصل میوس

 . استوتاه کمدار مانند حالت اتصال  يرعادیط غیان در شرایمشخص و قطع جر یمدت زمان يا براه نایعبور جر

ار قطع کوتاه) را به طور خودکاتصال ، (اضافه بار يرعادیغ ياه نایواند جرت یه مکاست  یلید مجهز به وسایلکن نوع یا

، انیاز جر يا هه در گستره مشخص شدک يباشد به نحو 1انیجر ینندگکت محدود یخاص يواند دارات یدها میلکن یا. ندک

ن از یشود و همچن يریمحتمل جلوگ کیبه مقدار پ يان قطع حدیدن جریه از رسکوتاه باشد ک يا هزمان قطع به انداز

ان قابل انتظار یل از موج جرکیم سین کی يحد ياز انرژ تر  کم ي) به مقدارI2tآن ( يقطع حد يدن حدود انرژیرس

 . ودش یم يریز جلوگیمتقارن ن

                                                            
1 Current-Limiting 
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 . ودش یش داده مینما ننده) با نماد کار جداکد خودیلکون (یزوالسیا يار مناسب براکد خودیلک

 انیاضافه جر   - 9 - 9 - 2 - 6

overcurrent 
 . باشد یان اسمیاز جر تر بزرگه ک یانیهر جر

 وتاهکاتصال   - 10 - 9 - 2 - 6

short-circuit 
ا ین نقاط را به صفر یب یکیترکل الیه اختالف پتانسک یکیترکمدار ال کیا چند نقطه در ین دو یب يا عمدی یاتصال تصادف

 . ساندر یآن م کینزد

 وتاهکان اتصال یجر  - 11 - 9 - 2 - 6

short-circuit-current 
 یکیترکمدار ال کیا اتصال نادرست در ی یجه خرابیوتاه در در نتکاز اتصال  یان ناشیاضافه جر

 اضافه بار  - 12 - 9 - 2 - 6

overload 
 . ودش یم، ده استیصدمه ند یکیترکنظر ال زه اک يان در مداریجاد اضافه جریه باعث اک يارکط یشرا

 ان اضافه باریجر  - 13 - 9 - 2 - 6

overload current 
 . ده استیصدمه ند یکیترکه از نظر الک يان به وجود آمده در مداریاضافه جر

 )یکیانکتور (مکنتاک  - 14 - 9 - 2 - 6

(mechanical) contactor 
عبور و ، به وصلقادر ، ردهکعمل  یردستیغ یون است و به روشکت سیوضع يه فقط داراک یکیانکله قطع و وصل میوس

ط یمدار از جمله شرا يط عادیا در شراه ناین قادر به وصل و عبور جریهمچن، مدار است يط عادیا در شراه نایقطع جر

 . است يردارب هاضافه بار بهر

 یسیترومغناطکتور الکنتاک  - 15 - 9 - 2 - 6

electromagnetic contactor 
ه در حالت کا (ه نردن آکا باز یباز هستند)  يحالت عاده در ک( یاصل ياه تکنتاکبستن  يرو برایه در آن نک يتورکنتاک

 . ودش ین میتام یکیترکال يبار نبسته هستند) توسط آه يعاد
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 )یکیترونکتور الکنتاک( يمه هادیتور نکنتاک  - 16 - 9 - 2 - 6

semiconductor contactor 
 . هدد یننده انجام مکقطع و وصل  يمه هادیجزء ن کیتور را با استفاده از کنتاک کیار که ک يا هلیوس

 ندازا هرا  - 17 - 9 - 2 - 6

starter 
ل مناسب حفاظت در برابر اضافه یو توقف موتور به همراه وسا يندازا هرا يل قطع و وصل الزم برایاز تمام وسا يا همجموع

 .بار

 رهاساز  - 18 - 9 - 2 - 6

release 
و بسته ان باز کارنده را رها ساخته و امد هله قطع و وصل متصل شده و اجزاء نگیوس کیبه  یکیانکه بطور مک يا هلیوس

 . ندک یله قطع و وصل را فراهم میشدن وس

 یا رهاساز آنیرله   - 19 - 9 - 2 - 6

instantaneous relay or release 
 . ندک یعمل م يعمد یر زمانیه بدون تاخک يا رهاسازیرله 

 انیا رهاساز اضافه جریرله   - 20 - 9 - 2 - 6

over-current relay or release 
ن یمع یر زمانیا با تاخی یباعث باز شدن آن، ن شدهییش تعیمقدار از پ کیان از یش جریه هنگام افزاک يا رهاسازیرله 

 . ودش یم یکیانکله قطع و وصل میوس

 نیمع یر زمانیان با تاخیا رهاساز اضافه جریرله   - 21 - 9 - 2 - 6

definite time-delay over-current relay or release 
م باشد اما ین است قابل تنظکمم یزمانر ین تاخیا. ندک یعمل م ینیمع یر زمانیه با تاخک یانیا رهاساز اضافه جریرله 

 . ان استیمستقل از مقدار اضافه جر

  وسکمع یر زمانیان با تاخیا رهاساز اضافه جریرله   - 22 - 9 - 2 - 6

inverse time-delay over-current relay or release 
 . ندک یعمل م، دارد وسکان رابطه معیبا مقدار اضافه جر که  زمانیر یتاخ کیه پس از کاست  یانیا رهاساز اضافه جریرله 
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 اضافه بار یا رهاساز حرارتیرله   - 23 - 9 - 2 - 6

thermal overload relay or release 
ا یاز رله  يان عبوریجر یعمل آن) به اثر حرارت یر زمانیه عمل (و تاخکوس کمع یر زمانیا رهاساز اضافه بار با تاخیرله 

 . دارد یرهاساز بستگ

 اضافه بار یسیا رهاساز مغناظیرله   - 24 - 9 - 2 - 6

magnetic overload relay or release 
ن یبوب کیچ یپ میه سکاست  یان مدار اصلیحاصل از جر يرویه عمل آن وابسته به نک يا رهاساز اضافه باریرله 

 . ندک یم کیرا تحر یسیترومغناطکال

 رهاساز شنت  - 25 - 9 - 2 - 6

shunt release 
 . ودش یم دار برقمنبع ولتاژ  کیله یوس هه بک يرهاساز

 ا رهاساز افت ولتاژیرله   - 26 - 9 - 2 - 6

under-voltage relay or release 
له قطع و وصل یوس به، ن شدهییش تعیمقدار از پ کیاز  تر  کمآن به  ياه لنایه هنگام افت ولتاژ در ترمک يا رهاسازیرله 

 . هدد ی) را میر زمانیا بدون تاخیا بسته شدن (با یاجازه باز  یکیانکم

 قدرت قطع  - 27 - 9 - 2 - 6

breaking capacity 
ط مقرر از نظر یردن آن در شراکن قادر به قطع یولتاژ مع کیوز در یا فیله قطع و وصل یوس کیه ک یان قطع محتملیجر

 . استار کاستفاده و 

 انیجر-مشخصه زمان  - 28 - 9 - 2 - 6

time-current characteristic 
ان محتمل تحت یاز جر یصورت تابع ا مدت زمان عمل) را بهیش قوس یمثال مدت زمان پ يه زمان (براک يا یمنحن

 . ندک یه میرد اراکن عملیط معیشرا

 انی) حفاظت اضافه جریته (هماهنگیویتکسل  - 29 - 9 - 2 - 6

over-current selectivity 
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در  ییاه نایه هنگام وقوع اضافه جرک يان به نحویاضافه جر یله حفاظتیا چند وسیدو  يردکعمل ياه همشخص یهماهنگ

گر عمل یل دیوساا یله یه وسک یند در حالکن محدوده عمل یعمل در ا يله در نظر گرفته شده برایوس، حدود مقرر

 . نندکن

 B يبردار  هرده بهر  - 30 - 9 - 2 - 6

utilization category B 
و ساخته  یوتاه طراحکط اتصال یته در شرایویتکن سلیه به منظور تامک است يارکخود يدهایلکن مشخصه شامل یا

ه) قبل از قطع مدار یثان 1ه تا یثان 05/0وتاه (کوتاه در مدت زمان کبزرگ اتصال  ياه نایشده است و قادر به تحمل جر

 . م باشدیواند قابل تنظت یدها میلکن نوع یوتاه در اکر یزمان قطع با تاخ. است

 

 یا سلولیستاده یتابلو برق ا   - 1 -6 شکل

 

  يواریتابلو برق د    - 2 -6 شکل
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  ییانویا تابلو برق پینترل کنسول ک   - 3 -6 شکل

 

 نال یترم كبلو -9 تابلو برق ينترل و حفاظت ورودک-1
 بدنه تابلو برق  -10 یش توان مصرفینترل و پاک -2
 ه و ترانسفورماتور یمنبع تغذ -11 رویع نیتوز -3 
  يزیر هنترلر قابل برنامک -12 ت حرارت (فن)یریمد -4
 اپراتور  ینترلکادوات  -13 یکیترکنترل و حفاظت موتور الک -5
 )ی/خروجي(ورود یزات ارتباطیتجه -14 و) ینرم و درا انداز راه( كزات متحرینترل تجهک -6
 ن آالت یماش یمنیزات ایتجه -15  حفاظت مدار و بار  -7
 اه هرل -16 تر) یت حرارت (هیریمد -8

  )نمونه( فیضع  فشار برق تابلو کی مختلف ياه شبخ   - 4 -6 شکل
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 صفحه نصب -6  تابلوه نصب و نگهدارنده یپا-1
 ندلصفحه گ -7  تابلو ییجابجا يقالب برا -2
 نگهدارنده در تابلو -8 ورود و خروج هواچه یدر -3
 قفل در تابلو -9 )یی(لوال در جلو -4
  )يا هچ و مهری(پ در بغل -5

  ستاده (نمونه)یتابلو برق ا کیمختلف  ياجزا   - 5 -6 شکل
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 استانداردها  - 3 - 6

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  فصل به آن مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این

ها و  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه  صورتی  شود. در جزئی از این نشریه محسوب می

ارجاع داده شده  ها تجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

ل مختلف یزات و وساین تجهیف و همچنیبرق فشار ضع يو آزمون تابلوها يردارب هبهر، ساخت ين بخش استانداردهایدر ا

 . شده است یف معرفیبرق فشار ضع يمرتبط با تابلوها

 فیفرمان فشار ضع قطع و وصل و يتابلوها  - 1 - 3 - 6

 قواعد: 1قسمت  -ف یقطع و وصل و فرمان فشار ضع يتابلوها، 12103-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . یعموم

 يبلوهاتا: 2قسمت  -ف یقطع و وصل و فرمان فشار ضع يتابلوها، 12103-2ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . قطع و وصل و فرمان قدرت

 يتابلوها: 3قسمت  -ف یقطع و وصل و فرمان فشار ضع يتابلوها، 12103-3ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . شوند یم استفاده يه توسط افراد عادک عیتوز

 يتابلوها: 5قسمت  -ف یقطع و وصل و فرمان فشار ضع يتابلوها، 12103-5ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . یعموم يها هکبرق در شب عیتوز

زات قطع و وصل و فرمان فشار یتجه يتابلوها يبرا یخال ياه همحفظ، 20973ران به شماره یا یملاستاندارد  •

 . فیضع
• IEC61439-1, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules.  
• IEC61439-2, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear 

and controlgear assemblies.  
• IEC61439-3, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards 

intended to be operated by ordinary persons (DBO).  
• IEC61439-5, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for 

power distribution in public networks.  
• IEC 62208, Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General 

requirements.  
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 فیبرق فشار ضع يزات تابلوهایلوازم و تجه  - 2 - 3 - 6

ش یراین ویدترید مطابق با مشخصات درج شده در جدیف بایبرق فشار ضع يزات مورد استفاده در تابلوهایلوازم و تجه

 یلمللا نیون بیسیمکاز جمله  یمعتبر جهان ياز استانداردها یکیا یران یاستاندارد ا یسازمان مل ياستانداردها

 : ساخته و تست شود، یر طراحی) به شرح زIEC( کینکتروتکال

-فیل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیمجموعه وسا، 4835-2و  4835-1 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 .ی: الزامات عموم1قسمت 

: 3قسمت -فیل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیمجموعه وسا، 4835-3 ران به شماره شمارهیا یاستاندارد مل •

 . وزداریف یبیکتر لیجداساز و وسا يدهایلک، جداسازها، دهایلک

قسمت -فیل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیمجموعه وسا، 4835-4-1ران به شماره شماره یا یاستاندارد مل •

 . یکیانکترومکال يتورهاکنتاکو  يموتور يهاانداز راهتورها و کنتاک: 1-4

: 4-2قسمت -فیل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیمجموعه وسا، 4835-4-2ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . متناوب انیجر يبرا يهاد مهیموتور نوع ن يندازهاا ها و راه هنندکنترل ک

: 4-3قسمت -فیل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیمجموعه وسا، 4835-4-3شماره ران به یا یاستاندارد مل •

 . يموتور ریغ يبارها يان متناوب برایجر يهاد مهینوع ن يتورهاکنتاکا و ه هنندکنترل ک

و  یمصارف خانگ ي) براياتورینیار (مکخود يدهایلک، 2611-2و  2611شماره ران به یا یاستاندارد مل •

 . سات مشابهیتاس

 . 1مانده یان باقیجر فعال شونده با یحفاظت يها افزاره ،22869شماره ران به یا یاستاندارد مل •

پارچه در کیمانده بدون حفاظت  یان باقیار جرکخود ياه هنندکقطع ، 6700-1شماره  ران بهیا یاستاندارد مل •

 . و مشابه یمصارف خانگ يبرا 2انیبرابر اضافه جر

مانده  یان باقیننده جرکمدار عمل  ياه هنندکقطع  یالزامات عموم، 8724-1شماره ران به یا یاستاندارد مل •

 . و مشابه یمصارف خانگ يبرا 3انیهمراه با حفاظت در برابر اضافه جر

 . هیاول یکیانکترومکال ياه هرل، 12569-1شماره ران به یا یاستاندارد مل •

 . حالت جامد ياه هرل، 62314شماره ران به یا یاستاندارد مل •

 . یالزامات عموم: 1قسمت -فیولتاژ ضع يوزهایف، 3109-1شماره ران به یا یاستاندارد مل •

  .یالزامات عموم: 1قسمت -يریگ هانداز يترانسفورماتورها، 61869-1شماره ران به یا یاستاندارد مل •

                                                            
1 RCD: Residual Current Device 
2 RCCB: Residual Current Circuit Breaker 
3 RCBO: Residual Current Breaker with Over-Current 
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: 7-1قسمت -فیل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیمجموعه وسا، 4835-7-1شماره ران به یا یاستاندارد مل •

 . یمس ياه يهاد ينال برایترم ياه كبلو-یکمکزات یتجه
 

• ISO 197-3, Copper and copper alloys -Terms and definitions - Part 3: Wrought products.  
• ISO 2107, Aluminium and aluminium alloys — Wrought products.  
• IEC 60947-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules.  
• IEC 60947-2, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers.  
• IEC 60947-3, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, 

switch-disconnectors and fuse-combination units.  
• IEC 60947-4-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-

starters - Electromechanical contactors and motor-starters.  
• IEC 60947-4-2, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and motor-

starters – Semiconductor motor controllers, starters and soft-starters.  
• IEC 60947-4-3, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-

starters - Semiconductor controllers and semiconductor contactors for non-motor loads.  
• IEC 60898-1, Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household 

and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a. c. operation.  
• IEC 60755: General safety requirements for residual current operated protective devices.  
• IEC 61008-1, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection 

for household and similar uses (RCCBs) - Part1: General rules.  
• IEC 61009-1, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for 

household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules. 
•  IEC 62606: General requirements for arc fault detection devices.  
• IEC 61643-11, Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices 

connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods.  
• IEC 61810-1, Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements 
• IEC 62314: Solid-state relays.  
• IEC 60269-1, Low-voltage fuses - Part 1: General requirements.  
• IEC 61869-1, Instrument transformers - Part 1: General requirements.  
• IEC 61869-2, Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current 

transformers.  
• IEC 61869-3, Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage 

transformers.  
• IEC 61557-12, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 

V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power 
metering and monitoring devices (PMD).  

• IEC 60051-1, Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their 
accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts.  

• IEC 60947-7-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment - 
Terminal blocks for copper conductors.  
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 زات یل و تجهیر وسایاس  - 3 - 3 - 6

ره بر اساس یا و غه همقر، یشک میس يا و مجراهاه لاناکزات مورد استفاده در تابلو مانند یتجه ل ویر انواع وسایسا

 یلمللا نیون بیسیمکمانند  یلمللا نیمعتبر و شناخته شده ب يا استانداردهای یمل ياز استانداردها یکی یمشخصات فن

 . ردیو مورد آزمون قرار گ ) ساختهIEC( کینکتروتکال

 استاندارد ساخت و آزمون  - 4 - 3 - 6

در  ان شدهیبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان فیضع برق فشار يتابلوهامورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

(در صورت  يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر نیا

مرجع  يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساختهوجود) 

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمورد تا

 فیبرق فشار ضع يتابلوها يبردار ط نصب و بهرهیشرا  - 4 - 6

 اتیلک  - 1 - 4 - 6

مناسب ، ودش یو ساخته م ین فصل طراحیر شده در اکذ ين استانداردهایو همچن یه مطابق با مشخصات فنک ییتابلوها

ن یف در ایبرق فشار ضع ياز تابلوهایمورد ن یهستند و اغلب مشخصات فن یطیط مختلف محیدر شرا يبردار بهرهنصب و 

 . یستن یلیمکنظر گرفتن موارد تاز به در یفصل گنجانده شده و ن

ط اتصال یشرا، ار باالیبس یبا آلودگ یطیط محیشرا، ادی(مانند تشعشعات فرابنفش ز یژه و خاصیط ویشرا که  صورتی  در

د توسط ین موارد بایره) وجود داشته باشد ایو انفجار و غ يژه به علت وجود احتمال آتش سوزیالزامات و، وتاه سختک

 . از در نظر گرفته شودیمورد ن ین شده و مشخصات فنییبردار تع بهرها یارفرما و/ک

 طیمح يدما و رطوبت هوا  - 2 - 4 - 6

 داخل ساختمان  - 1 - 2 - 4 - 6

درجه  35از مثبت  تر  بیشساعت  24ن آن در مدت زمان یانگیو م سلسیوسدرجه  40ط مثبت یمح يهوا يثر دماکحدا

 . است سلسیوسدرجه  5 یط منفیمح يهوا يحداقل دما. یستن سلسیوس

ر رطوبت ت نییپا ياما در دماها یستن سلسیوسدرجه  40ثر مثبت کحدا يدرصد در دما 50از  تر  بیشهوا  یرطوبت نسب

 . )سلسیوسدرجه  20مثبت  يدرصد در دما 90 مثالًباشد ( تر  بیشواند ت یمجاز م ینسب
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 آزاد) يخارج ساختمان (هوا  - 2 - 2 - 4 - 6

درجه  35از مثبت  تر  بیشساعت  24ن آن در مدت زمان یانگیو م سلسیوسدرجه  40ط مثبت یمح يهوا يثر دماکحدا

 . است سلسیوسدرجه  25 یط منفیمح يهوا يحداقل دما. یستن سلسیوس

 . باشد سلسیوسدرجه  25مثبت  يثر دماکدرصد در حدا 100ن است به طور موقت تا حد کهوا مم یرطوبت نسب

 1یدرجه آلودگ  - 3 - 4 - 6

 . ودش یار گرفته مکه تابلو در آن به کاست  یطیط محیمربوط به شرا یدرجه آلودگ

 . ودش ین مییدر چهار گروه تع یو خزش ییفواصل هوا یابیارز يبرا يندب هن درجیا

 1 یدرجه آلودگ  - 1 - 3 - 4 - 6

 . رد تابلو نداردکدر عمل يریچ تاثیه ین نوع آلودگیا. است کر رسانا و خشیاز نوع غ یا آلودگیوجود ندارد  یچ آلودگیه

 2 یدرجه آلودگ  - 2 - 3 - 4 - 6

 . ل به رسانا شودیصورت موقت تبد هب یعان احتمالین است به سبب مکر رسانا وجود دارد و ممیاز نوع غ یآلودگفقط 

 3 یدرجه آلودگ  - 3 - 3 - 4 - 6

صورت موقت  هب یعان احتمالیبه سبب م کر رسانا و خشیاز نوع غ ین است آلودگکا ممیاز نوع رسانا وجود دارد  یآلودگ

 . ل به رسانا شودیتبد

 4 یدرجه آلودگ  - 4 - 3 - 4 - 6

 . وسته وجود داردیصورت پ هاز نوع رسانا ب یآلودگ، ط مرطوبیر شرایا سایباران ، رسانا ياه هبه سبب وجود گرد

 ایارتفاع از سطح در  - 4 - 4 - 6

 . یستمتر ن 2000از  تر  بیشا محل نصب تابلو یارتفاع از سطح در

 مشخصات محل نصب تابلو (اتاق برق)  - 5 - 4 - 6

ت آن در یبرخوردار باشد و متناسب با موقع یافکام کاز استحد یبرق با يا اتاق محل نصب تابلوهایساختمان  •

د به نحو مناسب یشد يا وزش بادهایبرف ، مانند باران يا اثرات جویاز جمله زلزله  یعیطب ياه هدیمقابل پد

 . محافظت شود

                                                            
1Pollution Degree 
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تابلو و رد که از محدوده مجاز عملکنترل شود ک يد به نحویبرق با يمحل نصب تابلوها يزان رطوبت و دمایم •

 . ن شده است خارج نشودییه توسط سازنده تعکزات آن یتجه

مقاوم در برابر مناسب و از نوع ، گر متعلقاتیحمل و نقل تابلوها و د يد برایبرق با ياتاق تابلو يابعاد درها •

خروج از ه کباشد  ید از نوعید به سمت خارج اتاق باز شود و قفل درها بایاتاق با يدرها. باشد یا آهنیق یحر

 . ر باشدیان پذکد امیلکاز به یا بسته است بدون نیه در قفل ک یهنگام یاتاق حت

د با نصب در در هر ین فضا بایا، متر باشد 20ش از یبرق ب ينصب تابلوها یاختصاص يطول فضا که  صورتی  در •

 . دو سمت قابل دسترس باشد

 . و طرف قابل دسترس باشدد از دیمتر باشد با 10ش از یطول راهرو ب که  صورتی  در •

د در حالت باز بودن در ین مقدار نبایتر باشد و ام یسانت 80از  تر  کمد یبرق نبا يعرض راهرو مقابل در تابلوها •

 . ابدیاهش کتر م یسانت 50از  تر  کمبه  ییشوک يدهایلکت یر وضعییا تغیتابلوها 

ن یارتفاع بلندتر يا مساوی تر بزرگباشد و حداقل ارتفاع اتاق برق  تر  کممتر  2گاه از   چید هیارتفاع اتاق برق نبا •

 . استمتر  یسانت 50تابلو به عالوه 

 يو اثرات گرد و غبار بر رو یه از زنگ زدگک يا هرد به گونیصورت پذ ید به خوبیاستقرار تابلوها با يه فضایتهو •

رون اتاق باشد و یبه سمت ب بایدان هوا یر جریمس، از ورود گرد و غبار يریجلوگ يبرا. شود يریتابلوها جلوگ

 . لتر مناسب باشدیمجهز به ف يچه ورودیدر

 . مسلح باشند ياه هشیا شیه محافظ کد مجهز به شبیا (در صورت وجود) باه هپنجر •

صورت  هد صرفاً بیو قطع و وصل آن نبا استس کلو 300برق حداقل  يمحل نصب تابلوها ییشدت روشنا •

 . ار باشدکخود

 . ت شودیمطابق با الزامات مربوطه رعا بایدزات یتجه يبند ن و همیستم اتصال زمیح سیصح يو اجرا یطراح •

 يواحدها یافراد به اتاق برق با هماهنگ یم هشدار متناسب با نوع تابلوها و دسترسیود عالش ید میکه ایتوص •

 . در محل مناسب نصب شود یمنیا

در محل مناسب و  یه در مواقع برق گرفتگیاول ياه کمک يراهنما نیو همچن یمنیالزم است دستورالعمل ا •

 . ت نصب شودیقابل رو

ض باشند تا هنگام یق و عریعم یافکد بقدر یا باه قر اتایز يا فضاهایابل کعبور  يا بازشوهایا ه لاناکابعاد  •

با مقطع  ياه لابک يخاطر بران یبه هم، نشود تر  کما از مقدار مجاز ه لابک يشعاع انحنا، يردارب هنصب و بهر

عات یا مایت آب یهدا يشود و برابا توجه به این موضوع اجرا ا ه لاناک یداخل يایبزرگ الزم خواهد بود زوا

دفع به سمت خارج  يب مناسب برایند شکمورد بحث رخنه  يا و فضاهاه لاناکن است به داخل که ممک يگرید

 . ه شودیتعب

 . دات مشابه مهار شودیتمه يا اجرایتر م یسانت 4تر درم یسانت 4ید با آهن نبشیانال باکلبه  •
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 نحوه نصب تابلو  - 6 - 4 - 6

 . باشد تر  کم متر 5/1د از یف از هم نبایتمام بسته برق فشار متوسط و فشار ضع يفاصله تابلوها

ر خروج بسته یمس ياستار مد هیدر تابلوها با، در هنگام خطر یاصل يه اتاق محل نصب تابلوهایبه منظور سهولت در تخل

 . شود

 . ف تمام شده خواهد بودکتابلو تا  يتر از باالم یسانت 210 ستادهیو ا يوارید يثر ارتفاع نصب تابلوهاکحدا

 يثابت با ارتفاع مناسب در جلو يوکنصب س، ر شده باشدکر از مقدار ذت شیل ارتفاع نصب تابلو بیبه هر دل که  صورتی  در

 . است یتابلو الزام

ه یه توسط سازنده تابلو اراکبا در نظر گرفتن دستورالعمل نصب ، ساختمان يارک كد پس از اتمام نازیار باکرو يهاتابلو

 . وار نصب شودید يمناسب رو ياه تود و با بسش یم

ود به ش یه میه توسط سازنده تابلو اراکو با در نظر گرفتن دستورالعمل نصب  يارکد پس از اتمام سفت یار باکتو يتابلوها

 . وار نصب شودیمناسب داخل د ياه تبس ایمصالح  وار باشد بایراز با سطح تمام شده دت مه بدنه تابلو هک ينحو

 دییتاو  یطراح  - 7 - 4 - 6

و ساخته  یط مشخص طراحیبا شرا یکیترکسات الیدر تاس يف به منظور نصب و بهره برداریبرق فشار ضع يتابلوها

 یاربرد و مشخصات نوعکا بر اساس یاربرد مشخص آن کتابلو بر اساس  لیتحوو  ین الزم است طراحیبنابرا، ودش یم

 . ر باشدیان پذکط مشابه امیاز شرا يا هاز تابلو در گستر يان بهره بردارکرد تا امیصورت پذ

ا یارفرما و/کن شده توسط یین فصل و الزامات خاص تعیر شده در اکذ یتابلو بر اساس مشخصات فن یند طراحیفرا

ن فصل یر شده در اکذ ید تطابق طرح تابلو با مشخصات فنین سازنده تابلو بایهمچن. ردار بر عهده سازنده تابلو استب هبهر

 . کندن یو انجام محاسبات تضم یابیه ارزیبر پا لیتحوا ی يا سهیمقا لیتحو، مربوطه را با انجام آزمون يو استانداردها

 یفن ياه گو داده بر كمدار  - 5 - 6

در  كن مدارین بخش بوده و ایشده در ا یمعرف ياه هو نقش كمدار يد دارایآن با ياربرکهر تابلو برق متناسب با نوع و 

 . شود يارد هن داخل تابلو برق به نحو مناسب نگیپروژه و همچن یدفتر فن
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 یخط کاگرام تید  - 1 - 5 - 6

ر یا سای IEC 60617: 2012مطابق با استاندارد  یکیگراف ياه هاز نشان يریگ هبا بهر SLD(1( یخط کاگرام تید

ر شده کذ یخط کتدیاگرام در  2م در جداول مخصوصیدام از عالکف هر یه تعارکمعتبر و شناخته شده  ياستانداردها

 . ودش یم یطراح CAD(3( يوتریامپک يصرفاً با استفاده از نرم افزارها، باشد

، یان اسمیجر، یولتاژ اسم، رویع نیستم توزیتابلو برق از جمله نوع س یطراحاز جهت یا شامل اطالعات مورد نه هن نقشیا

 يدرهاینوع و مشخصات ف، تعداد، يورود يدرهاینوع و مشخصات ف، تعداد، وتاهکان اتصال یسطح جر، یانس اسمکفر

ب یضر، انسکفر، نایجر، (مانند ولتاژ یکیترکال ياه همشخص يریگ هزات اندازیتجه، یاحتمال  ياه كنترالیا، یخروج

 .ودش یه میو الزاماً توسط طراح تابلو برق ته است یو خروج يورود ياه لنایز ترمیره) و سایتوان و غ، قدرت

 4يمنطق مدار ياه هنقش  - 2 - 5 - 6

 یخروج يدهایلکا یو/ يورود ياه دیلکت ین وضعین ارتباط بییشامل اطالعات الزم به منظور تع يمنطق مدار ياه هنقش

در صورت   هن نقشیا. استره یو غ 6نگیوپلک، 5چنج اور، یمنیا يها ستمیس ياده سازیبا هدف پ یاحتمال ياه كنترالیو ا

 . ودش یه میاز توسط طراح تابلو برق تهین

 کیشمات ياه هنقش  - 3 - 5 - 6

تابلو برق و سهولت در  یشک میح سیصح يشامل اطالعات الزم به منظور اجرا 7)کیماتک(اس کیشمات ياه هنقش

ن یا. ره استیا و غه تکنتاک، اه لنایترم، اه میو نشان دهنده شماره س استنده یر مدارها در آیا تعمیاصالح ، یابی بیع

) و توسط سازنده تابلو برق و مطابق با CAD( يوتریامپک يو صرفاً با استفاده از نرم افزارها یصورت چندخط ها به هنقش

 . ودش یم یطراح یخط کاگرام تید

 ییجانما ياه هنقش  - 4 - 5 - 6

ن ارتفاع نصب یتر و همچنم یلیعمق) بر حسب م، عرض، (ارتفاع برق  و) نشان دهنده ابعاد تابلي(ابعاد ییجانما ياه هنقش

، زات نشانگریتجه، صفحه گلند، اه لنایترم، اه هنیش، یو خروج يورود يدهایلکزات داخل تابلو اعم از یدمان تجهیو چ

است و صرفاً با استفاده از  يا سه بعدی) کیزومتری(ا يصورت دو بعد هره بیو غ يریگ هزات اندازیتجه، يزات اپراتوریتجه

 . ودش یم ی) و توسط سازنده تابلو برق طراحCAD( يوتریامپک ينرم افزارها

                                                            
1 Single Line Diagram 
2 Legend 
3 Computer Aided Design 
4 Logic Diagram 
5 Change-Over 
6 Coupling 
7 Schematic Diagram 
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 تابلو برق 1یمشخصات فن  - 5 - 5 - 6

، نوع رنگ، وزن، مختلف بدنه تابلو يجنس و ضخامت اجزا، تابلو برق اعم از ابعاد یشامل مشخصات فن یجداول

 ياه میز سیسا، ابلکجهت ورود و خروج ، ینحوه دسترس، یدرجه حفاظت، نوع نصب، یاسم یکیترکال ياه همشخص

و  یو حفاظت یخنث، فاز ياه هنیز شیسا، اه میس يدگذارکا ی يندب گستم رنیس، و فرمان يریگ هانداز يهامربوط به مدار

 . ردیگ یارفرما قرار مکار یه و در اختیتوسط طراح ته یفن كر مداریتابلو برق به همراه سا یر مشخصات اصلیسا

 2زاتیست تجهیل  - 6 - 5 - 6

شور کحاً به همراه نام یت سازنده (ترجکنام شر، یمشخصه فن، زات مورد استفاده در تابلو برق شامل نامیست تمام تجهیل

ساخت تابلو و مشخصات تابلو برق خ یتار، نام سازنده تابلو، ه نام تابلوک یشماره سفارش و تعداد آن در جداول، مدل، مبدا)

ست ین لیهمچن. ردیگ یارفرما قرار مکار یدر اخت یفن كر مداریه و همراه سایدرج شده باشد توسط سازنده تابلو برق ته

ه یارا كن مدریرد همراه این است مورد استفاده قرار بگکاز تابلو مم يردارب هه در طول بهرک) یکدیزات رزرو (یتجه

 . ودش یم

 يردارب هنصب و بهر، حمل يراهنما  - 7 - 5 - 6

ت یفیکات الزم به منظور حفظ سالمت و که در آن نکاز تابلو برق  يردارب هانبارش و بهر، نصب، حمل، يریبارگ يراهنما

ر شده است توسط سازنده تابلو کاز آن ذ يردارب هات مربوط به نصب و مراحل بهرین جزئیتابلو برق ساخته شده و همچن

) 4-15-6(بند و حمل تابلوها  ییجابجا يات وزن برایه جزئیارا. ردیگ یردار قرار مب ها بهریارفرما کار یاخت ه و دریبرق ته

 . استت یحائز اهم

 گزارش تست  - 8 - 5 - 6

 ياه تج تسینسخه از گزارش نتا کی، يا هدور ياه تد و تسین بازدیل و همچنیهنگام تحو ياه تت تسیبا توجه به اهم

 . ردیگ یارفرما قرار مکار یدر اخت یفن كمدارر یانجام شده به همراه سا

 زاتیتجه ياتالوگ و راهنماک  - 9 - 5 - 6

از یه نک یزاتیزات (مخصوصاً تجهیتجه يو راهنما یاتالوگ فنک، از تابلو برق يردارب هو بهر يندازا هبه منظور سهولت در را

 . ردیگ یارفرما قرار مکار یتوسط سازنده تابلو برق در اخت یفن كر مداریم دارند) به همراه سایبه تنظ

                                                            
1 Technical Specification 
2 Part List 



 
 

شمفصل  شارضعیف :ش  07/05/1400 تابلوهاي ف
 

373 

 

 اه وساختمان تابل یمشخصات فن  - 6 - 6

مربوط  یر مشخصات فنیسا. ر شده استکذ بخشن یف در ایبرق فشار ضع يساخت بدنه تابلوها یعموم یمشخصات فن

محل نصب  یمیژه اقلیط ویشرا، دیشد یطیمح یط آلودگیاز تابلو برق (مانند شرا يردارب هط خاص نصب و بهریبه شرا

 . ودش یارفرما در نظر گرفته مکره) مطابق با درخواست یتابلو و غ

 اتیلک  - 1 - 6 - 6

ط یرد مناسب مطابق با شراکن عملیام و دوام الزم به منظور تامکه استحکساخته شود  يد به نحویتابلوها با •

 . را داشته باشد يردارب هنصب و بهر، حمل

زات نصب شده یتحمل وزن در و تجه يبرا یافکام و دوام کاستحد یزم اتصال آن (مثل لوال) بایانکدر تابلو و م •

 . آن را داشته باشد يبر رو

 . مناسب در نظر گرفته شود ياه با قالیه یپا ینیش بیتابلو با پ ییحمل و جابجا يدات الزم برایتمه •

 . تابلو باشد ید قابل جدا شدن از بدنه اصلیصفحه گلند تابلو با •

، مناسب باشد 1د مجهز به نگهدارندهیالزاماً با، ودش یا در معرض باد نصب می یرونیب طیه در محک ییدر تابلوها •

 . هم به نگهدارنده مجهز شود یداخل يود در تابلوهاش یه مین توصیهمچن

متناسب با  یکیا پالستی يارنده نقشه فلزد هنگ يد دارایتابلو برق با، یفن كا و مداره هنقش يارد هبه منظور نگ •

 . جنس بدنه تابلو برق باشد

 جنس تابلو  - 2 - 6 - 6

ا ی يا صفحات فلزیه جاذب رطوبت و خودسوز نباشد) کق (یا چند صفحه از جنس عای کیواند از ت یتابلو م •

 . ل شده باشدیکن دو تشیاز ا یبیکتر

، برگالسیت شده با فایستر تقوا یپل، ربناتک یق مورد استفاده در بدنه تابلو از مواد مختلف مانند پلیصفحات عا •

ABS2 ودش یو اجناس مشابه ساخته م . 

ه ک) ساخته شده است ST12مورد استفاده در بدنه تابلو از ورق آهن نوع نورد سرد (مانند  يصفحات فلز •

 . ا رنگ شده باشدیگرم ، زه سردیواند از نوع گالوانت ینصب تابلو م یطیط محیو شرا ياربرکنسبت به نوع 

ش کبا رو ي) و صفحات فلز316ا ی 304 يدهایاز جنس فوالد ضد زنگ (گر ينواع صفحات فلزر این سایهمچن •

 . تابلو قابل استفاده است ياربرکو  یطیط محیبا در نظر گرفتن شرا کنیز-ومینیاژ آلومیآل

                                                            
1 Door Stopper 
2 Acrylonitrile Butadiene Styrene 
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 ش ازی(ب ان باالیرشته با دامنه جر کت يعبور هاد يه براکتابلو برق (مانند صفحه گلند)  يفلز ياه تقسم •

 . انتخاب شود 1یسیطد از جنس فلز مغنایشده است نبا ینیش بیپ آمپر) 200

 ضخامت صفحات تابلو  - 3 - 6 - 6

تر و ضخامت م یلیم 2در بغل) حداقل ، در پشت، ستاده (مانند در جلویا ياه وپوشش تابل يصفحات فلز ضخامت

 . استتر م یلیم 5/2ن نوع تابلو حداقل یا یاصل ياه نستو

ش از ین نوع تابلو بیارتفاع ا که  صورتی  و در است ترم یلیم 5/1حداقل  يوارید يپوشش تابلوها يصفحات فلز ضخامت

 . ودش یتر در نظر گرفته مم یلیم 2باشد ضخامت در آن حداقل  ترم یسانت 100

روبنده و ، زاتیه نصب تجهیپا، ابلکنگهدارنده  ياه تبدنه تابلو برق مانند بس ير اجزایسا يضخامت صفحات فلز حداقل

 . استتر م یلیم 5/1ره حداقل یغ

 . استتر م یلیم 2حداقل ضخامت صفحه گلند تابلو برق 

ن کشه نشیشد از جنس یود باش یزات در نظر گرفته میتابلو و تجه یداخل ياه شمشاهده بخ يه براکا پوشش شفاف یدر 

 یکیانکم ياه شو تن ییایمیدر برابر اثرات ش یافکبوده و از دوام  ترم یلیم 3ربنات با ضخامت حداقل ک یا ورق پلی

 . برخوردار باشد

ن یا، شده باشد ساخته 2-6-6 بندر شده در کق ذیبدنه تابلو برق از مواد عا ياز اجزا یا بخشیبدنه  که  صورتی  در

فرابنفش) را داشته رات دما و تابش اشعه یی(مانند تغ یطیط محیو دوام الزم در برابر شرا یکیانکام مکد استحیا باه تقسم

 . باشد

 ابعاد تابلو  - 4 - 6 - 6

 : شود یر طراحید با در نظر گرفتن موارد زیف بایبرق فشار ضع يابعاد تابلوها

 زات داخل تابلویسهولت نصب تجه •

 ير و نگهداریا تعمیقطع و وصل ، میتنظ يزات برایمناسب به تجه یدسترس •

 سهولت حمل و نصب •

 دار برق ياه تقسم یقیت فواصل عایرعا •

 ط اطرافیمناسب با مح ییان هوا داخل تابلو و تبادل گرمایجر يبرقرار •

در آن ، تر استم یسانت  90ش از یعرض تابلو ب که  صورتی  در. تر باشدم یسانت 90از  تر بزرگد یعرض در تابلو نبا -يادآوری

 . از ورود گردوغبار به داخل تابلو در نظر گرفته شود يریجلوگ يدات الزم برایه باشد و تمهکا چند تید دو یبا

                                                            
1 Ferrous 
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 یحفاظت در برابر خوردگ  - 5 - 6 - 6

 ياه تقسم يا اعمال پوشش مناسب (مانند رنگ) بر رویبا استفاده از مواد مناسب  یحفاظت بدنه تابلو در برابر خوردگ

 . ودش ین مینرمال تضم يردارب هط بهریو با در نظر گرفتن شرا یدر معرض خوردگ

 . است 12103-1شماره ران به یا یاستاندارد مل 2-2-10ر شده بر اساس بند کط ذیبا شرا تطابق

 يصفحات فلز يزیرنگ آم  - 1 - 5 - 6 - 6

ساس ا رزه بیرگالوانیغ يتمام سطوح فلز، يصفحات فلز یجیتدر یو خوردگ یجاد حفاظت در برابر زنگ زدگیبه منظور ا

ر و در نظر یت توانکاستاندارد رنگ و پوشش صنعت برق شر 1/63ه یر شده در مراجع معتبر مانند نشرکمشخصات ذ

ر انجام یت توانکشر 101/63شور بر اساس استاندارد کمختلف  ياه رو محل نصب تابلو در شه یطیط محیگرفتن شرا

 . ودش یم

، ستیاد نید و رطوبت زیشد یه در معرض خوردگک ییها  طیقابل نصب در مح يتابلوها روش کلی رنگ آمیزي بدنه

ن مراحل یدام از اکهر ییات اجرایاست و جزئ يزیو رنگ آم يارکفسفاته ، ییزنگ زدا، يریگ یشامل چهار مرحله چرب

 . استر یت توانکع شریه توزکمورد استفاده در شب يوست ت جلد اول از استاندارد تابلوهایمطابق با پ

) با ضخامت متوسط يدیبریستر (ها یپل-یسکاپو يپودر ياه شو با استفاده از پوش کیترواستاتکبا روش ال يزیرنگ آم

 . نترل شده استکط یبا شرا یمعمول ياه طیقابل نصب در مح يرون مناسب تابلوهاکیم 80

د) یتشعشع فرابنفش شد، ادیرطوبت ز، عیوس ییرات دمایی(مانند تغ یطیط خاص محیتابلو در معرض شرا که  صورتی  در

 . د در نظر گرفته شودین پوشش آن بایو همچن يبه منظور حفاظت صفحات فلز یلیمکدات تیتمه، قرار دارد

ه کال مناسب ید با استفاده از متریود باش ینم يزیرنگ آم معمواله کمورد استفاده در تابلو برق  يراق آالت فلزیقطعات و 

 . شده باشد )يارکزه (آبیمختلف گالوان ياه شا با رویمقاوم هستند ساخته شود  یدر برابر خوردگ

 يرنگ ظاهر  - 2 - 5 - 6 - 6

د رنگ کروشن با  يسترکن تابلوها خایا فام پوشش ایرنگ ، فیضع برق فشار ينواخت ساختن ظاهر تابلوهاکیبه منظور 

RAL7035 است . 

 . ستیبراق مجاز ن ياه گو استفاده از رن استبرق از نوع مات  ين پوشش تابلوهایهمچن
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 1یدرجه حفاظت  - 6 - 6 - 6

و آب با  یذرات جامد خارج، اینفوذ اش، دار برق ياه تتابلو برق در مقابل تماس با قسم ن شده توسطیتام یدرجه حفاظت

ن ییتع IEC 60529ا استاندارد ی 2868شماره  ران بهیا یمطابق با مشخصات درج شده در استاندارد مل IPد کاستفاده از 

 . ر شده استکذ )2-6و ( )1-6( ولاه خالصه آن در جدکود ش یم

 . است IP2Xحداقل ، تابلو برق تمام بسته پس از نصب بر اساس دستورالعمل سازنده یدرجه حفاظت

، ره) استیبان و غی(مانند سا یلیمکه فاقد هرگونه حفاظت تکتابلو برق قابل نصب در خارج ساختمان  یدرجه حفاظت

 . است IPX3حداقل 

ند ک ین میرا تام IPXXB یحداقل درجه حفاظته ک یا پشت موانعید داخل محفظه یتابلو با دار برقلخت و  ياه تقسم

 . اشدب  ریان پذکن موانع فقط با استفاده از ابزار امیردن اکرد و باز یقرار گ

ط اطراف و در یداخل تابلو با مح يفضا یاهش تبادل حرارتک) تابلو برق منجر به IP( یش درجه حفاظتیافزا -يادآوری

ن موضوع هنگام محاسبه سطح مقطع ین الزم است ایبنابرا، ودش یا مه هنیش يان مجاز عبوریزان جریاهش مکجه ینت

 . ردیا مد نظر قرار بگه هنیش

ا خارج از یستاده قابل نصب در داخل یو ا يوارید يدر تابلوها، از ورود گرد و غبار به داخل تابلو يریبه منظور جلوگ

 . ) باشدیقیتزرحاً از نوع فوم ی(ترج 2ریدرزگ کید مجهز به الستیساختمان با

ره از دوام مناسب برخوردار یو غ ییرات دماییتغ، عاتیما، یعوامل خارج ییایمید در برابر اثرات شیر بایدرزگ  کیالست

 . صورت ثابت نصب شده باشد هبوده و ب

خارج از ه در کستاده یو ا يوارید يسقف تابلوها، ا ورود آب باران به داخل تابلویاز نشستن برف  يریبه منظور جلوگ

برگردان به  ياه هطرفه با لب کیا یب دو طرفه یش يداراد یباود ش یساختمان و در معرض بارش برف و باران نصب م

 . از ابعاد سقف تابلو باشد تر بزرگتر م یسمت داخل بوده و از هر چهار طرف حداقل پنج سانت

  3حفاظت در برابر ضربه مکانیکی  - 7 - 6 - 6

درجه حفاظت تامین شده توسط پوشش تابلو در برابر ضربه مکانیکی باید در صورت نیاز در مشخصات فنی مربوطه ذکر 

 شود.  تعیین  IEC 62262شده و الزامات عمومی آن مطابق با استاندارد 

 يها ید حداقل فاصله قسمتشود و با  IP یرفتن درجه حفاظت نیباعث از ب دینبا IK یدرجه حفاظت شیآزما -یادآوري

 تابلو از بدنه آن حفظ شود.  دار برق

 . است) 6-6مطابق با شکل ( h)، هر کد نشانگر میزان انرژي ضربه معادل رها شدن یک وزنه از ارتفاع 3-6در جدول (

                                                            
1 IP 
2 Gasket 
3 IK 
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  h ارتفاع از وزنه کی کردن رها با یکیمکان ضربه برابر در حفاظت تست   - 6 -6 شکل

 ها  نآ یو معان IPد کاجزاء   -  1 -6 جدول 

صه
شخ

م م
رق

 

 رقم دوم حفاظت رقم اول حفاظت

 افراد یدر برابر دسترس
 كخطرنا ياه تبه قسم

 در برابر نفوذ ذرات جامد
 لیبه داخل وسا

 عاتیدر برابر نفوذ ما
 لیبه داخل وسا

  حفاظت نشده  حفاظت نشده  حفاظت نشده 0

 با پشت دست 1
 

ا ی تر بزرگبا قطر 
 م م 50 يمساو

 
 آب يدن عمودیکچ

 

 با انگشت 2
 

ا ی تر بزرگبا قطر 
  م م 5/12 يمساو

درجه  15دن آب با یکچ
 انحراف نسبت به قائم

 

 با ابزار 3
 

 تر بزرگبا قطر 
 5/2 يا مساوی
  م م

درجه  60ترشح آب با 
 انحراف نسبت به قائم

 

 میبا س 4
 

ا ی تر بزرگبا قطر 
  م م 0/1 يمساو

 دن آبیپاش
 

 میبا س 5
 

حفاظت شده در برابر 
 گرد و غبار

 
 فوران آب

 

 میبا س 6
 

ر قابل نفوذ در یغ
 برابر گرد و غبار

 
 د آبیفوران شد

 

 موقت يرو هغوط - - 7
 

 میدا يرو هغوط - - 8
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 IPد ک یلیمکو ت یحروف اضاف  -  2 -6 جدول 

 به افراد یدر برابر دسترسمربوط به حفاظت  ياریاخت یحروف اضاف
 با كخطرنا ياه تقسم

 در برابر نفوذ ذرات جامدمربوط به حفاظت  ياریاخت یلیمکحروف ت
 لیبه داخل وسا

A پشت دست H دستگاه ولتاژ باال 

B انگشت M ن آزمون آبیت (چرخش) در حکحر 

C ابزار S ن آزمون آبیر فعال) در حیثابت (غ 

D میس W ییط خاص آب و هوایشرا 

 

 
 

 ضربه يو انرژ IKد ک نیب رابطه  -  3 -6 جدول 

 IKد ک

 جرم و ارتفاع معادل ضربه يانرژ

 تر)م یارتفاع رها شدن وزنه (سانت (گرم) جرم وزنه رها شده بر حسب ژول

01 14/0 200 5/7  

02 2/0 200 10  

03 35/0 200 5/17 

04 5/0  200 25  

05 7/0 200 35  

06 1 300 20  

07 2 500 40  

08 5 1700 5/29  

09 10 5000 20  

10 20 5000 40  
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  )ي(جداساز يندب مفُر  - 8 - 6 - 6

هنگام  دار برق ياه تم با قسمین حفاظت در برابر تماس مستقیتابلو برق با هدف تام کیمختلف  ياه تقسم يجداساز

در داخل تابلو و سهولت در  1یکیترکا انتشار قوس الیجاد یا کسیاهش رک، ستین دار برقه ک ییاه تقسم يار بر روک

 . ودش یم  ما توسعه تابلو برق انجای ينگهدار، ریات تعمیعمل ياجرا

 )4-6(دام از آن در جدول که مشخصات و انواع هر کف شده است ی(فُرم) تعر یلک ين منظور چهار دسته بندیا يبرا

 . نشان داده شده است

ن یبر اساس توافق با توسعه تابلو برق و ی ير و نگهداریتعم، يردارب هط بهریبا در نظر گرفتن شرا يفُرم و نوع جداساز

 . ودش ین مییردار و سازنده تابلو برق تعب ها بهریارفرما ک

 یاهش تبادل حرارتکگر با ید يود و از سوش یآن م یمنیش ایتابلو باعث افزا کیمختلف  ياه تقسم يجداساز -يادآوری

ن موضوع با ین الزم است ایبنابرا. داخل تابلو شود يش دماین است باعث افزاکط اطراف ممیا با محه هنیزات و شیتجه

 . ردیه مناسب مد نظر قرار بگیت حرارت و تهویریمختلف مد ياه شرو ياجرا
  یداخل يجداساز يها  مفر  -  4 -6 جدول 

 فرم یار فرعیمع یار اصلیمع

 1فرم  --- یداخل يبدون جداساز

 عملگر يها از تمام واحدها  هنیش يجداساز
 a2فرم  . اند  هنشد يها جداساز  هنیاز ش یخارج يها  يهاد يها  لنایترم

 b2فرم  . اند  هشد يها جداساز  هنیاز ش یخارج يها  يهاد يها  لنایترم

 عملگر يها  دها از واح  هنیش يجداساز
 گریدکیاز عملگر  يتمام واحدها يجداساز
از  یخارج يها  يو هاد یخارج يها  يهاد يها  لنایترم يجداساز
 . عملگر ير واحدهایسا يها  لنایترماما نه از ، عملگر يواحدها

 a3فرم  . اند  هنشد يها جداساز  هنیاز ش یخارج يها  يهاد يها  لنایترم

ها   هنیاز ش یخارج يها  يو هاد یخارج يها  يهاد يها  لنایترم
 . اند  هشد يجداساز

 b3فرم 

 عملگر يها از تمام واحدها  هنیش يجداساز
 گریدکیاز  عملگر يتمام واحدها يجداساز
 يمربوط به واحدها یخارج يها  يهاد يها  لنایترم يجداساز
 . ها  هنیو ش عملگر يواحدهاسایر  يها  لنایاز ترم عملگر

 ها  هنیاز ش یخارج يها  يهاد يجداساز
ر یاز سا عملگرواحد  کیمربوط به  یخارج يها  يهاد يجداساز
 . اه نآ يها  لنایو ترم عملگر يواحدها

 . شوند يگر جداسازیدکیست از ین يازیه نک یخارج يها  يهاد

واحد  مرتبط باخانه  کیواقع در  یخارج يها  يهاد يها  لنایترم
 عملگر

 a4فرم 

واحد مرتبط با خانه  کیدر  یخارج يها  يهاد يها  لنایترم
حفاظت شده بسته  يها  ها خانیدر فضاها قرار ندارد و  عملگر

 قرار گرفته است مجزا مستقل و
 b4فرم 

 

                                                            
1 Arc 
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 تابلو برق نمونه کی یداخل يجداساز ياه مفر   - 7 -6 شکل

 1یحفاظت در برابر برق گرفتگ  - 9 - 6 - 6

با در نظر گرفتن  ین حفاظت در برابر برق گرفتگین فصل در تامیر شده در اکذ یط و مشخصات فنیاز شرا ياریبس

 . ه موثر هستندین نشریا 12الزامات فصل 

. استان خطا یدر برابر جر یستادگیان و ایت عبور جریقابل، يردارب  ط نصب و بهرهیمح ياه هن موارد شامل مشخصیا

با دو  ین حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگیو تام دار برق ياه تحفاظت در برابر تماس با قسم ياه شرو، نیعالوه بر ا

 . شده است یه و حفاظت خطا معرفیعنوان حفاظت پا

 م)یبرابر تماس مستقه (حفاظت در یحفاظت پا  - 1 - 9 - 6 - 6

نصب مانع در ، مناسب يبند  مو با استفاده از فُر دار برق ياه تم با قسمیاز تماس مستق يریه به منظور جلوگیحفاظت پا

دارند در نظر گرفته  یه فقط اشخاص مسئول به آن دسترسک یا نصب تابلو در محلی) IPXXB( دار برق ياه تمقابل قسم

 . ودش یم

ق یصفحه از جنس عا کیالزم است ، ردن استکد قابل باز یلکا یا روبنده آن بدون استفاده از ابزار یه در ک ییدر تابلوها

 . ندکتابلو را محدود  دار برق ياه ته تماس ناخواسته با قسمکا روبنده نصب شود یبعد از در 

 م)یر مستقیحفاظت خطا (حفاظت در برابر تماس غ  - 2 - 9 - 6 - 6

ه شده توسط تابلو در یتغذ یخارج يهاا مداریبروز خطا در داخل تابلو  یثرات جانباز ا يریحفاظت خطا به منظور جلوگ

 . ودش ینظر گرفته م
                                                            
1 Electric Shock 
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ن یاتصال زم ینال اصلیا ترمی) PE( یحفاظت يگر و با هادیدکیبدنه تابلو با  يهاد ياه تن منظور تمام قسمیا يبرا

صورت  هر اتصاالت رسانا بیا سای يارک شجو، يفلز یچین است توسط اتصاالت پکن اتصاالت ممیا. ودش یبند م هم

 .ودش  انجام یحفاظت يا با استفاده از هادیم یمستق

ا ه شر بخیاتصال سا، از تابلو یردن بخشکه در صورت جدا کود ش یانجام م يبدنه تابلو به نحورساناي  ياه تاتصال قسم

 . اهم نباشد 1/0از  تر  بیشن قطع نشود و مقاومت اتصال یزم ینه اصلیگر و با شیدکیبا 

 

 برق تابلو كمتحر يفلز ياه تقسم يبندهم   - 8 -6 شکل

ا روبنده یتابلو (مانند در  كمتحر يفلز ياه تقسم يولت بر رو 50ش از یرد بکزات با ولتاژ عملیدر صورت نصب تجه

وسیله آن  یان نامیز آن متناسب با جریه ساکباشد  یحفاظت يمجهز به اتصال هاد ين صفحات فلزی) الزم است اییلوال

 . است) 5-6(و مطابق با جدول 
  تابلو كمتحر يفلز ياه تقسم يبند هم يبرا یحفاظت يهاد مقطع طحس  -  5 -6 جدول 

 ترمربع)م یلی(م یحفاظت يحداقل سطح مقطع هاد (آمپر) Ie یرد نامکان عملیجر
Ie ≤ 20 فاز يهاد مقطع سطح معادل  

20 < Ie ≤ 25 5/2  
25 < Ie ≤ 32 4 
32 < Ie ≤ 63 6 

63 < Ie 10 

 

 . بافته شده باشد یا تسمه مسیسبز -ش به رنگ زردکم با رویواند از نوع ست یم یحفاظت ين هادیا

      

 تابلو برق كمتحر يقطعات فلز يبند هم يش قلع براکبا رو یا تسمه مسیسبز -ش زردکم با رویاستفاده از س   - 9 -6 شکل
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ن یا. ن شودیتام یحفاظت يهاد یوستگیه پکانجام شود  يبه نحود یرنگ شده با يبه صفحات فلز یحفاظت ياتصال هاد

ق یو با چسب عا يارکجوش، صفحه يزیچ آن قبل از رنگ آمیه پک( 1ا جوش استادی یتماس يمهم با استفاده از واشرها

 . ))8-6ل (ک(شاستن یده شده است) قابل تامیپوش

مشخصات و قطعات  كپال، پرچ، چیند (مانند پک یجاد نمیا یبرق گرفتگ یه خطر احتمالکبدنه تابلو  يهاد ياتصال اجزا

 . یستالزم ن یحفاظت يمتر) به هاد یسانت 5×5از  تر کوچکبا ابعاد 

ا یا رنگ زرد و سبز ی  PEا حروف ی  ISO7000/IEC60417-5019د با عالمتیبا یحفاظت ينقاط اتصال هاد -يادآوری

 . ا مشخص شوده نیاز ا یبیکتر

 

  یحفاظتن یزمنماد    - 10 -6 شکل

  هنیش  - 7 - 6

 ارفرما معموالکا درخواست ی ياربرکه بر اساس نوع ک یاصل ياه هنیله شیوس برق به يدر تابلوها یکیترکع توان الیتوز

 . ودش یع انجام میتوز ياه هنین شیود و همچنش ین تابلو نصب مییا پایوسط ، در باال یصورت افق هب

ن ی) و همچنیآلودگ، یدرجه حفاظت، طیمح ي(دما یطیط محیمانند شرا ينه مواردیانتخاب نوع و مشخصات ش يبرا

د در نظر ی) باIcwوتاه قابل تحمل کسطح اتصال ، هیتغذ يارفرما (مانند جهت ورودک يط اعالم شده از سویالزامات و شرا

 . گرفته شود

 نهیانتخاب جنس ش  - 1 - 7 - 6

مقاومت در ، خوب یتبادل حرارت، ادیار زیبس یکیترکال ییع در تابلو برق به علت رسانایتوز ياه هنیو ش یاصل ياه هنیش

 . ودش یوم انتخاب مینیا آلومیو سهولت در نصب عموماً از جنس مس  یبرابر خوردگ

 شده در یآن با استاندارد معرف ياه هه مشخصکدرصد  9/99با خلوص حداقل  Cu-ETPد از نوع یبا یمس ياه هنیش

 . ودش  دارد انتخابمطابقت  3-6 بخش

مطابقت  3-6 بخشر شده در کآن با استاندارد ذ ياه هه مشخصک 1000 ياژ سرید از نوع آلیبا یومینیآلوم ياه هنیش

 . دارد انتخاب شود

 . استمطابق با دستورالعمل سازنده آن قابل استفاده ، دیلکا و ه هنین شیاتصال ب يعمدتاً برا 2قابل انعطاف ياه هنیش

                                                            
1 Stud Weld 
2 Flexible Bar 
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  فاز  هنیز شیانتخاب سا  - 2 - 7 - 6

 یلکاصول   - 1 - 2 - 7 - 6

 : ودش یر در نظر گرفته میتابلو برق موارد ز ياه هنیمحاسبه سطح مقطع ش يبرا

 د آن را عبور دهدینه بایه شک) In( یان اسمیجر •

 )Icwوتاه قابل تحمل (کان اتصال یجر •

 ط اطراف محل نصب تابلو برقیمح يدما •

 ) تابلو برقIP( یدرجه حفاظت •

 )یب همزمانی(ضر یندگکب پرایضر •

 ندهیتوسعه تابلو برق در آاحتمال  •

 نهیننده شکد محافظت یلکزمان قطع  •

، ودش یمحاسبه م یندگکب پراید آن را عبور دهد با در نظر گرفتن ضرینه بایه شک یان نامین منظور ابتدا جریا يبرا

برابر  یمس ياه هنیوسته شیان مجاز پیجرب بر اساس یه به ترتک )10-6(و  )9-6(سپس با مراجعه به جداول شماره 

نه انتخاب و یه شیسطح مقطع اول، است DIN 43670مطابق با استاندارد  یومینیآلوم ياه هنیو ش DIN 43671استاندارد

 . ودش یم ینیا بازبید ییسطح مقطع انتخاب شده تا 5kو  1k ،2k ،3k ،4k یب اصالحیپس از اعمال ضرا

 Kوست یوان براساس پت یلخت را م یمس ياه هنیتوان ش ن اتالفیرد و همچنکعمل انیجر، عالوه بر روش فوق -يادآوری

 . محاسبه نمود IEC61439:2020استاندارد 

 يردارب هو بهر یب همزمانیضرا  - 2 - 2 - 7 - 6

ست به ین الزم نیبنابرا، ودش ینم يردارب هامل بهرکنه به طور همزمان و در بار یزات متصل شده به شیتمام تجه معموال

 . وسته در نظر گرفته شودیصورت پ هزات بیتمام تجه یان نامیا مجموع جره هنیمنظور محاسبه و انتخاب سطح مقطع ش

ارفرما و سازنده تابلو کن یاز تابلو برق و بر اساس توافق ب يردارب هط بهری) با در نظر گرفتن شرای(همزمان یندگکب پرایضر

 . ودش یانتخاب م

 )6-6(ر جدول یواند بر اساس مقادت یمختلف تابلو م ين مدارهایب یب همزمانیمقدار ضر، ن اطالعاتیدر صورت فقدان ا

 . در نظر گرفته شود
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 رضف شیپ يردارب هو بهر یب همزمانیضر  -  6 -6 جدول 

 رضف شیپ يردارب هو بهر یب همزمانیضر نوع بار

 9/0 مدار 3و  2  -ع یتوز
 8/0 مدار 5و  4  -ع یتوز
 7/0 مدار 9تا  6  -ع یتوز

 6/0 تر  بیشمدار و  10  -ع یتوز
 2/0 1یبرق عملگر

 8/0 لوواتیک 100 يو مساو تر کوچکموتور 
 0/1 لوواتیک 100از  تر بزرگموتور 

 نهیمحاسبه سطح مقطع ش  - 3 - 2 - 7 - 6

 : ودش یانجام م یب اصالحیر و اعمال ضراینه با استفاده از فرمول زیان مجاز قابل عبور از شیمحاسبه جر
)6- 1( Icont = Itable × k1 × k2× k3× k4× k5 

Icont :یینه (نهایوسته شیان مجاز پیجر( 

Itable :10-6(ا ی) 9-6(نه بر اساس جدول یوسته شیان مجاز پیجر( . 

k1 :2مورد استفاده  ینه مسیش ییرسانا که  صورتی  نه دریش ییمربوط به رسانا یب اصالحیضرm/Ωmm 56 ییرسانا یا 

 . ))11-6ل (ک(شنباشد 2m/Ωmm 1/35مورد استفاده  یومینینه آلومیش

2kدرجه  65و دماي سطح شینه غیر از  سلسیوسدرجه  35 : ضریب اصالحی مربوط به دماي محیط غیر از

 )).12-6ل (ک(شسلسیوس

3k7-6(جدول (متر 2صورت قائم با طول بیش از  صورت تخت یا نصب به هها ب : ضریب اصالحی مربوط به نصب شینه((. 

4k ضریب اصالحی مربوط به اثر پوستی در جریان متناوب تا :Hz 60 که هیچ   صورتی  ها در متناسب با چیدمان شینه

 . ))14-6) و (13-6ل (ک(شمتر از شینه گرفته نشده باشد 2انشعابی در فاصله بیش از 

5k 8-6(جدول (ح دریامتر از سط1000: ضریب اصالحی مربوط به کاهش ظرفیت جریانی شینه در ارتفاع بیش از((. 

 

 

  یومینیو آلوم یمس ياه هنیش ییرسانا یب اصالحیضرا   - 11 -6 شکل

                                                            
1 Electric Actuator 
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ϑsدماي سطح شینه :  

ϑu درجه باالتر از متوسط به مدت کوتاه) 5ساعت (حداکثر  24: متوسط دماي محیط در طول 

 نهیط و سطح شیمح يدما یب اصالحیضرا   - 12 -6 شکل

 24/1برابر  2Kب یضر، سلسیوسدرجه  ϑs (80نه (یش يدماثر کو حدا سلسیوسدرجه  35) ϑu( طیمح يدر دما: مثال

 . است
  متر 2صورت قائم با طول بیش از  هصورت تخت یا ب هها ب براي نصب شینه 3kضرایب اصالحی   -  7 -6 جدول 

  k3 ضریب
 عرض شینه

 متر) (میلی
 رنگ شده بدون رنگ ها تعداد شینه

Cu Al Cu Al 

- - - - 100 ~ 50 
 2 

8/0 8/0 85/0 85/0 200 ~ 50 

8/0 8/0 85/0 85/0 80 ~ 50 
 3 

75/0 75/0 8/0 8/0 200 ~ 100 

7/0 7/0 75/0 75/0 160  
 

  
4 

65/0 65/0 7/0 7/0 200 

 200تا  95/0 - 9/0 -
 

2 
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 ضریب اصالحی ارتفاع و محل نصب تابلو  -  8 -6 جدول 

 در محیط داخلی 5kضریب  در محیط بیرونی 5kضریب  ارتفاع باالتر از سطح دریا (متر)

1000 98/0 00/1 
2000 94/0 99/0 
3000 89/0 96/0 
4000 83/0 90/0 

  

 الف)

 

 ب)

 
 ج)

 

 

 

شینه در  n=3صورت  فاز به هاي سه در ردیف باال (رنگ سبز) چیدمان شینه الف)

 نمایش داده شده است. hو عرض  sاز یکدیگر، ضخامت هر شینه  aهر فاز، با فاصله 

شینه براي  n=2صورت  فاز به هاي تک در ردیف پایین (رنگ بنفش) چیدمان شینه

ها و فواصل بر حسب  صورت تخت نمایش داده شده است.(اندازه فاز، نصب شده به

 متر) میلی

 متر میلی =5sبراي شینه مسی با ضخامت  ب)

 متر میلی =10sبراي شینه مسی با ضخامت  ج)

 

 یمس ياه هنیش يبرا  4kب یضر   - 13 -6 شکل
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 الف)

 
 

 ب)

 
 

 ج)

 

 

 

 

 

 

 متر میلی =5sبراي شینه آلومینیومی با ضخامت  الف)

 متر میلی =10sبراي شینه آلومینیومی با ضخامت  ب)

 متر میلی =15sبراي شینه آلومینیومی با ضخامت  ج)

 

  یومینیآلوم ياه هنیش يبرا  4kب یضر   - 14 -6 شکل
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  سلسیوسدرجه  65نه یش يو دما سلسیوسدرجه  35 يدمابا  یط داخلیمحدر  ینه مسیش مداوم ان مجازیجر  -  9 -6 جدول 

 ابعاد
 ترم یلیم

 مقطع  حسط
 مربع ترم یلیم

 وزن
  ملوگریک

 برمتر

  عنو
 انیجر

 برق

 بر حسب تعداد یمس نهیان مجاز شیجر
 نگر نبدو دهش گرن

1 2 3 4 1 2 3 4 

3  ×15 45 4/0 ~ 187 316 381 - 162 282 361 - 
= 187 316 387 - 162 282 365 - 

3×20 60 53/0 ~ 237 394 454 - 204 348 431 - 
= 237 394 463 - 204 348 437 - 

5×20 100 88/0 ~ 319 560 728 - 274 500 690 - 
= 320 562 729 - 274 502 687 - 

3×25 75 66/0 ~ 287 470 525 - 245 412 498 - 
= 287 470 536 - 245 414 506 - 

5×30 150 33/1 ~ 447 760 944 - 379 672 896 - 
= 448 766 950 - 380 676 897 - 

5×40 200 77/1 ~ 573 952 1140 - 482 836 1090 - 
= 576 966 1160 - 484 848 1100 - 

5×50 250 22/2 ~ 697 1140 1330 2010 583 994 1260 1920 
= 703 1170 1370 - 588 1020 1300 - 

10×50 500 44/4 ~ 1020 1720 2320 2950 852 1510 2040 2600 
= 1050 1830 2360 - 875 1610 2220 - 

5×60 300 67/2 ~ 826 1330 1510 2310 688 1150 1440 2210 
= 836 1370 1580 2060 696 1190 1500 1970 

10×60 600 33/5 ~ 1180 1960 2610 3290 985 1720 2300 2900 
= 1230 2130 2720 3580 1020 1870 2570 3390 

5×80 400 55/3 ~ 1070 1680 1830 2830 885 1450 1750 2720 
= 1090 1770 1990 2570 902 1530 1890 2460 

10×80 800 11/7 ~ 1500 2410 3170 3930 1240 2110 2790 3450 
= 1590 2730 3420 4490 1310 2380 3240 4280 

10×100 1000 89/8 ~ 1810 2850 3720 4530 1490 2480 3260 3980 
= 1940 3310 4100 5310 1600 2890 3900 5150 

10×120 1200 7/10 ~ 2110 3280 4270 5130 1740 2860 3740 4500 
= 2300 3900 4780 6260 1890 3390 4560 6010 

10×160 1600 2/14 ~ 2700 4130 5360 6320 2220 3590 4680 5530 
= 3010 5060 6130 8010 2470 4400 5860 7710 

10×200 2000 8/17 ~ 3290 4970 6430 7490 2690 4310 5610 6540 
= 3720 6220 7460 9730 3040 5390 7150 9390 
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  سلسیوسدرجه  65نه یش يو دما سلسیوسدرجه  35 يبا دما یط داخلیدر مح یومینینه آلومیش مداومان مجاز یجر  -  10 -6 جدول 

ابعاد 
 ترم یلیم

 مقطع  حسط
 ترمربعم یلیم

 وزن
  ملوگریک

 برمتر

  عنو
 انیجر

 برق

 بر حسب تعداد یومینیآلومنه یان مجاز شیجر
 نگر نبدو دهش گرن

1 2 3 4 1 2 3 4 

5×12 60 16/0 ~ 160 292 398 - 139 263 375 - 
= 160 292 398 - 139 263 375 - 

5×20 100 27/0 ~ 254 446 570 - 214 392 537 - 
= 254 446 576 - 214 392 539 - 

10×20 200 54/0 ~ 393 730 1060 - 331 643 942 - 
= 393 733 1020 - 331 646 943 - 

5×30 150 40/0 ~ 356 606 739 - 295 526 699 - 
= 356 608 749 - 296 528 703 - 

10×30 300 80/0 ~ 536 956 1340 - 445 832 1200 - 
= 538 964 1280 - 447 839 1180 - 

5×40 200 54/0 ~ 456 762 898 - 376 658 851 - 
= 457 766 915 - 376 662 862 - 

10×40 400 08/1 ~ 677 1180 1650 2190 557 1030 1460 1900 
= 682 1200 1570 - 561 1040 1460 - 

5×50 250 67/0 ~ 556 916 1050 1580 455 786 995 1520 
= 558 924 1080 - 456 794 1020 - 

10×50 500 35/1 ~ 815 1400 1940 2540 667 1210 1710 2210 
= 824 1140 1850 - 674 1250 1730 - 

5×60 300 81/0 ~ 655 1070 1190 1820 533 910 1130 1750 
= 658 1080 1240 1610 536 924 1170 1530 

10×60 600 62/1 ~ 951 1610 2200 2870 774 1390 1940 2480 
= 966 1680 2130 2810 787 1450 2000 2650 

10×80 800 16/2 ~ 1220 2000 2660 3460 983 1720 2380 2990 
= 1250 2150 2670 3520 1010 1840 2520 3340 

10×100 1000 70/2 ~ 1480 2390 3110 4020 1190 2050 2790 3470 
= 1540 2630 3230 4250 1240 2250 3060 4050 

15×120 1800 86/4 ~ 2090 3320 4240 5040 1680 2850 3650 4350 
= 2280 3950 5020 6610 1830 3390 4740 6280 

15×160 2400 47/6 ~ 2670 4140 5230 6120 2130 3540 4510 5270 
= 2960 5090 6370 8380 2370 4360 6040 8000 

15×200 3000 09/8 ~ 3230 4950 6240 7190 2580 4230 5370 6190 
= 3660 6250 7740 10160 2920 5350 7370 9750 

 ینه خنثیز شیانتخاب سا  - 3 - 7 - 6

 یخنث يحداقل سطح مقطع هاد، ننده و سازنده تابلو توافق شده باشدکن استفاده یب يگریبه گونه د که  موارديبه جز در 

 : ر باشدید به شرح زیبا
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 يترمربع باشد معادل سطح مقطع هادم یلیم 16 يو مساو تر کوچکفاز  يه سطح مقطع هادک ییمدارها يبرا •

 . فاز

فاز  يترمربع باشد معادل نصف سطح مقطع هادم یلیم 16از  تر بزرگفاز  يه سطح مقطع هادک ییمدارها يبرا •

 . ترمربعم یلیم 16و حداقل 

، ودش یسوم) م کیصفر (مثل هارمون یتوال کیهارمون يباالر یه منجر به مقادکخاص  ياه ياربرک یدر بعض -يادآوری

 . ودش یننده و سازنده تابلو مربوط مکن استفاده ین موضوع به توافق بیا. باشد تر بزرگد یبا یخنث يسطح مقطع هاد

 ینه حفاظتیز شیانتخاب سا  - 4 - 7 - 6

ج به دست آمده از ینتا 1-4-7-6مطابق بند  یحفاظت ين سطح مقطع هادییتع يصورت انجام محاسبات الزم برا در

 . قرار خواهد گرفت یحفاظت ين سطح مقطع هادییتع يمحاسبات مبنا

 . خواهد بود یحفاظت ين حداقل سطح مقطع هادییتع يمبنا 2-4-7-6شده در بند  یمعرف ریمقادن صورت یر ایغ در

 ینه حفاظتیز شیمحاسبه سا  - 1 - 4 - 7 - 6

به  یحفاظت يو در نظر گرفتن حداقل سطح مقطع هاد IEC 60364-5-54) بر اساس استاندارد PE( ینه حفاظتیز شیسا

در زمان مجاز و تحمل  یحفاظت يوتاه فاز به هادکان اتصال یمدار در حداقل جر ید حفاظتیلکمنظور قطع مطمئن 

 . ودش ید انتخاب میلکبا توجه به زمان قطع  ینیش بیوتاه قابل پکان اتصال یثر جرکحدا

)6- 2( 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 = √𝐼𝐼2𝑡𝑡
𝑘𝑘

 
SPE :مترمربع یلیبر حسب م، یحفاظت يسطح مقطع هاد 

I :ان یجر یحفاظت يواند در هادت یه مک) با امپدانس قابل اغماض ینیب شیوتاه محتمل (قابل پکان اتصال یمقدار موثر جر

 بر حسب آمپر، ابدی

t :هیبر حسب ثان، یله حفاظتیزمان قطع وس 

له ی) توسط وسي(انرژ 𝐼𝐼2𝑡𝑡ان خطا و محدود شدن یردن جرکر امپدانس مدارها در محدود یه تاثکر است کالزم به ذ

 . د در نظر گرفته شودیبا یحفاظت

k :دارد و  یآن بستگ ییه و نهایاول ين دمایا و همچنه تر قسمیق و سایعا، یحفاظت يه به جنس هادکاست  یبیضر

 . ودش یانتخاب م) 11-6(مطابق با جدول 
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  kب یضر  -  11 -6 جدول 

 پارامترها

 ابلکا غالف ی یحفاظت يها  يهاد يق بندیعا

 )PVC( کیترموپالست
XLPE 
EPR 

 لخت يها  يهاد
 لیبوت کیالست

 يهاد یینها يدما
 وتاهکط اتصال یدر شرا

oC 160 oC 250 oC 220 

 : يجنس هاد
 Kب یضر

   
 166 176 143 مس

 110 116 95 ومینیآلوم
 60 64 52 فوالد

 . استفرض شده  oC30  يهاد هیاول يدما

 

ار بردن ک هترمربع انتخاب شود و بم یلیم 60از  تر کوچکد یاز جنس مس نبا ینه حفاظتیحداقل سطح مقطع ش -يادآوری

 . یستمجاز ن ین مشخصات فنیبرق مطابق با ا يدر تابلوها از جنس برنج و مانند آن  هنیش

 یحفاظت يز هادیانتخاب سا  - 2 - 4 - 7 - 6

 : ر باشدید به شرح زیبا یحفاظت يهادحداقل سطح مقطع 

ترمربع باشد معادل سطح مقطع م یلیم 16 يو مساو تر کوچکفاز  يه سطح مقطع هادک ییمدارها يبرا •

 فاز يهاد

 يترمربع باشد معادل نصف سطح مقطع هادم یلیم 16از  تر بزرگفاز  يه سطح مقطع هادک ییمدارها يبرا •

 ترمربع م یلیم 16فاز و حداقل 

 یا در برابر خوردگه هنیش حفاظت  - 5 - 7 - 6

جاد یط اطراف آن اینش سطوح مواد (باالخص فلزات) با محکه در اثر واکاست  ییایمیش - یکیزیند فیفرا کی یخوردگ

 . ودش ین مواد میا ياه هر مشخصییشده و منجر به تغ

(مانند  یصنعت ياه طیموجود در مح ییایمیعوامل ش، )ک(مانند رطوبت و نم یطیعوامل مح، برق يدر خصوص تابلوها

واند ت ی(مانند گرد و غبار و دوده) م يشهر ياه طیموجود در مح ياه یدروژن) و آلودگید هید گوگرد و سولفیسکا يد

 . شود یش سرعت خوردگیمنجر به افزا

 . است(رنگ)  2یآل یا )يارک(آب 1يفلز ياه شاستفاده از پوش یاز خوردگ يرین روش جلوگیتر متداول

                                                            
1 Metallic  
2 Organic 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار ضعیف و سات برقی ف شار متوسط تاسی  392 ف

، است) Ag) و نقره (Niل (کین، )Snود شامل قلع (ش یار گرفته مکبرق به  يه عموماً در تابلوهاک يفلز ياه شپوش

 . باشد یغالف حرارت یا یسکواند شامل رنگ اپوت یم یآل ياه شن پوشیهمچن

 قلع يارکآب  - 1 - 5 - 7 - 6

 . ردیذپ یرون صورت مکیم 12تا  6ن یبا فلز قلع و پوشش ب یومینیو آلوم یمس ياه هنیش يارکآب •

 . استفاده شود كمتحر ياه تکنتاکقطعات و  يد برایقلع نبا يارکآب •

 لکین يارکآب  - 2 - 5 - 7 - 6

 . ردیذپ یرون صورت مکیم 20ل و پوشش حدوداً کیبا فلز ن یمس ياه هنیش يارکآب •

 ياه تکنتاکقطعات و  يود و صرفاً براش یم ینه مسیش ییاهش رساناکدرصد 20ل منجر به کین يارکآب •

 . ودش یه میتوص كمتحر

 نقره يارکآب  - 3 - 5 - 7 - 6

بات گوگرد یکه فاقد ترک ییاه طیرون در محکیم 5تا  2ن یبا فلز نقره و پوشش ب یمس ياه هنیش يارکآب •

 . استاست قابل استفاده 

 یسکپوشش رنگ اپو  - 4 - 5 - 7 - 6

 یجاد خوردگیاز ا يریرون عالوه بر جلوگکیم 120(مات) با ضخامت حدوداً  یسکاستفاده از پوشش رنگ اپو •

ان مجاز یش جریط اطراف منجر به افزاینه با محیش یش تبادل حرارتیبا افزا، یمس ياه هنیسطح ش يرو

 . ودش یدرصد م 15نه تا حدود یش

شده و محل اتصاالت با استفاده از  ییزدا یچرب یمس ياه هنیشباید ، یسکقبل از اعمال پوشش رنگ اپو •

 . پوشانده شود مخصوص يچسب نوار

چسبانده شده  ينوارها، سلسیوسدرجه  200 يقه در دمایدق 20پس از پخته شدن رنگ به مدت حدوداً  •

 . ودش یم يسازکنه پاینه جدا و سطح شیش يرو
  اه ناربرد آکا و ه هنیانواع پوشش ش  -  12 -6 جدول 

 یژگیو اربردک ضخامت نوع پوشش

 يفلز
 ییاهش رساناکبدون  ثابت ياه تکنتاکا و ه هنیش رونکیم 12تا  Sn( 6قلع (

 ییاهش رساناکدرصد  20 كمتحر ياه تکنتاکا و ه هنیش رونکیم Ni( 20ل (کین
 بات گوگردیکفاقد تر ياه طیاستفاده در مح كمتحر ياه تکنتاکا و ه هنیش رونکیم 5تا  Ag( 2نقره (

 یآل
 ییش رسانایدرصد افزا15 ر از محل اتصاالت)یا (غه هنیش رونکیم 120 یسکرنگ اپو

 میحفاظت در برابر تماس مستق اتصاالت)ر از محل یا (غه هنیش - یغالف حرارت
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 اه هنیش يارک نیو ماش یهد مفر  - 6 - 7 - 6

ن یماشتوسط  یمس ياه هنیش يارک مو خ يارک خسورا، برشند یفرا یمس ياه هنیام شکت و استحیفیکبه منظور حفظ 

 . ودش یانجام م کیدرولیه آالت

ه یمناسب و استفاده از مته با زاو يارک روغن، ودش یم ل انجامیبا استفاده از در یمس ياه هنیش يارک سوراخ که  صورتی  در

 . ودش یه می) توصHا ی Nپ ی(ت کوچکچ یمارپ

 

 ینه مسیش يارکمته مناسب سوراخ   - 15 -6 شکل

 . ودش یم انتخاب) 13-6(چ و مطابق با جدول یز پیا متناسب با ساه هنیش يارک قطر سوراخ

 
  اه هنیش يارک ثر قطر سوراخکحدا  -  13 -6 جدول 

 تر)م یلی(م  يارک سوراخ ثر قطرکحدا چیاندازه پ
6M 7 
8M 10 
10M 12 
12M 14 

 

 . نه باشدیش ياز نصف پهنا تر کوچکد یا همواره باه هنیش يارکقطر سوراخ

 

  نهینسبت قطر سوراخ به عرض ش   - 16 -6 شکل
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار ضعیف و سات برقی ف شار متوسط تاسی  394 ف

 . استنه یبرابر ضخامت ش 2حداقل  یومینیآلوم ياه هنیو ش 5/1حداقل  یمس ياه هنیشعاع خم ش

 

 یمس  هنیشعاع خم ش   - 17 -6 شکل

 اه هنینصب ش  - 7 - 7 - 6

ام الزم جهت ثابت نگه داشتن کاستح هک استاندارد ياه همقر ي) بر رویفاز و خنث ياه هنی(شامل ش دار برق ياه هنیش

 . شود  یمنصب مناسب  یو خزش یقیعا ياه هفاصل تیو با رعاوتاه را دارد کو اتصال  يط عادیا در شراه هنیش

ا ه هنیردن شکرا نصب یود زش یلبه) نصب م يصورت قائم (بر رو هان بکحد اما تا ه هنیش، یبه منظور بهبود تبادل حرارت

ا ه هنیان مجاز قابل عبور از شیدرصد) جر 20اهش (حدود کجه یو در نت یاهش تبادل حرارتکصورت تخت منجر به  هب

 . ودش یم

 

  

 صورت تخت ها به هنینصب ش   - 19 -6 شکل اه هنینصب قائم ش   - 18 -6 شکل

زات ین تابلو باعث انتقال حرارت به تجهییا در پاه هنیردن شکرا نصب یود زش یتابلو نصب م يان در باالکا تا حد امه هنیش

ا در نظر گرفته ه هنیش يرو ياز سقوط اجسام هاد يریبه منظور جلوگ یدات اضافید تمهیگر بایود و از طرف دش یباالتر م

 . شود

 کیهر فاز حداقل به اندازه ضخامت  ياه هنین شیفاصله ب، از باشدیهر فاز مورد ن ينه برایش کیش از یب که  صورتی  در

 . استنه یش
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 فاز کی ياه هنین شیفاصله ب   - 20 -6 شکل

     و براساس جدول ییهوا  هت حدود مجاز فاصلیا و بدنه با رعاه هنین شیفاصله ب یا فاز مختلف دو ياه هنین شیفاصله ب

 . ودش یدر نظر گرفته م) 6-14(
 یقابل تحمل اسم يا هبراساس ولتاژ ضرب ییحداقل فاصله هوا  -  14 -6 جدول 

 Uimp یقابل تحمل اسم يا  هولتاژ ضرب

kV 
 ییحداقل فاصله هوا

mm 
5/2≤ 5/1 

0/4 0/3 
0/6 5/5 
0/8 0/8 
0/12 0/14 

 

 

  ازف مرهیغ ياه هنین شیفاصله ب   - 21 -6 شکل

 اه هنیاتصال ش  - 8 - 7 - 6

 یلکاصول   - 1 - 8 - 7 - 6

 : ودش یدر نظر گرفته مر یموارد ز، زاتیبه تجه یا گریدکیا به ه هنیاتصال ش يبرا

 اه هچ و مهریز پینوع و سا، جنس •

 سطح اتصال مناسب •

 سطح اتصاالت يزیتم •

 نهیفشار سطح تماس دو ش •
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 اه چیردن پکسفت  ياعمال گشتاور مناسب برا •

 اه هچ و مهریز پینوع و سا، جنس  - 2 - 8 - 7 - 6

 8/8 ی) و درجه سختZn8C( يرو يارکرومات با آبکیچ و مهره شش گوش زرد دیبا استفاده از پ یمس ياه هنیاتصال ش

 . چ و مهره باشد)ید حداقل برابر با پیواشرها با ی(درجه سخت است

ود (مانند ش ینه نمیسطح ش یمناسب داشته و منجر به خوردگ یکیانکه مقاومت مکا ه هر انواع اتصال دهندیاستفاده از سا

 . فوالد ضد زنگ) مجاز است

معتبر و  ياه لرد آن بر اساس دستورالعمکه اجرا و عملکلمپ) کا (مانند ه هنیاتصال ش ياه مستیر سیاز سا يریگ هبهر

 . رد مجاز استیذپ یشده صورت م دییتأ

 . استدنده  2واشر و مهره به عالوه ، اه هنیچ متناسب با مجموع ضخامت شیطول پ

 

 اه هنیاتصال ش يچ مناسب برایطول پ   - 22 -6 شکل

 . استز یاستاندارد براساس دستورالعمل سازنده تجه ياه همهر چ ویزات با استفاده از پیا به تجهه هنیاتصال ش

 ها سطح اتصال شینه  - 3 - 8 - 7 - 6

برابر ضخامت  5تا  3متر، طول سطح تماس شینه فرعی با شینه اصلی حدوداً بین  میلی 10هاي تا ضخامت  براي شینه

 . استشینه فرعی 

 

 ها به یکدیگر سطح اتصال شینه   - 23 -6 شکل
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  اه ناربرد آکو  يا هچ و مهریپ ياه لانواع اتصا  -  15 -6 جدول 

 دمانیچ شینما ياربرک

 صلبنه یش يبر رو صلبنه یاتصال ش

 

 چ شش گوشیپ -
 ارد هدندان یواشر مخروط -
 صلب نهیش -
 صلب نهیش -
 ارد هدندان یواشر مخروط -
 مهره شش گوش -

 يبل) بر رویسکنه قابل انعطاف (فلیاتصال ش
 نه صلبیش

 

 چ شش گوشیپ -
 ارد هدندان یواشر مخروط -
 واشر تخت -
 نه قابل انعطافیش -
 نه صلبیش -
 ارد هدندان یواشر مخروط -
 مهره شش گوش -

بل) به یسکنه قابل انعطاف (فلیاتصال ش
 دیلکنال یترم

 

 مهره شش گوش -
 ارد هدندان یواشر مخروط -
 واشر تخت -
 نه قابل انعطافیش -
 دیلکنال یترم -

 دیلکنال ینه صلب به ترمیش اتصال

 

 شش گوش چیپ -
 ارد هدندان یواشر مخروط -
 نه صلبیش -
 دیلکنال یترم -

 يبند هم یوستگیاتصال به منظور پ

 

 چ شش گوشیپ -
 یواشر تماس -
 ارد شپوش يبند قطعه هم -
 یواشر تماس -
 مهره شش گوش -

 : ط خاصیشرا
 یلیمستط ياه خسورا

 

ند ک یچ از آن عبور میه پک یسوراخ که  صورتی  در -
نه و واشر یش نیم مابیباشد از واشر تخت ضخ یلیمستط

 ودش یار استفاده مد هدندان یمخروط
 برابر قطر سوراخ است 2قطر واشر تخت حداقل  -

 ار)د ه(دنبال ییشوکمهره 

 

ه به ک یید متناسب با ضخامت اجزایبا ییشوکمهره  -
 ود انتخاب شودش یگر متصل میدکی
 ییشوکمهره د از یبا یکیترکال یوستگین پیبه منظور تام -

 استفاده نمود یاز نوع تماس
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 اه هنیسطح ش يزیتم  - 4 - 8 - 7 - 6

 . باشد یا خوردگیسه یپل، از هرگونه خش يصاف و عار، کخش، زید تمیا باه هنیسطوح تماس ش

 . استفاده نمود یل صنعتکوان از الت ینه میسطح ش ییزدا یبه منظور چرب

 اه هنیفشار سطح تماس ش  - 5 - 8 - 7 - 6

 یزان گشتاور اعمالیت و قطر) و میفیکا (ه هنوع اتصال دهند، چون تعداد نقاط اتصال یا به عوامله هنیشفشار سطح تماس 

 . دارد یبه آن بستگ

 . ام محل اتصال شودکاهش سطح تماس و استحکواند منجر به ت یش از حد میاعمال گشتاور ب

 

 اه هنیفشار سطح تماس ش   - 24 -6 شکل

 اعمال گشتاور مناسب  - 6 - 8 - 7 - 6

زات و در صورت فقدان دستورالعمل یه سازنده تجهیچ و مهره بر اساس توصیردن پکسفت  يبرااعمال گشتاور مناسب 

 . ردیذپ یصورت م) 16-6( سازنده مطابق جدول

 

 
 يبا واشر تخت و واشر فنر 8,8الس ک چ و مهرهیردن پکسفت  يبرا يشنهادیگشتاور پ  -  16 -6 جدول 

 متر) وتنی(ن يشنهادیپ گشتاور
 )ترم یلی(م مهره و چیپ زیسا

 واشر تخت و واشر فنر یواشر تماس

13 5/8 6 

28 19 8 

50 38 10 

75 62 12 

120 98 14 

185 155 16 
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و  یطوالن يبا ماندگار کیلیرکا مهره با استفاده از قلم رنگ آیچ یپ، ترم كبا استفاده از تور ردن اتصاالتکپس از سفت 

ص یدر صورت شل شدن اتصال قابل تشخ، ارکل یمکبر نشان دادن تود تا عالوه ش یم يذارگ تمقاوم در برابر حرارت عالم

 . باشد

 

  متر  كبا تور ردنکا پس از سفت ه هو مهر چیپ يذارگ تعالم   - 25 -6 شکل

 اه هنیش يعالمت گذار  - 9 - 7 - 6

د کا یر یف رنگ زی) با ط)12-6 ( (جدول شماره یآل ياه شد از پوشیبا، اه هنیز شیص و تمایبه منظور سهولت در تشخ

 : استفاده نمود IEC 60445د استاندار یبا در نظر گرفتن الزامات عموم، توسط حروف يگذار

 قرمز: فاز اول •

 زرد: فاز دوم •

 یکمش: فاز سوم •

 روشن یآب: )ینول (خنث •

 سبز و زرد: یحفاظت يهاد •

 

 

 اه هنیب قرار گرفتن شیترتو  يندب گرن   - 26 -6 شکل
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 . است PEو  1L ،2L ،3L ،Nبا حروف  یحفاظت يو هاد یخنث، ب فازهایا به ترته هنیش يد گذارک -يادآوری

 دمانیفاز سوم و در چ، فاز دوم، فاز اول، یخنث بیبه ترت از جلو به عقب یعمق دمانیا در چه هنیقرار گرفتن ش بیترت

 . استفاز سوم ، فاز دوم، فاز اول، یخنث بیاز چپ به راست به ترت یعرض

 یحفاظتوسایل   - 8 - 6

 . ودش یم یمعرف یحفاظتوسایل  يط نصب و بهره برداریو شرا یمشخصات فن، فین بخش تعاریدر ا

 . است 3-6 بخشمطابق با وسایل دام از کتست هر  يها استاندارد ساخت و روش

 1یید هوایلک  - 1 - 8 - 6

ص و رفع یقادر به تشخ، آن ينصب شده بر رو 2یه متناسب با نوع واحد حفاظتکاست  کید اتوماتیلکنوع  کی •

 . استن یزم يمانده و خطا یان باقیجر، وتاهکاتصال ، اضافه بار يانواع خطا

از آنجا و  باشد )TM( مغناطیسی و حرارتی یا )E( الکترونیکی نوع از است ممکن کلید نوع این حفاظتی واحد •

د یلکود به آن ش یآزاد باز و بسته م يان هوایط و در جریبا فشار مح يا هد در داخل محفظیلک ياه تکنتاکه ک

 . ودش یگفته م ییهوا

 اربردکو  یمشخصات فن  - 1 - 1 - 8 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها دها مطابق بایلکن نوع یو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

 . ودش یساخته م ییشوکپل و در دو نوع ثابت و  پل و چهار صورت سه آمپر به 6300تا  630دها عموماً از یلکن یا

ژنراتور استفاده -ا موتوریو بعد از ترانسفورماتور قدرت  یکیترکسات الیتاس يورود ید اصلیلکعنوان  عموماً بهد یلکن یاز ا

ن یو به منظور تام B يردارب هواند در رده بهرت یم یو نوع واحد حفاظت يقو یکیانکود و با توجه به ساختار مش یم

 . ار گرفته شودکته به یویتکسل

 

                                                            
1 ACB: Air Circuit Breaker  
2 Trip Unit 
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 پیتر یکیانکشگر میست نمایمه رکد )1

 )یکیانکقطع (م یشست )2

 قفل حالت قطع )3

 )یکیترکوصل (ال یشست )4

 )یکیانکوصل (م یشست )5

 ت شارژ فنریشگر وضعینما )6

 ها   یقفل شست )7

 دیلکت یشگر وضعینما )8

 ردکشمارشگر عمل )9

 یواحد حفاظت )10

 قدرت ي/ورودیخروج يها  لنایت ترمکنتاک )11

 گنالیو س ینترلک يها  لنایترم )12
 

 ییهواد یلک ینوعمختلف  ياجزا   - 27 -6 شکل

 1تکمپکد یلک  - 2 - 8 - 6

ص و رفع انواع یقادر به تشخ، آن ينصب شده بر رو یه متناسب با نوع واحد حفاظتکاست  کید اتوماتیلکنوع  کی

 . استن یزم يمانده و خطا یان باقیجر، وتاهکاتصال ، اضافه بار يخطا

باشد و به علت ) TM( یسیو مغناط یا حرارتی )E( یکیترونکن است از نوع الکد ممیلکن نوع یا یواحد حفاظت

 . ودش یت شناخته مکمپکد یلکفشرده با عنوان  یکیانکو م یکیترکال ياه مزیانکاز م يبرخوردار

 اربردکو  یمشخصات فن  - 1 - 2 - 8 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها دها مطابق بایلکن نوع یو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

ساخته  ییشوکپل و در دو نوع ثابت و  چهار، پل سه، پل دو، پل کصورت ت آمپر به 3200تا  16از عموماً  دهایلکن یا

 . ودش یم

 . ودش یاستفاده م یکیترکسات الیتاس کیتابلو برق  ین خروجیو همچن يورود ید اصلیلکعنوان  د بهیلکن یاز ا

                                                            
1  MCCB: Moulded Case Circuit Breaker  
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 پل دوپل و سه، پل کت تکمپکد یلک   - 28 -6 شکل

 وتاهکالس اتصال کم و یز فرید شامل سایلکپ یت )1

 ینام یقیولتاژ عا )2

 یتحمل ولتاژ ضربه نام )3

 سیقدرت قطع سرو )4

 رد مختلفکعمل يولتاژها يبرا ییقدرت قطع نها )5

 ردکولتاژ عمل )6

 (بر اساس سازنده) دیلکنشان دهنده قدرت قطع  یبل رنگیل )7

 زوالتوریننده اکد قطع یلکنماد  )8

 استاندارد مرجع )9

  د با آن مطابقت داردیلکه ک یاصل ياستانداردها )10

 تکمپکد یلکمشخصات  كپال   - 29 -6 شکل

 1ياتورینید میلک  - 3 - 8 - 6

 ياه نن ساختمایع و همچنیصنا یکیترکسات الیدر تاس یینها يحفاظت مدارها يعموماً برا ياتورینیم يدهایلک

 . ودش یو مشابه استفاده م یونکمس

 يخاص برا یفن از به دانشین عدم نیمت ارزان و همچنیق، سهولت نصب، کوچکد شامل ابعاد یلکن نوع یا ياه یژگیو

 . استد یلکن یا يریارگکب

د یلکعنوان  واند بهت یم 3-6 بخشر شده در کذ يساخته شده مطابق با استانداردها ياتورینیم يدهایلک -1 يادآوری

 . ار گرفته شودکزوالتور) به یننده (اکجدا

مشخصات  نیساخته شده مطابق با ا برق يتابلوها در استفاده مورد ياتورینیم يدهایلک قطع قدرت حداقل -2 يادآوری

 . لوآمپر باشدیک 6 باید یفن

                                                            
1 MCB: Miniature Circuit Breaker  



 
 

شمفصل  شارضعیف :ش  07/05/1400 تابلوهاي ف
 

403 

 

 اربردکو  یمشخصات فن  - 1 - 3 - 8 - 6

حفاظت  يبرا ياتورینیم يدهایلکن یو همچنع یصنا یکیترکسات الیحفاظت مدارها در تاس يبرا ياتورینیم يدهایلک

ر شده کو اصول تست ذ یلکالزامات ، یمشخصات فنمطابق با و مشابه  یونکمس ياربرکبا  یکیترکسات الیمدارها در تاس

 . است 3-6 بخش در

 و پل سه، پل دو، پل کصورت ت به آمپر 125تا  6لوآمپر) عموماً از یک 25ن و متوسط (تا ییدها با قدرت قطع پایلکن یا

 . ودش یم دیتولپل  چهار

 : د درج شده باشدیلک يبر رو یشگیصورت خوانا و هم هد بیر بایاطالعات ز

 سازنده ينشانه تجارا ینام  •

 الیا شماره سریاتالوگ کشماره ، مدل •

 ی) اسميولتاژ(ها •

 B 16 مثالً) B, C, D( یقطع آن يشوندهایبا پ "A"بدون عالمت  یان اسمیجر •

 شده باشد) یانس مشخص طراحکفر کی يد برایلکه ک یصورت  (در یانس اسمکفر •

 بر حسب آمپر یوتاه اسمکت اتصال یظرف •

 ح اتصاالت مشهود باشد)یه روش صحکنی(مگر ا یشک مینقشه س •

 باشد) سلسیوسدرجه  30متفاوت با  که  صورتی ط (دریمح يمبنا يدما •

 باشد) IP20ه کنیدرجه حفاظت (مگر ا •

  اربرد)کمربع (در صورت  کیداخل  يانرژ ینندگکالس محدود ک •

 

  آن یو مشخصات فن ياتورینید میلکمختلف  ياجزا   - 30 -6 شکل
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 ياتورینید میلکمختلف  ياه پیت  - 2 - 3 - 8 - 6

ان قطع اتصال یپ مختلف و بر اساس جریو مشابه در سه ت یونکمس ياربرکبا  یکیترکسات الیدر تاس ياتورینید میلک

 . ودش یو ساخته م يوتاه دسته بندک

 . استگر یدکیه اضافه بار مشابه یدها در ناحیلکن یرد اکعمل، سانکی یان نامیدر جر

 یان نامیبرابر جر 5تا  3ن ید بیلک یمحدوده قطع آن: Bپ یت

 یان نامیبرابر جر 10تا  5ن ید بیلک یمحدوده قطع آن: Cپ یت

 یان نامیبرابر جر 20تا  10ن ید بیلک یمحدوده قطع آن: Dپ یت

 

 ياتورینیم يهادیلک قطع یمنحن   - 31 -6 شکل

 1مانده یان باقیله جریوس  - 4 - 8 - 6

 یان تفاضلیص جریه بر اساس تشخکل یاست و به آن دسته از وسا یعبارت عموم کی RCDا یمانده  یان باقیله جریوس

 . شود  یماطالق ، ندک یعمل م

 : ر را پوشش دهدیرد زکسه عمل بایدمانده  یان باقیله جریوس

 مانده یان باقیص جریتشخ •

 سه با مقدار مرجعیمقا •

                                                            
1 Residual Current Device 
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 ودش یم تر  بیشمانده از مقدار مرجع  یان باقیه مقدار جرک یا هنگامه تکنتاکردن کباز  •

ست را یرد به طور همزمان نکن هر سه عملیند و قادر به تامک ین میرد فوق را تامکا دو عملی کیه فقط ک یلیر وسایسا

 . دینام RCDا یمانده  یان باقیله جریوان وست ینم

 : هستند يندب هر قابل دستیز ياه یژگیل براساس انواع وین وسایا

 (بر اساس استاندارد ساخت) ردکنحوه عمل •

 ار)یا سینوع نصب (ثابت  •

 م)یرقابل تنظیغ، می(قابل تنظ مانده عامل یان باقیم جریت تنظیقابل •

 )A, AC, B, F ياه پی(ت (.d.c)ياه همولف يمانده حاو یان باقیرد در حضور جرکمشخصه عمل •

 )میقابل تنظ، ثابت یزمان ریبا تاخ، یزمان ری(بدون تاخ در قطع یر زمانیت تاخیقابل •

 به محفظه) ازیبدون ن، محفظه ازمندی(ن یرونیرات بیحفاظت در برابر تاث •

 )ییتابلو، ارکرو، ارکنحوه نصب (تو •

 )یکیانکم، یکیترک(اتصال ال نحوه اتصال •

 )یومینیآلوم، یمس، يفشار، یچی(پ نالینوع ترم •

 اه لتعداد پ •

 )یبیکمانده تر یان باقیجر يدهایلک(در خصوص  یان قطع آنیجر •

 )یبیکمانده تر یان باقیجر يدهایلک(در خصوص  I2tمشخصه  •

 وتاه)کاتصال  ایحفاظت اضافه بار و/، (بدون حفاظت انیحفاظت در برابر اضافه جر •

 )یجانب زاتیتجه ازمندین، (مستقل دیلکنحوه ساخت و ساختار  •

 قابل جدا شدن)، یبا لوازم برق پارچهکی، ی(معمول ياربرک •

 )ری/ساسلسیوسدرجه  -25+ تا 40/-5+ تا 40( ردکعمل يدما •

، 1اه هانواع رل، )RCBOمانده ( یان باقیجر یبیکتر يدهایلک، )RCCBمانده ( یان باقیجر يدهایلکل در قالب ین وسایا

 . ودش یره ساخته میو غ 2یکیترونکواحد حفاظت ال

 . استزم قطع آن یانکرد مکعمل يا هدور یمه تست به منظور بررسکا مجهز به ده هلین وسیتمام ا

 )RCCB( مانده یان باقید جریلک  - 1 - 4 - 8 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها دها مطابق بایلکن نوع یو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

                                                            
1  ELR: Earth Leakage Relay 
2  ETU: Electronic Trip Unit 
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وز یا فید یلکتوسط مطابق با دستورالعمل سازنده د یوتاه است و باکمانده فاقد حفاظت اضافه بار و اتصال  یان باقید جریلک

 . ان محافظت شودیباالدست خود در برابر اضافه جر

 

 یینها يمانده مدارها یان باقیحفاظت جر يبرا RCCB ییجانما   - 32 -6 شکل

پل  مپر در دو نوع دوآ یلیم 500و  300، 100، 30، 10مختلف از جمله   ياه تی) با حساسRCCBمانده ( یان باقید جریلک

 . ودش یآمپر ساخته م 125و  100، 80، 63، 40، 25مختلف مانند  یان نامیپل با جر و چهار

استفاده  یکیترکال كمپر به منظور حفاظت افراد در برابر شوآ یلیم 30ثر کان عامل حدایمانده با جر یان باقید جریلک

 . ودش یم

ان و یدر اثر نشت جر يسوزاهش احتمال آتش ک يمپر براآ یلیم 30از  تر بزرگان عامل یمانده با جر یان باقید جریلک

  . ودش ین استفاده میزم يل در برابر خطایزات و وساین حفاظت تجهیهمچن

 . ودش یم يم بندی) تقس 🅂🅂(  يریو قطع تاخ یمانده به دو دسته قطع آن یان باقیقطع جر یر زمانیدها از نظر تاخیلکن یا

 يم بندیر تقسیپ زیبه دو ت عمدتاً ).d.c( لهکمتش يار در صورت وجود اجزاکن بر حسب طرز یدها همچنیلکن یا

 : ودش یم

• AC :ینوسیمانده متناوب س یباق ياه نایقطع مطمئن جر يبرا 

• A :یم پالسیمانده مستق یباق ياه نایو جر ینوسیمانده متناوب س یباق ياه نایقطع مطمئن جر يبرا 

ه شده یارا یمعتبر و مشخصات فن يمطابق با استانداردها) Fو  B ياه پیمانده (مانند ت یان باقیجر يدهایلکر انواع یسا

 . ردیگ یتوسط سازنده آن مورد استفاده قرار م

د یلکعنوان  واند بهت یم 3-6 بخشر شده در کذ يساخته شده مطابق با استانداردها مانده یان باقیجر يدهایلک -يادآوری

 . ار گرفته شودکزوالتور) به یننده (اکجدا

 : د درج شده باشدیلک يبر رو یشگیصورت خوانا و هم هد بیبار یاطالعات ز

 سازنده يا نشانه تجارینام  •

 الیا شماره سریاتالوگ کشماره ، مدل •
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 ی) اسميولتاژ(ها •

 یاسم ياه سانکا فریانس کفر •

 یان اسمیجر •

 یمانده عامل اسم یان باقیجر •

 مانده عامل) یان باقیچند جر يدارا يدهایلکمانده عامل (در مورد  یان باقیجر ياه میتنظ •

 باشد) IP20ر از یغ که  صورتی  (در یدرجه حفاظت •

 متفاوت باشد) یبا قدرت قطع و وصل اسم که  صورتی  (در یمانده اسم یقطع و وصل باق ياه تیظرف •

 Sنوع  يدهایلک يدر مربع) برا S(حرف  🅂🅂نماد  •

 Tله آزمون توسط حرف یننده وسکعمل  •

 یشک میاگرام سید •

 (.d.c) لهکمتش ياجزا يمانده دارا یباق ياه نایدر صورت وجود جر يردکمشخصه عمل •

o نوع  يدهایلکAC  با نماد 

o نوع  يدهایلکA  با نماد 

 

  از چهارپلف هس مانده یباقان ید جریلک   - 33 -6 شکل

 یبیکمانده تر یان باقید جریلک  - 2 - 4 - 8 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها دها مطابق بایلکن نوع یو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

ان ید جریلک) و 3-8-6 بند(مطابق با مشخصات  ياتورینید میلکب یک) از ترRCBO( یبیکمانده تر یان باقید جریلک

مانده  یان باقیحفاظت جر، وتاهکود و عالوه بر حفاظت اضافه بار و اتصال ش ی) ساخته م1-4-8-6 بندمانده (مطابق با  یباق

 . ندک ین میتام را هم

واند ت یم 3-6 بخشر شده در کذ يساخته شده مطابق با استانداردها یبیکتر مانده یان باقیجر يدهایلک -يادآوری

 . ار گرفته شودکبه ز ینزوالتور) یننده (اکد جدایلکعنوان  به

 : د درج شده باشدیلک يبر رو یشگیصورت خوانا و هم هد بیر بایاطالعات ز
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 سازنده ينشانه تجارا ینام  •

 الیا شماره سریاتالوگ کشماره ، مدل •

 ی) اسميولتاژ(ها •

  16B مثالً) B, C, D( یقطع آن يشوندهایبا پ "A"بدون عالمت  یان اسمیجر •

 یاسم ياه سانکا فریانس کفر •

 یمانده عامل اسم یان باقیجر •

 مانده عامل) یان باقیچند جر يدارا يدهایلکمانده عامل (در مورد  یان باقیجر ياه میتنظ •

 بر حسب آمپر یوتاه اسمکت اتصال یظرف •

 باشد) سلسیوسدرجه  30متفاوت با  که  صورتی  ط (دریمح يمبنا يدما •

 باشد) IP20ه کنیدرجه حفاظت (مگر ا •

 متفاوت باشد) یبا قدرت قطع و وصل اسم که  صورتی  (در یمانده اسم یقطع و وصل باق ياه تیظرف •

 Sنوع  يدهایلک يدر مربع) برا S(حرف  🅂🅂نماد  •

 Tله آزمون توسط حرف یننده وسکعمل  •

 یشک میاگرام سید •

 (.d.c) لهکمتش ياجزا يمانده دارا یباق ياه نایدر صورت وجود جر يردکمشخصه عمل •

o نوع  يدهایلکAC   با نماد 

o نوع  يدهایلکA با نماد   

 باشد) یان نامیبرابر جر20 ش ازیب که  صورتی  (در Dپ یت يدهایلکان قطع یثر جرکحدا •

 

  فاز دوپل کت یبیکمانده تر یان باقید جریلک   - 34 -6 شکل
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 1قوس يص خطایتشخ لهیوس  - 5 - 8 - 6

جاد یواند منجر به ات یه مک قوس يان خطایبه علت جر ییانتها هايدر مدار يسوز آتشاهش خطر کله با هدف ین وسیا

 . ودش یار گرفته مکشود به  يسوز آتش

مانده  یان باقید جریلکا یمانده  یان باقید جریلک، ياتورینید میلکمانند  یحفاظتوسایل ر یب با سایکله در ترین وسیا

 . ودش یساخته م یبیکتر

د یلکعنوان  واند بهت یم 3-6 بخشر شده در کساخته شده مطابق با استاندارد ذ قوس يص خطایتشخ يدهایلک -يادآوری

 . ار گرفته شودکبه ز ینزوالتور) یننده (اکجدا

  یمشخصات فن  - 1 - 5 - 8 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها دها مطابق بایلکن نوع یو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

 : د درج شده باشدیلک يبر رو یشگیصورت خوانا و هم هد بیر بایاطالعات ز

 سازنده يا نشانه تجارینام  •

 الیا شماره سریاتالوگ کشماره ، مدل •

 ی) اسميولتاژ(ها •

 یاسم ياه سانکا فریانس کفر •

 یان اسمیجر •

 یقطع و وصل اسم ياه تیظرف •

 باشد) IP20ر از یغ که  صورتی  (در یدرجه حفاظت •

 یشک میاگرام سید •

 استاندارد مرجع •

 قوس يص خطایله تشخیوس   - 35 -6 شکل

 2)یر حفاظتیحفاظت اضافه ولتاژ (برقگل یوسا  - 6 - 8 - 6

گذرا  ير اضافه ولتاژهایا سایم صاعقه یرمستقیم و غیمستق زات در برابر اثراتیله با هدف حفاظت مدارها و تجهین وسیا

 یموج يردن ولتاژهاکبه منظور محدود  یرخطیقسمت غ کیود و شامل حداقل ش یار گرفته مکبه (ناشی از کلیدزنی) 

 . است(سرج)  یموج ياه نای(سرج) و انحراف جر

                                                            
1 AFDD: Arc Fault Detection Device  
2 SPD: Surge Protective Device  
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار ضعیف و سات برقی ف شار متوسط تاسی  410 ف

  یمشخصات فن  - 1 - 6 - 8 - 6

 یو الزامات معرف 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها مطابق باز ین تجهیو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

 . است 14 فصلشده در 

 : له درج شده باشدین وسیا يبر رو یشگیصورت خوانا و هم هد بیر بایاطالعات ز

 سازنده يا نشانه تجارینام  •

 یمیرد داکثر ولتاژ عملکحدا •

 انینوع جر •

 ه یتخل يتست و پارامترها يندب هطبق •

 یحفاظت سطح ولتاژ •

 باشد) IP20ر از یغ که  صورتی  (در یدرجه حفاظت •

 يا و سربنده لنایترم ییشناسا •

 بار یان اسمیجر •

 )3P+Nله حفاظت اضافه ولتاژ (یوس   - 36 -6 شکل

 1د محافظ موتوریلک  - 7 - 8 - 6

 ارکان به یننده آن در برابر اضافه جرکه یو مدار تغذ یکیترکال ين حفاظت موتورهایو همچن يندازا هله با هدف راین وسیا

 . ان باشدیننده جرکواند از نوع محدود ت یود و مش یگرفته م

 یوتاه) و رله حرارتک(حفاظت در برابر اتصال  یسین است مجهز به هر دو نوع رله مغناطکمم یله حفاظتین وسیا

ا له مجزیتوسط وس یکیترکن حفاظت اضافه بار موتور الین در صورت تامی(حفاظت در برابر اضافه بار) باشد و همچن

 ید مجهز به واحد حفاظتیلکن ین است اکن ممیهمچن. باشد یسیواند صرفاً مجهز به رله مغناطت ی) می(مانند رله حرارت

ار گرفته کبه  یکیترکموتور ال يانداز راه يتور براکنتاک کیب با یکعموماً در ترد محافظ موتور یلک. باشد یکیترونکاز نوع ال

 . ودش یم

 يز برایواند بطور مستقل نت یندارد و م یکیترکموتور ال يانداز راهتور جهت کنتاکبه  يازینالزاماً له ین وسیا -يادآوری

 . ار گرفته شودکن فصل به یشده در ا یت الزامات معرفیموتور با رعا يندازا هرا

                                                            
1 MPCB: Motor Protection Circuit Breaker  
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  د محافظ موتوریلکمختلف  ياجزا   - 37 -6 شکل

 یمشخصات فن  - 1 - 7 - 8 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها مطابق باز ین تجهیو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

عمدتاً  )17-6(مطابق با جدول یکیترکموتور ال يانداز راهان یاضافه بار و جر ياه نایمتناسب با جر یزمان قطع رله حرارت

 . ودش یم يم بندیبه چهار دسته تقس
  (اضافه بار) یزمان قطع انواع رله حرارت  -  17 -6 جدول 

Ir 2/7 Ir 5/1 Ir 2/1 Ir 05/1 السک 
≤2  t 10≤ s min. 2 t< h2 t< h2 t> A10  
≤4  t 10≤ s min. 4 t< h2 t< h2 t> 10 
≤6  t 20≤ s min. 8 t< h2 t< h2 t> 20 
≤9  t 30≤ s min. 12 t< h2 t< h2 t> 30 

 

 

  (اضافه بار) یقطع انواع رله حرارت یمنحن   - 38 -6 شکل
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 اضافه باررله   - 8 - 8 - 6

ن یدر برابر اضافه بار را تام یکیترکواند حفاظت موتور الت یتور مکنتاک کیب با یکه در ترکاست  يا هلیرله اضافه بار وس

نال یما به ترمین است مستقکله ممین وسیا. باشد یکیترونکا الیمتال) ی(ب ین است حرارتکن رله ممیرد اکعمل. کند

 . ردیتور قرار بگکنتاکصورت مجزا بعد از  ها بیتور متصل شود کنتاک یخروج

قطع  يقدرت برا ياه تکنتاکند و فاقد ک ینترل مکرا  یکیترکموتور ال انداز راهن رله صرفاً مدار فرمان یا -يادآوری

 . است یکیترکه موتور الیم مدار تغذیمستق

 یمشخصات فن  - 1 - 8 - 8 - 6

و زمان قطع  است 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها ز مطابق باین تجهیو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

 . ودش یم يم بندیعمدتاً به چهار دسته تقس) 17-6(مطابق با جدول  یکیترکموتور ال يانداز راهان یرله متناسب با جر

 

 اجزاي مختلف رله حرارتی    - 39 -6 شکل

 1نینشت زمرله   - 9 - 8 - 6

ا ی 2ورباالنسکان یترانسفورماتور جرب با یکو در تر است) RCDمانده ( یان باقیجر لیوسان از خانواده یرله نشت زم

 يا خطایمانده  یان باقیواند حفاظت مدارها در برابر جرت یم 3اهش ولتاژکا یشنت  ياه زا رهاسای و رله انیسنسور جر

 . ندکن ین را تامیزم

 یمشخصات فن  - 1 - 9 - 8 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ ياستانداردها ز مطابق باین تجهیو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

                                                            
1 Earth Leakage Relay 
2 Core balance CT 
3 Under-voltage release 
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 ورباالنسکان یترانسفورماتور جر   - 41 -6 شکل نیزمرله نشت    - 40 -6 شکل

 وزیف  - 10 - 8 - 6

شود از  تر  بیشن ین شده در مدت زمان معییاز آن از مقدار تع يان عبوریه اگر شدت جرکاست  یله حفاظتیوز وسیف

ند و از ک یه در آن قرار گرفته است باز مکرا  يمدار، انیل دهنده آن ضمن قطع جریکا چند عنصر تشی کیق ذوب یطر

 . ودش یل میکوز تشیوز و رابط فیه) فینگهدار (پا یدو بخش اصل

 : ردیر مورد استفاده قرار گیدر موارد ز یله حفاظتیعنوان وس ن است بهکوز ممیف

 وتاه و اضافه بارکدر برابر اتصال  یکیترکال يحفاظت مدارها يبرا •

 وتاهکا در برابر اتصال ه هزات و دستگایحفاظت تجه يبرا •

بزرگ  ياه نایدر حفاظت مدارها در برابر جر یرد مناسبکان عملیجر ینندگکت محدودیسبب خاصوز به یف -يادآوری

حفاظت  يبرا یافکآن قدرت قطع  ید حفاظتیلکه ک ییبان در مدارهایعنوان حفاظت پشت واند بهت یوتاه دارد و مکاتصال 

 . مدار ندارد استفاده شود

 یمشخصات فن  - 1 - 10 - 8 - 6

 : ر شودکر ذیموارد زد مطابق با یوز بایف کی ياه همشخص

 : وزیه) فینگهدار (پا

 یولتاژ اسم •

 یان اسمیجر •

 ابرد)ک(در صورت  یانس اسمکان و فرینوع جر •

 یتلفات توان قابل قبول اسم •

 ا اندازهیابعاد  •

 باشد) کیر از ت شیا (چنانچه به بتعداد قط •
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 ان قابل قطعیثر جرکحدا •

 : وزیرابط ف

 یولتاژ اسم •

 یان اسمیجر •

 ابرد)ک(در صورت  یانس اسمکو فران ینوع جر •

 یتلفات توان اسم •

 انیجر -زمان  ياه همشخص •

 گستره قطع •

 یت قطع اسمیظرف •

 ان قطعیجر ياه همشخص •

 I2t ياه همشخص •

 ا اندازهیابعاد  •

مورد استفاده  یکیترکموتور ال يحفاظت از مدارها يبرا "gM"و  یمصارف عموم يبرا "gG"وز نوع یرابط ف -يادآوری

 . ردیگ یقرار م

  ینترلکزات یتجه  - 9 - 6

  نندهکجدا يدهایلک   - 1 - 9 - 6

 ير و نگهداریاپراتور هنگام تعم یمنین این تامیزوالتور) به منظور قطع و وصل مدارها و همچنیننده (اکجدا يدهایلک

رقابل یا غیر بار یوصل زواند از نوع قابل قطع و ت یود و بر اساس مشخصات آن مش یار گرفته مکزات به یمدارها و تجه

 . ر بار باشدیقطع و وصل ز

 یمشخصات فن  - 1 - 1 - 9 - 6

 : ر باشدیمشخصات ز يد دارایننده باکجدا يدهایلک

 . ن شده توسط استاندارد مربوطه باشدییا) قادر به تحمل ولتاژ ضربه تعه تکنتاکدر حالت قطع (باز بودن  •

ا قابل رصد بودن یمستقل  یکیانکشگر مینماا وجود یت دسته ید با توجه به وضعیلکا وصل یت قطع یوضع •

 . ا مشخص باشده تکنتاکت یوضع
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، لهیرد وسکعمل یاز ولتاژ اسم تر  بیشدرصد  10زان یا) و با اعمال ولتاژ به مه تکنتاکدر حالت قطع (باز بودن  •

 يهر پل) برا يمپر (به ازاآ یلیم 2له نو و یوس يهر پل) برا يمپر (به ازاآ یلیم 5/0ش از یب یان نشتیجر

 . جاد نشودیقرار گرفته ا يط عادیه قبالً در معرض قطع و وصل در شراک يا هلیوس

 با IEC 60417 داراستاند 2-6169نماد  با مطابق است دارا را يجداساز یاختصاص یفن مشخصات و الزامات هک يدیلک

 . ودش یم مشخص   عالمت

 تور)کنتاک( یسید مغناطیلک  - 2 - 9 - 6

، یکیترکال يمختلف از جمله انواع موتورها یکیترکزات الیتجه يانداز راهتورها به منظور قطع و وصل مدارها و کنتاک

 .ودش یار گرفته مکره به یو غ یخازن ياه هپل، ترانسفورماتورها، یاهم يبارها، اه پالم

 . استنترل کا ی یهد لگنایفرمان به منظور س ياه تکنتاکعموماً مجهز به ، قدرت ياه تکنتاکله عالوه بر ین وسیا

ان مناسب ید حفاظت اضافه جرین باینشده است بنابرا یوتاه مدار طراحکاتصال  ياه نایقطع جر يتور براکنتاک -يادآوری

 .در نظر گرفته شود  نآ يبرامطابق با دستورالعمل سازنده 

 یمشخصات فن  - 1 - 2 - 9 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ يمطابق با استانداردها لیوسان نوع یو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

ن موارد در یاربردترکاز پر یه برخک است IEC 60947-1اربرد آن مطابق با استاندارد کتورها بر اساس کنتاک يطبقه بند

 . شده است یمعرف) 18-6(جدول

 

  تورکنتاک   - 42 -6 شکل
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  يبردار  هبهر ياه رده  -  18 -6 جدول 

  يبردار  هرده بهر انینوع جر
 ییشناسا

 رده یلیمکت
 اربردکاز موارد  ییها نمونه

 متناوب

1-AC یمقاومت يها  هورک، ییالقا یکا اندی ییرالقایغ يبارها یاربرد عمومک 
2-AC 

 
 ردنکخاموش ، يانداز  هرا: با حلقه لغزان يموتورها

3-AC ارکردن موتور در حال کخاموش ، يانداز  هرا: یقفس سنجاب يموتورها 
4-AC 2بارهکیت کحر، 1تکردن حرکوس کمع، يانداز  هرا: یقفس سنجاب يموتورها 
a5-AC نترل مربوطکبا مدار  یکیترکه الیقطع و وصل المپ تخل باالست 
b5-AC یالتهاب يها  پقطع و وصل الم یالتهاب 
a6-AC 

 

 قطع و وصل ترانسفورماتورها
b6-AC یخازن يها  هقطع و وصل مجموع 
a7-AC یدر لوازم خانگ ییالقا یکاند يبارها 
b7-AC یدر لوازم خانگ يموتور يبارها 
a8-AC  اضافه بار يها  يرهاساز یبسته با وصل مجدد دست امالًکد یمپرسور تبرکفرمان موتور 
b8-AC  اضافه بار يها  يرهاساز یبسته با وصل مجدد دست امالًکد یمپرسور تبرکفرمان موتور 

 میمستق

1-DC 
 

 یمقاومت يها  هورک، ییالقا یکا اندی ییرالقایغ يبارها
3-DC موتور  یکینامیترمز د، بارهکیت کحر، تکردن حرکوس کمع، يانداز  هرا، شنت يموتورها)d.c.( 
5-DC يموتورها یکینامیترمز د، بارهکیت کحر، تکردن حرکوس کمع، يسر يموتورها )d.c.( 
6-DC یالتهاب يها  پوصل المقطع و  یالتهاب 

 ا توقفیع یر جهت سرییردن اتصاالت تغکا جابجا یار کع جهت گردش موتور درحال یر سرییا تغیردن کترمز  -1
 ا مقطعیع یسر يانداز  هرا كمتحر سمیانکمدر  کوچکات کجاد حریا يوتاه براکمدت زمان  يرر موتور براکا میباره کیه یتغذ -2

 1یکمکرله   - 3 - 9 - 6

اعالم شده  ین متناسب با مشخصات فنییبا توان پا یکیترکال يهاا باریفرمان  هايقطع و وصل مدار يبرا یکمک ياه هرل

 . ودش یار گرفته مکتوسط سازنده آن به 

 یمشخصات فن  - 1 - 3 - 9 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ يمطابق با استانداردها اه هرلن نوع یو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

 : له درج شده باشدین وسیا يبر رو یشگیصورت خوانا و هم هب دیر بایاطالعات ز

 سازنده يا نشانه تجارینام  •

 )کندن یمحصول را با مستندات مربوطه تضم یید بدون ابهام باشد و شناسایعنوان نوع رله (با •

 له درج شود)یاتالوگ وسکواند در ت یل (میوک یولتاژ اسم •

 له درج شود)یاتالوگ وسکواند در ت یان (میاتصال مانند ولتاژ و جر يمشخصات بارها •

 له درج شود)یاتالوگ وسکواند در ت ی(م یکیانکرد و دوام مکتعداد چرخه عمل •

 له درج شود)یاتالوگ وسکواند در ت یا (مه تکنتاکجنس  •

                                                            
1 Auxiliary Relay 
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  یکمکرله    - 43 -6 شکل

  1رله حالت جامد  - 4 - 9 - 6

 یکیترکزات الیتجه يانداز راهقطع و وصل مدارها و ) به منظور ياده همی(ن یکیترونکتور الکنتاکا یرله حالت جامد 

 . ودش یار گرفته مکبه  ره متناسب با دستورالعمل سازنده آنیو غ ییروشنا، تریه يمانند مدارها مختلف

 . استو بدون صدا  یکیترونکرد آن الکاست و عمل كمتحر ياه تکنتاکن رله فاقد یا

 یمشخصات فن  - 1 - 4 - 9 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ يمطابق با استانداردها رلهن نوع یو اصول تست ا یلکالزامات ، یمشخصات فن

 

  )یکیترونکتور الکنتاکرله حالت جامد (   - 44 -6 شکل

 ياپراتوروسایل   - 10 - 6

. شده است ین بخش معرفیف در ایبرق فشار ضع يقابل استفاده در تابلوها ياپراتوروسایل  یبرخ یعموم یمشخصات فن

 ياه مستینترل سکو  يانداز راهه در ک استگنال یس ياه غفرمان و چرا يدهایلک، اه یشامل انواع شستوسایل ن یا

 . اربرد داردکمختلف 

                                                            
1SSR: Solid State Relay  
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 فرمان ياه یشست  - 1 - 10 - 6

 استارت یشست  - 1 - 1 - 10 - 6

ار کبه  ینترلک ياه ها رلیتور کنتاکمدار  يانداز راه يه عمومًا براکاست  NO(1ت باز (کنتاک کیشامل حداقل  يا هلیوس

 . ودش یآن با فشار انگشت انجام م کیگرفته شده و تحر

 که  صورتی  و در استار برده شود سبز کبه  ییا مدار روشنای یکیترکموتور ال يانداز راه يبرا که  صورتی  در ین شستیرنگ ا

. باشد یکواند به رنگ مشت یو مانند آن استفاده شود م )3-10-6بند  يادآوریگر مانند مدار تست (ید ياربردهاک يبرا

 . باشد ید به رنگ آبیله استفاده شود بایوس کیردن کست یر يبرا ین شستیاز ا که  صورتی  ن دریهمچن

   

 استارت یشست   - 45 -6 شکل

 استپ یشست   - 2 - 1 - 10 - 6

ار کبه  ینترلک ياه ها رلیتور کنتاکقطع مدار  يه عموماً براکاست  NC(2ت بسته (کنتاک کیشامل حداقل  يا هلیوس

 . ودش یآن با فشار انگشت انجام م کیگرفته شده و تحر

 . استالزاماً قرمز  ین شستیرنگ ا

 

 استپ یشست   - 46 -6 شکل

 )ی(قارچ  ياستپ اضطرار یشست  - 3 - 1 - 10 - 6

تابلو برق در  کیا یستم یس کیه یع مدار تغذیقطع سر يه براکاست  )NCت بسته (کنتاک کیشامل حداقل  يا هلیوس

ان کف دست امکبا  یآن به راحت کیه تحرکشده  یطراح ينحوود و ساختمان آن به ش یار گرفته مکهنگام بروز خطر به 

 . استرنگ نه زرد یزمبا قرمز  ین شستیرنگ ا. ر باشدیپذ

 

                                                            
1  Normally Open 
2   Normally Close 
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 ياستپ اضطرار یشست   - 47 -6 شکل

 فرمان ياه دیلک  - 2 - 10 - 6

 حالته کید یلک  - 1 - 2 - 10 - 6

 کیار گرفته شده و تحرکمدار به  کیوصل قطع و  يه عموماً براک است) NOت باز (کنتاک کیشامل حداقل  يا هلیوس

 . ودش یآن با چرخاندن دسته انجام م

 

 د فرمان (گردان)یلک   - 48 -6 شکل

 د دو حالتهیلک  - 2 - 2 - 10 - 6

نترل کمدار مانند  کینترل کمختلف  ياه تانتخاب حال يه براک است )NOت باز (کنتاک دوشامل حداقل  يا هلیوس

 . ودش یآن با چرخاندن دسته انجام م کیار گرفته شده و تحرکو از راه دور به  ینترل محلکا ی کیو اتومات یدست

 د چند حالتهیلک  - 3 - 2 - 10 - 6

ار گرفته شده کمدار به  کینترل کمختلف  ياه تانتخاب حال يه براک است )NOت باز (کنتاک ش از دویبشامل  يا هلیوس

 . ودش یآن با چرخاندن دسته انجام م کیو تحر

 1گنالیچراغ س  - 3 - 10 - 6

نداز ا هرا يا قطع بودن مدارهایوصل ، دهایلک يا خطایوصل ، قطع تیوضع، بودن تابلو دار برقت یش وضعیبه منظور نما

 . ودش یگنال استفاده میره از چراغ سیو غ ییستم روشنایا سی یکیترکموتور ال

 . ودش یتابلو نصب م يورود ید اصلیلکبودن تابلو برق بعد از  دار برقت یش وضعیگنال به منظور نمایچراغ س

گنال یاربرد سکآن متناسب با  يبند رنگبوده و  LEDد مجهز به المپ از نوع یمورد استفاده در تابلو با ياه لگنایچراغ س

 . است) 19-6(مطابق با جدول 

 

                                                            
1 Signal Indicator 
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 ياربرکمتناسب با  گنالیرنگ چراغ س  -  19 -6 جدول 
 رنگ ياربرک

 قرمز )1Lفاز اول (
 زرد )2Lفاز دوم (
 سبز )3Lفاز سوم (

 قرمز )Running/Onتور (کنتاکا ید یلکحالت وصل 
 سبز )Offتور (کنتاکا ید یلکحالت قطع 
 زرد )Faultا (ه ها رلید یلکحالت خطا 

 یآب لعمل اپراتور داردا سکاز به عیه نک یطیشرا يهشدار برا
 دیسف )Readyار (کآماده به 

 

مدار آن الزاماً ، ودش یخطر استفاده م کیجلب توجه اپراتور و هشدار وقوع  يگنال برایچراغ س که  صورتی  در -يادآوری

 . نان حاصل شودیرد آن اطمکاز صحت عمل يا هصورت دور زم تست باشد تا بهیانکد مجهز به میبا

  يریگ هادوات انداز  - 11 - 6

 یف معرفیبرق فشار ضع يقابل نصب در تابلوها يریگ هزات اندازیتجه یو مشخصات فن ین بخش الزامات عمومیدر ا

 . شود  یم

 یالزامات عموم  - 1 - 11 - 6

سات ینان در تاسیت اطمیش قابلین افزایا و همچنه هنیاهش هزکو  يدر مصرف انرژ ییت صرفه جویبا توجه به اهم

در  يریگ هزات اندازیمناسب تجه يردارب هنصب و بهر، ت توانیفیکمختلف  يش پارامترهایا و پاه نساختما یکیترکال

زات یواند با نظر طراح مجهز به تجهت یر موارد تابلو برق میدر سا. است یلووات الزامیک 30از  تر بزرگبرق با توان  يتابلوها

 . باشد يریگ هانداز

  انیترانسفورماتور جر  - 2 - 11 - 6

 یزات حفاظتیبه تجه يهاد کیاز  يان عبوریو انتقال اطالعات مربوط به جر يریگ هان به منظور اندازیجر  رترانسفورماتو

 . ودش یاستفاده م يریگ هزات اندازیا تجهی

برق فشار  يان در تابلوهایبه منظور انتخاب و نصب ترانسفورماتور جر یو الزامات عموم ین بخش مشخصات فنیدر ا

 . شود  یم یف معرفیضع

 یو الزامات عموم یمشخصات فن  - 1 - 2 - 11 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ يمطابق با استانداردهاان یترانسفورماتور جر یو مشخصات فن یالزامات عموم
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آن قابل مشاهده باشد و با در  كدر دسترس بوده و اطالعات پال یه به راحتکد در محل مناسب یان بایترانسفورماتور جر

 . شودنظر گرفتن فواصل مجاز نصب 

م درج یان مطابق با عالیه ترانسفورماتور جریجهت بار و تغذباید ، يریگ هنان از صحت قرائت ادوات اندازیبه منظور اطم

 . ت شودیا دستورالعمل سازنده با دقت رعایآن  يبر رو شده

ن موضوع یا، له مناسب و مطابق با دستورالعمل سازنده آن در محل خود ثابت شودید با وسیان بایترانسفورماتور جر

 . ت استیود حائز اهمش ینصب م يعمود ياه هنیش يان بر رویه ترانسفورماتور جرک یباالخص هنگام

 يریگ هق ادوات اندازیاست از طر دار برقه آن یسمت اول که  صورتی  د همواره دریان بایترانسفورماتور جر هیمدار سمت ثانو

 . وتاه (جامپر) شده باشدکقطع و تست) و مانند آن اتصال  ياه لنای(ترم یانیجر ياه لنایا ترمی

 ياه لنای(ترم یانیجر ياه لنایمجهز به ترم دیمدار آن با، انیجر يریگ هض ادوات اندازیا تعویر یبه منظور سهولت در تعم

 . باشد یحفاظت يه به هادیسمت ثانو ياه لنایاتصال دهنده ترم كمتحر کنیقطع و تست) با ل

 يبه هاد يریگ هنال معادل خود در سمت ادوات اندازید همراه با ترمیان بایه ترانسفورماتور جریسمت ثانو 2Sت کنتاک

 . ش داده شده استینما )49-6(ل کدر ش انیترانسفورماتور جر یشک میمدار س نمونه. متصل شده باشد یحفاظت

 

 

 انیترانسفورماتور جر یشک مینمونه مدار س   - 49 -6 شکل

ه ترانسفورماتور و یثانو ياه لنایترم يق روید قاب عایبا، انیترانسفورماتور جر یشک سیمپس از نصب و  -يادآوری

 . نان حاصل شودیآن اطم یقیبسته شده و از فاصله عا يریگ هله اندازیوس ياه لناین ترمیهمچن

 لینسبت تبد  - 2 - 2 - 11 - 6

 . ودش یه اطالق میه به ثانویان اولیان به نسبت جریل ترانسفورماتور جرینسبت تبد

ن یا 10ب یو ضرا 75، 60، 50، 40، 30، 25، 20، 15، 5/12، 10ر استاندارد یه ترانسفورماتور از مقادیان سمت اولیجر

 . آمپر است 5ا ی 1ه آن یان ثانویود و جرش یاعداد انتخاب م

تابلو برق  یان اسمیجر يا مساوی تر بزرگه کن مقدار استاندارد یترکیان معادل نزدیه ترانسفورماتور جریان سمت اولیجر

 . ودش یاست انتخاب م
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ا ی يریگ هان و ادوات اندازیجرن ترانسفورماتور یفاصله ب که  صورتی  در يریگ هاهش تلفات در مدار اندازکبه منظور  معموال

آمپر قابل انتخاب  5ه یان ثانوین صورت جریر ایدر غ، ودش یآمپر انتخاب م 1ه یان ثانویمتر باشد جر 2ش از ینترل بک

 . است

 دقت  - 3 - 2 - 11 - 6

 . ودش ین مییان تعیزان اضافه جریم آن و متناسب با بار ترانسفورماتور و ياربرکان مطابق با یدقت ترانسفورماتور جر

انتخاب  1واند ت یالس دقت آن مک، ا پاورمتر متصل استیمانند آمپرمتر  یلیان به وسایترانسفورماتور جر که  صورتی  در

در هر صورت دقت . باشد 5/0د حداقل یالس دقت آن باکود ش ینتور متصل مکمانند  یلیبه وسا که  صورتی  شود و در

 . باشدتر  کمد از دقت ادوات متصل به آن یبانترانسفورماتور 

 ياه نایجر يریگ هه بدون اشباع شدن قادر به تحمل و اندازکانتخاب شود  يد به نحویبا یان حفاظتیترانسفورماتور جر

 . بزرگ باشد یافکآن به اندازه  ALF(1دقت ( يب حدیبزرگ خطا باشد و ضر

به  يازیبرخوردار بوده و ن یان نامیجرد از دقت مناسب در محدوده یبا يریگ همصارف انداز يان برایترانسفورماتور جر

انتخاب  کوچک SF(2( یمنیب ایبا ضر يریگ هان اندازیجر  رترانسفورماتون خاطر یبهم. بزرگ خطا ندارد ياه نایتحمل جر

 . متصل به آن شود يریگ هل اندازیدن وسایب دیر مانع آست عیود تا با اشباع سرش یم

 توان  - 4 - 2 - 11 - 6

ل در مدار یود و معادل مقدار توان قابل تحوش یان می) بVA) بر حسب ولت آمپر (3ان (بِردنیتوان ترانسفورماتور جر

 . استان یه ترانسفورماتور جریسمت ثانو

 . استولت آمپر  30و  15، 10، 5، 5/2، 1 انیر استاندارد توان ترانسفورماتور جریمقاد

 يریگ هتلفات مدار و تلفات ادوات انداز، انیاز مجموع تلفات ترانسفورماتور جر تر بزرگد یان بایتوان ترانسفورماتور جر

 . باشد

ان به یه ترانسفورماتور جریاتصال دهنده سمت ثانو ين تلفات هادیمتداول و همچن يریگ هادوات انداز یمقدار تلفات برخ

 . داده شده استش ینما) 22-6ا (ی) 21-6(و ) 20-6(ب در جدول یبه ترت يریگ هادوات انداز

 4ان حداقل یه ترانسفورماتور جریسمت ثانو يسطح مقطع هاد، يریگ هانداز ياهش تلفات در مدارهاکبه منظور 

 . شود  یمربع انتخاب م متر یلیم

 
 

 

 

                                                            
1 Accuracy Limit Factor 
2 Safety Factor 
3 Burden 
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  متداول يریگ هادوات انداز یبرختوان تلفات   -  20 -6 جدول 
(VA) يریله اندازه گینوع وس 

 آمپرمتر 5/7-1/0
 ان متفاوت)یجر ياه هم (با گستریتنظآمپرمتر قابل  005-5/0
 انیننده جرکثبت  3-9/0
 یمتالیآمپرمتر ب 5-3/2
 توان سنج (پاورمتر) 2-5/0
 ننده توانکثبت  3-12
 ب قدرتیشگر ضرینما 6-2
 ب قدرتیننده ضرکثبت  16-9

 
  آمپر 5ان یجر يبرا VAبر حسب  یمس يهادتلفات    -  21 -6 جدول 

سطح 
 مقطع

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 

 0/4 mm2 22/0 45/0 67/0 89/0 12/1 34/1 56/1 79/1 01/2 24/2 
 0/6 mm2 15/0 30/0 45/0 60/0 74/0 89/0 04/1 19/1 34/1 49/1 
 0/10 mm2 09/0 18/0 27/0 36/0 44/0 54/0 63/0 71/0 80/0 89/0 

 
  آمپر 1ان یجر يبرا VAبر حسب  یمس يهادتلفات   -  22 -6 جدول 

 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m سطح مقطع

 0/4 mm2 09/0 18/0 27/0 36/0 45/0 54/0 63/0 71/0 80/0 89/0 
 0/6 mm2 06/0 12/0 18/0 24/0 30/0 36/0 42/0 48/0 54/0 60/0 
 0/10 mm2 04/0 07/0 11/0 14/0 18/0 21/0 25/0 29/0 32/0 36/0 

 متر  تول  - 3 - 11 - 6

ه شده یتغذ ين بارهایو همچن ینترلکزات یح تجهیرد صحکعمل، برق ه تابلویت ولتاژ تغذیفیکنان از یبه منظور اطم

) ید اصلیلکه تابلو برق (قبل از یتغد يسمت ورود در 1-11-6 بندط یتر مطابق با شرام تتوسط تابلو برق نصب ادوات ول

 . است یالزام

 یو الزامات عموم یمشخصات فن  - 1 - 3 - 11 - 6

تال یجیا دیواند از نوع آنالوگ ت یو م است 3-6 بخشر شده در کذ يتر مطابق با استانداردهام تول یعموم یمشخصات فن

 . شود   انتخاب

با  يلندریوز سید فیلکا ی ياتورینید میلکمترمربع بوده و توسط  یلیم 5/1د حداقل یتر بام تمدار ول يسطح مقطع هاد

 . آمپر حفاظت شده باشد 6ثر کوز حدایف
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تر از نوع م تد ولیلکم نقطه صفر و مجهز به یچ تنظیپ يولت دارا 500ولتاژ صفر تا  يریگ هتر آنالوگ با دامنه اندازم تول

ص ولتاژ یتشخ يشده برا يذارگ تصفحه عالم يارنده و بدون فنر برگشت بوده و داراد هت نگکنتاکگردان هفت حالته با 

 . استدام از فازها کن هرین ولتاژ بیو همچن یخنثدام از فازها و کن هریب

 

 حالته 7تر م تد ولیلکیک نمونه    - 50 -6 شکل

 آمپرمتر  - 4 - 11 - 6

ان مطابق با یجر يرینصب ادوات اندازه گ، تابلو برق کیه شده توسط یتغذ يبارها یان مصرفیزان جریش میبه منظور پا

 . است یتابلو برق الزام ینه اصلیش يبر رو 1-11-6بند ط یشرا

 یو الزامات عموم یمشخصات فن  - 1 - 4 - 11 - 6

تال یجیا دیواند از نوع آنالوگ ت یو م است 3-6 بخشر شده در کذ يآمپرمتر مطابق با استانداردها یعموم یمشخصات فن

 . شودانتخاب 

نصب ، لووات استفاده شودیک 30از  تر  بیشبا قدرت  کیهر  يا چند بار موتوریه دو یتغذ يتابلو برق برا که  صورتی  در

 . است ین موتورها الزامیدام از اکه هر یمدار تغذ ياه زاز فا یکیحداقل  يان بر رویجر يریگ هزات اندازیتجه

ن یصفحه مدرج ا، يان مصارف موتوریجر يریگ ) جهت اندازهيا هدر صورت استفاده از آمپرمتر آنالوگ (عقرب -يادآوری

 . ) باشدIn6( یکیترکموتور ال یان نامیبرابر جر 6تا  يندازا هراان یش جرید قادر به نمایآمپرمتر با

 (کیفیت سنج توان) پاورمتر  - 5 - 11 - 6

 يه داراک ییاه نساختما یبرق اصل يتابلو، یلیت توان تحویفیک یو بررس یکیترکمختلف ال يش پارامترهایبه منظور پا

ت توان از یفیکمختلف  يش پارامترهایو نما يریگ هت اندازیتال با قابلیجید مجهز به پاورمتر دیهستند با یپست اختصاص

و و مانند آن یتکرا يانرژ، ویتکا يانرژ، ویتکتوان را، ویتکتوان ا، اه کیهارمون، ب قدرتیضر، انسکفر، انیجر، جمله ولتاژ

 . باشد

 یو الزامات عموم یمشخصات فن  - 1 - 5 - 11 - 6

 . است 3-6 بخشر شده در کذ يپاورمتر مطابق با استانداردها یعموم یمشخصات فن
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 زاتینصب و مونتاژ تجه  - 12 - 6

ف یبرق فشار ضع يزات مختلف قابل استفاده در تابلوهایتجه یشک میمونتاژ و س، و الزامات نصب یلکن بخش اصول یدر ا

 . شده است یمعرف

 یلکاصول   - 1 - 12 - 6

ه شده یارا ياه لمعتبر و دستورالعم ياز استانداردها يریگ هل مختلف با بهریزات و وسایتجه یشک میمونتاژ و س، نصب

ت حرارت یریمد، اریدر اخت يفضا، اه يمانند جهت ورود و خروج هاد يمواردزات و با در نظر گرفتن یتوسط سازنده تجه

 . ودش یا اپراتور تابلو برق انجام میردار ب هبهر يبرا یمنیثر اکن حدایداخل تابلو و تام

 ط نصبیشرا  - 2 - 12 - 6

ا یا از سمت باال ه يمناسب جهت ورود و خروج هاد یه دسترسکرد یذپ یصورت م يزات داخل تابلو به نحوینصب تجه

تا  شود  یمانتخاب  يا به نحوه هنین اساس محل نصب شیبر ا. شودن یردار تامب ها بهریارفرما کن تابلو مطابق با نظر ییپا

 . زات وجود داشته باشدینال تجهیا و ترمه هنین شیر بیمس نیتر وتاهک 7-7-6ر شده در بند کت موارد ذیضمن رعا

 ياه لابکن شعاع خمش یا و همچنه نآ یزات نصب شده و لوازم جانبیح تجهیرد صحکعمل يمناسب برا ين فضایتام

 . ردید مد نظر قرار بگیبا یو خروج يورود

ا ه هنیتابلو و فاصله از ش ياه هفاصله از جدار، گریدکیزات از یق فواصل نصب تجهیبه منظور تطب یو فن یمنیمالحظات ا

 . است یود الزامش یه میزات ارایسازنده تجهه توسط کمعتبر  ياه لمطابق با دستورالعم

از  يارکزیو قالو يارکد پس از سوراخیبا، ینیس يت) بر روکل و دایر، دهایلکزات و لوازم مختلف (مانند ینصب تجه يبرا

 . یستسرمته مجاز ن ياه چیبستن آن استفاده شود و استفاده از انواع پ يچ و واشر مناسب برایپ

د با استفاده از جدا یل نصب شده است بایر کی يه بر روک یگنال دهیفرمان و س، قدرت هايمدارنال یترم ياه كبلو

 . شوند کیکگر تفیدکیننده مناسب از ک

 

  مختلف ياه شبخ يعالمتگذار و يجداساز با نالیترم كبلو   - 51 -6 شکل
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ار نصب د بیش  هیپا يرود بر یا باه لنایل مخصوص نصب ترمیر، یو خروج يورود ياه يبه منظور سهولت در اتصال هاد

 . شود

 

  لیر نصب يبرا ارد بیش هیپا   - 52 -6 شکل

ف با استفاده از بست یهر رد يابتدا و انتها، ودش یل نصب میر يه روک یزاتیتجه ییت و جابجاکاز حر يریجلوگ يبرا

 . ودش یثابت م ییانتها

 

 نالیترم كبلو ییانتها بست   - 53 -6 شکل

زات یرزرو داخل تابلو جهت افزودن تجه يدرصد فضا 20حداقل ، ردارب ها بهریارفرما و/کسب نظر کود با ش یم هیتوص

 . شود ینیش بینده پیمختلف در آ

 یحدود دسترس  - 1 - 2 - 12 - 6

د یگردان و مانند آن با يدهایلک، دهایلکدسته ، اه یل مختلف مانند شستیوسا یدست ياه مزیانکو م يزات اپراتوریتجه

  کیاز  تر  کموند (ش یه به ندرت استفاده مک یزاتیتجه. نصب شده باشدف تابلو کتر از م یسانت 200تا  20ن یدر ارتفاع ب

 . متر نصب شود یسانت 220واند در ارتفاع باالتر تا ت یبار در ماه) م

 220تا  20ن یتر و آمپرمتر) در ارتفاع بم تول، گنالیچراغ سد اپراتور باشد (مانند ید در معرض دیه باکشگر یادوات نما

 . ودش یمتر نصب م یسانت

 . ودش ینصب م ف تابلوکتر از سطح م یسانت 160تا  80ن یدر ارتفاع ب يقطع اضطرار یمانند شست یمنیزات ایتجه

تر از صفحه گلند تابلو فاصله داشته م یسانت 20د حداقل ی) بایحفاظت يمربوط به هاد ياه لنایا (به جز ترمه لنایترم

 . ر باشدیان پذکام یا به آن به راحته يه اتصال هادکنصب شده باشد  يباشد و به نحو
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 یشک میط سیشرا  - 3 - 12 - 6

استفاده  یومینیآلوم ياز هاد که  صورتی  مس اجرا شود و در يم با هادید با استفاده از سیا داخل تابلو باه یشک میتمام س

 . ترمربع انتخاب شودم یلیم 16از  تر کوچکد یود سطح مقطع آن نباش یم

 . ترمربع انتخاب شودم یلیم 5/2از  تر کوچکد یقدرت نبا يسطح مقطع مدارها حداقل •

 . ترمربع انتخاب شودم یلیم 5/1از  تر کوچکد یفرمان نبا يحداقل سطح مقطع مدارها •

ترمربع م یلیم 5/1م با سطح مقطع یت اتصال سیو مانند آن قابل یهد لگنایس، زات فرمانیتجه ياه لنایترم که  صورتی  در

ز یه توسط سازنده آن تجهک یشک میت دستورالعمل سیو با رعا تر کوچکم با سطح مقطع یاستفاده از س، را نداشته باشد

 . ه شده بالمانع استیارا

 یمس ياه میس يشنهادیپحداقل سطح مقطع ، ارکخود يدهایلکا دستورالعمل سازنده یعدم وجود محاسبات در صورت 

 . است) 23-6(مطابق با جدول  ارکخود يدهایلکاتصال به  يبرا
 ارکخود يدهایلکاتصال به  يبرا یمس يحداقل سطح مقطع هاد  -  23 -6 جدول 

 ان مجاز بر حسب آمپریجر
 سطح مقطع هادي

)2mm( درجه حفاظتی تابلو برق 
31IP> 

 درجه حفاظتی تابلو برق
31IP≤ 

14 16 5/1 
25 25 5/2 
29 32 4 
39 40 6 
55 63 10 
77 90 16 
100 110 25 
125 135 35 

 
 . برابر قطر آن در نظر گرفته شود 8تا  6م حدودا ید شعاع خمش سیبا، زاتیر تجهیا و ساه هنیم به شیاتصال س هنگام

 

 میشعاع خم س   - 54 -6 شکل

 . ودش  ز مناسب انجامیرخودسوز (بازدارنده شعله) با سایق و غیاردار عایت شکد درون دایا باه یشک میتمام س

 . وجود داشته باشد یخال يدرصد فضا 30حداقل  یشک میان سیاز پاه پس کانتخاب شود  يد به نحویت باکابعاد دا



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار ضعیف و سات برقی ف شار متوسط تاسی  428 ف

 . ت اجتناب شودکگر در داخل دایدکیا به ه میا بستن سید از به هم فشردن یبا یل در تبادل حرارتیبه منظور تسه

قابل انعطاف  ير مجراهایا سایرخودسوز (یق و غیقابل انعطاف از جنس عا ياه هدر تابلو درون لول يرو يمدارها یشک میس

د با استفاده از یبا كا در هر دو طرف ثابت و متحره هن لولیا، ودش یشده است) انجام م یطراح ياربرکن یه مخصوص اک

 . مخصوص به صفحات تابلو متصل شود ياه تبس

مناسب استفاده ز یم با جنس و ساید از سرسیا باه میس يدر ابتدا و انتها، اه لام اتصاکنان از صحت و استحیاطم يبرا

 . شود   استاندارد استفاده يد ابزارهایم باینصب سرس يبرا. شود
 

  

 ودش یق آن جدا میه عاک يطول هاد   - 55 -6 شکل
 

  میح سرسیپرس صح   - 56 -6 شکل
 

خارج از  يم مدارهایز مناسب انجام شود و از اتصال مستقینال با سایق ترمید از طریرون از تابلو بایارتباط تمام مدارها با ب

 . زات داخل تابلو اجتناب شودیت تجهکنتاکتابلو برق به 

ه طول مدار کشود  ینیب پیش يد به نحوی) باSPDل حفاظت اضافه ولتاژ (یمربوط به وسا هايمدار یشک میو س ییجانما

 50از  تا حد امکان یحفاظتنه یتا نقطه اتصال به ش SPDباال دست  وزیا فیار کخود دیلکبارها و  نندهکه ینال تغذیترم از

 . نشود تر  بیشتر م یسانت

 

 

  SPD حیصح یشک میس   - 57 -6 شکل
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 يعالمت گذار  - 4 - 12 - 6

ر شده کالزامات ذ، زات و مدارهایتجه یابی بیو ع یین سهولت در شناسایاپراتور تابلو برق و همچن یمنیبه منظور حفظ ا

 . شود   تید رعاین بخش بایدر ا

 یالزامات عموم  - 1 - 4 - 12 - 6

د یبه نحو مناسب در معرض د بایدن موضوع یا، استد مستقل یلکبا  يورود کیش از یب يتابلو برق دارا که  صورتی  در

 . استد یلک کیش از یاز به قطع بیامل تابلو نکردن کبدون برق  يه براکرد یاپراتور قرار بگ

ن موضوع یا)،  نپس از قطع مدار آن باشد (مانند خاز یکیترکشارژ ال ين است داراکه ممکاست  یزاتیاگر تابلو شامل تجه

 . با نصب برچسب هشدار اعالم شود باید

به  یه دسترسک ییاه شپوش يبر رو ISO 7010استاندارد  012Wمطابق با نماد شماره  یرفتگگ قخطر بر كنصب پال

 . است یالزام ا)ه هنیند (مانند روبنده نصب شده جلو شک یتابلو را محدود م دار برق ياه تقسم

 

 ینماد خطر برق گرفتگ   - 58 -6 شکل

 تابلو يعالمت گذار  - 2 - 4 - 12 - 6

از تابلو برخوردار  يردارب هدر طول مدت بهر یافکه از دوام ک يدر جلو آن به نحو يمشخصات تابلو برق بر رو یاصل كپال

 : استر یآن حداقل شامل موارد ز يود و اطالعات درج شده روش یباشد نصب م

 سازنده يا نشانه تجارینام  •

 یکیترکو ال یکیانکق آن بتوان به مشخصات میه از طرک يتابلو به نحو ییا شماره شناسایمشخصات پروژه  •

 . دا نمودیپ یدسترس تابلو

 خ ساخت تابلویتار •

 )3-6 بخش با مطابقو ساخته شده است ( یه تابلو بر اساس آن طراحک يشماره استاندارد •

 زاتیتجه يعالمت گذار  - 3 - 4 - 12 - 6

واضح و بادوام ، خوانا ياه هبا نوشت كد با استفاده از پالیو مانند آن با ياپراتور، شگرینما، ینترلک، یزات حفاظتیتمام تجه

 . شود يذارگ تعالم) 24-6(در جدول  يشنهادیپ يدهاکا یتابلو  یفن كمطابق با مدار
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هر دو قسمت ثابت و  يبر رو ییشناسا كد مجهز به پالیباقابل جدا شدن هستند ه ک یزاتیو تجه ییشوکزات یتجه

 . باشد كمتحر

 كد با استفاده از پالیره) بایا و غه غچرا، اه یدر تابلو (مانند شست ينصب شده بر رو يزات اپراتوریاربرد تجهکرد و کعمل

 . شود يذارگ تنار آن عالمک یواضح و بادوام در فاصله منطق، خوانا ياه هبا نوشت

 . شود يذارگ تتابلو عالم یفن كد مطابق با مداریبا یهد لگنایفرمان و س، قدرت هاينال مداریترم ياه كننده بلوکجدا

 . شود يتابلو شماره گذار یفن كد مطابق با مداریبا یهد لگنایفرمان و س، قدرت هايمدار ياه لنایترم

 . باشدرخودسوز یق و غید از مواد عایود باش یه داخل محفظه تابلو برق نصب مک ییاه كپال -يادآوری
  زاتیتجه يذارگ تعالم يبرا يشنهادیپ يدهاک  -  24 -6 جدول 

 قابل نصب در تابلو برق یکیترکل الینمونه وسا دک قابل نصب در تابلو برق یکیترکل الینمونه وسا دک

T وسر)یانتقال دهنده (ترنسد K رله 

C خازن T رله حالت جامد 

F متالیرها ساز ب Q تورکنتاک 

F وزیف K یر زمانیرله تاخ 

T انس)کنورتر فریو (ایدرا Q نندهکد جدایلک 

G ژنراتور Q ارکد خودیلک 

T نداز نرما هرا Q د محافظ موتوریلک 

G بدون وقفه ستم برقیس S یشست 

E ییالمپ (روشنا( T  انیا جریترانسفورماتور ولتاژ 

P گنالیچراغ س T مریتا 

 مدارها يذارگ تعالم  - 4 - 4 - 12 - 6

تمام مدارت قدرت و فرمان با  يد ابتدا و انتهایبا،  نا اصالح آی یابیب یسهولت در عع مدارها و یسر ییبه منظور شناسا

 . ودش  يذارگ تتابلو عالم یفن كا مطابق با مداره نب آیکا تریحروف ، استفاده از اعداد

 . ودش  گرفته نظر در 9-7-6مطابق با بند  يندب گا رنی يد گذارکد یبا، فاز مدارها یص توالیمنظور تشخ به

 ت حرارتیریمد  - 5 - 12 - 6

زات مطابق با استاندارد یرد نرمال تجهکط عملیه شراک يداخل تابلو در حد يثر و حداقل دماکبه منظور حفظ حدا

ا یولر ک، ت حرارت مانند فنیریزات مدیاز به نصب تجهین است نکمم، ت شودیا و محاسبات انجام شده رعاه نساخت آ

 . تر وجود داشته باشدیه

زات یر تجهیود تا از گرم شدن ساش یتابلو نصب م ییدر بخش باال، دارند يتر  بیش یه تلفات حرارتک یلیزات و وسایتجه

 . شود يریرد جلوگیگ یستون قرار م کیه در ک



 
 

شمفصل  شارضعیف :ش  07/05/1400 تابلوهاي ف
 

431 

 

د یاد دارد بایز یه تلفات حرارتک یزاتینار تجهکنترل و فرمان) در کزات یزات حساس به گرما (مانند تجهیاز نصب تجه

 یزاتیزات حساس را در بخش مجزا و تجهیم نمود و تجهیوان تابلو را به دو بخش تقست ین منظور میا يبرا. شوداجتناب 

 . گر نصب نمودیاد دارند در بخش دیز یه تلفات حرارتک

 مدارها یطراح  - 13 - 6

ا ه نساختما یکیترکسات الیمتداول در تاس يمدارها یبرخ یطراح يبرا یلکو الزامات  ین بخش مشخصات عمومیدر ا

 يمدارها مطابق با استانداردها یط طراحیر شرایت سایرعا، ن بخشیر شده در اکعالوه بر الزامات ذ. ودش یم یمعرف

 . است یمربوطه الزام

 فیتعار  - 1 - 13 - 6

 حفاظت مدار  - 1 - 1 - 13 - 6

 . ودش یحفاظت مدار اطالق م، انیا تابلو برق در برابر اضافه جریله یوس کیننده که یتغذ يبه حفاظت هاد

به ، ودش یم يق هادیت عایفیکاهش کا یدن یب دیجه آسیو در نت يهاد يش دمایباعث افزا يان در هادیاضافه جر

برابر  10را تا حدود  يق هادین است عمر عاکمم يان مجاز هادیم نسبت به جریان دایدرصد اضافه جر 20ه ک ينحو

 . اهش دهدک

 . باشدن است حفاظت بار را هم بر عهده داشته کمدار مم یله حفاظتیوس -يادآوری
 

 حفاظت بار  - 2 - 1 - 13 - 6

بار  یله حفاظتیوس. ودش یحفاظت بار اطالق م، تروموتور) در برابر اضافه بارک(مانند ال یکیترکله الیوس کیبه حفاظت 

 . ننده آن را هم بر عهده داشته باشدکه ین است حفاظت مدار تغذکمم

 وتاهکان اتصال یننده جرکمحدود   - 3 - 1 - 13 - 6

از آن در  يعبور انیدامنه جرل) کیچهارم س کیا یه یثان یلیم 5از  تر  کمان خطا (یع جریبه سبب قطع سره ک يا هلیوس

ننده کمحدود ، مدار باشد ینیب شیوتاه قابل پکاتصال  انیجر زانیاز م تر  کم یقابل توجه زانیوتاه به مکهنگام اتصال 

 (سال) یعمر نام يهاد يدما

70oC 20 

90 oC 5/2  

100 oC 1  

 يهاد يدما مقدار بار
0/1  × In 70oC 

2/1  × In 86 oC 

45/1  × In 116 oC  
 انیبا جر PVC قیبا عا يهاد يدمانسبت   -  26 -6 جدول  PVC قیبا عا يهاد انتظار قابل عمر طول  -  25 -6 جدول 
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ان یننده جرکواند از نوع محدود ت یوزها میو ف ياتورینیم، تکمپک، ییهوا يدهایلکاز انواع  یبرخ. ودش یده مینام انیجر

 . باشد

 

 يو انرژ انیجر ینندگکمحدود    - 59 -6 شکل

 یالزامات عموم  - 2 - 13 - 6

بزرگ اتصال  ياه نایدر اثر جر ياهش احتمال آتش سوزک، اه نساختما یکیترکسات الیتاس یمنیش ایبه منظور افزا

محدود  يدهایلکاستفاده از ، زاتیر تجهیسا يبر رو یکیانکو م یسیترومغناطکاهش اثرات نامطلوب الکن یوتاه و همچنک

 . است یلوآمپر الزامیک 10از  تر بزرگوتاه کف با سطح اتصال یبرق فشار ضع يدر تابلوها ید اصلیلکعنوان  ان بهیننده جرک

ه ک یع فرعیتوز يتمام تابلوها، قوس يدر اثر بروز خطا ياهش احتمال آتش سوزکبه منظور ود ش یه میتوصن یهمچن

 : ) باشدAFDD( قوس يد حفاظت خطایلکند مجهز به ک یه میر تغذیز يها طیرا در مح ییز و روشنایپر ییانتها هايمدار

 مار و مانند آن)یب يز نگهدارکمرا، اه لا (شامل هته هاستراحتگا •

 به علت انباشت مواد قابل احتراق وجود دارد يه خطر آتش سوزک ییاه نساختما •

 )یچوب ياه هاز مواد قابل اشتعال ساخته شده است (خان ییاه نساختما •

 بلند مرتبه ياه نساختما •

  ا)ه هن وجود دارد (موزیگزیر قابل جایا و لوازم با ارزش و غیه در آن اشک ییاه نساختما •

 . شنهاد شده استیپ) 60-6ل (کدر ش ییمختلف نها هايحفاظت مدار يبرا یخط کاگرام تید کینمونه  -يادآوری

 زیپر هايمدار یطراح  - 3 - 13 - 6

 یاست معرف یمصارف عموم يز برایپر يه مدارهایه شامل تغذکبرق  يتابلوها یطراح يبرا یلکن بخش الزامات یدر ا

 . ودش یم
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 یالزامات عموم  - 1 - 3 - 13 - 6

رون یا بیدرون ساختمان  كا متحریثابت  یکیترکل الیه وسایه جهت تغذکآمپر  32ز تا یپر يتمام مدارها •

 . مپر باشدآ یلیم 30 ثرکان عامل حدایجرمانده با  یان باقیمجهز به حفاظت جرد یبا، ودش یساختمان استفاده م

د متناسب یود باش یه می) تغذRCDمانده ( یان باقیز حفاظت جریتجه کیه توسط ک ییزهایثر تعداد پرکحدا •

 . ط پروژه انتخاب شودیل مورد استفاده و در نظر گرفتن شرایوسا یعیطب یان نشتیبا جر

ط خارج یه در محک یلیود وساش یه میتوص، د در اثر رطوبتیلکقطع ناخواسته  تر  بیشبه علت احتمال  •

 . مانده مستقل حفاظت شوند یان باقید جریلکوند با ش یساختمان نصب م

، وجود ندارد یکمانده خطرنا یان باقیجر يه خطاک یاز قطع ناخواسته مدار در حال يریبه منظور جلوگ •

د یود نباش یه می) تغذRCDمانده ( یان باقیز حفاظت جریتجه کیه توسط ک یلیوسا یان نشتیمجموع جر

ط یشرا یله حفاظتیه سازنده وسکنیباشد مگر ا یله حفاظتیمانده عامل وس یان باقیدرصد جر 50از  تر بزرگ

 . رده باشدکرا اعالم  يگرید

 . ر شده استکذ) 27-6(اربرد در جدول کل پریوسا یبرخ یعیطب یان نشتیر جریمقاد •

 

 یی (پیشنهادي)نها مختلف هايمدار حفاظت يبرا یخط تک اگرامیدیک  نمونه   - 60 -6 شکل
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  لیوسا یبرخ یعیطب یان نشتیر جریمقاد  -  27 -6 جدول 

 آمپر) یلی(م ینشت انیجر ثرکحدا مجاز ینشت انیجر زانیم بار نوع

 2 - یشخص وتریامپک

 )EMCلتر ی(با ف 5/0 - تاپ لپ

 1 - نتریپر

 5/1 - یپکفتو دستگاه

 فک از شیگرما ستمیس
 هر يازا به مپرآ یلیم 75/0 ای آمپر یلیم 75/0

 بود) تر بزرگدام ک(هر توان لوواتیک
5 

 (ثابت) ییظرفشو نیماش
 لوواتیکهر  يبه ازا مپرآ یلیم 1 ایآمپر  یلیم 5/3

 بود) تر بزرگدام کتوان (هر
5 

 یبرق اجاق
 لوواتیک هر يازا به مپرآ یلیم 1 ای آمپر یلیم 1

 )بود تر بزرگدام ک(هر توان
10 

 لباس نک کخش ای ییلباسشو نیماش
 لوواتیک هر يازا به مپرآ یلیم 1 ای آمپر یلیم 5/3

 )بود تر بزرگدام ک(هر توان
5 

 5/1 - ازس یبستن و زریفر و خچالی

 75/0 - ماساژور

 25/0 - ین برقکآبگرم

 25/0 - )2 یقیالس عاک( لوازم آشپزخانه

 مطبوع هیتهو و یشیگرما ياه پپم
 ریگ رطوبت و

 توان لوواتیک هر يازا به مپرآ یلیم 2
 )است عموم دسترس در هک یلیوسا يبرا( 10
 )ستین عموم دسترس در هک یلیوسا يبرا( 30

 ثابت نصب يبخارشو و یجاروبرق
 )1 یقیالس عاک(

- 5/3 

 5/3 - )1 یقیالس عاک( ثابت نصب فن

  ییروشنا هايمدار یطراح  - 4 - 13 - 6

شده  یاست معرف یمصارف عموم يبرا ییروشنا يمدارهاه شامل کبرق  يتابلوها یطراح يبرا یلکن بخش الزامات یدر ا

 . است

 نترل و حفاظتک هايمدار یطراح  - 1 - 4 - 13 - 6

از هر دو با در نظر گرفتن  یبیکا تریار کو خود یدست يندازا همختلف را ياه شاز رو ییروشنا يقطع و وصل مدارها يبرا

 . ودش یساختمان استفاده م ياربرکط محل نصب و یشرا

در تابلو  يد گردان) بر رویلکر بار (مانند یقابل قطع ز يدهایلکوان از ت یم یینترل مدار روشناک يدر اغلب موارد برا

با سطح  يا استفاده از هادیبا قدرت باال  ییمنبع روشنا يادیاز به قطع و وصل تعداد زین که  صورتی  استفاده نمود اما در
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ا رله یتور کنتاکقدرت (مانند  ياه هد از انواع رلیبا، داشته باشدن نقطه وجود ینترل مدار از چندکان کا امیمقطع باال 

 . ) استفاده نموديا هضرب

، یمر نجومیتا، یمر هفتگیتا، مر روزانهیب با انواع تایکواند در ترت ینترل آن مکمدار ، قدرت ياه هدر صورت استفاده از رل

 . شود یهوشمند طراح ياه مستیا سیفتوسل 

مانده با  یان باقیمجهز به حفاظت جرد یباشده است  ینیش بیخانوار پ کیان کاس يه براک ییاه ناساختم ییمدار روشنا

 . مپر باشدآ یلیم 30ثر کان عامل حدایجر

 LED ياه پالم يانداز راهباالخص هنگام  ییروشنا يننده مدارهاکحفاظت   دیلکاز قطع ناخواسته  يریبه منظور جلوگ

مطابق با  ياتورینیمد یلکپ یتز و یمتناسب با سا LED ییثر تعداد منابع روشناکد حدایبا، بزرگ دارد یان هجومیه جرک

 . در نظر گرفته شود )28-6(جدول 
  ياتورینیم دیلک پیتز و یمتناسب با سا LED ییثر تعداد منابع روشناکحدا   -  28 -6 جدول 

A16 A10 دیلک یان نامیجر 
D C B D C B  توان هر المپLED 
69 44 22 48 30 15 10 
54 34 17 38 24 11 30 
39 25 12 27 17 8 50 
25 15 7 17 11 4 75 
12 7 2 9 5 - 150 
7 4 - 5 3 - 250 
6 2 - 4 1 - 400 

 

 نداز موتورا هرا هايمدار یطراح  - 5 - 13 - 6

 . ودش یم یاست معرف یکیترکانداز موتور ال راه يه شامل مدارهاکبرق  يتابلوها یطراح يبرا یلکن بخش الزامات یدر ا

ن بخش یدر ا ینترلکو  یزات حفاظتیو نحوه انتخاب تجه یکیترکال يموتورها يندازا هرا ياه شن انواع رویهمچن 

 . گنجانده شده است

ن یدر ا، ع مختلفیا و صناه نساختما یکیانکسات میدر تاس یروتور قفس سنجاب ياربرد موتورهاک یبا توجه به فراوان

د الزامات و یبا یکیترکال ير انواع موتورهایسا يندازا هحفاظت و را يپرداخته شده و بران نوع موتورها یبخش صرفاً به ا

 . در نظر گرفته شود یکیترکموتور ال يردارب همعتبر و دستورالعمل بهر يمخصوص آن مطابق با استانداردها یمشخصات فن

 یالزامات عموم  - 1 - 5 - 13 - 6

عالوه بر موارد ، يل موتوریش طول عمر وساین افزایو همچن یکیترکال يح موتورهایرد صحکو عمل یمنیبه منظور حفظ ا

 یکیترکنداز موتور الا هزات مدار رایه شده توسط سازنده تجهیارا یو الزامات عموم یمشخصات فن، ن بخشیر شده در اکذ

 . ردید مد نظر قرار بگیبا يل موتوریو وسا یکیترکال ياه رموتو يردارب هن دستورالعمل بهریو همچن
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 ینترلکو  یزات حفاظتیانتخاب نوع تجه  - 2 - 5 - 13 - 6

د مطابق با یه باکزات وجود دارد یتجه یدو روش هماهنگ، ینترلکو  یزات حفاظتیز تجهیانتخاب نوع و سا يبرا

 : ردیزات مد نظر قرار گین تجهیه شده توسط سازنده ایارا یمشخصات فن

ض یا تعویر یمجدد موتور بدون تعم يندازا هن است راکمم، وتاهکدر صورت بروز اتصال : کینوع  یهماهنگ •

رله حالت ، تورکنتاکاز جمله  ینترلکو  یل حفاظتیر نباشد و الزم است سالمت وسایان پذکزات امیتجه

 . شود یا رله اضافه بار قبل از استفاده مجدد بررسیجامد 

وارد  ینترلک و یزات حفاظتیبه تجه یخسارت اساس، وتاهکدر صورت بروز اتصال : نوع دو یهماهنگ•

 . نداز موتور استفاده نمودا هل رایوان مجددا از وسات یود و مش ینم

نوع دو  ید متناسب با هماهنگیرند بایگ یمورد استفاده قرار م یاتیح ياه ياربرکه در ک يل موتورینداز وساا هن رایبنابرا

 . انتخاب شود

د یلکواند از نوع ت یوتاه مکط پروژه و سطح اتصال یمتناسب با شرا یکیترکال يهانداز موتورا هبرق را يتابلو یاصل دیلک

متناسب با الزامات  یکیترکنداز موتور الا هرا يدام از مدارهاکهر  یخروج يدهایلک. ت باشدکمپکا ی ياتورینیار مکخود

فصل از معرفی شده در این حفاظتی هاي  یا سایر ترکیب) MPCBد محافظ موتور (یلکاز نوع ن فصل یشده در ا یمعرف

 .ودش یدر نظر گرفته منشریه 

برق بوستر  ينداز و حفاظت مخصوص به خود باشد (مانند تابلوهاا هبرق را يمجهز به تابلو یکیترکموتور ال که  صورتی  در

ا ی ياتورینیار مکخود يدهایلکن تابلو در تابلو برق باالدست توسط یننده اکه یتغذ يصرفاً حفاظت هاد، )یپمپ آبرسان

 . ودش یت در نظر گرفته مکمپک

 حفاظت در برابر اضافه بار و اضافه دما  - 3 - 5 - 13 - 6

ا اضافه یل حفاظت در برابر اضافه بار ید مجهز به وسایلووات الزامًا بایک 5/0ش از یبا توان ب یکیترکال يه موتورهایمدار تغذ

 . دما باشد

ر انواع یا سایرله اضافه بار ، د محافظ موتوریلکمانند  یلیواند توسط وسات یم یکیترکال يحفاظت اضافه بار موتورها

 . ن شودیشده است تام یطراح یکیترکال يحفاظت موتورها يه براک یکیترونکال ياه هرل

 یکیترکد موتور الیاهش عمر مفکاز  يرین سالمت و جلوگیدر تضم ییر بسزایح رله اضافه بار تاثیم صحیانتخاب و تنظ

درجه  10زان یچ موتور به میم پیس يش دمایواند باعث افزات یم یمیان دایدرصد اضافه جر 5تنها ه ک يبه نحو، دارد

 . درصد شود 50تا  یکیترکد موتور الیاهش عمر مفکو  سلسیوس

از  رد وید مد نظر قرار گیآن با كمطابق با پال یکیترکموتور ال یان نامیجر، انداز راهم رله اضافه بار مدار ین در تنظیبنابرا

، طیمح ي(مانند دماوسیله حفاظتی ه شده توسط سازنده یب ارایر از ضرایبه غ یشیا افزای یاهشکب یاعمال هرگونه ضر

 . شود) اجتناب ... ارتفاع و
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 ردکعمل يمتناسب با دما یکیترکموتور ال قابل انتظارطول عمر    - 61 -6 شکل

ار کن حفاظت اضافه بار در هنگام یه عالوه بر تامکرد یصورت پذ يد به نحویبا یا رله حرارتید محافظ موتور یلکانتخاب 

ن منظور یا يبرا. اجتناب شود يندازا هبزرگ را ياه ناینداز به علت جرا هاز قطع ناخواسته مدار را، یکیترکموتور ال يعاد

و مدت  یکیترکنوع موتور ال، ياربرکو با توجه به  )17-6( جدول درالس قطع رله مطابق با مشخصات درج شده کد یبا

 . آن با دقت انتخاب شود يندازا هاز جهت رایزمان مورد ن

ه یمدار تغذ یشک میس، فاز کت یکیترکحفاظت موتور ال يفاز برا سه یا رله حرارتید محافظ موتور یلکدر صورت استفاده از 

ن موضوع به یا. ندکا رله عبور ید یلکموتور از هر سه قطب  یان مصرفیه جرکانجام شود  يد به نحویبا یکیترکموتور ال

 . استقابل اجرا ) 62-6(ل کشده در ش یمعرف ياه شاز رو یکی

 

 فاز کد محافظ موتور در مصارف تیلکا یرله  یشک میس   - 62 -6 شکل

 یکیترکموتور ال يندازا هرا  - 4 - 5 - 13 - 6

 يندازا هاز به رایآن ن ياربرکه با توجه به نوع ک) تر  کملووات و یک 5/0(با توان  کوچک یکیترکال يموتورها يندازا هرا

مناسب موتور  يردارب هد گردان) با رده بهریلکر بار (ید قابل قطع زیلکواند توسط ت یم، ا از راه دور نداردیار کخود

 . انجام شود یکیترکال
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 ینامان یا رله حالت جامد) با جریتور (کنتاکد مجهز به یلووات بایک 5/0ش از یبا توان ب یکیترکال يموتورها انداز راهمدار 

 . باشد 3AC يردارب هالس بهرکدر  یکیترکموتور ال یان نامیحداقل برابر جر

ص قطع شدن ینترل فاز جهت تشخکد مجهز به رله یفاز با سه یکیترکال يموتورها انداز راه هايبرق شامل مدار يتابلوها

جاد خسارت به ین است باعث اکولتاژ مماهش کا یبروز اضافه ولتاژ  که  صورتی  فازها باشد و در یال در توالکا اشیفاز 

م یت تنظیاهش ولتاژ با قابلکا یش ولتاژ یرد افزاکد مجهز به عملینترل فاز باکرله ، شودزات نصب شده یل و تجهیوسا

 . رد باشدکزمان عمل

حالته به منظور فرمان چند   دیلکواند مجهز به ت یم، است یکیترکموتور ال يندازا هرا يتور براکنتاکه شامل ک ییمدارها

 . ن حالت قطع باشدیو همچن کیو اتومات یدست يندازا هانتخاب را

 باگنال یس ياه غد مجهز به چرایهر مدار با، یکیترکنداز موتور الا ها خطا در مدار رایقطع ، ت وصلیاز وضع یآگاه يبرا

 . باشد 3-10-6 بند مطابقر شده کذ يرنگ بند

به  یداتید تمهیبا، اطفاء) ياه پ(مانند پم یستقابل قبول ن یکیترکه موتور الیمدار تغذار که قطع خودک ییاه ياربرکدر 

 . اپراتور در نظر گرفته شود یگنال خطا جهت آگاهیش سیمنظور نما

 . شودت ید رعایبا 1-4-11-6الزامات بند ، یکیترکموتور ال انداز راهمدار  یان مصرفیش مقدار جریمنظور پا به

ه شده توسط سازنده یارا یاطالعات و مشخصات فن، یکیترکال ينداز و حفاظت موتورهاا همدار را یطراح يبرا -يادآوری

صرفاً در صورت . ردید مورد توجه قرار گیبا یاهشکب یط و ضرایمح يط نصب آن از جمله دمایو شرا یکیترکموتور ال

 . استر یان پذکن بخش امیشده در ا یمراجعه به اعداد و جداول معرف، ر شدهکبه اطالعات ذ یعدم دسترس

 یکیترکموتور ال يندازا هانتخاب روش را  - 5 - 5 - 13 - 6

 ياه شرو، یکیترکسات الیط نصب و مشخصات تاسیشرا، ياربرک، بسته به نوع موتور، یکیترکال يموتورها يانداز راه يبرا

صورت  هدام بکب هر یا و معایو مزا یمتداول معرف يندازا هن بخش چهار روش رایه در اکود ش یار برده مکبه  یمختلف

 . ر شده استکذ )29-6(مختصر در جدول 

اندازي موتور الکتریکی باید مدنظر  اندازي، حداکثر افت ولتاژ مجاز هنگام کارکرد عادي و هنگام راه در انتخاب روش راه

 قرار بگیرد. 

ر تغذیه کننده مصارف موتوري، باید اندازي و محاسبه سطح مقطع هادي مدا براي این منظور با انتخاب صحیح روش راه

اندازي به  درصد و هنگام راه 5ترتیبی اتخاذ شود تا افت ولتاژ در محل نصب موتور الکتریکی هنگام کار عادي حداکثر 

 درصد محدود شود.  15الی  10میزان حداکثر 

آمپر در  1وتور الکتریکی به ازاي اندازي و همچنین کارکرد عادي م ) براي محاسبه افت ولتاژ خط هنگام راه30-6جدول (

مراجعه  2فصل  3-11-2شود. (همچنین به بند  هر کیلومتر هادي مسی یا آلومینیومی با سطح مقطع مختلف استفاده می

 شود). 
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هاي جریان  آور تولید هارمونیک انداز نرم یا مبدل فرکانس (درایو) باید به اثرات زیان در صورت استفاده از راه -یادآوري

 بینی شود. وجه شود و در صورت لزوم تمهیدات الزم براي کاهش اثرات آن پیشت
  یکیترکموتور ال يندازا همختلف را ياه شسه رویمقا  -  29 -6 جدول 

 يانداز راه روش
 یژگیو

 )وی(درا انسکفر مبدل نرم انداز راه مثلث – ستاره میمستق

 ++++ +++ ++ + نهیهز

 5/1تا   1 5تا  3 3 تا 2 10تا  5 یبه نام يندازا هان راینسبت جر

 2تا  5/1 5/2تا  5/1 2تا  1 10تا  5 یبه نام يندازا هنسبت گشتاور را

 بله ریخ ریخ ریخ نترل سرعتکت یقابل

 بله بله ر یخ ریخ نترل گشتاورکت یقابل

 مک متوسط متوسط ادیار زیبس یکیانکم ياه شتن

 مک متوسط ادیز ادیار زیبس ییگرما ياه شتن

 

 جریان نامی موتورهاي الکتریکیتوان و   - 6 - 5 - 13 - 6

شود،  در صورت عدم دسترسی به اطالعات و مشخصات فنی مربوط به موتور الکتریکی که توسط سازنده آن ارایه می

) براي موتورهاي 31-6مطابق با جدول ( 4835-4-1توان از مقادیر ارایه شده در استاندارد ملی ایران به شماره  می

 کرد. فاز استفاده  الکتریکی سه

فاز، جریان نامی این موتورها باید موکداً مطابق با  با توجه به تکنولوژي ساخت و مشخصات فنی موتورهاي الکتریکی تک

پالك مشخصات فنی آن در نظر گرفته شود و انتخاب سایز وسایل حفاظتی متناسب با جریان نامی اعالم شده توسط 

 سازنده موتور الکتریکی مد نظر قرار گیرد. 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار ضعیف و سات برقی ف شار متوسط تاسی  440 ف

  لومتریکآمپر در هر  1 يا با جنس و سطح مقطع مختلف به ازاه يافت ولتاژ در هاد  -  30 -6 جدول 

 یمس يهاد یومینیآلوم يهاد

 فاز کت هامدار فاز متعادل سه هامدار

 مقطع سطح
 )ترمربعم یلیم(

 فاز کت هامدار فاز متعادل سه هامدار

 مقطع سطح
شنا )ترمربعم یلیم(

رو
 یی

 يموتور بار

شنا
رو

 یی

 يموتور بار

شنا
رو

 یی

 يموتور بار
شنا

رو
 یی

 يموتور بار

 هنگام
 يندازا هرا

 ردکعمل
 يعاد

 هنگام
 يندازا هرا

 ردکعمل
 يعاد

 هنگام
 يندازا هرا

 ردکعمل
 يعاد

 هنگام
 يندازا هرا

 ردکعمل
 يعاد

COS φ 
= 1 

COS φ 
= 0. 35 

COS φ 
= 0. 8 

COS φ 
= 1 

COS φ 
= 0. 35 

COS φ 
= 0. 8 

COS φ 
= 1 

COS φ 
= 0. 35 

COS φ 
= 0. 8 

COS φ 
= 1 

COS φ 
= 0. 35 

COS φ 
= 0. 8 

- - - - - - - 27 7/9 22 32 2/11 4/25 5/1 

- - - - - - - 16 9/5 2/13 19 8/6 3/15 5/2 

9/10 9/3 8/8 5/12 5/4 1/10 6 3/10 7/3 3/8 9/11 3/4 6/9 4 

5/6 4/2 3/5 5/7 8/2 1/6 10 8/6 5/2 6/5 9/7 9/2 4/6 6 

1/4 6/1 3/3 7/4 8/1 9/3 16 1/4 6/1 4/3 7/4 8/1 9/3 10 

6/2 1 2/2 3 2/1 50/2 25 6/2 1 1/2 3 2/1 5/2 16 

9/1 78/1 6/1 1/2 90/0 8/1 35 6/1 70/0 4/1 9/1 81/0 6/1 25 

37/1 61/0 18/1 6/1 70/0 4/1 50 2/1 54/0 1 35/1 62/0 18/1 35 

93/0 46/0 83/0 07/1 53/0 96/0 70 86/0 43/0 77/0 00/1 50/0 89/0 50 

54/0 32/0 52/0 63/0 37/0 60/0 120 59/0 34/0 55/0 68/0 39/0 64/0 70 

43/0 28/0 43/0 50/0 33/0 50/0 150 43/0 28/0 43/0 50/0 32/0 50/0 95 

35/0 25/0 36/0 41/0 29/0 42/0 185 34/0 25/0 36/0 40/0 29/0 41/0 120 

27/0 22/0 30/0 31/0 26/0 35/0 240 27/0 23/0 30/0 32/0 26/0 35/0 150 

22/0 21/0 26/0 25/0 24/0 30/0 300 22/0 21/0 26/0 26/0 24/0 30/0 185 

16/0 19/0 21/0 19/0 22/0 25/0 400 17/0 19/0 22/0 20/0 22/0 25/0 240 

13/0 18/0 19/0 15/0 20/0 22/0 500 14/0 18/0 19/0 16/0 12/0 22/0 300 
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 ولت 400فاز در ولتاژ  سه یکیترکموتور ال یاسم يبردار بهره يها انیجر يراهنما برا ریمقاد  -  31 -6 جدول 
ان یجر یاسم يتوان بهره بردار

 ینام
ان یجر یاسم يتوان بهره بردار 

 ینام
ان یجر یاسم يبردارتوان بهره  

 kW hp  kW hp  kW hp ینام
06/0 
09/0 
12/0 

- 
- 
- 

20/0 
30/0 
44/0 

 
15 

5/18 
- 

- 
- 

25 

29 
35 
44 

 
- 

250 
280 

300 
- 
- 

482 
430 

- 
18/0 
25/0 
37/0 

- 
- 
- 

60/0 
85/0 
10/1 

 
22 
- 
- 

- 
30 
40 

41 
51 
66 

 
- 
- 

300 

350 
400 

- 

560 
636 
- 

- 
55/0 
- 

2/1 
- 
4/3 

3/1 
5/1 
8/1 

 
30 
37 
- 

- 
- 

50 

55 
66 
83 

 
315 

- 
335 

- 
450 

- 

540 
- 
- 

- 
75/0 
1/1 

1 
- 
- 

3/2 
9/1 
7/2 

 
- 

45 
55 

60 
- 
- 

103 
80 
97 

 
355 

- 
375 

- 
500 

- 

610 
786 

- 
- 
- 
5/1 

2/1-1 
2 
- 

3/3 
3/4 
6/3 

 
- 
- 

75 

75 
100 

- 

128 
165 
132 

 
400 
425 
450 

- 
- 
- 

690 
- 
- 

2/2 
- 
0/3 

- 
3 
- 

9/4 
1/6 
5/6 

 
90 
- 

110 

- 
125 

- 

160 
208 
195 

 
475 
500 
530 

- 
- 
- 

- 
850 

- 
4 
- 
5/5 

- 
5 
- 

5/8 
7/9 
5/11 

 
- 

132 
- 

150 
- 

200 

240 
230 
320 

 
560 
600 
630 

- 
- 
- 

950 
- 

1060 
- 
- 
5/7 

2/1-7 
10 
- 

14 
18 

5/15 
 

150 
160 
182 

- 
- 
- 

- 
280 

- 
 

670 
710 
750 

- 
- 
- 

- 
1190 

- 
11 
- 
- 

- 
15 
20 

22 
27 
34 

 
- 

200 
220 

250 
- 
- 

403 
350 

- 
 

800 
900 
1000 

- 
- 
- 

1346 
1518 
1673 

 

 میمستق يانداز راه  - 7 - 5 - 13 - 6

 یکیترکه موتور الیتغذ ياه لنایم ولتاژ خط به ترمیاتصال مستق، یکیترکال يموتورها يندازا هرا ين روش برایرت هساد

 . است

. برابر) خواهد بود 2/7(بطور متوسط  یان نامیبرابر جر 10تا  5ن یحدودًا ب یکیترکموتور ال يندازا هان راین روش جریدر ا

 . است ینیب شیموتور قابل پ یان نامیبرابر جر 20تا  ینندگکس یگذرا به علت مغناط یان هجومین جریهمچن
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  یکیترکموتور ال يرد عادکو عمل میمستق يندازا هان رایجر یمنحن   - 63 -6 شکل

 : استر یز ياه بیکاز تر یکیعموماً شامل  يندازا هن روش راینترل و حفاظت در اکزات یتجه

 تور و رله اضافه بارکنتاک، وزید فیلک •

 تور و رله اضافه بارکنتاک، یسید محافظ موتور مغناطیلک •

 تورکنتاکو  یسیمغناط-ید محافظ موتور حرارتیلک •

 . ش داده شده استینما )64-6(ل کدر ش یکیترکم موتور الیمستق يندازا هنمونه مدار جهت را

 

 یکیترکموتور الم یمستق يندازا همدار رادو نمونه    - 64 -6 شکل

 تر بزرگ ياه نایرا در برابر جر یکیترکه موتور الکانتخاب شود  يبه نحو بایدد محافظ موتور یلکا یرله حفاظت اضافه بار 

موتور  ینام انیو جر متناسب با توان AC3 يردارب هالس بهرکدر تور کنتاکز ین سایهمچن. ندکحفاظت  یان نامیاز جر

 . ودش یانتخاب م یکیترکال

  وان از جدولت یمنداز ا هزات رایا دستورالعمل سازنده موتور و تجهیموتور  كپال به مشخصات یدر صورت عدم دسترس

 . استفاده نمود فاز سه یکیترکال موتور انداز راهمدار ل یوساانتخاب  يبرا )6-32(
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 ولت 400فاز با ولتاژ  سه یکیترکم موتور الیمستق انداز راهل یز وسایسا  -  32 -6 جدول 
 )AC3( تورکنتاکز یسا یحرارت رلهز یسا موتور ینام توان

kW A kW A 
06/0 25/0-16/0 4 9 
09/0 40/0-25/0 4 9 
12/0 63/0-40/0 4 9 
18/0 63/0-40/0 4 9 
25/0 1-63/0 4 9 
37/0 1-63/0 4 9 
55/0 6/1-1 4 9 
75/0 5/2-6/1 4 9 
1/1 4-5/2 4 9 
5/1 4-5/2 4 9 
2/2 3/6-4 4 9 

3 10-6 4 9 
4 10-6 4 9 
5/5 14-9 5/5 12 
5/7 18-13 5/7 18 

9 23-17 11 25 
11 25-20 11 25 
15 32-24 15 32 

5/18 40-30 5/18 40 
22 50-37 22 50 
30 65-48 30 65 
37 80-40 37 80 
45 115-65 45 95 
55 115-65 55 115 
75 150-70 75 150 
90 220-100 90 185 
110 220-100 110 225 
132 320-160 132 265 
160 320-160 160 330 
200 500-250 200 400 
250 500-250 250 500 

 مثلث-ستاره يانداز راه  - 8 - 5 - 13 - 6

نال موتور در دسترس است یاستاتور در جعبه ترم ياه چیپ میه هر دو سر سک ییموتورها يصرفاً برا يندازا هن روش رایا

ت تحمل یقابل یکیترکمشخصات موتور ال كمطابق با پاله کباشد  يد به نحویاستاتور با یچیپ میو س استقابل استفاده 

 . ولت) را داشته باشد 690ولت) و ستاره ( 400ه در حالت مثلث (کولتاژ شب
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 80ه موتور به حدود ک یه تا هنگامیود و بعد از گذشت چند ثانش یم يندازا هن روش ابتدا موتور در حالت ستاره رایدر ا

 . هدد یت میر وضعییسد به حالت مثلث تغر یخود م یدرصد دور نام

 . ش داده شده استینما )65-6(ل کدر ش یکیترکمثلث موتور ال-ستاره يندازا همدار جهت را کینمونه 

 مثلث-به روش ستاره یکیترکموتور ال يندازا هرا يمدارها   - 65 -6 شکل

د یبا ))65-6ل (کدر ش Q15تور کنتاک(تور حالت مثلث کنتاکو )) 65-6ل (کدر ش Q13تور کنتاک(تور حالت ستاره کنتاک

تور وجود نداشته کنتاکن دو یان وصل شدن همزمان اکه امک يباشد به نحو یکیترکا الیو/ یکیانکم كنترالیمجهز به ا

 . باشد

. ردید مورد توجه قرار بگینداز ستاره مثلث باا همحل قرار گرفتن رله در مدار را، م آنیبه منظور انتخاب رله اضافه بار و تنظ

 یان نامیجر 58/0ان اضافه بار معادل یجر )65-6ل ک(نقطه الف در ش ردیقرار بگ یتور اصلکنتاکرله بعد از  که  صورتی  در

ان یرد جریقرار بگ ))65-6(ل ک(نقطه ب در ش یتور اصلکنتاکو قبل از  يدر سمت ورود که  صورتی  و در یکیترکموتور ال

 . ودش یم میانتخاب و تنظ یکیترکموتور ال یان نامیمعادل جراضافه بار 

 : استفاده نمود )33-6(وان از جدولت یبه روش ستاره مثلث م يانداز راهمدار  يتورهاکنتاکز یانتخاب سا ين برایهمچن
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 مثلث-به روش ستاره يندازا هرا يبرا يشنهادیتور پکنتاکز یسا  -  33 -6 جدول 
 موتور یتوان نام

kW 
 )A( تور مثلثکنتاک یان نامیجر )A( تور ستارهکنتاک یان نامیجر )A( یتور اصلکنتاک یان نامیجر

5/7 9 9 9 
11 18 9 12 

5/18 25 9 25 
25 32 18 32 
37 40 40 40 
55 50 40 50 
75 80 50 80 
110 115 80 115 
132 150 115 150 
160 185 150 185 
200 225 185 225 
220 265 185 265 

 

 نرم يانداز راه  - 9 - 5 - 13 - 6

ه موتور یاهش افت ولتاژ در مدار تغذک، يندازا هان رایاهش جرکباعث  يندازا هاهش موقت ولتاژ در هنگام راکنداز نرم با ا هرا

. ودش یم يل موتوریش طول عمر وسایدر موتور و محور آن و افزا یکیانکو تنش م يندازا هاهش گشتاور راک، یکیترکال

 . ز استفاده نمودین یکیترکتوقف نرم موتور ال يوان برات ینداز نرم ما هن از رایهمچن

 ياه تواند مجهز به حفاظت یرد و میگ یه آن قرار میو مدار تغذ یکیترکن موتور الیب يصورت سر هله عموماً بین وسیا

 . قطع فاز و مانند آن باشد، مختلف از جمله اضافه بار

 . متصل به آن باشد یکیترکموتور ال یاز توان نام تر کوچکد ینداز نرم نباا هرا یتوان نام

 یکیترکموتور ال يندازا هه پس از راکا مستقل باشد ی یپس) داخل ي(با يتور موازکنتاکد مجهز به ینداز نرم باا همدار را

 یتلفات حرارتجاد یتور برقرار و از اکنتاکن یق ایاز طر یکیترکه موتور الیان تغذیر جریار بسته شده و مسکصورت خود هب

 . شود يرید آن جلوگیاهش عمر مفکنداز نرم و ا هرا یداخل هادر مدار

نداز) و ا ها خاموش بودن رای ير و نگهدارینداز نرم (هنگام تعما هرا يمن در سمت ورودیا ين جداسازیبه منظور تام

در  یکیترکز موتور الیور متناسب با ساتکنتاک کید مجهز به ینداز باا همدار را، ه هنگام بروز خطاین قطع مدار تغذیهمچن

 . شود ینداز نرم طراحا هرا يردارب هنترل آن مطابق با دستورالعمل بهرکنداز نرم باشد و مدار ا هرا يسمت ورود

ه شده توسط سازنده یارا یمطابق با مشخصات فن در هر ساعت یکیترکموتور ال يندازا هرامجاز تعداد دفعات  -يادآوری

 . ردید مد نظر قرار بگینرم بانداز ا هرا
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 نرم انداز راهتوسط  یکیترکالر موتو يانداز راهمدار نمونه    - 66 -6 شکل

 و)یانس (دراکتوسط مبدل فر يانداز راه  - 10 - 5 - 13 - 6

گشتاور و ، نترل سرعتکان کام، یکیترکه موتور الیانس ولتاژ تغذکن فرینترل دامنه و همچنکبا  يانداز راهن روش یا

قطع فاز ، در برابر اضافه بار یکیترکواند حفاظت موتور الت ین میرا فراهم نموده و همچن یکیترکموتور ال يندازا هان رایجر

 . ندک  نیره را تامیو غ

 

 یکیترکموتور ال يندازا هو در رایرد دراکعمل   - 67 -6 شکل

باعث  واندت یر است و میان پذکام يرد عادکارکتوقف و ، يندازا هدر هنگام را یکیترکنترل سرعت موتور الک، ن روشیدر ا

 . شود یکیترکال ياهش مصرف انرژکو  يرو هش بهریافزا

 . متصل به آن باشد یکیترکموتور ال یاز توان نام تر کوچکد یو نبایدرا یتوان نام

ن ینداز) و همچنا ها خاموش بودن رای ير و نگهداریو (هنگام تعمیدرا يمن در سمت ورودیا ين جداسازیبه منظور تام

در  یکیترکموتور ال یان نامیتور متناسب با جرکنتاک کید مجهز به ینداز باا همدار را، بروز خطاه هنگام یقطع مدار تغذ

 . شود یو طراحیدرا يردارب هنترل آن مطابق با دستورالعمل بهرکنداز باشد و مدار ا هرا يسمت ورود

 . د اجرا شودیو بایدرا يردارب هو مطابق با دستورالعمل بهریدرا یحفاظت ياتصال هاد
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متصل  ینه) حفاظتی(ش يار بوده و در هر دو سمت به هادد دلید از نوع شیبا یکیترکو به موتور الیابل اتصال دهنده دراک

 يردارب همورد بهر یحفاظت ين هادیگزید جایلد نبایبزرگ باشد و ش یافکد به حد یابل باکلد یسطح تماس اتصال ش. شود

 . ردیقرار بگ

 

 ابلکلد یح شیاتصال صح   - 68 -6 شکل

تر م یسانت 30فرمان و با فاصله حداقل  ياه يمستقل از هاد يرید از مسیبا یکیترکو به موتور الیابل اتصال دهنده دراک

 . ردیقدرت قرار بگ ياه ير هادید به موازات سایند و نباکعبور 

و  ییویلتر تداخل رادیب فیکلتر خط (تریو ف 1ییویلتر تداخل رادیاستفاده از ف، یسیترومغناظکن تطابق الیبه منظور تام

ه یابل تغذکق ین تداخالت از طریزان انتقال ایاهش مکانس باال و کاز تداخل فر يریواند باعث جلوگت ی) ميورود كچو

 . ودش  باالدست يو به مدارهایدرا

استفاده . ودش یب قدرت مدار میش ضریت توان و افزایفیکاهش کاز  يریو باعث جلوگیدرا يدر سمت ورود كنصب چو

هم به آن  یکیترونکل الیود و وساش یه میتغذ كمدار مشتر کیو از یدرا يادیتعداد ز که  موارديمخصوصاً در  كن چویاز ا

 . ودش یه میه متصل است توصکشب

ن موتور توسط یا چندیاد است یه موتور زیابل تغذکطول  که  موارديو مخصوصاً در یدرا یدر سمت خروج كنصب چو

 . ه شده استیود توصش یم يندازا هو رایدرا

ه کو یشده در دستورالعمل درا یمطابق با الزامات معرف بایدو یدرا یکمکزات یاز تجه يردارب هط نصب و بهریشرا -يادآوری

 . شودت یرعا، ودش یه میتوسط سازنده ارا

1 Radio Interference Filter 
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 حفاظت ترانسفورماتور  - 6 - 13 - 6

 . ودش یم یاست معرف حفاظت ترانسفورماتورزات یتجهه شامل کبرق  يتابلوها یطراح يبرا یلکن بخش الزامات یدر ا

 ترانسفورماتور قدرت  - 1 - 6 - 13 - 6

 يردارب هدستورالعمل بهر، یسیطو مغنا یحرارت ياه هم رلیترانسفورماتور قدرت و تنظ یله حفاظتیبه منظور انتخاب وس

 . ردید مد نظر قرار بگیط نصب آن بایترانسفورماتور و شرا

از  یآگاه يبرا )34-6(ر جدول یوان از مقادت یترانسفورماتور قدرت م كپال یبه مشخصات فن یدر صورت عدم دسترس

 . وتاه ترانسفورماتور قدرت استفاده نمودکان اتصال یثر جرکو حدا یان نامیجر

 آنقدرت قطع  باشد و انیننده جرکمحدود م و یقابل تنظد از نوع یف ترانسفورماتور قدرت بایسمت فشار ضع ید اصلیلک

ا یترانسفورماتور با ترانسفورماتور  که  موارديدر . وتاه ترانسفورماتور قدرت باشدکان اتصال یثر جرکحدابا ر حداقل براب باید

 . وتاه تابلو برق توجه شودکش سطح اتصال یبه افزا باید ودش یم يمواز يگرید ياه رژنراتو-موتور
 وتاه ترانسفورماتور قدرتکو اتصال  یان نامیر جریمقاد  -  34 -6 جدول 

 ینام يتوان ظاهر
kVA 

 یان نامیجر
A 

 Aوتاه کان اتصال یثر جرکحدا
uk%=4% uk%=6% 

50 72 1967 - 
63 91 2478 1652 

100 144 3933 2622 
125 180 4916 3278 
160 231 6293 4195 
200 289 7866 5244 
250 360 9833 6555 
315 455 12390 3260 
400 577 15733 10489 
500 722 19666 13111 
630 909 24779 16519 
800 1155 - 20977 
1000 1443 - 26221 
1250 1804 - 32777 
1600 2309 - 41954 
2000 2887 - 52443 
2500 3608 - 65553 

 

واند مطابق با دستورالعمل سازنده ت یوتاه مک ياه نان مجاز ترانسفورماتور قدرت در زمایمقدار اضافه جر -يادآوری

 . ردیمد نظر قرار بگف ید سمت فشار ضعیلکم رله اضافه بار یتنظ يبراترانسفورماتور 
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 فیفشار ضع يترانسفورماتورها  - 2 - 6 - 13 - 6

 يف برایر ولتاژ فشار ضعییف عموماً با توان چند ولت آمپر تا چند صد ولت آمپر و به منظور تغیترانسفورماتور فشار ضع

از وجود دارد ف هه سیه صرفاً تغذک یاز در محلف کت ییروشنا يا مدارهای یده  لگنایس، فرمان ياستفاده در مدارها

 ياه ياربرک ين برایستم زمیش سیل آراین است به منظور تبدکن ممیترانسفورماتور همچننوع ن یا. ودش یاستفاده م

 . ردی) مورد استفاده قرار بگITبه  TNستم یل سیتبد مثالًخاص (

ردن ک دار برقهنگام  یان هجومیه دامنه جرکد توجه داشت یها باترانسفورماتورننده کوز حفاظت یا فید یلکانتخاب  يبرا

 لو ولتیک 50از  تر  کم( تر کوچک يهاترانسفورماتوردر  یآن است و حت یان نامیبرابر جر 15تا  10ن یل حدوداً بین وسایا

ت یت با قابلکمپکد یلکا ی Dپ یت ياتورینید میلکز برسد لذا استفاده از ین یان نامیبرابر جر 25ن است تا کمپر) ممآ 

 . ردید مد نظر قرار بگیترانسفورماتور با یان هجومیمتناسب با جر یسیم رله مغناظیتنظ

 

 فیضع فشار ردن ترانسفورماتورک دار برقهنگام  یان هجومیجر   - 69 -6 شکل

 ژنراتور -موتورحفاظت   - 7 - 13 - 6

 5تا حدود ن است کممز مشابه یبا سا قدرت ترانسفورماتور به نسبت ژنراتور -موتوره مقدار امپدانس درصد کنیبا توجه به ا

مطابق با دستورالعمل سازنده  بایدژنراتور  -موتورننده کد حفاظت یلکوتاه کم رله قطع اتصال یتنظ لذا باشد تر بزرگبرابر 

ند کقطع  یصورت آن هرا ب یان نامیبرابر جر 5تا  3حدود  ياه نایجر، دیلک هک يبه نحو انجام شود ژنراتور با دقت -موتور

 . شود يریژنراتور جلوگ -موتوردن به یتا از صدمه رس

 . ودش یپل انتخاب م از نوع چهار TNSستم یدر سبرق ژنراتور  یمدار خروجحفاظت  یار اصلکد خودیلک -يادآوری

 وپالژکستم چنج اور و یس  - 8 - 13 - 6

ه مختلف یا چند منبع تغذین دو یردن بکچ یسوئبه منظور ه کبرق  يتابلوها یطراح يبرا یلکن بخش الزامات یدر ا

 . ه شده استیارا، ودش یاستفاده م
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 یالزامات عموم  - 1 - 8 - 13 - 6

 كنترالیستم ایس ینیبش یپار باشد و کخودعالوه بر عملکرد دستی مجهز به سیستم عملکرد د یور باا جستم چنیس

ه مختلف یا چند منبع تغذین دو یردن بکچ یسوئه به منظور ک ییتورهاکنتاکا یدها یلکن یب یکیانکا میو/ یکیترکال

 . است یالزام شده یطراح يمنطق مدار ياه همطابق با نقش ودش یاستفاده م

فاز  سه TNSستم یدر س مورد استفاده در تابلو برق چنج اور يتورهاکنتاکا ی يزم موتوریانکار مجهز به مکخود يدهایلک

 مراجعه شود) 14فصل  2-2-6-14(به بند . پل باشد از نوع چهار باید

سیستم اینترالك در نظر گرفته شود و  بایدهاي کوپالژ متناسب با کاربري مورد نظر  سیستمعملکرد منطق مداري 

 برقرار باشد. الکتریکی و/یا مکانیکی بین کلیدها

  )آزمون( تست و یبازرس  - 14 - 6

ن پس از اتمام یساخت و همچن نیف در حیبرق فشار ضع يو تست تابلوها یط بازرسیو شرا یلکن بخش الزامات یدر ا

 . شده است یساخت معرف

در  که  موارديالزم است ، ن بخشیو شرح تمام موارد مربوطه در ا یت در معرفیا و محدوده نآزمو یبا توجه به گستردگ

 یلمللا نیبا استاندارد ی 12103 ران به شماره یا یمل ش استانداردیراین وین بخش به آن اشاره نشده است مطابق با آخریا

IEC 61439  شوداجرا . 

 یلکاصول   - 1 - 14 - 6

شده  یمربوطه و الزامات معرف يتابلو برق با استانداردها ین تطابق مشخصات فنیت و همچنیفیکنان از یبه منظور اطم

ن پس از نصب در محل و قبل از یارخانه و همچنکف پس از ساخت در یضع فشار يالزم است تمام تابلوها، ن فصلیدر ا

 . ردیو تست قرار بگ یمورد بازرس يردارب هبهر

ش یند ساخت باعث افزایدر طول فرا یالت احتمالکو رفع مش یین ساخت با هدف شناسایح  یبازرس ين اجرایهمچن

 . شود  یم یو اتالف وقت جهت رفع نواقص احتمال  هنیاهش هزکو  ییت محصول نهایفیک

ه عالوه کارآزموده و هوشمند انجام شود کو توسط افراد  یمنیاصول اامل کت ید با رعایو تست تابلو برق با یند بازرسیفرا

 . ه آشنا باشدیاول ياه کمکن اصول یا با خطرات برق و همچنه نآ یاز محصوالت و مشخصات فن یافکبر شناخت 

مرتبط  ياه نود آزموش یه میست و توصیآن ن يب اجراین بخش لزوماً نشانگر ترتیا در اه نآزمو یب معرفیترت -يادآوری

 . ردن تابلو اجرا شودک دار برق) قبل از یقیو آزمون مقاومت عا یچشم ياه یاپراتور (از جمله بازرس یمنیبا ا

 ساختار تابلو یو بررس يظاهر ياه تتس  - 2 - 14 - 6

 : استر یتابلو برق از جمله موارد ز یکیزیف ياه صشاخ یو بررس یچشم یتابلو برق شامل بازرس يظاهر ياه نآزمو
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 مربوطه یفن كتابلو و تطابق آن با مدار يظاهر یبررس •

 مربوطه یفن كابعاد تابلو و تطابق آن با مدار يریگ هانداز •

 یمربوطه و الزامات معرف یفن كمختلف تابلو و تطابق آن با مدار ياه تجنس و ضخامت پوشش قسم یبررس •

 ن فصلیشده در ا

 ن فصلیشده در ا یمحتلف بدنه تابلو و تطابق آن با الزامات معرف ياه ترنگ پوشش قسم یبررس •

 مربوطه یام آن مطابق با مشخصات فنکح و استحیرد صحکنان از عملیو اطم یکیانکقطعات م یبررس •

 ) تابلوIP( یمربوط به درجه حفاظت كمدار یو بررس یچشم یبازرس •

ن یشده در ا ینگهدارنده آن مطابق با الزامات معرفه یام پاکنحوه نصب و استح، پوشش، اه هنیز شیسا یبررس •

 فصل

 اه لنایزات و ترمیا به تجهه يفازها و نحوه اتصال هاد یت توالیرعا یبررس •

 مربوطه یفن كل مختلف داخل تابلو و تطابق آن با مداریزات و وساینحوه نصب تجه یو بررس یچشم یبازرس •

 یمعرف یا و تطابق آن با مشخصات فنه يزات و هادیتجه، تابلو يروش عالمت گذار یو بررس یچشم یبازرس •

 ن فصلیشده در ا

 ن فصلیشده در ا یمعرف یو تطابق آن با مشخصات فن یو خزش یقیفواصل عا يریگ هو انداز یچشم یبازرس •

شده در  یمعرف یمنیو تطابق آن با مالحظات ا دار برق ياه تقسم ينحوه جداساز یو بررس یچشم یبازرس •

 ن فصلیا

 ن فصلیشده در ا یمطابق با الزامات معرف يبند هم ينصب هاد یو بررس یچشم یبازرس •

 ردکعمل ياه تتس  - 3 - 14 - 6

واند ت یود و مش ینترل اجرا مکو  یخط کت ياه هآن و مطابق با نقش ياربرکرد تابلو متناسب با نوع و کعمل ياه نآزمو

 : ر باشدیشامل موارد ز

 يقطعات فلز يبند و صحت هم یحفاظت يهاد یوستگیپ یبررس •

 اه يهاد یوستگیو پ یشک میصحت س یقدرت و بررس ياه رآزمون مدا •

 اه يهاد یوستگیو پ یشک میصحت س یفرمان و بررس ياه رآزمون مدا •

 و نشانگر يزات اپراتوریل و تجهیرد وساکآزمون عمل •

  يریگ هزات اندازیل و تجهیرد وساکآزمون عمل •

 یکیانکو م یکیترکال كنترالیرد اکصحت عمل یبررس •
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 و آزمون مقاومت عایقی کیترکلا يدآزمون   - 4 - 14 - 6

ا و ه هت مقریفیک، اه هنین شیت فواصل مجاز بیزات و رعایصحت نصب تجه، یمنیت اصول اینان از رعایبه منظور اطم

شده در  یط معرفیمطابق با شرا کیترکلا يدآزمون  ياجرا، یقیعا ياه بیبه علت آس یاز بروز خطرات احتمال يریجلوگ

 . است ین بخش الزامیا

 یلکاصول   - 1 - 4 - 14 - 6

نان حاصل ید از بدون برق بودن تابلو اطمیبامقاومت عایقی آزمون یا انس قدرت) ک(فر کیترکلا يدآزمون  يقبل از اجرا

 . شود

الزم است قبل ، ودش یتابلو اجرا م يارکاز ولتاژ  تر بزرگدر ولتاژ با دامنه  کیترکلا يو د یقیعا ياه ته تسکنیبا توجه به ا

 : نان حاصل شودیر اطمیل زیزات و وسایتست از قطع بودن مدار تجه ياز اجرا

 )SPD( یر حفاظتیبرقگ •

 مانده (مطابق با دستورالعمل سازنده) یان باقیل جریوسا •

المپ ، تورکنتاکچ یپ میس، یکیترونکل الیت تحمل ولتاژ اعمال شده را ندارند (مانند وسایه قابلک یلیوسا •

 )يریگ هزات اندازیتجه، ریآژ، یکمک ياه هرل، گنالیس

 کیترکلا يآزمون د  - 2 - 4 - 14 - 6

ه و ولتاژ کانس شبکد ولتاژ متناوب با فریه قادر به تولک 1)پات  يهاترومتر (کلا ين آزمون با استفاده از دستگاه دیا

 . ودش یباشد اجرا م یان نشتیزان جریم يریگ هن اندازیزمان و همچن، ش ولتاژیب افزایش، م دامنهیت تنظیم با قابلیمستق

تر از  تنظیم جریان قطع نباید کم. ودش یه اعمال میثان 1انتخاب و به مدت ) 35-6( ن آزمون مطابق با جدولیدامنه ولتاژ ا

 آمپر باشد. میلی 5/3
  کیترکلا يولتاژ آزمون د  -  35 -6 جدول 

 Ui  ینام یقیولتاژ عا کیترکلا يولتاژ آزمون د

DC AC AC  ای  DC 

V  1415 V  1000 Ui 60≤   V 
V  2120 V  1500 60V< Ui 300 ≤  V 
V  2670 V  1890 300V< Ui 690 ≤ V 
V  2830 V  2000 690V< Ui 800 ≤ V 
V  3110 V  2200 800V< Ui 1000 ≤ V 
V  3820 - 60V< Ui 1500 ≤ V 

                                                            
1  HI-Pot (High-Potential) 
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 ه انتخاب شودیثان 10تا  5ن یمعتبر و حدوداً ب ياه لد مطابق با دستورالعمیاهش ولتاژ دستگاه باکش و یب افزایم شیتنظ

 . تست به تابلو اعمال نشود ش از نصف ولتاژیب يه در لحظه شروع تست ولتاژک يبه نحو

 . ت وصل قرار داشته باشدید در وضعیبا ل قطع و وصلیو وسا دهایلکتمام 

 : ودش یر اجرا میز هادر مدارب در سه مرحله ین آزمون به ترتیا

 گر متصل شده و بدنه تابلویدکی ه بهکفاز  هر سه ياه يهادن یب •

 ه به بدنه تابلو متصل شده استکگر یفاز د و دو هر فاز يهادن یب •

  و بدنه تابلو یاصل يمدارها وود ش یمتصل نم یبه مدار اصل ه معموالک یکمک هامدار ياه يهاد  نیب •

ن آزمون مورد قبول واقع یفتد ایدر تابلو برق اتفاق ن یکیترکاله یا تخلی قوس گونه  هیچآزمون  يهنگام اجرا که  صورتی  در

 . ودش یم

 . د در گزارش تست ثبت شودیبا یان نشتیزان جریط اجرا و میشرا، ج تست شامل مشخصات تابلو برقینتا

 يصرفنظر و به اجران آزمون یا يوان از اجرات یآمپر نباشد م 630از  تر بزرگتابلو برق  يورود ید اصلیلک که  صورتی  در

 .ردکبسنده  یقیآزمون مقاومت عا

 .ن تست نداردیا ياز به اجراین، آمپر حفاظت شده است 16از  تر کوچکوز یا فید یلکه با ک یکمک ياه رمدا

 یقیآزمون مقاومت عا  - 3 - 4 - 14 - 6

ب در یم به ترتیولت مستق 500(مگا اهم متر) و با دامنه ولتاژ  یقیمقاومت عا يریگ هن آزمون با استفاده از دستگاه اندازیا

 . ودش یهمبند شده است اجرا م ینه حفاظتیه با بدنه تابلو و شکگر ید ين هر فاز و فازهایسه مرحله ب

قه در یدق 1ن تست حداقل یا يمدت زمان اجرا، ار زمان قطع نباشدکص خودیدستگاه تست مجهز به تشخ که  صورتی  در

 . ودش یمرحله در نظر گرفته م هر

 . استجه آزمون مورد قبول یباشد نت مگا اهم 1از  تر  بیششده  يریاندازه گ یقیمقدار مقاومت عا که  صورتی  در

 . د در گزارش تست ثبت شودیبا یقیط اجرا و مقدار مقاومت عایشرا، ج تست شامل مشخصات تابلو برقینتا

 يریو بارگ يبسته بند  - 15 - 6

ت ید با رعایتمام تابلوها با، و حمل و نقل يریدن تابلو برق هنگام بارگیاز صدمه د يریت و جلوگیفیکبه منظور حفظ 

 . شود يندب هو بست ين بخش آماده سازیشده در ا یالزامات معرف

 یلکاصول   - 1 - 15 - 6

انبارش و ، يریهنگام بارگ یجاد خوردگین ایو همچن یکیانکد تابلو برق را به نحو موثر در برابر صدمات میبا يندب هبست

 . ندکحمل و نقل حفاظت 
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 : ردید مد نظر قرار بگیر بایز ياه صشاخ يندب هن نوع بستییبه منظور تع

 حمل تابلو ییمقصد نها •

 )یکیانکصدمات م، اه هندیآال، گرد و غبار، رطوبت، و انبار تابلو (دما يمحل نگهدار یطیط محیشرا •

 قبل و بعد از حمل تابلو يمدت زمان انباردار •

 )کج، كفترایل، لی(جرثق يرینحوه بارگ •

 ما)یهواپ، یشتک، نریانتک، ونیامکر حمل تابلو (یله و مسیوس •

 وزن تابلو •

 )يرفلزیبدنه غ، يا هشی(در ش یت بدنه تابلو در مقابل صدمات خارجیزان حساسیم •

 فوالد ضد زنگ)، جنس و نوع پوشش تابلو (رنگ •

 ز ثقل تابلوکمر •

ح یصح يو اجرا  يندب  ن نوع بستهییارفرما نسبت به تعک ید با هماهنگیسازنده تابلو برق با، ت موارد فوقیبه منظور رعا

 . کندآن اقدام 

 . و تست تابلو اجرا شود یمسئول بازرس یتبکقبل از صدور مجوز  دینبا يندب هند بستیفرا -يادآوری

 و نظافت يسازکپا  - 2 - 15 - 6

ن منظور یا يبرا. نان حاصل شودیتابلو اطم یط داخل و بدنه خارجیز بودن محید از تمیبا، تابلو برق يقبل از بسته بند

داخل تابلو برق  يفضا، )... واشر و، چیپ، (ابزار یردن قطعات اضافکداخل تابلو برق و خارج  يفضا یچشم یعالوه بر بازرس

ن بخش یهمچن. ودش یم يسازکز پایا قطعات ری) از هرگونه گرد و غبار یله مناسب (مانند جاروبرقیبا استفاده از وس

از هرگونه گرد و  يز و عاریامالً تمکساند ر یب نمیه به رنگ تابلو آسک ییاه هنندک كتابلو برق با استفاده از پا یرونیب

 . ودش یم یا چربی كخا

 

 یداخل تابلو با استفاده از جاروبرق يفضا يسازکپا   - 70 -6 شکل
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، کوچکار باعث پخش شدن ذرات کن یرا ایپرفشار استفاده نمود ز يد از هوایداخل تابلو برق نبا يفضا يسازکپا يبرا

 . ودش یتابلو م دار برق ياه تا قسمیا ه تکنتاکو نفوذ آن به  یشک میمانده هنگام س یم باقیس ياه ها رشتیسه یپل

و اصالح  يریگ  هکد لیا باه شن بخیا، شده باشد کوچکب یا آسی یاز بدنه تابلو برق دچار زدگ ییاه شبخ که  صورتی  در

 . شود

ن است هنگام که ممکر قطعات قابل جدا شدن تابلو یصفحه گلند و سا، د از قرار گرفتن روبندهیقبل از بستن در تابلو با

 . نان حاصل شودیخود اطم يو آزمون باز شده باشد در جا یبازرس

 تابلوها يبسته بند  - 3 - 15 - 6

لون یلن (نایات یپل ياه شواند با استفاده از پوشت ین بخش میر شده در اکط ذیتابلو برق با در نظر گرفتن شرا يبسته بند

 . اجرا شود یچوب ياه ها انواع جعبیحبابدار) 

نصب شده و مجهز به قالب  یپالت چوب يد بر روین تابلوها بایا، ستادهیا يه تابلوهایو تخل يریبه منظور سهولت در بارگ

 . ل باشدیردن توسط جرثقکبلند  يمناسب برا

در برابر صدمات  یاضاف ياه ظواند با استفاده از محافت ین مییو باال و پا ينارک ياه تتابلو برق در قسم ياه هگوش

 . من شودیا یکیانکم

 یدات اضافید با در نظر گرفتن تمهیه است باتابلو برق نصب شد یرونیدر ب يه بر روک يریگ هو انداز يزات اپراتوریتجه

 . محافظت شود ی(نصب پالستوفوم با ضخامت مناسب) در برابر صدمات احتمال

 . درج شود يبند  هبست يه به نحو مناسب بر رویابعاد و آدرس محل تخل، وزن، مشخصات تابلو شامل نام تابلو برق

الزم مطابق با  ينصب شده و هشدارها يبند  هبست ينحو مناسب بر رود به یه تابلو بایحمل و تخل، يریدستورالعمل بارگ

  . اعالم شود) 36-6( م درج شده در جدولیعال
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  اه ناربرد آکتابلو برق و  يبسته بند يم قابل نصب بر رویعال  -  36 -6 جدول 

 اربردک فیتوص عالمت

 

 یستنکش
است و  یستنکحساس و ش يندب هبست يمحتوا

 اط حمل شودیبا احت باید

 
 استفاده از قالب ممنوع

د از ینبا يندب هبست ییردن و جابجاکبلند  يبرا
 قالب استفاده شود

 
 است يندب هبست يهنده سمت باالد ننشا باال

 
 ریمحل زنج

 يد برایرها بایه زنجکاست  یهنده محلد ننشا
 ردیقرار بگ يندب هردن بستکبلند 

 
 شود ينگهدار کدر محل خش باید يندب هبست حفاظت در برابر رطوبت

 
 ز ثقلکمر

آن  يو محتوا يندب هز ثقل بستکهنده مرد ننشا
 است

 
 ممنوع كفترایل

 ییردن و جابجاکبلند  يبرا كفترایاستفاده از ل
 ستیمجاز ن يندب هبست

 

 تابلوها ییحمل و جابجا  - 4 - 15 - 6

ه شده توسط سازنده تابلو یارا ییو دستورالعمل حمل و جابجا یمنیامل مالحظات اکت یتابلوها با رعا ییحمل و جابجا

 . ودش یبرق اجرا م

انتخاب  يد به نحویر مورد استفاده بایا زنجیطول تسمه ، ودش یتابلو استفاده م ییجابجا يل برایاز جرثق که  صورتی  در

 . باشد کوچکان که راس آن متناسب با وزن تابلو تا حد امیشود تا زاو
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 تابلو برق متناسب با وزن آن ردنکح بلند یصحروش    - 71 -6 شکل

از  يریام و جلوگکدات الزم به منظور استحید تمهیبا، دن به بدنه تابلوها هنگام حمل و نقلیاز صدمه رس يریجلوگ يبرا 

ن یبفاصله ، گر قرار گرفته استیدکینار کن تابلو در یچند که  صورتی  ا در نظر گرفته شود و دره وت ناخواسته تابلکحر

 . ) پر شودپالستوفوم /تیونولیرن (یستاا یا پلیتابلوها با قطعات محافظ از جنس چوب 

 

 

 گر هنگام حمل و نقلیدکینار کن تابلو در یح قرار دادن چندیروش صح   - 72 -6 شکل

 



 



 

 

 

 
 
  

 

 7فصل 
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 دامنه پوشش  - 1 - 7

کیلوولت  33تا  1هاي اجرایی نصب تابلوهاي فشار متوسط با ولتاژ  در این بخش مشخصات فنی عمومی و دستورالعمل

 ارایه شده است. پوشش فلزي باتابلوهاي ها شامل  مورد استفاده در تاسیسات برق ساختمان

و گازي)،  دهاي قدرت (خالچنین لوازم، وسایل و تجهیزات داخل تابلو از قبیل انواع کلی این مشخصات فنی هم

 گیرد. می و مانند آن را در بر ده و زمینگیري جریان و ولتاژ، کلیدهاي جداکنن ترانسفورماتورهاي اندازه

 تعاریف و اصطالحات   - 2 - 7

 تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط   - 1 - 2 - 7

medium voltage switchgear and controlgear  
گیري، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل  ترکیبی از وسایل کلیدزنی فشار متوسط همراه با تجهیزات کنترل، اندازه

ن فصل جهت اختصار، از عنوان تابلو فشار متوسط یدر ا .استدارنده آن  هاي نگه ها و سازه جانبی، اتصاالت مربوط، محفظه

 شود. یده متابلو قدرت و فرمان فشار متوسط استفا يبه جا

  يتابلو قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلز  - 2 - 2 - 7

metal-enclosed switchgear and controlgear 
اتصاالت  يبوده و به استثنا نیبا اتصال زم يفلز یپوشش خارج يه داراکقدرت و فرمان فشار متوسط  يتابلوها مجموعه

 امل مونتاژ شده باشد.کبه طور  یخارج

 لدک متالتابلو قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزي   - 3 - 2 - 7

medium voltage metal – clad switchgear and controlgear 
 شود: یمشخص م ریالزم ز يها یژگیبا وه ک يفشار متوسط با پوشش فلزتابلو 

از  یکیزیر حالت فییتغ يبرادر آن  یزمیانکه مک يا گونه صورت جداشونده است به هقطع و وصل ب ید اصلیلک الف)

و  1تراز خوده یننده اولکل جدایبه وسا ید اصلیلکن یه شده است. همچنیتعبت جداشده یت اتصال به وضعیوضع

 دارد. یاتصاالت جداشدن ینترلک يمدارهاو مجهز است  2شونده وپلک خود

 يریگ ترانسفورماتور اندازه، باسبارها، یدزنیلکزات یا تجهی ید اصلیلکه، شامل یمدار اول یاصل يها قسمت ب)

عبور  يه براک کیوچک يبازشوهاجز ه به ک يا به گونه است  شده محصور شده نیزم يفلز يها با محفظه و ...ولتاژ 

  بسته شده باشد.اند،  ه شدهیا موارد مشابه تعبی یکیانکها، ارتباطات م میاز س يا ا دستهیم، یس

                                                            
1 Self-Aligning 
2 Self-Coupling 
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 .اند شده محصور شده نیزم يفلز يها با خانه دار برق يها تمام قسمت پ)

ا خارج از تابلو یس، تست یمختلف خارج از سرو يها ه را در حالتیاجزا مدار اول یکاتومات یحفاظت يها چهیدر ت)

 پوشاند. یم

 پوشانده شده است. یقیبا مواد عا هیو اتصاالت اولباسبارها  سراسرث) 

 فراهم شده است. يار عادک طیشرارد مناسب در کعمل یتوال يبرا یکیانکم كنترالیج) ا

عناصر مدار  تماماز  ینیزم يتوسط موانع فلز ها  آن یشک میو س هیثانو ینترلک لیوساها،  نتورها، رلهکابزارها، چ) 

  .يریگ اندازه يهاترانسفورماتور يها نالیترموتاه مانند کطول با  يها میس يشود، به استثنا یجدا م هیاول

به  یدر دسترسعنوان  ن است بهکشود مم یننده مدار به داخل محفظه وارد مکآن قطع  قیه از طرک يدرح) 

 .ندکعمل ز یها ن رلهو  يریگ اندازه يابزارها، ینترلکبخش 

 يتوان تابلو یرا نم يبا پوشش فلز يهمه تابلوهاهستند، اما  يلد، تابلو با پوشش فلزک متال يتمام تابلوها -يادآوری

 نمود.لد عنوان ک متال

 اجزا تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط  - 4 - 2 - 7

  محفظه  - 1 - 4 - 2 - 7

enclosure 
 ند.ک یم تأمینمورد نظر،  ياربردهاک يرا براحفاظت از  ینوع و درجه مناسباست که  زاتیآن قسمت از تجه

 یچه حفاظتیدر  - 2 - 4 - 2 - 7

shutter 
 باشد:  ریز تیاز دو وضع یکیبوده و در  كتواند متحر یه مک ياز تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلز ییجز

 .شود ریثابت درگ يها تکنتاکبا  كمتحر يها تکنتاکدهد  یه اجازه مک یتیوضع •

 پوشاند. هاي ثابت را می صورت قسمتی از پوشش یا جداره درآمده و کنتاکت که به وضعیتی •

  بوشینگ  - 3 - 4 - 2 - 7

bushing 
کند و شامل متعلقات  عایق می ها  آنکه یک هادي را از میان یک پوشش یا جداره عبور داده و آن را نسبت به  ساختاري

 شود. اتصاالت به جداره و پوشش نیز می
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 لد ک متالمتوسط   تابلو فشارنمونه  یک   - 1 -7 شکل

  )یکیانکم یدزنیلک زاتی(تجه تکنتاک  - 4 - 4 - 2 - 7

contact (of a mechanical switching device) 
مختلف  يها خودشان و در حالت یت نسبکه در حرک ییاند. اجزا شده یمدار طراح یوستگیپ نیتام يه براک ییرسانا اجزا

 . ندیمدار را حفظ نما یوستگیتوانند پ یم ییو لوال ییشوک يها تکنتاکوصل مدار و در انواع  ایقطع 

  مداراصلی  - 5 - 4 - 2 - 7

main circuit 
 يعاد انیجر عبور يبرا و مدار وجود دارد کیه در ک يفشار متوسط با پوشش فلز ولتاژ باال تابلو يرسانا يها تمام قسمت

 .نظر گرفته شده است در ینام

 

  )یدزنیلکز یتجه(در یک  مدارکمکی  - 6 - 4 - 2 - 7

auxiliary circuit (of a switching device) 
فرمان  ين و مدارهایزم اتصالر از مدار اصلی، مدار یغ ه در مداري بهک یدزنیلکز یتجه یکهاي رساناي  تمام قسمت

 قرار دارند.  زات،یتجه
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 ) یدزنیلکز یتجهمدار فرمان (در یک   - 7 - 4 - 2 - 7

control circuit (of a switching device) 
ا وصل، یا هر یرد قطع کر مدار اصلی) است که براي عملیغ در یک مدار (به یدزنیلکز یتجه یکهاي رساناي  تمام قسمت

 شود. دو استفاده می

 کیمکت کنتاک  - 8 - 4 - 2 - 7

auxiliary contact 
 کند. عمل می یدزنیلکز یکنتاکتی که در مدار کمکی قرار دارد و توسط تجه

  نیاتصال زم مدار  - 9 - 4 - 2 - 7

earthing circuit 
 نیزم ستمیبا ولتاژ باال به س يرسانا يها اتصال بخش يه براک نیاتصال زم لیوسا يرسانا ياتصاالت و اجزا ها، يهاد

 رود. یار مک هب ساتیتاس

 تیدهنده وضع نشان لهیوس  - 10 - 4 - 2 - 7

position indication device 
 نیزم تیوضع ، در صورت لزوم ایقطع، وصل  تیمانند وضع. ندک یرا مشخص م دیلک تیه وضعک یکیانکم دیلکاز  یبخش

 .شده

 كنترالیله ایوس  - 11 - 4 - 2 - 7

interlocking device  
 کند. زات وابسته مییچند قطعه دیگر از تجهرد یک یا کرا به وضعیت یا عمل  رد یک وسیله قطع و وصلکاي که عمل  وسیله

 ولتاژ باال خانه  - 12 - 4 - 2 - 7

high voltage compartment 
یا  هایی که براي اتصاالت، کنترل حلکه به جز م ولتاژ باال رسانااجزا شامل از تابلو قدرت و فرمان با پوشش فلزي  بخشی

 ها  خانه نیدر سه مدل، ا. شده است یمعرف ولتاژ باال يها خانه نیبسته شده باشد. چهار مدل از ا ،تهویه باید باز بماند

قابل دسترس  ریه به آن غکباز باشد  تواند  یمورد نم کیو در  ندیگو  یقابل دسترس م ها  آنه به کباز باشند  توانند  یم

 هستند. ریو به شرح ز ندیگو  یم

  كنترالیشده با ا نترلک ریپذ  خانه دسترس )الف
interlock-controlled accessible compartment 
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شود باز تواند  یم) توسط سازنده وزیف ضیعنوان مثال تعو تابلو (به يعاد ينگهدار ایرد که به منظور عملکولتاژ باال  خانه

 ءو ... جز ریشده است. نصب، توسعه، تعم نیینترل و تعکبه تابلو توسط طراح تابلو  یو نحوه دسترس(قابل باز شدن است) 

 .شود ینم محسوب تابلو يعاد ينگهدار

 هیبر رو یمبتن ریپذ  خانه دسترس )ب
procedure-based accessible compartment

و نحوه  شود (قابل باز شدن است)باز تواند  یمتوسط سازنده  يعاد ينگهدار ایرد که به منظور عملکولتاژ باال  خانه

و ....  زاتیتجه راتینصب، توسعه، تعم شود. یم نترلک قفل با همراه مناسب روش یک توسطبه داخل محفظه  یدسترس

 .شود ینم محسوب يعاد ينگهدار ءجز

بر ابزار  یمبتن ریپذ  خانه دسترس )پ
tool-based accessible compartment

ابل) ک(مثال تست  یخاص لیه به دالکبل ،يعاد ينگهدار ایرد کعمل ياما نه برا شودن است باز که ممکولتاژ باال  خانه

 ایردن محفظه کباز  يبرا یخاص يها  به خانه به ابزارها و روش یدسترس يحالت برا نیدر ا شود.ن است باز کمم

 است.  ازیتابلو ن يها  خانه

  ریخانه دسترس ناپذ )ت
none-accessible compartment 

به  دنیرس بیآس ایرد کن است سبب اختالل در عملکممه کچرا  شود باز دینبا یطیشرا چیه تحت هکولتاژ باال  خانه

 ییآب و هوا طینداشته و مستقل از شرا يو نگهدار ریبه تعم ازیه نکپرشده از گاز  يها عنوان مثال خانه . بهشود زاتیتجه

 رد مطلوب دارند.کعمل

  )ونریسکس( جداساز  - 13 - 4 - 2 - 7

disconnector
به وجود  نیها را مطابق الزامات مع مکانیکی قطع و وصل است که در حالت قطع، فاصله جدایی الزم بین کنتاکت وسیله

 آورد. می

اغماض برقرار شده یا قطع  هاي قابل جداکننده قادر است فقط هنگامی یک مدار را قطع یا وصل کند که جریان -يیادآور

 هاي کلید جداکننده ایجاد نشود. سر هر یک از قطب اي بین ولتاژ دو یا تغییر قابل مالحظهشوند 

هایی را در  بور دهد و براي زمانی مشخص جریانهایی را در شرایط عادي از مدار ع تواند جریان جداکننده می همچنین

 عادي مانند اتصال کوتاه تحمل کند. شرایط غیر
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 یکیانکتور مکنتاک  - 14 - 4 - 2 - 7

mechanical contactor
 به، قادر شود یار انداخته مک بهکه فقط داراي یک وضعیت سکون است و به روشی غیردستی  مکانیکی یدزنیلکز یتجه

ها در شرایــط عادي مدار  ها در شرایط عادي مدار است، همچنین قادر به وصل و عبور جریان وصل، عبور و قطع جریان

 .استبرداري  بار بهره از جمله شرایط اضافه

 باسبار ای نهیش  - 15 - 4 - 2 - 7

busbar
 .شوددر نقاط مختلف به آن متصل  توانند  یم یکیترکمدار ال نیه چندکم کبا امپدانس  رسانا

 قابل جداشدنبخش   - 16 - 4 - 2 - 7

removable part
 رونیب يبا پوشش فلز ياز تابلو امالًک است نکممه ک یمتصل به مدار اصل يبا پوشش فلز فشار متوسطاز تابلو  یبخش

 باشد. دار برق گرواحد عمل یه مدار اصلک یطیدر شرا یحت ردیآمده و مجدد در تابلو قرار گ

 ییشوکبخش    - 17 - 4 - 2 - 7

withdrawable part
و  ییه فاصله جداک ردیقرار بگ ییها تیت نموده و در وضعکتواند حر یه مک ياز تابلو با پوشش فلز قابل جداشدن بخش

 .  ستاز تابلو جدا نشده ا یکیانکصورت م هه هنوز بک ینموده در حال نیالزم را در حالت قطع تأم کیکتف

در خانه مربوط قرار گرفته است  ییشوکصورت  هه بک يدیلکمتوسط با   نمونه تابلو برق فشار   - 2 -7 شکل
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  سیسرو تیوضع  - 18 - 4 - 2 - 7

service position (connected position) 
 شده متصل شده است.  ینیب شیرد پکارک يامل براکصورت  هب قابل جداشدنه بخش ک یتیوضع

  نیمتصل به زم تیوضع  - 19 - 4 - 2 - 7

earthing position 
 یمدار اصل نیو اتصال به زم وتاهک اتصالباعث  دیلک یکیانکه با وصل مک یدر حالت ونریسکس ای كبخش متحر تیوضع

 شود. یم

  )ییشوکبخش  ( تست تیوضع  - 20 - 4 - 2 - 7

test position (of a withdrawable part) 
 یکمک يشده اما اتصال مدارها جادیا یالزم در مدار اصل کیکو تف ییه فاصله جداک یصورت هب ییشوکبخش  تیوضع

 برقرار است.

  )ییشوکبخش  ي(برا سیخارج از سروا یجدا شده  تیوضع  - 21 - 4 - 2 - 7

disconnected position (of a withdrawable part) 
شده است اما همچنان از نظر  جادیا ییشوکمدار بخش  يالزم برا ییه فاصله جداک یدر حالت ییشوکبخش  تیوضع

 به محفظه تابلو متصل است. یکیانکم

  )قابل جداشدنبخش  يخارج از تابلو (برا تیوضع  - 22 - 4 - 2 - 7

removed position (of a removable part) 
 با محفظه تابلو وجود ندارد. یکیانکم ای یکیترکارتباط ال چیاز تابلو خارج است و ه که  زمانی قابل جداشدنبخش  تیوضع

 LSC یده سیمفهوم از دست رفتن تداوم سرو  - 5 - 2 - 7

loss of service continuity category 
 ریاز سا کی دامکدسترس در تابلو  خانه ولتاژ باال قابل کیردن ک ه در زمان بازکفهوم بدان معناست م نیا يبند طبقه

عدم تداوم  يبند اساس چهار دسته نیبر ا. بمانند یدار باق توانند برق یم عملگر يواحدها ایولتاژ باال  يها خانه

  : شده است فیتعر ریصورت ز به یده سیسرو
LSC1-LSC2-LSC2A-LSC2B 
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 LSC2دسته   - 1 - 5 - 2 - 7

 يبه طور ،است) شود یم دهیه خانه اتصاالت نامکاتصال ولتاژ باال ( يخانه قابل دسترس برا کیحداقل  يدارا گرعمل واحد

 يواحدها ریسا يعاد يبردار دار بماند و بهره همچنان برق تواند یباسبار م کیخانه، حداقل  نیه در صورت باز بودن اک

 .دادادامه  توان یرا م عملگر

و  LSC2A یاضاف يبند میاز خانه اتصاالت باشند تقس ریقابل دسترس غ يها بخش يدارا LSC2 گرعمل يواحدها اگر

LSC2B شوند یم فیتعر. 

 
 LSC1 , LSC2 –متوسط   ولتاژ باال تابلو فشار يها به خانه یدسترس يطبقه بند شینما   - 3 -7 شکل

 :LSC2A دسته  - 2 - 5 - 2 - 7

باسبار) باز  کقدرت و فرمان ت يخانه دردسترس (به جز خانه باسبار تابلوها کی که  زمانی LSC2دسته  گرواحد عمل 

 نمود. يبردار بهره يبه طور عاد توان یتابلو را م گرعمل يواحدها ریدار بماند و سا باسبار بتواند برق کیباشد، حداقل 

 : LSC2Bدسته    - 3 - 5 - 2 - 7

دار  تواند برق یم گرعمل يها به واحدها ابلکه اتصاالت ولتاژ باال مانند اتصاالت ک ییدر جا LSC2Aدسته  گرعمل واحد

 ولتاژ باال قابل دسترس باز باشد. يها بخش ریاز سا کیهر  که  صورتیبماند در  یباق

 
 LSC2A , LSC2B –متوسط   ولتاژ باال تابلو فشار يها به خانه یدسترس يبند طبقه شینما   - 4 -7 شکل
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  :LSC1دسته   - 4 - 5 - 2 - 7

 نیاز ا کیه در صورت باز بودن هر ک يبه طور استقابل دسترس  يچند بخش ولتاژ باال ای کی يدارا گرعمل واحد

 شود. برق یب دیتابلو با گرید گرعمل ياز واحدها یکیها، حداقل  بخش

 یاستقامت در برابر قوس داخل يطبقه بند  - 6 - 2 - 7

internal arc classification (IAC) 
 یه قوس داخلک یحفاظت اشخاص در مجاورت تابلو در حوادث خصوصدر  يفشار متوسط با پوشش فلز يتابلوها ردکعمل

قابل استحصال است. جهت  یآزمون نوع کیانجام  قیمشخصه از طر نی. اشودمشخص  دیافتد با یدر تابلو اتفاق م

  : شود یم استفاده ریز يمختلف از حروف اختصار يتابلوها IAC یمعرف

 :يریپذ دسترس •

A: ارآزموده وجود دارد.کافراد  يفقط برا یان دسترسکام 

B: تر باشد) رانهیگ سخت دیتست تابلو با طیشرا یعنیوجود دارد. ( یعموم یان دسترسکام 

 : شده تابلو فیبه جوانب تعر یدسترس نحوه •

F: از جلو یدسترس 

Lنارکاز  ی: دسترس 

Rاز پشت ی: دسترس 

 )هیو ثان لوآمپریک(برحسب  یقوس داخل انیجر يو مدت زمان برقرار مقدار •

ها قابل  نارهکموم بوده و از جلو و پشت و ه تابلو در دسترس عکست ا معنا نیبد IAC B FLR 21 kA, 1 sعبارت  : مثال

 است. هیثان کیثر کآن حدا يو مدت زمان برقرار لوآمپریک 21 یقوس داخل انیدسترس است. مقدار جر

  
IAC: A-FL 

 به سه طرف تابلو ارآزمودهکافراد  یدسترس
IAC: B-FLR 

 عموم به چهار طرف تابلو یدسترس

 متوسط   فشار يبه تابلوها یدو نمونه دسترس شینما   - 5 -7 شکل
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  زاتیتجه يبراولتاژ ن یباالتر  - 7 - 2 - 7

highest voltage for equipment 
ر ین سایهمچن اند شده یآن طراح يبرا يبند قیزات از لحاظ عایه تجهک RMS)فاز به فاز (مقدار ولتاژ  نتری  بیش

 ن ولتاژ مرتبط است.یزات، به ایمربوط به تجه يه در استانداردهاک یمشخصات

  يعاد یاسم جریان  - 8 - 2 - 7

rated normal current (Ir) 
تابلوي قدرت و فرمان، مقدار موثر جریانی است که تابلوي قدرت و فرمان قادر است تحت شرایط مشخص  یاسم جریان

 برداري به طور دایم از خود عبور دهد. بهره

 nبه توان  10ه در کشود  یم لیکتش ریز هیاز اعداد پا R10 ي. سرشود   یمانتخاب  R10 ياز سر یاسم انیجر ریمقاد

 شوند:  یضرب م

8 – 3/6 – 5 – 4 – 15/3 – 5/2 – 2 – 6/1 – 25/1 – 1 

  مدت ایستادگی کوتاه جریان  - 9 - 2 - 7

rated short-time withstand current (Ik) 

شده بتواند از   موثر جریانی است که مدار تابلوي قدرت و فرمان در حالت وصل در زمان مشخص و شرایط تعیین مقدار

 ای تر  کم يگریزمان د ریاست. مقاد هیثان 1 وتاهک اتصال انیعبور جر يشده برا نییتع یحیخود عبور دهد. زمان ترج

 .  هیثان 3و  2و  5/0 : تواند باشد مانند یم هیثان 1از  تر  بیش

 شود.  یانتخاب م R 10 ياز سر انیجر نیا مقدار

  ایستادگی پیک جریان  - 10 - 2 - 7

rated peak withstand current (Ip) 

شده  مقدار جریانی است که مدار تابلوي قدرت و فرمان یا اجزاي کلیدزنی در حالت وصل، تحت شرایط مشخص حداکثر

 دهی بتواند تحمل کند. جهت سرویس

 ها اینترالك  - 11 - 2 - 7

شده اند. وجود این سیستم باعث  هیآسان تعب يبردار بهرهتابلو به جهت حفاظت و  زاتیاجزا مختلف تجه نیب كنترالیا

بردار نتواند حالتی را به وجود آورد که دستگاه براي آن طراحی نشده است یا دستگاه در حالتی قرار گیرد  تا بهره شود   می

 : است یالزام یاصل يمدارها يبرا ریز مواردبردار خطر به بار آورد.  که براي بهره

 یو اجزا جداشدن يقدرت و فرمان با پوشش فلز يتابلوها •
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 تیدر وضع هکنیشود مگر ا يریجلوگ دیتور به تابلو باکنتاک ای ونریسکس د،یلکردن کوارد  ایردن کخارج  از -

 قطع باشند. 

 س،یخارج از سرو س،یسرو يها تیتور را در وضعکنتاک ای ونریسکس د،یلکرد کاجازه عمل كنترالیا نیهمچن -

 دهد. یتست را م تیاز سلول خارج شده، وضع

قطع  یکمکه مدار کدهد  یم سیسرو تیتور را در وضعکنتاکو  ونریسکس د،یلکاجازه وصل  یزمان كنترالیا -

مدار  يمانع جداساز دیلکو وصل  سیحالت سرو در دیبا كنترالیوصل باشد. متقابال، ا زاتیتجه نیار اکخود

   .شود یکمک

 ننده)کساده (جدا ونریسکمجهز به س يقدرت و فرمان با پوشش فلز يتابلوها •

 اند.  شده هیاند تعب آن ساخته نشده يه براک یطیها در شرا نندهک رد جداکممانعت از عمل يبرا ها كنترالیا •

 تور در حالت قطع باشند. کنتاک ای ونریسکس د،یلکه کمقدور است  یننده زمانکجدا یدزنیلک •

شده (در  نیزم ایوصل، قطع  تیننده در وضعکه جداکمقدور است  یتور زمانکنتاک ای ونریسکس د،یلک ردکعمل •

 صورت وجود) باشد. 

تمام اطالعات  دیبردار باشد. سازنده با با توافق سازنده و بهره دیبا نیگزیجا ای یاضاف يها كنترالینمودن ا لحاظ •

 بردار بدهد.  را به بهره ها كنترالیرد اکو عمل تیاز خاص يضرور

با  دیبا یمدار اصل کیپ وتاهک اتصال انیاز جر تر  کم وتاهک اتصالوصل  تیبا ظرف نیاتصال زم يونرهایسکس •

 شوند.  كنترالیا یننده مدار اصلکجدا

ان از کام ایخسارت  جادیو ا اتیان اشتباه در عملکشوند اگر ام ینصب م یه در مدار اصلک یزاتیتجه يبرا •

 ياز ابزارها زاتیتجه نیا يبرا دیوجود داشته باشد با يو نگهدار راتیتعم نیح ونیزوالسیرفتن فاصله ا دست

 قفل) هیننده استفاده شود (مانند تعبکقفل 

 
 متوسط   در تابلو فشار كنترالیا يساز ادهیننده جهت پکقفل  يابزارها يریارگکاز به  يا نمونه   - 6 -7 شکل

 دیلکبا  يصورت سر ه بهکتور) کنتاک ای ونریسکس د،یلک(مانند  یاصل یدزنیلک زاتیمدار توسط تجه نیاتصال به زم اگر

در  دیلکه ک يا به گونه، شود كنترالیمدار ا یاصل دیلکبا  دیبا نیاتصال زم دیلکاند انجام شود،  قرار گرفته نیاتصال زم

   .یکیانکم پیه نمودن ترکو بلو پیمثال با قطع مدار تر انعنو . بهشودبرابر قطع ناخواسته حفاظت 
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 هیدر نبود تغذ یینابجا طیشرا چیه هکباشد  يا گونهبه  دیبا یدرنظر گرفته شده باشد طراح یکیانکرمیغ كنترالیا اگر

رد کعمل يبرا كنترالیرا عالوه بر ا يا افهاض زاتیتجه دیسازنده با ،ينترل اضطرارک يحال برا نی. با ادیایبوجود ن یکمک

رد را به کارکو روش  یمعرف يانات را به مشترکام نیبه وضوح ا دیبا هسازند یطیشرا نی. در چنردینظر بگ در یدست

 بردار آموزش دهد. بهره

 
 متوسط   در تابلو فشار كنترالیا يساز ادهی) جهت پ1دیلکننده (ک قفل يابزارها يریارگک از به ينمونه ا   - 7 -7 شکل

 گرعمل واحد  - 12 - 2 - 7

functional unit 
به منظور  یکمک يو مدارها یاصل يمدارها يه شامل همه اجزاک شود  ینترل اطالق مکاز تابلو برق و تابلو  یقسمت به

 .استرد کعمل کیتحقق 

 قدرت  دیلک يطبقه بند  - 13 - 2 - 7

 يبند دسته ریصورت ز گذرا به یابیو احتمال بروز ولتاژ باز يو نگهدار ریبه تعم ازین ،یکیانکرد مکتعداد عمل براساس

 : شود  یم

 یکیانکرد مکقدرت براساس تعداد عمل يدهایلک يبند میتقس  -  1 -7 جدول 

 دیلکرد کتعداد عمل السک
1M 2000 ردکعمل یمرتبه توال 
2M 10000 ردکعمل یمرتبه توال 

 

 يو نگهدار ریبه تعم ازیقدرت براساس ن يدهایلک يبند میتقس  -  2 -7 جدول 

 ير و نگهداریاز به تعمین السک
1E 2الس که شامل ک يدیلکE .نباشد 
2E ر اجزایسا يبه نگهدار كاز اندید و نید در دوره عمر مفیلکننده قوس کقطع  ير و نگهداریاز به تعمیعدم ن 

 
                                                            
1 Key 
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 گذرا یابیقدرت براساس احتمال بروز ولتاژ باز يدهایلک يبند میتقس  -  3 -7 جدول 

 1گذرا یابیاحتمال بروز ولتاژ باز السک
1C شود. ین مییژه تعیو يها ه توسط تستک یخازن يها انین قطع جریبروز برگشت ولتاژ گذرا ح كد با احتمال اندیلک 
2C شود. ین مییژه تعیو يها ه توسط تستک ینخاز يها انین قطع جریبروز برگشت ولتاژ گذرا ح كار اندید با احتمال بسیلک 

 انس قدرت کولتاژ مقاوم در فر  - 14 - 2 - 7

تحمل  نیخاص و به مدت زمان مع طیتحت تست، در شرا تواند یم دیلکه کانس قدرت کدر فر ینوسیموثر ولتاژ س مقدار

 .ندک

 ولتاژ مقاوم ضربه   - 15 - 2 - 7

ل ک. بسته به شندکخاص تست تحمل  طیتحت شرا دیبا دیلک قیه عاکل موج ولتاژ ضربه استاندارد کمقدار ش ثرکحدا

 .ابدی رییتغ یدزنیلکولتاژ مقاوم در برابر  ایتواند به ولتاژ مقاوم در برابر صاعقه  یم فیتعر نیا ،موج ولتاژ ضربه

  متوسط  فشار ینام يولتاژها يبرا یقیسطوح عا  -  4 -7 جدول 

 )kV( یولتاژ نام
 )kVولتاژ مقاوم ضربه ( )kVانس قدرت (کولتاژ مقاوم در فر

 ونیزوالسیفواصل ا نیب مقدار متداول ونیزوالسیفواصل ا نیب مقدار متداول

6/3 10 12 
20 23 
40 46 

2/7 20 23 
40 46 
60 70 

12 28 32 
60 70 
75 85 

24 50 60 
95 110 
125 145 

36 70 80 
145 165 
170 195 

 
ت کنتاکدو طرف  نیفازها و ب نیو ب نیفاز و زم نیه بکاست  يمقدار ولتاژ )4-7( در جدول "مقدار متداول"از  منظور

 آن وضع شده باشد.  يدر استاندارد برا يگریمقدار د هکنیمگر ا شود  یت باز باشد اعمال مکنتاکه ک یدر حالت چییسو

در  یدزنیلک زاتیت تجهکنتاکدو طرف  نیه بکاست  يمقدار ولتاژ) 4-7(در جدول  "ونیزوالسیفواصل ا نیب"از  منظور

 ي، مخصوصا براشود  یشده است اعمال م یطراح یقیالزامات عا نیمات يباز برا يها تکنتاک نیب 2ییه فاصله هواک یحالت

  .ونرهایسکس

                                                            
1 TRV: Transient Recovery Voltage 
2 Clearance Distance 
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   چییسو  - 16 - 2 - 7

 switch 
ن است که ممکعبور دهد  ایهایی را در شرایط عادي وصل، قطع  تواند جریان یمکانیکی قطع و وصل است که م وسیله

عادي  هایی را در شرایط غیر و براي زمانی مشخص جریان یطین است در شراکمم زاتیتجه نیا باشد. زیشامل اضافه بار ن

 کوتاه تحمل کند. مانند اتصال

 .یستوتاه نک اتصال انیند اما الزاما قادر به قطع جرکرا تحمل  وتاهک اتصالوصل  انیتواند جر یم چییسو کی :تبصره

  يریگ ترانسفورماتور اندازه  - 17 - 2 - 7

instrument transformer 
 يها دستگاه رینترل و ساکحفاظت،  ،يریگ اندازه يها اطالعات به دستگاه يحاو گنالیانتقال س يه براک يترانسفورماتور

 رود. یار مکمشابه به 

 
 انفجار چهین/درکشت فشارکدا )1

 ریتابلوها و تابلو با سا نی(ب یکمک يمدارها عبور يمجرا )2

  )ها ستمیس

   فیخانه فشار ضع )3

 خانه باسبار )4

 دیلکخانه  )5

 یحفاظت چهیدر )6

 نیزم دیلک )7

 انیترانسفورماتور جر )8

 ترانسفورماتور ولتاژ )9

 خانه اتصاالت  )10

  نیزم نهیش )11

 

 

 

 

 

 

 
 متوسط  نوع تابلو فشار کیبا اجزا مختلف  ییآشنا   - 8 -7 شکل
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  استانداردها  - 3 - 7

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آن

ها و  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه  شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می

ها ارجاع داده شده  ین فصل نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنتجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر ا

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 يها یژگیو :1 قسمت - يقو  نترل فشارکو  یزن دیلکز کمر، INSO-IEC 62271-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

  .یعموم

 :100قسمت  - يقو  وصل و فرمان فشار  ل قطع ویوسا، INSO-IEC 62271-100ران به شماره یا یاستاندارد مل  •

  ان متناوب.یمدار جر يها نندهک قطع

 :103 قسمت -وصل و فرمان ولتاژ باال  ل قطع ویوسا، INS0-IEC 62271-103ران به شماره یا یاستاندارد مل •

  .KV52خود تا و  KV1باالتر از  یماس يولتاژها يدها برایلک

 :200قسمت  -وصل و فرمان ولتاژ باال  ل قطع ویوسا، INSO-IEC 62271-200ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .KV52خود تا و  KV1از باالتر  یماس يولتاژها يبرا يبا محفظه فلز  (.a.c)فرمانل قطع و وصل و یوسا

  .یعموم الزامات :1 قسمت - يریگ  اندازه يترانسفورماتورها، INSO-IEC 61869-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •
• IEC 61936-1Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules. 
• IEEE Std C37.20.2:2015, IEEE Standard for Metal-Clad Switchgear. 

 استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 7

 نیدر ا ن شدهایبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان فشار متوسط يتابلوهامورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

(در صورت  يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر

مرجع  يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساخته وجود)

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمورد تا
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 دهنده تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط لیکتش اجزا  - 4 - 7

 يبند مین است به چند خانه تقسکمم رندیگ یها قرار م ه در آنک یزاتیقدرت و فرمان فشار متوسط براساس تجه يتابلوها

  :شوند

  1یاصل یدزنیلک زیتجه ای دیلک خانه •

  2باسبار خانه •

  3اتصاالت خانه •

  4فیفشار ضع خانه •

  5ترانسفورماتور ولتاژ خانه •

  6انیترانسفورماتور جر خانه •

خانه  ای دیلکمجتمع شده باشد (مانند خانه  زاتیتجه گرینداشته و در خانه د یابل خانه مستقلکه اتصاالت سرک ییجا در

 خواهد بود.  زاتیتجه گریآن خانه با د يگذار نام تیباسبار و ...) اولو

خانه  :داشته باشند مانند زین يگرید يها يگذار نام ردیگ یقرار م ها  آنه داخل ک یزاتین است بر اساس تجهکها مم خانه

  انیاتصاالت/ترانسفورماتور جر

 : داشته باشند مانند یتوانند انواع مختلف یها م خانه

 هوا  قیبا عا خانه •

 پرشده از روغن خانه •

 پرشده از گاز خانه •

. اما در ندکمشابه آن عبور  زاتیتجه ای نگیبه بوش ازیبدون ن عملگرچند واحد  انین است از مکباسبار مم يها خانه

 يعنوان مثال برا مجزا درنظر گرفته شود، به يها خانه دیباسبار با يهر سر يبرا LSC2 لگرعم يبا واحدها يتابلوها

محفظه جداگانه  کیدام کدارند هر  يجداساز ای یدزنیلک تیه قابلکه کچند ت يباسبارها ایبا باسبار دوبل  يها ستمیس

 الزم دارند.

 

                                                            
1 Circuit Breaker Compartment 
2 Busbar Compartment 
3 Connection Compartment 
4 LV Compartment 
5 VT Compartment 
6 CT Compartment 
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  دیلکخانه   - 1 - 4 - 7

 ای وزداریف ونریسکتور، سکنتاک، 1قدرت دیلکتواند یه مکاست  یدزنیلک لهیبخش وس نیموجود در ا زیتجه نیتر یاصل

استفاده شده  يفلز يها با پوشش و جداره ياز تابلو) 1-7(ل کمطابق ش که  صورتیباشد. در  2رباریقابل قطع ز ونریسکس

گونه  نیا ي. براشود  یبه بخش باسبار و بخش اتصاالت متصل م وطمرب يها تکنتاکاتصال و  يبازوها قیاز طر دیلکباشد، 

 شود: یدرنظر گرفته م 2-1-4-7و  1-1-4-7 يبندها یاز تابلوها، مشخصات اختصاص

 محافظ  چهیبه در دیلکخانه  زیتجه  - 1 - 1 - 4 - 7

 ای دیلک يها نالیمحل عبور ترم دیبا ،خانه نیتور و خارج شدن آن از اکنتاک ای دیلکپس از قطع  ییشوک يانواع تابلوها در

صورت  عمل به نیشوند. ا زولهیها از هم ا محفظه نیبسته شده و ا تور به سمت بخش باسبار و بخش اتصاالتکنتاک

دار ماندن باسبار و  تواند ضمن برق یبردار م حالت بهره نیاشود. در  یانجام م يمحافظ فلز چهیار توسط درکخود

 ادامه بدهد. دیلکار خود در خانه کها به  ابلکسر

 الزم  يها كنترالیبه ا دیلکخانه  زیتجه  - 2 - 1 - 4 - 7

 نیتر جی. از راردیگ یمختلف تابلو مدنظر قرار م ياجزا ریتور با ساکنتاک ای دیلکدر خصوص ارتباط  يمتعدد يها كنترالیا

 : ردکاشاره  ریتوان به موارد ز یها م آن

باز قرار  تیآن در وضع يها تکنتاکه ک ردیقرار گ سیسرو تیتواند در موقع یم یتور صرفا زمانکنتاک ای دیلک •

 داشته باشد. 

بسته  نیزم ونریسکباز و س تیتور در وضعکنتاک ای دیلک يها تکنتاکه کشود  یباز م یتابلو فقط زمان در •

 شده باشد. 

 رد داشته باشد. کتواند عمل یو تست م سیسرو يها تیتور فقط در موقعکنتاک ای دیلک •

 است.  يضرور یکیانکو م یکیترکصورت ال به نیزم غهیتور و تکنتاک ای دیلک نیب كنترالیا یطراح •

(در صورت مجهز  SF6و فشار گاز  3ننده وصل مجددکمانند شارژ فنر، رله مسدود  دیلک زمیانکم تیوضع •

 .ردیگ یبه فشارسنج) در زمان بستن مدنظر قرار م دیلکبودن 

 فشار متوسط  يدهایلک  - 3 - 1 - 4 - 7

به  تر  بیش ولت و 1000هاي متناوب اتصال کوتاه با ولتاژهاي  قدرت فشار متوسط که براي قطع و وصل جریان کلیدهاي

 طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد. IEC 62271-100رود باید مطابق جدیدترین اصالحیه استاندارد  کار می

 : است ریبه شرح ز شود نییتع دیه باک یکمکو  یاتیعمل زاتیفشار متوسط شامل تجه يدهایلک یفن مشخصات
                                                            
1 Circuit Breaker 
2 LBS: Load Break Switch 
3 Anti Pumping Relay 
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 )1یو روغن SF6گاز ، (خال دیلکمحفظه قطع  نوع •

 يا ارابه ،ییشوکثابت،  :در تابلو يریگ از نظر نحوه قرار دیلک نوع •

 ینام انیجر •

 ینام ولتاژ •

 ینام انسکفر •

 انس قدرت و ولتاژ مقاوم در ولتاژ ضربه صاعقهکمقاوم در فر ولتاژ •

 وتاهک اتصالقطع  انیجر ایقطع  قدرت •

 وتاه و مدت زمان تحملک اتصال انیدر برابر جر دیلک یستادگیا •

 وتاهک اتصال کیپ انیجر •

 وتاهک وصل اتصال انیجر •

 وتاهک قطع اتصال انیگذرا مرتبط با جر یابیباز ولتاژ •

  دیلکرد کعمل یتوال •

 ها تکنتاک مقاومت •

 یکمک يها تکنتاک تعداد •

 ها  نیموتور شارژ فنر و بوب هیتغذ یو مقدار ولتاژ نام نوع •

 قطع و وصل  يها نیبوب تعداد •

 )ی(موتور شارژ فنر و دست زمیانکم نوع •

 ننده وصل مجددکشمارنده قطع و وصل و رله مسدود  رینظ یبودن به قطعات مجهز •

 )دیلکنار ک ای دیلک(مقابل  زمیانکم يریقرارگ محل •

 مجهز بودن به فشارسنج گاز ،ينوع گاز دیلک در •

  دیلکقطع و وصل  تیبه نشانگر وضع مجهز •

 شارژ فنر تیبودن به نشانگر وضع مجهز •

 وتاه ک وصل اتصال انیجر  - 1 - 3 - 1 - 4 - 7

 5/2 هیثان یلیم 45 یثابت زمان يهرتز به ازا 50انس کو فر یوتاه در ولتاژ نامک وصل اتصال انیجر) 9-7(ل کبا ش مطابق

 .استوتاه ک قطع اتصال انیجر (.a.c)برابر مقدار موثر مولفه 

                                                            
گیري  اهش چشمک یبا محفظه قطع روغن يدهایلکفراوان استفاده از  يرات و نگهداریاز به تعمیو ن ينولوژکبودن ت یمیل قدیامروزه به دل 1

 .است داشته 
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IAC: مولفه  کیمقدار پ)a.c. (در لحظه  انیجر’EE 
IMC: وتاه ک وصل اتصال انیجر 

IAC/√2:  مقدار موثرمولفه)a.c.( در لحظه  انیجر’EE 
IDC:  مولفه)d.c.( در لحظه  انیجر’EE 

 وتاهک اتصال انیجر یمنحن   - 9 -7 شکل

 دیلکرد کعمل یتوال  - 2 - 3 - 1 - 4 - 7

از توالی عملکرد کلیدهاي قدرت به شرح  نهیدو گز .شود یردشان مربوط مکعمل یبه توال دهایلک یاز مشخصات نام یکی

 زیر است:
• – co o – t – co – t' 

tدقیقه  3ثانیه و براي کلیدهاي بدون نیاز به وصل سریع مجدد  3/0 1: براي کلیدهاي با وصل سریع مجدد 

't دقیقه  3ثانیه یا یک دقیقه و براي کلیدهاي بدون نیاز به وصل سریع مجدد  15: براي کلیدهاي با وصل سریع مجدد 

 باشد  از آن مشخص شده ریغ هکنیصورت باالست مگر ا هب t'و  t يبرا ریمقاد انتخاب
• – co co – t" 

"t شود.  ثانیه انتخاب می 15: براي کلیدهاي بدون نیاز به وصل سریع مجدد 

 در عملکردهاي باال:  که

oنمایانگر بازشدن کلید : 

coدهنده بسته و باز شدن کلید بدون فاصله زمانی بین دو عملکرد  : نشان 

t و't و"t: است.  زیآم تیموفق يردهاکعمل نیب يها زمانt و't و  قهیدق ای هیبرحسب ثان"t شوند.  یم انیب هیبرحسب ثان 

 .شود نییتع دیبا ماتیباشد، حدود آن تنظ میمرده قابل تنظ يها زمان اگر

                                                            
1 Rapid Auto-Reclosing 
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 خانه باسبار  - 2 - 4 - 7

 يها . باسبارها توسط مقرهاست ومینیآلوم ایخانه، باسبار فشار متوسط است. جنس باسبار از مس  نیبخش ا نیتر مهم

 اند. و از بدنه فاصله داده شده گریدکیاز  ییاکات

 .است وتاهک اتصالحاصل از  یکینامیترودکال يروهایها تحمل ن مقره نیمشخصه ا نیتر مهم 

استفاده  نیزم ونریسکباسبار از س نیاتصال به زم يتوان برا یالزم م يها كنترالیطرح با در نظر گرفتن ا ازیبه ن بسته

 نمود.

 خانه اتصاالت  - 3 - 4 - 7

 ونریسکس ای دیلکابل، کدار بودن سر برق شیجهت نما یمجهز به مقسم خازن يها مقره ،ییاکات يها خانه مقره نیا در

 . ردیگ ی)، قرار مازیفشار متوسط (در صورت ن ری، برقگ1ورباالنسک انی(در صورت وجود)، ترانسفورماتور جر نیزم

 تابلو فشار متوسط  نیاتصال زم  - 1 - 3 - 4 - 7

 وتاهک اتصال طیمتصل شوند تا در شرا نیاتصال زم يتابلو به هاد ۀاز بدن ینقاط قیاز طر دیفشار متوسط با يتابلوها

                             و مطابق با استاندارد "یحفاظت نیزم"در تابلو با نماد  دیبا نیاتصال زم يبستن هاد ۀداشته باشند. نقط یرد مطمئنکعمل

IEC 60417-5019 داده شود. شینما 

در  زین نیاز مدار زم یعنوان جزئ ن است بهکاند مم شده نییتع نیزم ستمیه از قبل جهت اتصال به سکتابلو  يفلز ياجزا

 نین است لمس شوند و همچنکمم يعاد يبردار بهرهه در خالل ک ییها و محفظه يهاد ينظر گرفته شوند. تمام اجزا

، تا نقطه (.d.c) انیآمپر جر 30 قیتزر يازا ه بهکگردند  یطراح يطور دیمتصل شوند، با نیبه زم دیه باک ییتمام اجزا

 ولت افت ولتاژ داشته باشند. 3ثر کحدا نیاتصال زم

 :فشار متوسط يفلز يها بخش نیاتصال زم )الف

در  هکنیفشار متوسط قبل از ا يتمام اجزا فلز ،يو نگهدار ریتعم اتیعمل نیبرداران ح از حفاظت بهره نانیاطم جهت

در  يه بعد از جداسازکتابلو  یجداشدن يها الزام بخش نیمتصل شوند. ا نیبه زم دیابتدا با رند،یمعرض لمس قرار بگ

 شود. یرا شامل نم رندیگ یدسترس قرار م

  :يمحفظه فلز نیاتصال زم )ب

ها تا اندازه  ثابت متصل به محفظه کوچک ي. اجزاشودمتصل  نیزم ستمیبه س دیبا گرعمل يتمام واحدها ۀمحفظ

 امالًک دیبا عملگر يواحدها نی). اتصاالت بها چیپ  ندارند (مانند سر نیزم ستمیجهت اتصال به س یالزام متر یلیم5/12

ها که به منظور  ها یا سایر قسمت ها، درها، جداره چهارچوب، پوشش نباشد. اتصاالت داخلی واحدها مانند اتصال بی منیا

                                                            
1 Core Balance CT 
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که در آن  هایی خانه پیچ و مهره یا جوش انجام شود، درهاي ۀگیرد، باید به وسیل تامین تداوم الکتریکی صورت می

 تجهیزات فشار متوسط وجود دارد باید با وسایل مطمئن به اسکلت متصل شوند.

قادر به  دیاتصاالت با نیشوند. ا یدر تابلوها نصب م ساتیتاس ياز اتصاالت بعد از حمل و در مراحل آخر اجرا يتعداد

هاي فلزي که به یک مدار اصلی یا کمکی تعلق ندارد باید به  باشند. تمام قسمت وتاهک اتصال انیدر برابر جر یستادگیا

 سیستم زمین متصل شوند.

 :نیزم زاتیتجه نیاتصال به زم )پ

فاز مدار را عبور دهد (مانند اتصال زمین  کوتاه سه ل جریان اتصالکال زمین قرار است اتص يهاد که  موارديدر  

 سطح مقطع متناسبی براي آن در نظر گرفته شود.)، باید ونریسکس

  :و جدا شونده ییشوک يها بخش نیزم ستمیس )ت

ما  یتیخارج از مدار و هر وضع تیکه به سیستم زمین متصلند باید در وضعیت تست، وضع ییشوکفلزي اجزاء  هاي بخش

 نیاتصال زم ستمیس ياجزا وتاهک تصالا انیتحمل جر تیچنان متصل به سیستم زمین باقی بماند. ظرف دو، هم نیا نیب

 . دباش تر  کماز محفظه ها  کیهر  ازیاز مقدار مورد ن دینبا

ابتدا  كثابت و متحر يها تکنتاکبه داخل تابلو، قبل از اتصال  ییشوکبخش  ایردن جزء جداشونده تابلو کوارد  نیح در

 .شودشونده متصل  نیاجزا زم نیاتصال زم دیبا

  :نیمدار اتصال زم )ث

 انیجر کیبتواند پ دیمدار با نیعالوه، اه باشد. ب وتاهک اتصال انیدر برابر جر یستادگیقادر به ا دیتابلو با نیاتصال زم مدار

شود را  یمنتقل م ساتیتاس نیزم ستمیمربوط، به س يها نالیترم قیه از طرکرا  عملگرهر واحد  نیفاز به زم وتاهک اتصال

 . ندکتحمل 

 فیفشار ضع خانه  - 4 - 4 - 7

 شیپ یفیفشار ضع ۀفشار متوسط، خان يتابلو يدر وجه جلو و باال يریگ نترل و اندازهکحفاظت،  زاتینصب تجه جهت

 :شوند ینصب م ریز زاتیخانه تجه نیطرح، در ا ازیشود. بسته به ن یم ینیب

  یحفاظت يها  رله) الف

  ینترلک زاتیتجه )ب

 و ... 4یخط کت اگرامید ، 3یشست ، 2تورکسل،  1رتیمغا دیلک مانند

 و تست  نگیتوری، مان5هشداردهنده زاتیتجه )پ

                                                            
1 Discrepancy Switch 
2 Selector Switch 
3 Push Button 
4 Mimic Diagram 
5 Alarm Annunciator 
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 و ...  كابل، تست بالکسر يدار نشانگر برق، هشدار ۀصفح ونر،یسکتور/سکنتاک/دیلک يجداساز تینشانگر وضع :مانند

 ننده پارامترهاکو آنالوگ نشانگر/ثبت  تالیجید زاتیتجه )ت

 نتورها و ... کمتر،  انسکمتر، فر لووارساعتیکمتر،   ساعت لوواتیکمتر، آمپرمتر، ولت

 مدار فرمان  زاتیتجه )ث

  مرهایتا ،یکمک يها و ... مانند رله دیلکوصل  ایقطع  یمنطق يمدارها ها، كنترالیفراهم نمودن ا جهت

 تابلو  یننده مصارف داخلک هیتغذ يمدارها )ج

 ۀی. تغذردیگ یصورت م (.d.c)با ولتاژ  ه معموالکو مدار فرمان  ینترلک زاتیتجه ،یحفاظت يها رله هیتغذ مانند

 .ردیگ یصورت م (.a.c)با ولتاژ  ه معموالکو ...  شیگرما ،ییروشنا يمدارها

 ترانسفورماتور ولتاژ ۀخان  - 5 - 4 - 7

ثابت نصب نمود. در  ای ییشوکرا به دو صورت  ها  آن توان یولتاژ در تابلو، م يبه نصب ترانسفورماتورها ازیصورت ن در

فشار متوسط مربوط به آن در حالت  وزیترانسفورماتور و ف يو نگهدار ریاستفاده شود، تعم ییشوکاز روش  که  صورتی

گیري و وسایل حفاظتی باید مطابق با  مورد استفاده در لوازم اندازه ژاست. ترانسفورماتورهاي ولتا ریان پذکدار هم ام برق

 طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرند. IEC 61869-3رد استاندا شیرایآخرین و

 ها  آن ۀیثانو ولتاژ ،يبردار بهرهمعمول  طیه در شراک هستندم ک یبا توان نام ییترانسفورماتورها ،1ولتاژ يترانسفورماتورها

 .استصفر  باًی(در جهت متناظر اتصاالت) تقر هیو اول هیثانو نیبوده و اختالف فاز ب هیمتناسب با ولتاژ اول

 و الزامات ترانسفورماتور ولتاژ فیتعار  - 1 - 5 - 4 - 7

  :است ریصورت ز به ییولتاژ از نوع القا يترانسفورماتورها يبرا یتوان خروج ینام ریمقاد

VA10 – 25 – 50 – 100 

  :عبارتست از ییولتاژ از نوع القا يترانسفورماتورها يدقت استاندارد برا يها السک

1/0 – 2/0 – 5/0 – 1 – 3 

به آن متصل  PTه کاست  يا هکشب يبردار فاز همان ولتاژ بهره فاز و سه کترانسفورماتور ت هیاول چیپ میس یولتاژ نام مقدار

باشد،  نیفاز و زم نیب PTه و اگر اتصال کولتاژ فاز به فاز شب هیه بسته شده باشد ولتاژ اولکفاز شبدو نیب PTاست. اگر 

 . بود خواهد) 3�بر میه (ولتاژ خط تقسکشب يزآن برابر با ولتاژ فا هیولتاژ اول

فاز بسته دو نیب PT هک یفاز، در حالت فاز و سه کولتاژ ت يترانسفورماتورها هیثانو چیپ میس يمتداول برا ینام يها ولتاژ

 خواهند شد.  میتقس 3�فوق به  ریباشد مقاد نیفاز و زم نیب PTولت است. اگر اتصال  110و  100شده باشد 

                                                            
1VT: Voltage Transformer 
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 )ردیگ یقرار م نیفاز و زم کی نیه بکفاز ( کترانسفورماتور ولتاژ ت کیشمات ينما   - 10 -7 شکل

 
 )ردیگ یفاز قرار م دو نیاربرد دارد و بکفاز  سه ستمیه در سکفاز ( ترانسفورماتور ولتاژ دو کیشمات ينما   - 11 -7 شکل

 انیخانه ترانسفورماتور جر  - 6 - 4 - 7

 انیو الزامات ترانسفورماتور جر فیتعار  - 1 - 6 - 4 - 7

 1انیالزم است در هر تابلو فشار متوسط از ترانسفورماتور جر ان،یجر يریگ اندازه نیحفاظت و همچن نیهدف تأم با

 انیجر ،يبردار معمول بهره طیه در شراک استم کبا توان  ییترانسفورماتورها ان،یجر ياستفاده شود. ترانسفورماتورها

برابر صفر  باًی(در جهت متناظر اتصاالت) تقر هیو اول هیثانو نیفاز ب اختالفبوده و  هیاول انیمتناسب با جر ها  آن ۀیثانو

اطالعات را  يحاو گنالیس، CT يریگ اندازه. هسته ندک  یم زولهیا هیرا از ولتاژ اول یو حفاظت يریگ اندازهها مدار  CT.است

 دهد.  یانتقال م ینترلکو  یحفاظت زاتیرا به تجه گنالیس نیا، CT ینتورها و هسته حفاظتک ،يریگ اندازه زاتیبه تجه

ه کمتفاوت داشته باشد  ایبا مشخصات مشابه  یسیو هسته مغناط هیثانو چیپ میس نیتواند چند یم انیجر ترانسفورماتور

  :برحسب آمپر برابر است با هیاول ینام انیجر ینام ریهستند. مقاد زولهیا گریگدینسبت به  امالًک یسیاز نظر مغناط

A 75 – 60 – 50 – 40 – 30 – 25 – 20 – 15 – 5/12 – 10  

                                                            
1 Current Transformer 
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 . استآن بر ده  میتقس ای بیضر ای 

 هستند.  یحیترج ریشده است مقاد دهیشکخط  ها  آن ریه زک يریمقاد

 آمپر است.  5و  1 هیثانو انیاستاندارد جر ریمقاد

  :است ریصورت ز به PRو  Pنوع  یو حفاظت يریگ اندازه يها CT یتوان خروج ینام ریمقاد 

VA 30 – 15–  10 – 5–  5/2  

 هیاول ینام انیاز جر انیجر نیا که  مواردياست. در  CT ینام انیهمان جر ،یحرارت وستهیپ انیاستاندارد جر ریمقاد

 . است هیاول ینام انی% جر200% و 150 ،%120 یحیترج ریباشد مقاد تر  بیش

  يریگ اندازه زاتیتجه ینام هیاول انیحد جر )الف

 یبرابر با بار نام هیو بار ثانو تر  بیش ای% 10 يریگ اندازه انیب ترانسفورماتور جرکمر يه خطاک ه،یاول انیجر نیتر  کم به

 . شود یباشد، گفته م

ه در موقع بروز خطا ک ییباال يها انیشوند در مقابل جر یم هیتغذ CTه توسط ک ییها به منظور حفاظت دستگاه -يادآوری

 باشد. 10از  تر  بیش دیب باکمر يخطا د،یآ یبه وجود م ستمیدر س

  يریگ اندازه زاتیتجه یمنیا بیضر )ب

 ی. در مواقعشود یده مینام) FS( يریگ اندازه زاتیتجه یمنیا بیضر 1هیاول ینام انیبه جر ینام هیاول انیحد جر نسبت

 یتر باشد، دستگاه کوچک یمنیا بیند، هر چند مقدار ضرک یعبور م CT هیاول چیپ میاز س ستمیس يخطا يها انیه جرک

 . تخواهد داش يتر  بیش یمنیشود ا یم هیتغذ CT لهیوس ه بهک

ه کاست  يا هیاول انیمقدار موثر جر انیجر نی. اشودمنظور  دیبا Ith یمدت نام وتاهک یحرارت انیجر CT يبرا

 شده است.  وتاهک اتصال هیه مدار ثانوک یند در حالتک یتحمل م هیثان 1به مدت  دنید بیترانسفورماتور بدون آس

 انیجر کیپ انیجر نی. ااست Ith انیبرابر جر CT، 5/2يبرا Idyn یکینامید وتاهک اتصال انیمقدار استاندارد جر نیهمچن

تواند  یم یسیترومغناطکال يروهایاز ن یناش یکیانکم ای یکیترکال دنیه ترانسفورماتور بدون صدمه دک ستا يا هیاول

 شده است. وتاهک اتصال هیه مدار ثانوک یند در حالتکتحمل 

  :عبارتست از يریگ اندازه يها CT يدقت استاندارد برا يها السک

5 – 3 – 1 – S5/0 – 5/0–  S2/0 – 2/0–  1/0 

                                                            
1 Ratio of Rated Instrument Limit Primary Current to The Rated Primary Current (IEC 61869-2) 
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  انیترانسفورماتور جر کیشمات ينما   - 12 -7 شکل

 شوند:  يگذار نشانه ریصورت ز به دیتوسط سازنده با CT يها نالیترم

  
 هیچ ثانویپ میترانسفورماتور با تپ وسط در س ل ثابتیترانسفورماتور با نسبت تبد

 
 

 یسیهسته مغناط يدام داراکه، هر یچ ثانویپ میترانسفورماتور با دو س
 ها  نالیترم يدگذارکهر دو روش  –جداگانه 

 رفته شده است.یپذ

ند ک یان را فراهم مکن امیاه که کدو ته یچ اولیم پیترانسفورماتور با س
در مدار  يا موازی يها نسبت به هم به حالت سر چیم پین سیه اک

 رند.یقرار بگ یاصل

P1  وP2: هیاول ينالهایترم 
S1  وS2 هیثانو ينالهایو ...: ترم 

  CT يها نالیترم يگذار نشانه   - 13 -7 شکل

 :شودتوسط سازنده درج  دیبا CTمشخصات  كپال يه بر روک ییپارامترها حداقل
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 A  1/100 :. مانندهیو ثانو هیاول ینام انیجر )1

   =kA40 Ith :. مانندوتاهک اتصالدر برابر  یستادگیا انیجر )2

 =kA 85Idynتفاوت داشته باشد. مانند:  Ith انیبرابر جر 5/2اگر مقدار آن با  Idyn وتاهک اتصال یکینامید انیجر )3

 .کیمربوط هر  يها نالیو ترم چیپ میاربرد هر سک ،تر  بیش ای هیثانو چیپ میبا دو س يها CT يبرا )4

 باشد. CT هیاول انیبا جر ریاگر مغا یحرارت وستهیپ انیجر )5

 :شود  یاضافه م كبه مشخصات درج شده پال زین ریموارد ز يریگ اندازه يها CT يبرا

 شود.  انیب CTبعد از توان  دی(در صورت وجود) با زاتیتجه یمنیا بیدقت و ضر السک

 VA  cl 15. 5/0 :1 مثال

 10FS 5/0 .VA  cl 15 :2 مثال

 :شود  یاضافه م كبه مشخصات درج شده پال زین ریموارد ز Pالس ک یحفاظت يها CT يبرا

 شود.  انیب CTبعد از توان  دیبا 1حد دقت بیضر

 10P5 VA  class 30 :3 مثال

 
   نمونه متوسط  فشار تابلو اجزا   - 14 -7 شکل

                                                            
1 ALF: Accuracy Limit Factor 
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 تابلو فشار متوسط یمشخصات فن نییو تع یطراح  - 5 - 7

 تابلو فشار متوسط یمشخصات فن نییتع  - 1 - 5 - 7

 زات،یمهم انتخاب تجه يها ند. جنبهک یم نییتابلو را تع یلک یساختار و مشخصات فن )5-7( مندرج در جدول اطالعات

 در جدول آمده است. تر  بیش اتیبا جزئ

  متوسط  فشار يتابلوها شیو آرا ینام ریاز مقاد یلکاطالعات   -  5 -7 جدول 

 نندهکن ییعوامل تع د انتخاب شوندیه باک ییپارامترها

 یر نامیمقاد
 یاصل

Urهکولتاژ فاز به فاز شب ی: ولتاژ نام 
 :یقیعا یهماهنگ : یقیولتاژ عا

Udنیستم به زمیس یاتصال نقطه خنث • انس قدرتک: ولتاژ قابل تحمل در فر 

Upیی/هواینیه: زمکشبنوع  • : ولتاژ قابل تحمل مقاوم در ولتاژ ضربه صاعقه 

  
  
  
  

 ینندگان بحرانک مصرف •
 حفاظت اضافه ولتاژ •
 ایارتفاع از سطح در •
 )ی(آلودگ یطیرات محیتاث •

 هکمشخصات شب • ینام یستادگیتوان ا
• Ip :نندگان ک ت توان و مصرفیفکی • یکان پیجر 
• Ik :یه و پاسخ زمانکحفاظت شب •  وتاهک اتصالان یجر 
• tk : تهیویتکسل يارهایمع •  وتاهک اتصال يبرقرارمدت 

   ینام یدزنیلکتوان 
  
  

• Ima :وتاهک اتصالان وصل یجر  
• Isc :وتاهک اتصالان قطع یجر 
Irل توان  کدرها) و یبار (ف  ینام يبردار ان بهرهی: جر 
 طیمح يدما باسبار •
 ا رزروی ی: مدار اصلیده سیت سرویوضع درهایف •

 باسبار

 ستمیش سیآرا یی/باسبار دوتاکیباسبارت
 تهیویتکسل يارهایمع ها، یه، پاسخ زمانکحفاظت شب وپلرک شن/باسکس ا مجهز به باسیپارچه یکباسبار 

 یدزنیلکا رزرو و زمان ی ی: اصلیده سیت سرویوضع ونریسکا سید یلکباسبار:  یزن دیلکنوع 

  
  
  

 ات و مانوریند عملیفرآ
 ار در پروژهکم یروگاه برق دایا نی يروگاه برق اضطراریوجود ن

 ر)یمتغ يت توان (بارهایفکی
 باسبار یدزنیلکات یتعداد عمل با اتصاالت متداول ییباسبار دوتا

 حفاظت در برابر خطا یدزنیلکو  كنترالیستم ایس کیستم با دو باسبار تیس
 از جهت نصب یمورد ن يفضا  

زات یتجه
 یدزنیلک

  یدزنیلکز یاز تجه بردار بهرهو خواسته  یان نامیجر د یلک
 خطا يها انیدر جر یدزنیلکتوان  ونریسکس
  یدزنیلکتعداد دفعات  تورکنتاک
 تهیویتکه و الزامات سلکحفاظت شب وزیف
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 (ادامه) متوسط  فشار يتابلوها شیو آرا ینام ریاز مقاد یلکاطالعات  -5-7 جدول

 نندهکن ییعوامل تع د انتخاب شوندیباه ک ییپارامترها

و نوع  یطراح
 تابلو

 ه در باال عنوان شد)ک( یاصل یر نامیمقاد دیلکتابلو 
 یدزنیلکزات ینوع تجه ونریسکتابلو س

 خطا يها انیدر جر یدزنیلکو توان  یان نامیجر نوع ساختار:
 ه کحفاظت شب قابل توسعه  يتابلوها  •
 دیلک يدارا يونر به تابلوهایسکس يدارا ينسبت تعداد تابلوها توسعه)رقابل ی(غ کیتابلو بلو •

  
  
  

 ت نصبیموقع
 حمل و نقل و نصب

 ت توسعه یقابل

ن یق بیعا
فازها و فاز و 

 بدنه تابلو

 AISهوا 
 ک، نمیرات دما، رطوبت، آلودگییاتاق مانند: تغ يط آب و هوایشرا

 مضر  يو گازها

 تیسا يبردار نوع بهره GISگاز 

  
  
  
  

 ار جهت نصب تابلوها یدر اخت يمساحت و فضا
 ق)یق (بار حریالزامات حفاظت در برابر حر

 ایارتفاع از سطح در
 دهایلکد یها و عمر مف یدزنیلکتواتر 

 ینندگکجدا
 )يزوالتوری(ا

 ها یدزنیلکتواتر  يا ارابه ای ییشوکواحد 
 ابل)کابلها مثال جهت تست کبه سر ی(دسترس يبردار الزامات بهره تابلوونر ثابت نصب شده در یسکس
 د اجزا تابلویعمر مف  

 يمحفظه ساز
 داخل تابلو

 ییط آب و هوایشرا IP یدرجه حفاظت
IAC: بردار بهره یمنیا 
• A ا یB تیسا يبردار نوع بهره 
• F ا یL ا یR  ساختمان تابلو 
   قوس  يان و زمان خطایجر •

 چه انفجارین/درکش ت فشارکدا  

 يها بخش
 مختلف تابلو

 :يبردار بهره يها دستورالعمل :یده سیبر اساس از دست رفتن تداوم سرو يبند طبقه
• LSC1 • ات یمانور و عمل 
• LSC2 • ير و نگهداریالزامات تعم 
• LSC2A د خانه ها)ی(عمر مف ير و نگهداریتعم 
• LSC2B سازنده  يبردار بهره يها دستورالعمل 

 انبردار بهره يت حرفه ایصالح با:    ینترل دسترسک
 يبردار بهرهدر زمان  یگرفتگ حفاظت در برابر برق يگذار + قفل ییدستورالعمل اجرا •
 ازیمورد ن یافک يفضا ابزار •
 كنترالیا •

  
  
  
  
  

 ریدسترس ناپذ يها خانه
 ها: نوع جداره

PM: يفلز يها جداره  
PIقی: جداره عا 
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 (ادامه) متوسط  فشار يتابلوها شیو آرا ینام ریاز مقاد یلکاطالعات  -5-7 جدول

 نندهکن ییعوامل تع د انتخاب شوندیه باک ییپارامترها

 اجزا باسبار 

 هکحفاظت شب يریگ اندازهلوازم 
 پارامترها يریگ اندازه يها يازمندین نیونر اتصال زمیسکس
 يبردار بهره يها دستورالعمل E2و  E0، E1الس ک •
   ریبرقگ

زات یتجه
 ه یثانو

 یزات حفاظتیه، تجهکشب يپارامترها یحفاظت يها رله

 خطا یدزنیلکو  كنترالینترل، اک يزات الزم برایتجه
ستم و یس يبردار بهره يع و هوشمندسازیه، تجمکشب يبردار بهره

  یصنعت يها پروسه

امترها مانند و ثبت پار يریگ اندازه يزات الزم برایتجه
 الگرها و ...  تایوسرها، دیترانسد

 یسیترومغناطکال يسازگار

 ن و تبادل اطالعات یش آنالیپا يزات الزم برایتجه
  
  
  
  

 يزات موتوریتجه
 ستم تست ولتاژ یس

 ترانسفورماتور ولتاژ در صورت لزوم) يننده (براکرایم يها مقاومت

 يدرهایاجزا ف
 یخروج

  
  
  
  

 وتاهک اتصالان یو جر یان نامیجر ابلکاتصاالت سر
 یدزنیلکز یاز تجه بردار بهرهخواسته  نیابل: متعارف/پالگکنوع سر •
 ییا خط هوایابل کوارد شده به پست:  ينوع هاد ها ابلکتعداد  •
 ایارتفاع از سطح در ها ابلکسطح مقطع  •
   ریبرقگ

 ه کحفاظت شب ترانسفورماتور ولتاژ
 ها و ثبت داده يریگ اندازه از)ین (در صورت نیچ اتصال زمیم پیس •

 نترلک انیترانسفورماتور جر
 ن یبه زم یاتصال نقطه خنث یحفاظت يها تعداد و نوع هسته •

   ورباالنس کان یترانسفورماتور جر
 يبردار بهره يها دستورالعمل نیونر اتصال زمیسکس
   E2و  E0، E1الس ک •

 

 فشار متوسط متداول ينمونه تابلوها یخط کت اگرامید  - 2 - 5 - 7

ه در ک ییرود. تابلوها یار مک) به 15-7(ل کقدرت ش ۀکاز شب ع،یو توز دیفشار متوسط عموما در دو سطح تول يتابلوها

متداوال  هیفشار متوسط سطح اول يشود. تابلوها یم يبند میتقس هیو ثانو هیخود به دو سطح اولد رو یار مکبه  عیرده توز

برق  يها متوسط و در پست فشار يدرهایدر طول ف معموال هیسطح ثانو توسطفشار م يو تابلوها HV/MV يدر پستها

 رود. یار مکنندگان به ک مصرف
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 قدرت ستمیمتوسط در س  فشار يتابلوها اربردک   - 15 -7 شکل

ه شده یشود ارا یاستفاده م هیه در سطح ثانوک یفشار متوسط ياز تابلوها یمختلف يها نمونه یخط کت اگرامیادامه د در

 يدلخواه تابلوها شیتابلوها به آرا نیاز ا کینار هم قراردادن هر کتوان از  یه مکشب ازیو ن یاست. مطابق با الزامات طراح

 رد.ک دایفشار متوسط در پست برق دست پ

 

ونر قابل قطع یسکتابلو فشار متوسط با س
 –ن یربار مجهز به اتصال زمیو وصل ز

 یمقسم ولتاژ خازن

ونر قابل قطع و یسکتابلو فشار متوسط با س
مقسم  –ن یربار مجهز به اتصال زمیوصل ز

 انیجر ترانسفورماتور – یولتاژ خازن

ونر قابل قطع و وصل یسکتابلو فشار متوسط با س
مقسم ولتاژ  –ن یربار مجهز به اتصال زمیز

 ان و ولتاژیجر ترانسفورماتور – یخازن

 هیمتوسط ثانو  فشار ينمونه تابلوها یخط کت اگرامید :الف   - 16 -7 شکل
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ونر قابل قطع و یسکتابلو فشار متوسط با س

 –وز ین و فیربار مجهز به اتصال زمیوصل ز
 انیجر ترانسفورماتور – یمقسم ولتاژ خازن

فاز  عث قطع همزمان سهوزها بایاز ف یکیقطع 
ن یونر زمیسکن سیب شود. یونر میسکس
وجود  كنترالیونر، ایسکن سیابل و زمکسر

 دارد.

ونر قابل قطع و یسکتابلو فشار متوسط با س
 –وز ین و فیربار مجهز به اتصال زمیوصل ز

 یمقسم ولتاژ خازن
فاز وزها باعث قطع همزمان سهیاز ف یکیقطع 

 شود. یونر میسکس
ن یابل و زمکن سریونر زمیسکن سیب

 وجود دارد. كنترالیونر، ایسکس

با  یکل اتوماتیمجموعه دو تابلو تبد
ربار مجهز به یونر قابل قطع و وصل زیسکس

دارند و در  كنترالیه با هم اکن یاتصال زم
 ونرها بسته است.یسکاز س یکیهر لحظه 

 یو مقسم ولتاژ خازن

 هیمتوسط ثانو  فشار ينمونه تابلوها یخط کت اگرامید :ب-16-7لکش

 

 
د قدرت ثابت و یلکتابلو فشار متوسط با 

ننده) مجهز به کونر ساده (فقط جدایسکس
 – یمقسم ولتاژ خازن –ن یاتصال زم

 انیجر ترانسفورماتور
ونر ساده یسکابل و سکن سریونر زمیسکن سیب

 وجود دارد. كنترالید، ایلکه یطرف تغذ

و  ییشوکد قدرت یلکتابلو فشار متوسط با 
ننده) مجهز به اتصال کجداونر ساده (فقط یسکس
 انیجر ترانسفورماتور – یمقسم ولتاژ خازن –ن یزم

ونر ساده طرف یسکابل و سکن سریونر زمیسکن سیب
 وجود دارد. كنترالید، ایلکه یتغذ

د قدرت ثابت و یلکتابلو فشار متوسط با 
 – ننده)کونر ساده (فقط جدایسکس

 ترانسفورماتور – یمقسم ولتاژ خازن
 ولتاژان و یجر

 ه    یمتوسط ثانو  فشار ينمونه تابلوها یخط کاگرام تیدپ: -16-7لکش
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با  يریگ اندازهتابلو فشار متوسط 

 ان و ولتاژیجر ترانسفورماتور
وزدار و یتور ثابت فکنتاکتابلو فشار متوسط با 

ننده) مجهز به اتصال کونر ساده (فقط جدایسکس
 انیترانسفورماتورجر – یمقسم ولتاژ خازن –ن یزم
ونر ساده یسکابل و سکن سریونر زمیسکن سیب

 وجود دارد. كنترالیتور، اکنتاکه یطرف تغذ

د قدرت ثابت و یلکتابلو فشار متوسط با 
ن یننده) در طرفکونر ساده (فقط جدایسکس
 و ترانسفورماتور – یمقسم ولتاژ خازن –د یلک

 انیجر

 ه یمتوسط ثانو  فشار ينمونه تابلوها یخط کاگرام تید ت:-16-7لکش

 

استفاده  هیه در سطح اولک يا فشار متوسط نمونه يتابلوها یو برش عرض يروبرو ينما ،یخط کت اگرامیادامه د در

تابلوها به  نیاز ا کینار هم قراردادن هر کتوان از  یه مکشب ازیو ن یه شده است. مطابق با الزامات طراحیشود ارا یم

 رد. ک دایپ ستفشار متوسط در پست برق د يدلخواه تابلوها شیآرا

 تابلو یبرش عرض تابلو   يروبرو ينما یخط کاگرام تید

 
ه ک یو مقسم ولتاژ خازن نیزم دیلک، مربوط وزی، فCT، PT،ییشوکقدرت  دیلکبا  هیمتوسط در سطح اول  فشار يتابلو :الف   - 17 -7 شکل

 .ندک فایرا ا یخروج ای يدتواند نقش تابلو ورو یم
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 تابلو یبرش عرض تابلو يروبرو ينما یخط کاگرام تید

 
  ند.ک فایرا ا نگیوپلک يتواند نقش تابلو یه مک نیزم دیلکو  CT،ییشوکقدرت  دیلکبا  هیمتوسط در سطح اول  فشار يتابلو :ب -17-7لکش

 

 تابلو یبرش عرض تابلو يروبرو ينما یخط کرام تاگید

 
تواند نقش  یه مک یو مقسم ولتاژ خازن ریبرقگ ن،یزم دیلک، CT،يقدرت ارابه ا دیلکبا  هیمتوسط در سطح اول  فشار يتابلو :پ -17-7لکش

  ند.ک فایرا ا یخروج ای يدتابلو ورو
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 تابلو یبرش عرض            تابلو يروبرو ينما یخط کاگرام تید

 
تواند نقش  یه مک یو مقسم ولتاژ خازن ریبرقگ ن،یزم دیلک، CT،ییشوکقدرت  دیلکبا  هیمتوسط در سطح اول  فشار يتابلو :ت -17-7لکش

  ند.ک فایرا ا یخروج ای يدتابلو ورو

 
 تابلو یبرش عرض تابلو يروبرو ينما یخط کاگرام تید

 
 ای يتواند نقش تابلو ورورد یه مک ن،یزم دیلکو  وزیف ربار،یقابل قطع ز ونریسکبا س هیمتوسط در سطح اول  فشار يتابلو :ث -17-7لکش

  ند.ک فایرا ا یخروج
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 الزامات اتاق تابلو فشار متوسط  - 6 - 7

  يو نگهدار سیو سرو اتیعمل يفضا  - 1 - 6 - 7

 ي. ابعاد راهروها و فضااستفرار  ریو مس دیبازد ریمس ،یدسترس یشامل راهروها، نواح سیو سرو یاتیعمل يفضا

و مانور تابلوها مناسب باشد. عرض راهروها  زاتیحمل و نقل تجه ارها،کانجام دادن  يبرا یافکبه اندازه  دیبا یدسترس

عنوان مثال  . بهابدیاهش کمقدار  نیراهرو از ا نیبه ا زاتیتجه ورود جهیدر نت دیبوده و نبا متر یسانت 80 دیحداقل با

 اهش دهد. کراهرو را  نیعرض ا دیجداشده از تابلو نبا تیدر وضع زاتیارابه تجه ای زاتیتجه یرد موقتکعمل زمیانکم

فرار قرار گرفته  ریه در جهت مسکباز تابلو  يدرها ای یاجزا جدشدن یباشد. حت تر  کم متر یسانت 50از  دینبا هیتخل يفضا

پشت تابلو بسته جهت نصب  یدسترس ری. حداقل عرض مسندکفرار تجاوز  ریبه مس دیند نباک یو راه را مسدود م

در  برداران بهره ياز هر گونه مانع برا يو عار منیا یدسترس ریمس تن. داشاست متر یسانت 50تابلو،  سیسرو ای زاتیتجه

 است.  یالزام یهر زمان

فشار  يه تابلوهاک ییها ها و محفظه بسته باشند. حداقل ارتفاع اتاق، پوشش دیفشار متوسط در جهت فرار با يتابلوها در

 يا به گونه دیخروج با يدرها یی. جانمااستمتر  2ها  ابلکبه  یدسترس یبه جز نواح رندیگ یقرار م ها  آنمتوسط در 

  نشود. تر  بیشمتر  20فرار از  ریه طول مسک ردیصورت گ

 
 متوسط   فشار يدر اتاق تابلوها ازیمورد ن يفضاها حداقل   - 18 -7 شکل

 درها  - 2 - 6 - 7

ها را نداشته  ان ورود به آن اتاقکمتفرقه امه افراد کمجهز باشد  ییها به قفل دیفشار متوسط با ياتاق تابلوها يدرها

 ي. درهاشودمشخص  یمناسب یمنیا میاز اتاق باز شده و با تابلوها و عال رونیبه سمت ب دیدرها با نیا نیباشند. همچن

 کیتوسط  رونیاتاق تابلوها، در ب هکنیاشتعال ساخته شده باشد، مگر ا ابلق ریاز مواد غ دیبا رونیبازشونده به سمت ب

برق  یاتیمختلف در مجموعه بسته عمل يها اتاق نیب يمتر محصور شده باشد. درها 8/1به ارتفاع حداقل  یفنس خارج

 به داشتن قفل ندارد. یمختلف پست برق) الزام يها (اتاق
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قفل شده باشد. حداقل  رونیاگر از ب یباشد، حت ریان پذکام دیبا دیلکاز داخل بدون استفاده از  ياضطرار يشدن درها باز

 متر است. یسانت 75متر و حداقل عرض آن  2 يارتفاع در اضطرار

 مطبوع هوا  هیتهو  - 3 - 6 - 7

مناسب ساختمان  یبا طراح ایمناسب  هیو تهو ریگ رطوبت ش،یگرما ش،یسرما يها ستمیتوسط س دیداخل با يهوا طیشرا

 دی) بااریس ای میردای(غ یکیانکم هیتهو ستمیدارد. س حیترج یعیطب هیاتاق ترانسفورماتور، استفاده از تهو ي. براشود نیتأم

 . شود  یم هیتوص میردایغ يها فن ستمیرد سکعمل يا دوره شی. پاوددود از ساختمان در نظر گرفته ش هیتخل يبرا

خصوصاً از  ،ندکن جادیا يافراد حاضر در مجاورت آن خطر يه براکشود  یطراح يا به گونه دیهوا با هیتهو يبازشوها

 شود، یتابلوها استفاده م طیننده، در محک کخن زاتیاز تجه که  مواردي. در دار برق يها با قسمت یلحاظ تماس احتمال

 يا گونه به دینبا زات،یتجه نیحرارت ا ةنندکمنتقل  الیمبرد و س الیمورد استفاده در س ییایمیمواد ش تیفیکو  تیمک

 يو نگهدار یه بازرسکشود  ییجانما يا به گونه دیبا هیتهو يها ستمی. سندکتابلوها را مختل  حیرد صحکه عملکباشد 

  باشد. ریان پذکتابلوها ام يعاد يبردار بهرهدر حالت  ها  آن

 یکیترکاز قوس ال یحفاظت در برابر خطرات ناش  - 4 - 6 - 7

قوس  يبرابر خطا ار درک نیدر ح بردار بهره حد ممکنه تا کو نصب شود  یطراح يا گونهبه  دیبا یکیترکال ساتیتاس

و ساخت  یعنوان راهنما در مراحل طراح تواند به یه مکاست  یمجموعه اقدامات ریز ستیحفاظت شده باشد. ل یکیترکال

هر  يبند تی. اولوشودمحقق  یکیترکاز قوس ال یدر برابر خطرات ناش تار گرفته شود تا حفاظک هب یکیترکال ساتیتاس

 بردار و سازنده دارد. به توافق بهره یبستگ ریاز اقدامات ز کی

 : اند مانند شده جادیا بردار بهره یاتیه در برابر اشتباه عملک ییها حفاظت )1

بار  ریدهد هم قابل قطع ز یرا انجام م ینندگکجدا فهیه هم وظکبار ( ریقابل قطع ز يدهایلکاز  استفاده •

 ننده هستند.)کفقط جدا هکساده ( يونرهایسکس يهستند) به جا

  وتاهک اتصال انیوصل جر تیبا قابل يدهایلکاز  استفاده •

 ها كنترالیاز ا استفاده •

 . ستندیشدن ن نیگزیقابل جا ها  آن يدهایلکه ک ییها از قفل استفاده •

 ان کو مرتفع تا حد ام ضیوتاه، عرک یاتیعمل يراهروها یطراح )2

 کمشب ایدار  سوراخ يها پوشش يبه جا پارچهکی يها همحفظ ایاز پوشش  استفاده )3

بدون  يتابلوها ياند به جا را گذرانده یقوس داخل يه آزمون استقامت در برابر خطاک ییاز تابلوها استفاده )4

 پوشش
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 رونیدور شده و در صورت لزوم به ب بردار بهرهاز محل  دی.) با.از قوس (شامل دود و شعله و . یناش محصوالت )5

 شود. تیاز ساختمان هدا

 وتاهک اتصال انیننده جرکمحدود  زاتیاز تجه استفاده )6

 ایحساس به فشار، نور  زاتیتجه ای یرد آنکبا عمل يها ه توسط رلهک وتاهک اتصال انیجر عیزمان قطع سر مدت )7

 است. یابی از قوس قابل دست یناش يگرما

 منیاز فاصله ا يبردار بهره اتیعمل انجام )8

 یداخل يخطا صیه در مواقع تشخک یزاتیبا استفاده از تجه زاتیتجه دار شدن مجدد از برق يریجلوگ )9

 دهد.  یرا هشدار م تیوضع بردار بهرهن را فعال نموده و به کش فشار ایانفجار  چهیدر زات،یتجه

 
  تابلو رونیبه ب یاز قوس داخل یمحصوالت ناش تین جهت هداکش ت فشارکدا ییجانما   - 19 -7 شکل

 تابلو فشار متوسط يها آزمون  - 7 - 7

، باید استهاي نوعی، که براي تایید مشخصات نوع معینی از تابلوها از نظر مطابقت با مقررات استاندارد  آزمون  - 1 - 7 - 7

 هاي زیر انجام شود: در زمینه IEC62271-200استاندارد  6و بخش  IEC 62271-1استاندارد  7مطابق با بخش 

 الکتریک  هاي دي آزمون •

 هاي ولتاژ تداخل رادیویی آزمون •

 گیري مقاومت  هاي اندازه آزمون •

 دما شیافزا یو بررس وستهیپ انیجر يها آزمون •

 مدت هاي پیک و کوتاه هاي بررسی و تایید ایستادگی در برابر جریان آزمون •
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 )IP,IKحفاظت ( قیهاي تصد آزمون •

 هاي پرشده از گاز آزمون ایستادگی فشار براي قسمت •

 ) EMC( یسیترومغناطکال يهاي سازگار آزمون •

  یکمکو  ینترلک يمدارها يبر رو یهاي اضاف آزمون •

 قطع خال يها محفظه يبرا Xهاي اشعه  آزمون •

، باید مطابق با استکه براي تشخیص مرغوبیت مواد به کار رفته یا صحت کار انجام شده  ، يهاي جار آزمون  - 2 - 7 - 7

 زیر انجام شود:بر اساس فهرست و  IEC62271-200استاندارد  7و بخش  IEC62271-1 استاندارداز  8بخش 

 الکتریک هاي دي آزمون  •

 هاي مدارهاي فرعی و کنترل آزمون •

 گیري مقاومت مدار اصلی  اندازه •

 هاي مملو از گاز هاي فشار خانه آزمون •

 .یچشم دیبازد •
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 دامنه پوشش  - 1 - 8

در  کو خش یفاز روغن ع سهیاستانداردها و معیارهاي فنی عمومی و اجرایی ترانسفورماتورهاي توز، در این بخش ضوابط

ن بخش پنج یمورد اشاره در ا يترانسفورماتورها یحداقل توان نام. ستا هشده ییلوولت اراک 33و  20، 11سطوح ولتاژ 

 . لوولت آمپر استیک

 ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 8

 : ودش یل استفاده میف ذین بخش از اصطالحات و تعاریدر ا

 ترانسفورماتور  - 1 - 2 - 8

power transformer 
ی متناوب را به کتریکولتاژ و جریان ال، یچپ مسی ه با القاي مغناطیسی بین دو یا چندکنی است کدستگاه سا، ترانسفورماتور

 . ندک یتبدیل م یکیترکبه منظور انتقال توان ال، با مقادیر دیگر انس و معموالکی با همان فرکتریکلولتاژ و جریان ا

 کترانسفورماتور خش  - 2 - 2 - 8

dry-type transformer 
 . دارداي آن در عایق مایع قرار نه چیپ مه هسته و سیکترانسفورماتوري است 

 ترانسفورماتور روغنی   - 3 - 2 - 8

oil-immersed type transformer 
 . اي آن در روغن قرار دارده چیپ مه هسته و سیکترانسفورماتوري است 

 اتو ترانسفورماتور  - 4 - 2 - 8

auto-transformer 
 . باشند كقسمت مشتر کیچ آن در یپ میه حداقل دو سک يترانسفورماتور

 انه یپا  - 5 - 2 - 8

terminal 
 . است یخارج ياه يچ به هادیپ میرسانا جهت اتصال س يا هقطع
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 خط  هانیپا  - 6 - 2 - 8

line terminal 
 . استه کخط شب يجهت اتصال به هاد يا انهیپا

 یخنث  هانیپا  - 7 - 2 - 8

neutral terminal 
 . گزاگ استیا زیچ اتصال ستاره یپ میا نوترال) سی ی(نقطه خنث كانه متصل به نقطه مشتریپا

 یخنث  هنقط  - 8 - 2 - 8

neutral point 
 . استل صفر یپتانس يدارا، کیه در بار متعادل و فاقد هارمونکمتقارن  يستم ولتاژهایاز س يا هنقط

 مشابه ياه هانیپا  - 9 - 2 - 8

corresponding terminal 
 . ندا هشد يذارگ ها عالئم مشابه نشانیه توسط حروف کمختلف ترانسفورماتور  ياه چیپ میاز س ییاه هانیپا

 يچ فشار قویم پیس  - 10 - 2 - 8

high-voltage winding 
 . است ین ولتاژ اسمتری  ي بیشه داراک یچیپ میس

 فیچ فشار ضعیپ میس  - 11 - 2 - 8

low-voltage winding 
 . است ین ولتاژ اسمتری  مکي ه داراک یچیپ میس

 هیچ اولیپ میس  - 12 - 2 - 8

primary winding 
 . ردیگ یل میتحو را ویتکه توان ایه از منبع تغذک یچیپ میس

 هیچ ثانویپ میس  - 13 - 2 - 8

secondary winding 
 . هدد یل میبه بار تحورا و یتکه توان اک یچیپ میس

ف باشند و تنها جهت یضع و فشار يقو فشار ياه چیپ مین است متفاوت از سکه ممیه و ثانویاول ياه چیپ میس -يادآوری

 . ودش یا استفاده مه نو از آیتکان شارش توان ایب
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 انشعاب (تپ)  - 14 - 2 - 8

tapping  
چ یپ میدر س ینیتعداد دور موثر مع يایچ گویپ میاز آن س یاتصال خاص، ارد بانشعا یچیپ میمجهز به سدر ترانسفورماتور 

 . با تعداد دور ثابت است يگریچ دیپ میچ و سیپ مین سیان ایم ینیل معیآن نسبت تبد ي هجیه نتکار خواهد بود د بانشعا

ب انشعاب یگر نسبت به آن با ضراید ياه بود و انشعاش یف میتعر یعنوان انشعاب اصل ا بهه باز انشعا یکی -يادآوری

 . وندش یان میب ینسب

 )ی(تپ اصل یانشعاب اصل  - 15 - 2 - 8

principal tapping 
 . وندش یبه آن نسبت داده م یر اسمیه مقادک یانشعاب

 نیانشعاب مع کیب تپ) مربوط به یب انشعاب (ضریضر  - 16 - 2 - 8

principal tapping 

)8  - 1( (Ud/Ur)  

 : ن عبارتیه در اکود ش یان میز بین 100× (Ud/Ur) صورت درصد هه بکشود   یف می) تعر1-8فرمول(ب انشعاب مطابق یضر

Ur :استچ یپ میس یولتاژ اسم . 

Ud :استچ بدون انشعاب یپ میبه س یچ در انشعاب مربوطه با فرض اعمال ولتاژ اسمیپ میس ياه هانیپا يارب یولتاژ ب . 

 انشعاب مثبت (تپ مثبت)  - 17 - 2 - 8

plus tapping 
 . است کیب انشعاب بزرگتر از یبا ضر یانشعاب

 )ی(تپ منف یانشعاب منف  - 18 - 2 - 8

minus tapping 
 . است کیتر از کوچکب انشعاب یبا ضر یانشعاب

 (گام هر تپ) گام انشعاب  - 19 - 2 - 8

tapping step 
 . استب انشعاب دو انشعاب مجاور برحسب درصد یان ضرایاختالف م
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 تپ) ي هانشعاب (گستر ي هگستر  - 20 - 2 - 8

tapping range 
 . استبرحسب درصد  100سه با عدد یب انشعاب در مقایرات ضرییتغ ي هگستر

ش ینما %b–تا %a+ل کانشعاب به ش ي هگستر، داشته باشد b-100تا  a+100از  يا هب انشعاب گستریاگر ضر -يادآوری

 . میهد یش مینما ±%aل کآن را به ش، باشد a = bه ک يدر موارد. ودش یداده م

 )یچیپ میزوج س کیل انشعاب (در ینسبت تبد  - 21 - 2 - 8

tapping voltage ratio 
 : یبرابر است با نسبت ولتاژ اسم

 . باشد يچ فشارقویپ میچنانچه س، ارد بچ انشعایپ میب انشعاب سیضرب در ضر •

 . ف باشدیچ فشار ضعیپ میچنانچه س، ارد بچ انشعایپ میب انشعاب سیم بر ضریتقس •

 چنجر) تحت بارم ولتاژ (تپ ید تنظیلک  - 22 - 2 - 8

on-load tap changer (OLTC) 
 . استترانسفورماتور  يا بارداریه شده یط تغذیدر شرا یچیپ میض اتصاالت انشعاب سیجهت تعو يافزار

 م ولتاژ (تپ چنجر) درحالت قطع ولتاژید تنظیلک  - 23 - 2 - 8

de-energized tap-changer (DETC) 
off-circuit tap-changer (OCTC) 

 . استه) که (قطع اتصال از شبیازمند قطع تغذیار نکه جهت کاست  یچیپ میاتصاالت انشعاب سض یجهت تعو يافزار

 یر اسمیمقاد  - 24 - 2 - 8

rating 
ه مورد ضمانت سازنده بوده ک  هط مشخص شدیرد ترانسفورماتور در شراکارک ي هنندکف یتعر ياه تیمک ير عددیبه مقاد

 . ودش یاطالق م، هستند ها  آن بر یا مبتنه نو آزمو

 Urچ یپ میس یولتاژ اسم  - 25 - 2 - 8

rated voltage of a winding (Ur) 
چ یپ میدر س. يارب یط بیدر شرا یچ در انشعاب اصلیپ میس ياه هانین پایب، د شدهیا تولی، یاعمال ي هن شدییتع یولتاژ اسم

 . استخط  يها انهین پاین عدد برابر ولتاژ بیفاز ا سه

د یتول یا همزمان ولتاژ اسمه چیپ میس ي هدر هم، اه چیپ میاز س یکیبه  یبا اعمال ولتاژ اسم يبار یط بیدر شرا -يادآوری

 . خواهد شد
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 Umچ ترانسفورماتور یپ میز قابل اعمال به سینه ولتاژ تجهیشیب  - 26 - 2 - 8

highest voltage for equipment applicable to a transformer winding (Um) 
 . ودش یم یآن مقدار طراح يترانسفورماتور برا ياه چیپ میس يندب قیه عاکفاز  ستم سهیس ینه مقدار ولتاژ موثر خطیشیب

 یل اسمینسبت تبد  - 27 - 2 - 8

rated voltage ratio 
 . استا برابر ی تر  مکی با ولتاژ اسم يگریچ دیپ میس یچ به ولتاژ اسمیپ میس کی ینسبت ولتاژ اسم

 fr یانس اسمکفر  - 28 - 2 - 8

rated frequency (fr) 
 . ستا هشد یار در آن طراحک يترانسفورماتور براه ک یانسکفر

 Sr یتوان اسم  - 29 - 2 - 8

rated power (Sr) 
 . ردکن خواهد ییرا تع یان اسمیجر، چیپ میس یه به همراه ولتاژ اسمکچ یپ میس يتوان ظاهر يمقدار قرارداد

ل ک یف توان اسمیبه تعر ه بناکهستند  یسانکی یتوان اسم يچه دارایپ میچ ترانسفورماتور دوسیپ میهر دو س -يادآوری

 . ز خواهد بودیترانسفورماتور ن

 Ir یان اسمیجر  - 30 - 2 - 8

rated current (Ir) 
 . ودش یحاصل م Urچ یپ میس یو ولتاژ اسم Sr یه از توان اسمکچ یپ میخط س ي هانیاز پا يعبور یانیجر

 : دیآ یم ) بدست2-8( فرمولاز  یان اسمیجر، فاز چ سهیپ میدر س -يادآوری

)8  - 2( Ir = Sr / (√3 × Ur) 

 يارب یتلفات ب  - 31 - 2 - 8

no-load loss 
از  یکی ياه هانیبه پا یانس اسمکبا فر یط اعمال ولتاژ اسمیجذب شده توسط ترانسفورماتور در شرا یقیتوان حق

  . گر مدار باز استیچ دیپ مین حالت سیدر ا. استا ه چیپ میس
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 يبار یان بیجر  - 32 - 2 - 8

no-load current 
در . استچ یپ میبه آن س یانس اسمکبا فر یبا فرض اعمال ولتاژ اسم، چیپ میخط س ي هانیاز پا يان عبوریمقدار موثر جر

 . گر مدار باز استیچ دیپ مین حالت سیا

 . ودش یف میسه خط تعر ياه نایجر ين عددیانگیل مکبه ش يارب یان بیجر، ازف هدر ترانسفورماتور س -1 يادآوری

 . ودش یان میچ بیم پیآن س یان اسمیاز جر يبرحسب درصدچ اغلب یپ میس يارب یان بیجر -2 يادآوری

 تلفات بار  - 33 - 2 - 8

load loss 
از  یان اسمیط عبور جریدر شرا، مرجع يو دما یانس اسمکچ در فریپ میزوج س کیو جذب شده توسط یتکتوان ا

 . گر استیچ دیپ میس ياه هانیوتاه پاکا و اتصال ه چیپ میاز س یکیخط  ياه هانیپا

 يو برا 2620-1به شماره ران یا یاستاندارد مل 1-11در بند یروغن يترانسفورماتورها يمرجع برا يدما -يادآوری

 . ستا هر شدکذ 2620-11به شماره ران یا یاستاندارد مل 17در بند  کخش يترانسفورماتورها

 لکتلفات   - 34 - 2 - 8

total losses 
 . استو تلفات بار  يارب یبرابر مجموع تلفات ب

 zوتاه ک(امپدانس) اتصال  يمقاومت ظاهر  - 35 - 2 - 8

short-circuit impedance 
از دو  یکی يها انهین پایب، مرجع با واحد اهم يو دما یانس اسمکدر فر Z = R+jXمعادل  يسر يمقدار مقاومت ظاهر

 . هستند وتاهکگر اتصال یچ دیپ میس يها انهین حالت پایدر ا. استچ یپ میس

. ودش یم وتاه به انشعاب خاص ارجاع دادهکاتصال  يمقاومت ظاهر، ارد بانشعا یچیپ میدر ترانسفورماتور با س -1 يادآوری

 . انتخاب خواهد شد یانشعاب اصل، نباشد ید خاصیچنانچه ق

 یچیپ میهمان س يمبنا ياز مقاومت ظاهر يسرکورت ص هو بدون بعد ب یل نسبکواند به شت یت میمکن یا -2 يادآوری

Zref میدار برحسب درصد. ان شودیب : 

)8  - 3(  z = 100×Z/Zref 

 : ن رابطهیه در اک

Zref : برابرU2/Sr است . 

U :ه ک یچیم پیس یولتاژ اسمZ  وZref به آن تعلق دارند . 
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 Sr :است یمقدار مرجع توان اسم . 

مربوطه خواهد شد به ولتاژ  یان اسمیه منجر به جرکوتاه ک لاتصا يریگ هانداز یبرابر با نسبت ولتاژ اعمال ین مقدار نسبیا

 . ودش یان میشده و عموما برحسب درصد ب  هدینام یچیپ میوتاه زوج سکولتاژ اتصال ، ین ولتاژ اعمالیا. است یاسم

 ش دمایافزا  - 36 - 2 - 8

temperature rise 
 . است یخارج ي هنندک کعامل خن يو دما یقسمت تحت بررس ياختالف دما

 Yاتصال ستاره   - 37 - 2 - 8

star connection 
ا ه نگر آید ي) وصل شده و انتهای(نقطه خنث كفاز به نقطه مشتر ترانسفورماتور سه يفاز يها چیپ میه در آن سک یاتصال

 . ودش یانه خط مربوط متصل میبه پا

 Dاتصال مثلث   - 38 - 2 - 8

delta connection 
 . هندد یل میکمدار بسته را تش کیگر یدکیبا يفاز در اتصال سر ترانسفورماتور سه يفاز ياه چیپ میه در آن سک یاتصال

 Zگزاگ یاتصال ز  - 39 - 2 - 8

zigzag connection 
ان یم يدوم در اتصال سر ي هاول اتصال ستاره داشته و دست ي هه دستکاست  یچیپ میل از دو دسته سکاتصال متش

 یدوم بر ساق ي هاز دست يه هر فازکست یا هن دو دسته به گونینش اینحوه چ. ردیگ یخط قرار م يها انهیاول و پا ي هدست

 . ودش یده میچیپ، اول متصل به آن ي همتفاوت از ساق دست

 فاز ییجابجا  - 40 - 2 - 8

phase displacement 
فشار  ياه هانین حالت به پایدر ا. استچ یپ میمشابه دو س يها انهیو پا ین نقطه خنثیولتاژ ب ين فازورهایه بیاختالف زاو

ا اعداد یه با حروف کب حروف الفا با اعداد برحسب آنیآن به ترت يفازهاه کود ش یمثبت اعمال م یبا توال يولتاژ، يقو

 . ودش یساعت فرض م ياه هت عقربکس جهت حرکچرخش فازورها ع. رندیگ یپشت سرهم قرار م، مشخص شده باشند

ساعت  ياه هبرحسب شمار يگریچ دیپ میهرس یجابجائ، عنوان فازور مبنا به يفشارقو یچیپ میبا فرض فازور س -يادآوری

چ به آن یپ میه فازور سک یساعت ي هشمار، 12برساعت  يچ فشارقویپ میبا فرض انطباق فازور س یعنی. ان خواهدشدیب

 .خواهد بود) يش پس فازیساعت معادل افزا ي هش شماریند (افزاک یاشاره م
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 )ياتصال (گروه بردار  هنشان  - 41 - 2 - 8

ه ک، گریدکیا نسبت به ه نآ يفاز ییف و جابجایضع و فشار يقو فشار ياه چیپ میش اتصال سیجهت نما يقرارداد یعالمت

 . ودش یش داده میساعت نما ي هاز حروف و شمار یبیکل ترکبه ش

 . نشان داده شده است )1-8(ل کع در شیتوز يمعمول در ترانسفورماتورها يدو گروه بردار

 
 Dyn5 يالف) گروه بردار   - 1 - 8 شکل

 
 Yzn5 يب) گروه بردار -1-8ل کش

 )ي(جار کبه ت کآزمون ت  - 42 - 2 - 8

routine test 
 . ودش یهمه ترانسفورماتورها اجرا م يه روک يا هارخانک یآزمون

 یآزمون نوع  - 43 - 2 - 8

type test 
ه توسط ک ین ترانسفورماتورها با الزامات مشخصیمطابقت ا یجهت بررس، ترانسفورماتور نمونه يشده رو آزمون اجرا

مشابه با  يا هارخانکه در کود ش یده میگران نامید ي هنمون يترانسفورماتور. ستین یقابل بررس کبه ت کت ياه نآزمو

 . مشابه ساخته شود یو مواد مصرف یروش فن کمکمشابه و به  یفن يها نقشه
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 ژهیآزمون و  - 44 - 2 - 8

special test 
 . ودش یدار اجرا میه براساس توافق سازنده و خرک یو نوع کبه ت کآزمون متفاوت از آزمون ت

 ننده (هوا)ک کعامل خن يا هلحظ يدما  - 45 - 2 - 8

temperature of cooling medium at any time 
 . است يان متمادیهوا در طول سال ي هثبت شد يه دمایشنیب

 متوسط ماهانه يدما  - 46 - 2 - 8

monthly average temperature 
ان یاز سال در طول سال ینیروزانه در طول ماه مع ي هنیمکنۀ روزانه و مقدار متوسط یشینصف مجموع مقدار متوسط ب

 . است يمتماد

 متوسط ساالنه يدما  - 47 - 2 - 8

yearly average temperature 
 . استمتوسط ماهانه  يدوازدهم مجموع دماها کیبرابر 

 محصور امالًک کترانسفورماتور نوع خش  - 48 - 2 - 8

 totally enclosed dry-type transformer 
 . ودش یم کخن یداخل يبا گردش هوا، ه داخل محفظه بدون فشارک يترانسفورماتور

 محصور  کترانسفورماتور نوع خش  - 49 - 2 - 8

enclosed dry-type transformer 
 . ودش یم کخن یداخل يه با گردش هوایتهو يه داخل محفظه داراک يترانسفورماتور

  نامحصور کترانسفورماتور نوع خش  - 50 - 2 - 8

non-enclosed dry-type transformer 
 . ودش یم کخن يا اجباری یعیصورت طب هب، ه هوایوه با تهکترانسفورماتور بدون محفظه محافظ 

 با منبع انبساط یترانسفورماتور روغن  - 51 - 2 - 8

oil-immersed transformer with conservator 
آزاد از  يدر محل اتصال با هوا. ط و منبع انبساط آن وجود داردیمح ين هوایب يه ارتباط آزادک یترانسفورماتور روغن

 . ودش یر استفاده میگ ترطوب کی
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  کیهرمت یترانسفورماتور روغن  - 52 - 2 - 8

hermetically sealed transformer  
گونه  چیژن و رطوبت موجود در هوا هیسکا، آزاد يستم بسته بوده و روغن آن با هوایس يه داراک یترانسفورماتور روغن

 : شوند یم مین ترانسفورماتورها خود به دو نوع تقسیا. ندارد یارتباط

 

 يا هنگرک کیترانسفورماتور هرمت  - 1 - 52 - 2 - 8

hermetically sealed transformer fully filled with oil  
 . ودش یم جبرانار) د ج(مو يا هنگرکمخزن  یارتجاع ییه در آن انبساط روغن توسط جابجاک کیترانسفورماتور هرمت

 يگاز کبا بالشت کیترانسفورماتور هرمت  - 2 - 52 - 2 - 8

hermetically sealed transformer with gas cushion  
متفاوت  يانبساط روغن را در فشارها، صلب یاز گاز برسطح روغن در مخزن یه در آن حجمک کیترانسفورماتور هرمت

 . ندک یم میتنظ

  یم تلفات روغنکع یترانسفورماتور توز  - 53 - 2 - 8

low loss distribution transformer 
شماره  به رانیا یشده در استاندارد ملر کذ یه براساس مشخصات فنک، کیبا منبع انبساط و هرمت، یترانسفورماتور روغن

 . ندا هد شدیتول 13368

 ′ABرده  یم تلفات روغنکع یترانسفورماتور توز  - 54 - 2 - 8

low loss distribution transformer (AB′) 
شماره به ران یا یر شده در استاندارد ملکذ یه براساس مشخصات فنک، کیبا منبع انبساط و هرمت، یترانسفورماتور روغن

 . باشد قرار داشته ′Bآن در گروه  يو سطح صدا يارب یو تلفات ب Aتلفات بار آن در گروه  13368

 استانداردها  - 3 - 8

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  ه در متن این فصل به آنکالزامی زیر حاوي مقرراتی هستند  كمدار

ها و  ر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهکذی با که به مدرک  شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می

ها ارجاع داده شده  ر تاریخ انتشار به آنکه بدون ذکی کتجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. در مورد مدار

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 . اتیلک: کیقسمت ، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-1ران به شماره یا یمل استاندارد •
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 . ش دمایافزا: قسمت دو، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-2ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 ياه نو آزمو يندب قیسطوح عا: قسمت سه، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-3ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . کیترکلا يد

آزمون  يراهنما: قسمت چهار، قدرت يترانسفورماتورها، INSO-IEC 60076-4ران به شماره یا یاستاندارد مل •

. یدزنیلکضربه صاعقه و ضربه 

 . وتاهکاستقامت در برابر اتصال : قسمت پنج، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-5ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 يبارگذار يراهنما: قسمت هفت، قدرت يترانسفورماتورها، INSO-IEC 60076-7ران به شماره یا یاستاندارد مل •

. قدرت غوطه ور در روغن يترانسفورماتورها يبرا

 . صدا ين ترازهاییتع: قسمت ده، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-10ران به شماره یا یاستاندارد مل  •

، صدا ين ترازهاییتع: 10-1تقسم، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-10-1ران به شمارهیا یاستاندارد مل •

 . اربردک يراهنما

 . کخش يترانسفورماتورها: ازدهیقسمت ، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-11ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 يراهنما: قسمت دوازده، قدرت يترانسفورماتورها، INSO-IEC 60076-12ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . کقدرت نوع خش يترانسفورماتورها يبرا يبارگذار

پر  عیما يترانسفورماتورها: ازدهیقسمت ، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-13ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . خود محافظ

قدرت  يترانسفورماتورها: قسمت چهارده، قدرت يترانسفورماتورها، 2620-14ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . باال يق با تحمل دمایعا ع با استفاده از موادیر در ماو هغوط

 ياه شرد و روکالزامات عمل: کیقسمت ، انشعاب ياه هنندکض یتعو، 2715-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . آزمون

 . اربردک يراهنما: قسمت هشت، قدرت يترانسفورماتورها، 6177ران به شماره یا یاستاندارد مل •

الزامات : کیقسمت ، يریگ هانداز يترانسفورماتورها، INSO-IEC 61869-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . یعموم

 یمعدن یقیعا ياه نروغ: یکیترکزات الیاالت مورد استفاده در تجهیس، 2661ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . اه یژگیو، قطع و وصل يدهایلکترانسفورماتورها و  يرده براکارنک

 . قدرت يترانسفورماتورها یابی بیت و عیش وضعیپا، 22677ران به شماره یا یاستاندارد مل •

تا  25فاز از  سه یع روغنیه توزکشب يار تلفات ترانسفورماتورهاین معییتع، 13368ران به شماره یا یاستاندارد مل •

، يه انرژیدییهرتز و دستورالعمل تا 50انس کلوولت با فریک 36زات تا ینه ولتاژ تجهیشیلوولت آمپر با بیک 2500

 . تر  مک لوولت ویک 24زات ینه ولتاژ تجهیشیبا ب يو الزامات ترانسفورماتورها یلکالزامات : کیقسمت 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  512 تاسی

 . ا و انشعابات ترانسفورماتوره لنایترم يعالمت گذار، 2768ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . یحیاعداد ترج يسر، یحیاعداد ترج، 2700ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 20ع یتوز ینیرز کخش يترانسفورماتورها ياه نو آزمو یفن یابیارز يارهایمع، الزامات نییدستورالعمل تع •

 . ریت توانکع شریتوز یمعاونت هماهنگ، لوولتیک
• IEC 60422 Mineral insulating liquid in electrical equipment - Supervision and maintenance guidance.  
• IEC 60085 Electrical Insulation: Thermal Evaluation and Designation.  

 استاندارد ساخت و آزمون   - 1 - 3 - 8

در  ن شدهایبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان عیتوز يترانسفورماتورهامورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

(در صورت  ين و شهرسازکمسراه،  قاتیز تحقکنامه مر وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر نیا

مرجع  يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساختهوجود) 

 شده باشد.ي ن و شهرسازکمسراه،  قاتیز تحقکاز مر یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمورد تا

 یو الزامات عموم یر اسمیمقاد  - 4 - 8

 یتوان اسم  - 1 - 4 - 8

 اتیلک  - 1 - 1 - 4 - 8

 یترانسفورماتور توان اسم، هیچ ثانویپ میاز س یان اسمیعبور جر  ه ترانسفورماتور ویچ اولیپ میبه س یبا اعمال ولتاژ اسم

 يه مقدار مبنا براکود ش یف میمداوم تعر يبارگذار يبرا یتوان اسم. ردکافت خواهد یرا در یچیپ میر آن زوج سینظ

را بدون  یتوان اسم یهارا یید توانایار مداوم ترانسفورماتور باکدر . ش دماستیر تلفات بار و افزاینظ ییها ضمانت و آزمون

 . داشته باشد 2620-11و  2620-2به شماره  رانیا یمل يمشخص شده در استانداردها يها تیتجاوز از محدود

ده ش بو جذیتکو و رایتکه شامل توان اکبه ترانسفورماتور اشاره دارد  يورود يبه مقدار توان ظاهر یتوان اسم -يادآوری

چ یپ میس ياه هانیه شده توسط ترانسفورماتور به مدار متصل به پایارا يتوان ظاهر. استز یتوسط خود ترانسفورماتور ن

ش) ولتاژ در یا افزایاهش (ک ي هواسطه به یثانو يها انهیولتاژ پا. خواهد بود یمتفاوت از توان اسم یاسم يه در بارگذاریثانو

و  یبراساس ولتاژ اسم، بار قدرتب یمقدار مجاز افت ولتاژ نسبت به ضر. است یمتفاوت از ولتاژ اسم، ترانسفورماتور

 . ودش ین مییتع، 6177به شماره ران یا یاستاندارد مل 7مطابق بند ، گسترة انشعاب

 یتوان اسم یحیر ترجیمقاد  - 2 - 1 - 4 - 8

 2700به شماره  رانیا یاستاندارد مل R10 ياز سر، یر توان اسمیمقاد، مگاولت آمپر 20توان تا يترانسفورماتورها در

 . ودش یانتخاب م
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 : است لیذ به شرحران یمرسوم در ا یع روغنیتوز يترانسفورماتورها یاسم يها توان -1 يادآوری

500 – 400 – 315 – 250 – 200 – 160 – 125 – 100 – 75 – 50 – 25 

2500 – 2000 – 1600 – 1250 – 1000 – 800 – 630  

 لوولت آمپریک

 

 : است لیذ  به شرحران یمرسوم در ا کع خشیتوز يترانسفورماتورها یاسم يها توان -2 يادآوری

2500 – 2000 – 1600 – 1250 – 1000 – 800 – 630 – 500 – 400 – 315 – 250 – 200– 160  

 لوولت آمپریک

 ترانسفورماتور یتوان اسمانتخاب   - 3 - 1 - 4 - 8

 : ) استفاده نمود4-8(فرمول توان از  یم ازیترانسفورماتور مورد ن یبه منظور انتخاب توان اسم

)8  - 4( S = P/cos φ 

 : ن رابطهیه در اک

S :لوولت آمپریکترانسفورماتور برحسب  یتوان اسم 

P :ب یضرا تماملووات) با درنظر گرفتن یکفاز متصل به ترانسفورماتور (برحسب  سه يو مجموعه بارهایتکثر توان اکحدا

 ... . و یتوسعه آت، یمربوط به همزمان

cos φ :متصل به ترانسفورماتور يب قدرت مجموعه بارهایضر 

 : دباش 85/0ب قدرت یلووات و ضریک 50 یونکساختمان مس کیفاز  سه یثر بار مصرفکد حداینکفرض : مثال
S = 50/0.85 = 59kVA 

ترانسفورماتور ، ر شده در بند قبلکذ یحیترج ياه ناز باشد با توجه به توایمورد ن یترانسفورماتور روغن هک  صورتی در

 . لوولت آمپر خواهد بودیک 75مطلوب 

 . دینکمراجعه  )5-8( بخشترانسفورماتور به  یموثر در انتخاب توان نام یطیط محیدر نظر گرفتن شرا يبرا -يادآوری

 یفراتر از توان اسم يبارگذار  - 4 - 1 - 4 - 8

 يمجاز برا يبارگذار  هروش محاسب. را دارد یاز توان اسم تر  ي بیشبار  هیارا ییتوانا يترانسفورماتور در موارد

در  کخش يترانسفورماتورها يو برا INSO-IEC 60076-7به شماره  رانیا یدر استاندارد مل یروغن يترانسفورماتورها

 . ستا هه شدیارا INSO-IEC 60076-12به شماره  رانیا یدارد ملاستان

   ران به شمارهیا یاستاندارد ملم ولتاژ در ید تنظیلکو  IEC 60137استاندارد ا در ه گنیبوش يت بارگذاریقابل -يادآوری

 . ستا هرشدکذ 1-2715
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 ردن ترانسفورماتورک کخن ياه ششناسایی و رو يها  هنشان  - 2 - 4 - 8

با استفاده از حروف اختصاري التین  کو خش یروغن يردن ترانسفورماتورهاک کخن ياه ششناسایی و رواي ه هنشان

   ننده و سیستم گردش آن و همچنین ترتیب حروف مزبور (از چپ به راست) در جداول شمارهک کشامل نوع ماده خن

 . ستا هارایه شد 2620-11 و 2620-2 يها  هران به شماریا یاستاندارد ملمطابق  )2-8(و  )8-1(

 یروغن يننده ترانسفورماتورهاک کحروف اختصاري مورد استفاده در نمایش سیستم خن  -  1 -   8 جدول 

 حرف چهارم
انیزم چرخش ماده ک(م

 ننده خارجی)ک کخن

 حرف سوم
 ننده خارجی)ک ک(محیط خن

 حرف دوم
انیزم چرخش ماده ک(م

 ننده داخلی)ک کخن

 حرف اول
 ) چیپ مسی ننده مجاورک ک(محیط خن

N 
 (چرخش طبیعی)

A 
 (هوا)

N 
 (چرخش طبیعی)

O 
 (روغن معدنی یا هر مایع عایقی با نقطه آتش

 )C 300°از  تر  مک

F 
 (چرخش اجباري با فن یا پمپ)

W 
 (آب)

F 
 (چرخش اجباري)

K 
 )C 300° (مایع عایقی با نقطه آتش بزرگتر از

- - 
D 

(چرخش اجباري جهت 
 ده)ش هداد

L 
نقطه آتش آن قابل ه ک یقیع عای(هر ما

 نباشد) يریگ هانداز

 

 کخش يننده ترانسفورماتورهاک کحروف اختصاري مورد استفاده در نمایش سیستم خن  -  2 -   8 جدول 

 حرف اول
 ) هنندک ک(نوع محیط خن

 حرف دوم
 (نوع گردش)

A 
 (هوا)

N 
 (چرخش طبیعی)

W 
 (آب)

F 
 (چرخش اجباري)

 

 . است ONAN یع روغنیتوز يمعمول ترانسفورماتورها ینندگک کخن -1 يادآوری

 : ودش یاستفاده م ینندگک کمعموال دو نوع خن کخش يدر ترانسفورماتورها -2 يادآوری

 . ودش ینشان داده م ANه با ک یعیطب يه هوایسامانه تهو يشده برا یترانسفورماتور طراح •

تا  ياجبار ینندگک کتا مقدار مشخص شده و خن یعیطب يه هوایسامانه تهو يشده برا یترانسفورماتور طراح •

 . ودش ینشان داده م AN/AFه با کمقدار باالتر 

 . است ANران یدر ا کع خشیتوز يمعمول ترانسفورماتورها ینندگک کخن -3 یادآوري

 یولتاژ اسم  - 3 - 4 - 8

 . استولت  400ف یضع لوولت و ولتاژ فشاریک 11و  20، 33ران یمورد استفاده در ا يترانسفورماتورها يولتاژ فشارقو
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 Umز ینه مقدار ولتاژ تجهیشیب  - 4 - 4 - 8

ن ییتع )3-8(خط مطابق جدول  ياه هانیپا ينه مقدار ولتاژ برایشیب 2620-3 ران به شمارهیا یاستاندارد ملمطابق 

 . ودش یم

 نه مقدار ولتاژ ترانسفورماتوریشیب  -  3 -   8 جدول 

 Um (KV) لوولت)یک( یولتاژ اسم

4/0 1/1 

11 12 

20 24 

33 36 

 یانس اسمکفر  - 5 - 4 - 8

 . استهرتز  50ران یه برق اکدر شب یانس اسمکفر

 (′AB)ران یلوولت در ایک 20 یم تلفات روغنکع یتوز يترانسفورماتورها يپارامترها یر اسمیمقاد  - 6 - 4 - 8

ران به یا یاستاندارد مل يران بر مبنایدر ا یم تلفات روغنکع یتوز يمهم ترانسفورماتورها يمعمول پارامترها یر اسمیمقاد

 . ستا هر شدکذ )5-8(و  )4-8(در جداول 13368شماره 

 لوولتیک 20 یم تلفات روغنکع یتوز ير معمول ترانسفورماتورهایمقاد  -  4 -   8 جدول 

 مشخصه
  یتوان اسم

 لوولت آمپریک 250تا 
 یتوان اسم

 تر  بیش لوولت آمپر ویک 250 

 ONAN ینندگک کنوع خن

 6 4 وتاه (%)کامپدانس اتصال 

 Yzn5 Dyn5 يگروه بردار

 م ولتاژ درحالت قطع ولتاژ ید تنظیلک م ولتاژید تنظیلکنوع 
Off-circuit 

 ± 2×  5/2 ± 1×  4 گسترة انشعاب (%)

 5 3 تعداد انشعاب

 INSO 2661ران به شماره یا یاستاندارد ملمطابق با  نوع روغن
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 (′AB)لوولت یک 20 یم تلفات روغنکع یتوز يترانسفورماتورها يثر تلفات و سطح صداکحدا  -  5 -   8 جدول 

 یتوان اسم
(kVA) 

 ′Bگروه  Aگروه 
 تلفات بار

(W) 
 يبار یتلفات ب

(W) 
 سطح صدا

(dB) 
25 800 90 46 
50 1100 145 50 
75 1420 203 52 
100 1750 260 54 
125 1990 305 55 
160 2350 375 57 
200 2760 440 58 
250 3250 530 60 
315 3840 625 61 
400 4600 750 63 
500 5450 840 64 
630 6750 940 65 
800 8450 1155 67 
1000 10500 1400 68 
1250 13180 1760 69 
1600 17000 2200 71 
2000 21250 2800 72 
2500 26500 3200 76 

 رانیلوولت در ایک 20 کع خشیتوز يترانسفورماتورها یر اسمیمقاد  - 7 - 4 - 8

، ن الزاماتییدستورالعمل تع«: يران برمبنایدر ا کع خشیتوز يمهم ترانسفورماتورها يپارامترها یر معمول اسمیمقاد

ت کع شریتوز یمعاونت هماهنگ، لوولتیک 20 ینیرز کخش يترانسفورماتورها يها و آزمون یفن یابیارز يارهایمع

 )6-8(در جداول » ترانسفورماتور ید شده توسط سازندگان داخلیتول کخش يترانسفورماتورها یمشخصات فن«و » ریتوان

 . ستا هر شدکذ )7-8(و 

 لوولتیک 20 کع خشیتوز ير معمول ترانسفورماتورهایمقاد  -  6 -   8 جدول 

 د)ک( ریمقاد مشخصه

 AN ینندگک کنوع خن
  F قیعا یالس حرارتک

 Dyn5 يگروه بردار

 م ولتاژ درحالت قطع ولتاژ ید تنظیلک م ولتاژید تنظیلکنوع 
Off-circuit 

 ± 2×  5/2 انشعاب (%)گسترة 

 5 تعداد انشعاب
 6 وتاه (%)ک لحداقل امپدانس اتصا
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 لوولتیک 20 کع خشیتوز يترانسفورماتورها يثر تلفات و سطح صداکحدا  -  7 -   8 جدول 

 یتوان اسم
 (kVA) 

 يارب یتلفات ب
 (W) 

  C° 120 يتلفات بار در دما
(W) 

 سطح صدا
 (dB) 

160 800 2500 62 

200 910 2850 5/63 

250 1050 3300 56 

315 1250 3900 67 

400 1450 4500 68 

500 1700 5500 69 

630 1950 6900 70 

800 2100 8600 72 

1000 2400 10000 73 

1250 2700 11500 75 

1600 3100 13500 76 

2000 4000 16500 78 

2500 5000 20000 81 

 يارکط یشرا  - 5 - 8

 ارتفاع  - 1 - 5 - 8

 . ندکمتر تجاوز  1000د از یا نبایارتفاع از سطح در

 هوا يدما  - 2 - 5 - 8

 : ندکر تجاوز یر زید از مقادیننده نباک کز خنیتجه يننده در ورودک کخن يهوا يدما

 . وسیدرجه سلس 40: يا مقدار لحظه •

 . وسیسلسدرجه  30: ن ماه سالیمتوسط ماهانه گرمتر •

 . وسیسلسدرجه  20: انهیمتوسط سال •

 . وسیسلسدرجه  -25: آزاد ينصب شده در فضا يدر ترانسفورماتورها •

 . وسیسلسدرجه  -5: مسقف یطیننده در محک کدر صورت نصب ترانسفورماتور و خن •
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 فاز تقارن ولتاژ سه  - 3 - 5 - 8

ن ولتاژ تری  بیش هکاست  ین معنیبا متقارن بدیتقر. با متقارن اعمال شودیست ولتاژ تقریبا یم فاز سه يبه ترانسفورماتورها

 از تر  بیش )هقیدق 30وتاه (حدود ک یزمان يها ا دو درصد در بازهیدرصد در حالت مداوم  کیش از ید بینبافاز به فاز 

 . ن ولتاژ فاز به فاز باشدتری  مک

 رطوبت  - 4 - 5 - 8

 يد روین قطرات آب نبایهمچن. درصد باشد 93از  تر  مک دیاطراف با يهوا یرطوبت نسب، کخش يدر ترانسفورماتورها

 . ا وجود داشته باشده چیپ میس یسطوح خارج

 کو رفتار در برابر آتش ترانسفورماتور خش یطیمح، ییآب و هوا يها رده  - 5 - 5 - 8

 . ستا هخالصه شد )8-8(در جدول  کخش يو رفتار در برابر آتش ترانسفورماتورها یطیمح، ییآب و هوا يرده بند

 کو رفتار در برابر آتش ترانسفورماتور خش یطیمح، ییآب و هوا يها انتخاب رده يراهنما  -  8 -   8 جدول 

 ییرده آب و هوا
1C 

اما . مناسب است، نباشدوس یسلسدرجه  -5از  تر  مک هک یطیمح يدر دما يردارب هبهر يترانسفورماتور برا
 . ردیقرارگ -25تا  یطیمح يواند در طول حمل و نقل و انبارش در معرض دمات یم

2C مناسب استوس یسلسدرجه  -25تا  یطیمح يحمل و نقل و انبارش در دما، يردارب هبهر يترانسفورماتور برا . 

 1یطیرده مح

0E 
ه معموال با نصب در محل کاست  یقابل چشم پوش یهد و آلودگد ینم يترانسفورماتورها رو يرو یچ تعرقیه

 . ودش یحاصل م کو خش كده پایسرپوش

1E ان کمحدود ام ی) و آلودگیرقب یمثال در زمان ب يفتد (برایاتفاق بواند ت یترانسفورماتور م يتعرق رو یگاه
 . ر استیپذ

2E ب هردویکا ترین یسنگ یا آلودگیرر کتعرق م 

 رده رفتار در برابر آتش
0F ط وجود نداردیدر مح يخطر آتش سوز . 

1F است یت اشتعال الزامیت قابلیمحدود. قرار دارد يترانسفورماتور در معرض آتش سوز . 

 

 . است C2E2F1ران از نوع یمعمول در ا کخش يترانسفورماتورها -يادآوری

                                                            
 .هستنده در مدت انبارش قبل از نصب هم مهم کار، بلکموارد نه فقط در مدت  نیا 1
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 )یر اسمیمشخصات (صفحه مقاد كپال  - 6 - 8

 اتیلک  - 1 - 6 - 8

با ، تیور لنصب شده در محل قاب، يط جویمقاوم در برابر شرا يا مشخصات با ماده كپال کید مجهز به یترانسفورماتور با

 . است یالزام كاطالعات ثبت شده بر پال يماندگار. ر باشدیش موارد زینما

  مشخصات كپال يروبر ه شده یارااطالعات   - 2 - 6 - 8

 . نوع ترانسفورماتورالف) 

 . شماره استانداردب) 

 . ستا هد شدیه ترانسفورماتور در آن تولک يشور و شهرک، نام سازندهپ) 

 . ال سازندهیشماره سرت) 

 . سال ساختث) 

 . تعداد فازهاج) 

 . ا مگاولت آمپر)یلوولت آمپر یک(با واحد  ینندگک کهر خن يبرا یتوان اسمچ) 

 . (با واحد هرتز) یانس اسمکفرح) 

 . لوآمپر)یکا ی(با واحد آمپر  یاسم يها انیجرخ) 

 . )يفاز (گروه بردار یینماد اتصاالت و جابجاد) 

 . وتاه برحسب درصدک(امپدانس) اتصال  يمقاومت ظاهرذ) 

 . ینندگک کنوع خنر) 

 . لکجرم ز) 

 )یروغن يجرم و نوع روغن مورد استفاده (در ترانسفورماتورها) ژ

 ستمیوتاه سکان اتصال یا جرینه توان یشیب) س

 : است یالزام كدر پالز ین ریزر موارد کذ، عالوه برموارد فوق، کخش يدر ترانسفورماتورها

 . IEC 60085 مطابق استانداردچ یپ میهر س يق) برایعا یالس حرارتک( یقیساختار عا يدما) ش

 . درجه حفاظت) ص

 . و رفتار در برابر آتش ییآب و هوا، یطیرده مح) ض
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 مشخصات ترانسفورماتور توزیع روغنی  كنمونه پال   - 2 - 8 شکل
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 ))2-8ل (کمشخصات ترانسفورماتور توزیع روغنی (ش كتوضیحات پال  -  9 -   8 جدول 

 توضیح شماره
 یلوولت آمپرکتوان اسمی برحسب  1
 ضعیف ترانسفورماتور برحسب ولت قوي و فشار سمت فشارولتاژ اسمی  2
 ضعیف ترانسفورماتور برحسب آمپر قوي و فشار جریان نامی فشار 3
 وتاه برحسب درصدکامپدانس اتصال  4
 یلوآمپرکضعیف برحسب  قوي و فشار وتاه سمت فشارکجریان اتصال  5
 وتاه برحسب ثانیهکزمان تحمل اتصال  6
 گروه برداري 7
 ارتفاع محل نصب از سطح دریا برحسب متر 8
 وسیسلسپیچی نسبت به دماي محیط برحسب  ثر افزایش دماي روغن و سیمکحدا 9
 انس برحسب هرتزکفر 10
 الس حرارتی عایق ترانسفورماتور ک 11
 نندگیک کنوع خن 12
 نوع روغن 13
 یلوگرمکوزن روغن برحسب  14
 یلوگرمکل برحسب کوزن  15
 یلوولتکثر ولتاژ سیستم سمت فشارقوي برحسب کحدا 16
 یلوولت کضعیف برحسب  ثر ولتاژ سیستم سمت فشارکحدا 17
 یلوولتکقوي برحسب  سمت فشار  ولتاژ ضربه 18
 یلوولت کضعیف برحسب  سمت فشار  ولتاژ ضربه 19
 یلوولتکقوي برحسب  دقیقه استقامت عایقی در سمت فشار کولتاژ تست ی 20
 یلوولتکضعیف برحسب  دقیقه استقامت عایقی در سمت فشار کولتاژ تست ی 21
 (IEC 60076)استاندارد طراحی ترانسفورماتور  22
 رد ترانسفورماتورکارکنوع  23
 سال ساخت 24
 شماره سریال 25
 (′AB)رده تلفات  26
 ولتاژ سمت فشارقوي در انشعاب باال برحسب ولت 27
 ولتاژ سمت فشارقوي در انشعاب اسمی برحسب ولت  28
 ولتاژ سمت فشارقوي در انشعاب پایین برحسب ولت 29
 گروه برداري و اتصاالت ترانسفورماتور کشماتی 30

 د داده شوندیان باکه در صورت امک یلیمکاطالعات ت  - 3 - 6 - 8

 . 2620-3ران به شماره یا یاستقامت) طبق استاندارد مل ي(ولتاژها یقیوتاه سطوح عاک یسینمادنوالف) 

 . اه بانشعا تمام يار براد بچ انشعایپ میانشعاب س يولتاژهاب) 

 . ر معمول نباشند)ی(چنانچه مقادها  چیپ میروغن و س یضمانت شده سطح فوقان يش دماینه افزایشیبپ) 

 . ار قراردهدیدر اخت یداخل ياه لاز اتصا یاملکه نماد اتصال نتواند اطالعات ک يدر موارد: نمودار اتصالت) 
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 . ل باشد)ک(چنانچه متفاوت از جرم  ییجرم جابجاث) 

 . از پنج تن) تر  بیش لکبا جرم  يترانسفورماتورها يجرم بدون محفظه (براج) 

 . ننده در مقابل خالءک کزات خنیم ولتاژ و تجهید تنظیلک، منبع انبساط، ت استقامت مخزنیقابلچ) 

 . يبارگذار-توان يها بیکت تریهرگونه محدود: چهیپ میس دچن يترانسفورماتورها يبراح) 

 . دما ينشانگرها تماممات یتنظ: چیپ میس يمجهز به نشانگر دما يترانسفورماتورها يبراخ) 

الس ک(ها)  لینسبت تبد، محل: ان نصب شده در درون ترانسفورماتوریجر يترانسفورماتورهاتمام  يبراد) 

 . انی) ترانسفورماتور جری(ولت آمپر اسم یاسم یو خروج یدرست

 نصب شده در محل مسقف يترانسفورماتورها يدما برا نیا هک  صورتی در: نندهک کعامل خن نهیمک يدماذ) 

 وسیسلسدرجه  -25از  تر  مک آزاد ينصب شده در فضا يترانسفورماتورها يبرا ایوس یسلسدرجه  -5از  تر  مک

 . باشد

. ستا هرشدکذ) 9-8(و جدول  )2-8(ل کحات مرتبط با آن در شیو توض یمشخصات ترانسفورماتور روغن كاز پال يا هنمون

 . هدد یرا نشان م کمشخصات ترانسفورماتور خش كنمونه پال )3-8(لکن شیهمچن

 

 

  کمشخصات ترانسفورماتور خش كنمونه پال   - 3 - 8 شکل
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 يا هارخانک ياه نآزمو  - 7 - 8

، کبه ت کت ياه نشامل آزمو يا هارخانک ياه نمورد آزمو، ارخانه سازندهکدر محل  دیباد یهر ترانسفورماتور پس از تول

ن یا. ستا هشد رکذ 2620-1شماره  ران بهیا یمل استاندارد در يا هارخانک ياه نات آزمویجزئ. ردیژه قرارگیو و ینوع

 : ر هستندیها شامل موارد ز آزمون

 کبه ت کت ياه نآزمو  - 1 - 7 - 8

 . چیپ میمقاومت س يریگ هاندازالف) 

 . فاز ینترل جابجائکنسبت ولتاژ و  يریگ هاندازب) 

 . وتاه و تلفات بارکامپدانس اتصال  يریگ هاندازپ) 

 . يارب یان بیتلفات و جر يریگ هاندازت) 

 . )2620-3ران به شماره یا یاستاندارد مل(مطابق  کیترکال يد کبه ت کت ياه نآزموث) 

 . تحت بار م ولتاژیتنظ يدهایلک ياه نآزموج) 

 . ام)ک(آزمون استح یروغن يترانسفورماتورها يتحت فشار برا یآزمون نشتچ) 

 . ارکان تویجر يته ترانسفورماتورهایل و پالرینسبت تبد یبررسح) 

 . یروغن يهسته و چارچوب ترانسفورماتورها يندب قیعا یبررسخ) 

 ینوع ياه نآزمو  - 2 - 7 - 8

 . )2620-2ران به شماره یا یاستاندارد ملش دما (مطابق یآزمون افزاالف) 

 . )2620-3ران به شماره یا یاستاندارد مل(مطابق  کیترکال يد يآزمونهاب) 

 . )2620-10ران به شماره یا یاستاندارد مل(مطابق  ین سطح صوتییتعپ) 

 . اه پا و پمه نف یتوان مصرف يریگ هاندازت) 

 . یدرصد ولتاژ اسم 110و  90در  يبار یان بیتلفات و جر گیري  اندازه ث)

 ژهیو ياه نآزمو  - 3 - 7 - 8

 . )2620-3ران به شماره یا یاستاندارد مل(مطابق  کیترکلا يژه دیو ياه نآزموالف) 

 . چیپ مینقطه داغ س يش دمایافزا يریگ هاندازب) 

 . اه چیپ مین سین و بیچها و زمیپ مین سیب یخازن ياه تین ظرفییتعپ) 

 يندب قیستم عایس یخازن ياه تیو ظرف یقیتلفات عاب یضر يریگ هاندازت) 

 . )2620-3ران به شماره یا یاستاندارد ملن مشخصه انتقال ولتاژ گذرا (مطابق ییتعث) 
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 . صفر یتوال ي) ظاهريامپدانس (ها يریگ هاندازج) 

 . )2620-5ران به شماره یا یاستاندارد ملوتاه (مطابق کآزمون استقامت در برابر اتصال چ) 

 . اه چیپ مین سین و بیچ نسبت به زمیپ میهر س يندب قیعا (.d.c)مقاومت  يریگ هاندازح) 

 . یروغن يل تحت خالء در ترانسفورماتورهاکر شییآزمون تغخ) 

 . یروغن يل تحت فشار در ترانسفورماتورهاکر شییآزمون تغد) 

 . یروغن يترانسفورماتورها يام در مقابل خالء انجام شده در محل مصرف براکآزمون استحذ) 

 . یانسکپاسخ فر يریگ هاندازر) 

 . یپوشش خارج یبررسز) 

 . محلول در روغن يگازها يریگ هاندازژ) 

 . ییجابجا يمخزن برا یآمادگ یابیا ارزی یکیانکآزمون مس) 

 . ن وزن ترانسفورماتور آمادة انتقالییتعش) 

 کخش يترانسفورماتورها يا ارخانهک يآزمونها  - 4 - 7 - 8

 : است یالزام کخش يترانسفورماتورها يل بررویذ يانجام آزمونها، قبل ير شده در بندهاکذ يعالوه بر آزمونها

 . ژه)یو و کبه ت ک(ت یه جزئیتخل گیري  اندازه الف)

 . ژه)ی(و یطیآزمون محب) 

 . ژه)ی(و ییآزمون آب و هواپ) 

  . ژه)یآزمون رفتار در برابر آتش (وت) 
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 اه يروادار  - 5 - 7 - 8

 . ستا هر شدکذ )10-8(در جدول  2620-1 ران به شماره یا یاستاندارد ملقابل قبول مطابق  ياه يروادار

 اه يروادار  -  10 -   8 جدول 

 يزان رواداریم ریمتغ اتیلکموضوع/ فیرد

 تلفات 1
 لک%+ تلفات 10 لکتلفات 

 لکتلفات  ي%+ تلفات اجزاء به شرط عدم تجاوز از روادار15 شده اجزا گیري  اندازه تلفات

 نسبت ولتاژ 2

  یدر انشعاب اصل يارب یب  هشد يریگ هنسبت ولتاژ انداز
 : ریر زیتر مقادکوچکمقدار 
 ن شدهیینسبت تع ±%5/0الف) 
 یامپدانس در انشعاب اصل یمقدار درصد واقع ±% 1/0ب) 

 ن شدهیینسبت تع ±%  5/0  گریشده در انشعابات د يریگ هنسبت ولتاژ انداز

3 
 وتاهکامپدانس اتصال 

 شده گیري  اندازه

 یانشعاب اصل

% 10با  يا مساوی تر  بیش وتاهکچنانچه مقدار امپدانس اتصال 
 : باشد

 ن شدهییمقدار تع ±%  5/7

 : % باشد 10از  تر  مک وتاهکچنانچه مقدار امپدانس اتصال 
 ن شدهییمقدار تع ±%  10

 گرید ياه بانشعا

% 10با  يا مساوی تر  بیش وتاهکچنانچه مقدار امپدانس اتصال 
 : باشد
 ن شدهییمقدار تع ±%  10

 : % باشد 10از  تر  مک وتاهکچنانچه مقدار امپدانس اتصال 
 ن شدهییمقدار تع ±%  15

 یمقدار طراح ±%  30 شده يریگ هانداز يبار یان بیجر يبار یان بیجر 4

 زات ترانسفورماتوریاگرام قطعات و تجهید  - 8 - 8

 با منبع انبساط یع روغنیتوز يزات ترانسفورماتورهایاگرام قطعات و تجهید  - 1 - 8 - 8

  . ندا هح داده شدیتوض )11-8(و جدول  )4-8(ل کدر ش یع روغنیتوز ياجزاء و قطعات ترانسفورماتورها
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  با منبع انبساط یع روغنیزات ترانسفورماتورتوزیقطعات و تجه، اجزاء   - 4 - 8 شکل

 ))4-8(ل کبا منبع انبساط (ش یع روغنیتوز يزات ترانسفورماتورهایو تجهح قطعات یتوض  -  11 -   8 جدول 

 نام قطعه شماره

 مشخصات كپال 1
 درپوش مخزن 2
 ترمومتر روغن 3
 قالب حمل 4
 فیضع نگ فشاریبوش 5
 يقو نگ فشاریبوش 6
 م ولتاژ در حالت قطع ولتاژید تنظیلک 7
 رله بوخهلتس 8
 ریرطوبت گ 9
 ز روغنیچه سرریدر 10
 روغن نما (سطح سنج روغن) 11
 نسرواتور)کمنبع انبساط ( 12
 )يا ه(ول يا نگرهکزن خم 13
 نیچ اتصال زمیپ 14
 چرخ 15
 ه روغنی/تخلير نمونه برداریش 16
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 يا هنگرک کیهرمت یروغن يزات ترانسفورماتورهایاگرام قطعات و تجهید  - 2 - 8 - 8

 . ندا هح داده شدیتوض )12-8(و جدول  )5-8(ل کدر ش یع روغنیتوز ياجزاء و قطعات ترانسفورماتورها

 

  يا هنگرک کیهرمت یع روغنیزات ترانسفورماتورتوزیقطعات و تجه، اجزاء   - 5 - 8 شکل

 ))5-8(ل ک(ش کیهرمت یع روغنیتوز يزات ترانسفورماتورهایح قطعات و تجهیتوض  -  12 -   8 جدول 

 نام قطعه شماره
 مشخصات كپال 1
 )يا ه(ول يا هنگرکواره ید 2
 اره کرله چند  3
 (نشانگر سطح روغن) یچشم يروغن نما 4
 کیرله محافظ هرمت 5
 ریگ هجرق کشاخ 6
 م ولتاژ در حالت قطع ولتاژید تنظیلک 7
 ينگ فشارقویبوش 8
 فیضع نگ فشاریبوش 9
 ت)کنتاکن (با کر فشارشیش 10
 قالب حمل 11
 ترمومتر روغن 12
 ن درپوشیچ اتصال زمیپ 13
 مخزن نیچ اتصال زمیپ 14
 چرخ 15
 ه روغنی/تخلير نمونه برداریش 16
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 کع خشیتوز يزات ترانسفورماتورهایاگرام قطعات و تجهید  - 3 - 8 - 8

 . ندا هح داده شدیتوض )13-8(و جدول  )6-8(ل کدر ش کع خشیتوز ياجزاء و قطعات ترانسفورماتورها

 

 کع خشیزات ترانسفورماتورتوزیاجزاء و قطعات و تجه   - 6 - 8 شکل

 )6-8(ل کر شده در شکذ کع خشیتوز يزات ترانسفورماتورهایح قطعات و تجهیتوض  -  13 -   8 جدول 

 نام قطعه شماره
 هسته 1
 فیضع چ فشاریپ میس 2
 يقو چ فشاریپ میس 3
 فیضع اتصاالت فشار 4
 حمل ياه بقال 5
 يقو اتصاالت فشار 6
 اه خهسته و چر یچارچوب آهن 7
 يقو چ فشاریپ میق سیعا 8
 ولتاژ (تپ چنجر)م ولتاژ با قطع ید تنظیلک 9
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 ترانسفورماتور یزات حفاظتیتجه  - 9 - 8

 کیبا منبع انبساط و هرمت یع روغنیتوز يمعمول ترانسفورماتورها یزات حفاظتیتجه  - 1 - 9 - 8

 ترمومتر روغن  - 1 - 1 - 9 - 8

ن یا. هدد یر درپوش ترانسفورماتور را نشان میروغن ز يزان دمایه مکاست  يا عقربه ي) دارا)7-8(ل کترمومتر روغن (ش

م یواند تنظت یپ ترانسفورماتور میآالرم و تر يبرا یدرخواست يه با توجه به دماکت است کنتاکدو  يدارا یز حفاظتیتجه

 . شود  یملوولت آمپر و باالتر نصب یک 630 یع با توان اسمیتوز يترمومتر روغن معموال در ترانسفورماتورها. شود

 

 ترمومتر روغن    - 7 - 8 شکل

 بوخهلتس  هرل  - 2 - 1 - 9 - 8

ت روغن از کر حرین رله در مسیا. اربرد داردکبا منبع انبساط  يتنها در ترانسفورماتورها) )8-8(ل کبوخهلتس (ش  هرل

ب در یاز بروز ع یترانسفورماتور را در برابر خطرات ناش، گنالیص و ارسال سیمخزن به منبع انبساط نصب شده و با تشخ

 : ندک یر محافظت میمواقع ز

 . باشد یوب داخلیجامد در اثر ع یقیا مواد عایه روغن یاز تجز ین است ناشکه ممکد شده یتول يگازهاالف) 

 . مخزن باشد یاز نشت ین است ناشکه ممکاهش سطح روغن کب) 

 یداخل ياز انبساط روغن در اثر خطا ین است ناشکه ممکع روغن از مخزن به منبع انبساط یت سرکحرپ) 

 . وتاه باشدکمانند اتصال 

لوولت آمپر و باالتر نصب یک 1000 یبا منبع انبساط با توان اسم یع روغنیتوز يفورماتورهارله بوخهلتس معموال در ترانس

 . شود  یم
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  بوخهلتس  رله   - 8 - 8 شکل

 ریگ تمحفظه رطوب  - 3 - 1 - 9 - 8

منبع انبساط نصب  ير بررویرطوبت گ، از ورود رطوبت هوا به داخل ترانسفورماتور با منبع انبساط يریبه منظور جلوگ

ه پس از اشباع شدن از رطوبت به کبوده  یا نارنجی یآب ياه گاژل به رنکیلیس يمحفظه حاون ی) ا)9-8(لک(ش. ودش یم

اژل کیلیدو سوم از س هک  صورتی در. ))11-8(و ) 10-8( ياه لکهند (مطابق شد یر رنگ مییو سبز تغ یصورت ب بهیترت

ن به منظور جذب گرد و غبار و ذرات یهمچن. ض آن نمودیست اقدام به تعویبا یم ر رنگ دهدییر تغیگ تموجود در رطوب

از روغن  پیالهد ینبا يبردار بهره یدر ط. ودش یخته مین شده روغن رییر تا خط تعیگ ترطوب ییانتها پیالهداخل ، معلق هوا

 کیباالتر  يها لوگرم و در توانیکم یلوولت آمپر نیک 630تا  ير مورد استفاده در ترانسفورماتورهایرطوبت گ. شود یخال

 . لوگرم وزن دارندیک

 

 ر ترانسفورماتوریگ ترطوب   - 9 - 8 شکل
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 پس از اشباع شدن از رطوبت  یاژل آبکیلیر رنگ سییتغ   - 10 - 8 شکل

 

 

 پس از اشباع شدن از رطوبت  یاژل نارنجکیلیر رنگ سییتغ   - 11 - 8 شکل

 روغن نما  - 4 - 1 - 9 - 8

 يا هعقرب يروغن نماالف) 

  همدرج استفاد يا روغن نمایبا منبع انبساط از سطح سنج  يزان روغن داخل ترانسفورماتورهایاطالع از م يبرا

درجه  20ط یمح يه در دماکم شود یتنظ يا د به گونهیسطح روغن با. ))13-8(و ) 12-8( ياه لک(ش شود  یم

 . ردی+ قرار گ20عدد  يشاخص روغن نما رو، وسیسلس

 
 تکنتاکفاقد  يروغن نما   - 12 - 8 شکل

 
 دار تکنتاک يروغن نما   - 13 - 8 شکل

 یچشم يروغن نماب) 

نترل سطح روغن و ک يبرا، فاقد منبع انبساط هستند يا هنگرک کیهرمت يه ترانسفورماتورهاکنیبا توجه به ا

نصب  يطور کیلوله هرمت يرو بر یچشم يروغن نما. ودش یاستفاده م کیق روغن از لوله هرمتین تزریهمچن

 . ))14-8(ل که سطح روغن داخل آن قابل مشاهده باشد (شک شود  یم
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 يا هنگرک کیترانسفورماتور هرمت یچشم يروغن نما   - 14 - 8 شکل

 ن مخزنکفشارش  - 5 - 1 - 9 - 8

ه فشار درون ترانسفورماتور از حد مجاز ک یل مخزن در مواقعکر شییا تغیاز انفجار  يریجلوگ ين مخزن براکفشارش

هد د یاجازه نم، ه روغنیتخل يبرا يریجاد مسیه با اکساخته شده است  يا هن به گونکفشارش. ودر یار مکبه ، ندکتجاوز

ار د تکنتاکار و ساده وجود داشته و در نوع د تکنتاکا به دو صورت ه نکفشارش. ن شده باالتر رودییفشار مخزن از حد تع

انواع . شود  یمپ) صادر یفرمان خروج ترانسفورماتور از مدار (تر، ه روغنیش فشار مخزن عالوه بر تخلیدر صورت افزا

 . ودش یمشاهده م )15-8(ل کنسفورماتور در شن مورد استفاده در تراکفشارش

 

 ن مورد استفاده در ترانسفورماتورکانواع فشارش   - 15 - 8 شکل

 کیرله محافظ هرمت  - 6 - 1 - 9 - 8

ق روغن در یلوله تزر ين رله رویبا نصب ا. شود یم استفاده يا هنگرک کیهرمت یروغن ين رله صرفا در ترانسفورماتورهایا

پ عمل یت آالرم/ترکنتاکن آمده و ییشناور آن پا، ن رلهیمخصوص اا تجمع گاز در محفظه یاهش سطح روغن کصورت 

آن قراردارد  يه روک یکوچکر یق شین رله از طریجمع شده در محفظه ا ياز گازها يان نمونه بردارکام. خواهد نمود

 . ))16-8(ل ک(ش. است سریم
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 کیرله محافظ هرمت   - 16 - 8 شکل

 1)یبیکاره (ترکرله چند  - 7 - 1 - 9 - 8

سطح روغن و ، فشار، نترل دماک: فهیشده و چهار وظ  هاستفاد يا هنگرک کیهرمت یروغن ين رله در ترانسفورماتورهایا

 ياضافه دما يپ برایت آالرم و ترکنتاکدو  ين رله دارایا. هدد ید شده را بطور همزمان انجام میتول يگازها يورآ عجم

 .))17-8(ل ک(ش. است روغناهش سطح ک يت براکنتاک کین یاضافه فشار و همچن يپ برایت ترکنتاک کی، روغن

 

 يا هنگرک کیاره ترانسفورماتور هرمتکرله چند   - 17 - 8 شکل

 کع خشیتوز يمعمول ترانسفورماتورها یزات حفاظتیتجه  - 2 - 9 - 8

 ترمومتر  - 1 - 2 - 9 - 8

 استفاده PT100 ياز سنسورها، کنترل فن در ترانسفورماتور خشکپ و یتر، دما و اعالم آالرم يریگ به منظور اندازه

د به رله یه باکعدد)  کیدما بوده (در هر فاز  يریگ اندازه يبرا یشامل سه سنسور حرارتهر ترانسفورماتور . ودش یم

. ودش یم ابل انجامکتوسط  یتالیجیم به رله دیاز جعبه تقس PT100 ياتصاالت سنسورها. شودمتصل  یتالیجیترمومتر د

                                                            
 شناخته شده است. تر شیب DMCRو  DGPT2 یرله با اسام نیا 1
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           . استفازها و هسته  يدماش یو نما يریگ اندازه يبرا يانال ورودکشامل چهار ، یتالیجیرله ترمومتر د

 : ستا هر شدکذ )14-8(پ و شروع فن در جدول یتر، ر معمول آالرمیمقاد. ))19-8(و ) 18-8( ياه لک(ش

 )وسیسلس(برحسب درجه  Fالس کق یبا عا کپ و شروع فن در ترانسفورماتور خشیتر، ر معمول آالرمیمقاد  -  14 -   8 جدول 

 )وسیسلسدرجه دما ( اتیعمل
  90 شروع فن

  130 آالرم
  140 پیتر

 

 

  کترانسفورماتور خش يدما گیري  اندازه يبرا PT100محل استقرار سنسور    - 18 - 8 شکل

 

 

 کترانسفورماتور خش یتالیجیرله ترمومتر د   - 19 - 8 شکل
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 يبردار و بهره يندازا هرا، نصب، انبارش، حمل  - 10 - 8

 یع روغنیتوز ياز ترانسفورماتورها يبردار و بهره يندازا هرا، نصب، انبارش، حمل  - 1 - 10 - 8

  یو جابجائحمل   - 1 - 1 - 10 - 8

 : است یل الزامیت موارد ذیترانسفورماتور رعا یهنگام حمل و جابجائ

 . درجه منحرف شود 15از  تر  ي بیشا هید با زاوینبا یطیچ شرایترانسفورماتور تحت هالف) 

 . شود يریزات جلوگیر تجهیو سا يا هنگرک ياه هواریدها،  نگیدن بوشیب دیاز آسب) 

 . ردیترانسفورماتور انجام گ یطول يبزرگ بهتر است حمل و نقل در راستا يترانسفورماتورها يبراپ) 

د با ین منظور ترانسفورماتور بایبد. شودده شده) استفاده ی(الوار بر یحمل ترانسفورماتور از قطعات چوب يبرات) 

 . سل مناسب مهار شودکب يها میه ثابت شده و توسط سیله نقلیف وسکن قطعات در یا

 . شه در حالت قائم بلند شودید همیترانسفورماتور باث) 

آن انجام  يبررو یه جابجائک یبسته به سطح، ل بلند نمودینتوان ترانسفورماتور را با جرثق هک  صورتی درج) 

 . استفاده نمود یجابجائ يا از چرخ براید یشکسطح  يتوان آن را رو یم ودش یم

 . مجاز است یفقط در صورت وجود پالت چوب ه نشده ویتوص كترا فتیبا ل یجابجائچ) 

ا مطابق ه ها تسمیا ه لابکن یه بید زاویه نباکند ا هشد یطراح يا ترانسفورماتور به گونه يحمل بررو يها قالبح) 

 . شود تر  بیش درجه 60از  )20-8(ل کش

درپوش  يزات نصب شده بررویا و تجهه گنیبا بوش يه برخوردکباشد  يا هد بگونیباها  ابلک يریب قرارگیترتخ) 

 . نداشته باشند

 . ستفاده نمودا هه شدیتعب يها د از تمام قالبیترانسفورماتور با ردنکبلندد) در هنگام 

 

 ردن ترانسفورماتورکح بلند ینحوه صح   - 20 - 8 شکل
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 انبارش  - 2 - 1 - 10 - 8

 : ت شوندید رعایل بایذ ياه هیتوص، ردنکدار  ش از برقیاز به انبارش ترانسفورماتور پیدر صورت ن

 يم نگهدارکون محیفونداس يو رو یکیانکب میزه و بدون احتمال آسیکو پا کترانسفورماتور در محل خشالف) 

 . شوند

در . د شودید بازدیر بایمنبع انبساط و رطوبت گ، کخش ينان از تنفس ترانسفورماتور با هوایبه منظور اطمب) 

د از یست نباک(مقدار ولتاژ ش. ردیآزمون قرار گست روغن مورد کمدت الزم است ولتاژ ش یصورت انبارش طوالن

 شود) تر  مک لوولتیک 30

 ))21-8(ل ک(ش. ست برداشته شودیبا یم ریننده رطوبت گکدر مدت زمان انبارش قطعه مسدود پ) 

 

 ر یگ ننده رطوبتکقطعه مسدود    - 21 - 8 شکل

 نصب  - 3 - 1 - 10 - 8

ل در محل آماده یده و بهنگام تحویتست گردارخانه سازنده مونتاژ و کامل در کصورت  هب یع روغنیتوز يترانسفورماتورها

ه و یتهو، یمنیا، یمانند دسترس ين محل نصب ترانسفورماتور الزم است به مواردییتع يبرا. است يردارب هنصب و بهر

ه کد دقت شود یوند باش ینصب م ینیزم ياه ته در پسک ییدر خصوص ترانسفورماتورها. توجه نمود یبازرس یراحت

 . ترانسفورماتور مناسب باشد يریقرارگون محل یفونداس

نوان راهنما در صورت ع هب. مناسب درنظرگرفته شود ي هید تهویوند باش ینصب م کاتاق ه درک ییترانسفورماتورها يبرا

ن یهمچن. ه در نظرگرفتیقه تهویعب در دقکچهار متر م، لووات تلفاتیکهر يتوان به ازا ی، مياجبار ي هیاستفاده از تهو

. ودش  ا سقف انجامیوار ید يهوا از باال یو خروج کف اتاقکد از یهوا با يورود، ياجبار ي هیصورت عدم استفاده از تهودر 

 ين صورت برایدر ا. هوا باشد ياز ورود تر  بیش سطح مقطع حداقل ده درصد يد دارایهوا با یر است خروجکالزم به ذ

درجه  20انه یسال ي(متوسط دما یطیط نرمال محیشرا يبرا یجو خرو يورود يچه هوایاز دریمحاسبه سطح مورد ن

 : ردک) استفاده 7-8( یبیتقرفرمول توان از  یم )وسیسلس
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)8  - 5( S = 0.2P
√H

, S′ = 1. 1S  

 : ن رابطهیه در اک

P :لوواتیکترانسفورماتور برحسب  يبار یمجموع تلفات بار و ب 

S :از برحسب مترمربعیمورد ن يهوا يسطح مقطع ورود 

S′ : از برحسب مترمربعیمورد ن يهوا یمقطع خروجسطح 

H :22-8(ل کز ترانسفورماتور (شکهوا و مر یچه خروجیز درکن مریاختالف ارتفاع ب(( 

تر و م یلیم300از  تر  مک وارهیهر ترانسفورماتور از د ي همناسب ترانسفورماتورها الزم است فاصل يارک کخن ين برایهمچن

 . تر نباشدم یلیم 1000از  تر  مک تر و از سقفم یلیم 600از  تر  مک گرید ياز ترانسفورماتورها

ه کنیبا توجه به ا. ودش  هیروغن تعب ي هیو تخل يورآ عجم يبرا يا هد چالیبا ینیزم يترانسفورماتورها يبرا

، د هستندر جهت و با فاصله استاندارییت تغیچرخ با قابل يدارا ینیمخصوص نصب زم یع روغنیتوز يترانسفورماتورها

ثابت ها  لیر يچ و مهره مناسب رویترانسفورماتور با پ يها و چرخود ش  هیتعب یل مناسبید ریبا ها  آن حینصب صح يبرا

 . ت ترانسفورماتورها نشوندکزلزله باعث حر یا یوتاه احتمالکحاصل از اتصال  یکیانکم يروهایه نکیشوند بطور

 

  کهوا و ترانسفورماتور داخل اتاق يها چهیو محل قرارگرفتن در يت ظاهریوضع   - 22 - 8 شکل
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 يراه انداز  - 4 - 1 - 10 - 8

 نینترل اتصال زمکالف) 

 يا درپوش توسط هادیبدنه  يده روش هین تعبیاتصال زم ياه چید توسط پیدار شدن با ترانسفورماتور قبل از برق

 . شودن متصل یستم زمیمترمربع به س یلیم 50مناسب با سطح مقطع حداقل  یمس

دارد  تري  بیش ه سهولتکمخزن  ين موجود رویاتصال زم يها چیاز پ یکیق یتنها از طرن یاتصال زم -يادآوری

 . ستید صورت گرفته و اتصال از دو قسمت مجاز نیبا

 م ترمومتر روغنیتنظب) 

ر با توجه ین مقادیا. شود  یم  شنهادیپ پیتر يبراوس یسلسدرجه  105آالرم و  يبراوس یسلسدرجه  90ر یمقاد

 . ن است متفاوت باشدکسازندگان و الزامات بهره برداران ممشنهاد یبه پ

 مربوطه يها گنالیو س یزات حفاظتیر تجهیرد ساکنترل عملکد و یبازدپ) 

 م سطح روغنیتنظت) 

 ترانسفورماتور یستم تنفسیر و اتصاالت سید رطوبت گیبازدث) 

 ریننده رطوبت گکنان از برداشته شدن قطعه مسدود یاطمج) 

 : یکیترکال ياه نآزموانجام چ) 

 : یقیآزمون مقاومت عا )1

، نیا نسبت به هم و نسبت به زمه چیپ میل سیمختلف از قب ياه تق بودن قسمینان از عایبه منظور اطم

 چ فشاریپ میتست س يالزم است برا. ترانسفورماتور انجام شود يبررو یقیالزم است آزمون مقاومت عا

نسبت به بدنه و نسبت به  يقو فشار یچیپ میتست س يلوولت و برایک کیثر کف به بدنه از ولتاژ حدایضع

 . ودش  لوولت استفادهیک 5ا ی 5/2ف از ولتاژ یضع فشار

 ها:  چیپ میس یمقاومت اهم يریگ هآزمون انداز )2

 يریگ هنالها را اندازین ترمیب (.d.c)زان مقاومت یا الزم است مه چیپ میس یوستگینان از پیبه منظور اطم

 . سه نمودیمقا، ستا هر شدکذ يا هارخانک ياه ته در برگه تسکر مرجع ینموده و با مقاد

 م ولتاژید تنظیلکرد کل و تست عملینسبت تبد يریگ هآزمون انداز )3

مورد نظر در  یخروج يرد ترانسفورماتور و داشتن ولتاژهاکنترل صحت عملک، ن آزمونیهدف از انجام ا

 . م ولتاژ استید تنظیلک ردکنترل عملکمختلف و  يتپها

 : ياز سمت فشارقو يبار یان بیجر يریاندازه گ )4

ه توسط کچ است یپ میاز س یوبیافتن عی، ولت 400ن مثال ییدر ولتاژ پا يارب یان بیجر يریگ ههدف از انداز

 . ستیص نیل قابل تشخیا نسبت تبدی یگر مانند تست مقاومت اهمید يها روش
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 : ينترل گروه بردارک )5

ر شده مطابقت داشته کمشخصات ترانسفورماتور ذ كپال يد با آنچه بررویترانسفورماتور با يبردارگروه 

 . باشد

 . ح شده استیتشر 2620-1 ران به شمارهیا یاستاندارد ملا در ه ننحوه انجام آزمو -يادآوری

 روغن ياه نانجام آزموح) 

ست و کولتاژ ش يع آزمونهایترانسفورماتور توز يش از راه اندازیالزم است پ IEC 60422 مطابق استاندارد

از  تر  بیش دیته بایدیلوولت و اسیک 55از  تر  بیش دیست باکولتاژ ش. ردینمونه روغن آن انجام گ يته برویدیاس

 . باشد 03/0

 ردنکدار  برق  - 5 - 1 - 10 - 8

ه متصل و کبه شب توان ترانسفورماتور را ی، میمنیزات اینان از نصب مناسب و اتصال مناسب تجهیسب اطمکبعد از 

ناهنجار  يا صدایدن یشکبدون سوت  ینواختکیآرام و  يد صدایبا یم به هنگام اعمال ولتاژ به ترانسفورماتور. دار نمود برق

ان به کاالم یترانسفورماتور را حت. دینکادداشت یو  يریگ هرا انداز يارب یب ياه ناین حالت جریدر ا. ده شودیاز آن شن

را در  یزات حفاظتیر تجهیت رله بوخهلتس و ترمومترها و سایون) نگه داشته و وضعیتاژ (تانسساعت تحت ول 24مدت 

چ و ین است منشاء صدا شل شدن اتصاالت پکمم يرعادیغ يدن صدایصورت بگوش رس در. دینکنترل کما ین مدت دایا

 . دینکمراتب را به سازنده اعالم ، بیرده و در صورت برطرف نشدن عک یشکرا آچار ها  آن. باشد يا همهر

  يبردار بهره  - 6 - 1 - 10 - 8

 . ستا هر شدکذ )5-8( بخشترانسفورماتور در  يارکط یشراالف) 

 . ترانسفورماتورها يرد موازکارکب) 

 : د برقرار باشدیل بایط ذیا چند دستگاه ترانسفورماتور شرایردن دو ک يمواز يبرا

 . سان باشدکی يترانسفورماتورها يگروه بردار •

 . شوند يد باهم موازیبا يف و فشارقویهمسان در فشار ضع يفازها •

 . با برابر باشندیل تقرینسبت تبد يد دارایترانسفورماتورها با •

 . برابر باشند ±% 10 يثر روادارکد با حدایوتاه ترانسفورماتورها باکامپدانس اتصال  •

 . ندکبه سه تجاوز  کید از نسبت یت ترانسفورماتورها نبایظرف •

 . ن برابر شوندکزان ممیل تا میتبد ياه ته نسبکرند یقرارگ یتید در موقعیم ولتاژ بایتنظ يدهایلک •
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 کخش ياز ترانسفورماتورها يبردار و بهره يندازا هرا، نصب، انبارش، حمل  - 2 - 10 - 8

  یحمل و جابجائ  - 1 - 2 - 10 - 8

) )6-8(ل ک(ش ییباال ياه بچارچو يه شده رویتعب يها الزم است از محل قالب یبه منظور حمل و جابجائالف) 

 . ستا هر شدکمشخصات ذ كپال يل برروکوزن . ل مناسب انجام شودیتوسط جرثق

 . ج شودکدرجه  15ش از ید بیوتاه مجاز بوده و ترانسفورماتور نباک ياه تمساف يبرا كفترایاستفاده از لب) 

مهار  ياه بق چارچویطر د ازیبا یجابجائ. دینمائ يا اتصاالت خودداریا ه نیا فشار دادن بوبیدن یشکاز پ) 

 . ردیگ تصور )23-8(ل کهسته مطابق ش

 

 کترانسفورماتور خش یح و غلط جابجائیقه صحیطر   - 23 - 8 شکل

ه حمل یله نقلیدر وس ید در جهت طولیترانسفورماتور با، رت نبهتر و مهار مطمئ یکیانکام مکجهت استح) ت

 . ردیقرارگ

تر م یسانت 25ود حداقل ش یه میشد توص خواهند دور حمل يها ه به مسافتک ییترانسفورماتورها يبرا) ث

 . نشودا وارد ه نبه آ يا هو در خالل حمل صدم يرین بارگین دو دستگاه فاصله وجود داشته باشد تا در حیماب

 انبارش   - 2 - 2 - 10 - 8

 . باشد تر  مکوس یسلسدرجه  -25د از یمحل انبارش نبا يدماالف) 

 يطهایدر مح. بماند یباق یکیو ترانسفورماتور در پوشش پالستد مقاوم در برابر نفوذ آب بوده یمحل انبار باب) 

 . جاد شودیه مناسب ایا قرار گرفته و تهوه نینار بوبکاژل در کیلیمرطوب بهتر است س

ربن کد یسکا يپسول دکق از یدر صورت بروز حر. استمقاوم  يدر برابر آتش سوز کترانسفورماتور خشپ) 

 . ستیاستفاده نموده و استفاده از آب مجاز ن يخاموش ساز يبرا
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 ينصب و راه انداز  - 3 - 2 - 10 - 8

 یده نصب شود (با الزامات درجه حفاظتیط سرپوشیسطح هموار و در مح کید در یبا کترانسفورماتور خشالف) 

IP00 ( 

از تعرق  یردن آب ناشکه کعنوان مثال چ ه(ب. شود يریجلوگ کترانسفورماتور خش يزش آب بررویاز رب) 

 ترانسفورماتور) ياز سقف در باال يعبور يها هلول

 

 . مناسب استفاده شود IPبا  يباز از محفظه فلز يصورت الزام نصب ترانسفورماتور در فضا درپ) 

ط یمشخصات با شرا كط و ارتفاع نصب مندرج در پالیمح يه ترانسفورماتور از نظر دماکد دقت شود یبات) 

 . محل نصب مطابقت داشته باشد یطیمح

 . ن شودیزم ياز جمله محفظه فلز يقطعات فلزتمام ن ترانسفورماتور و یچ اتصال زمیپث) 

 . نترل شودکفاز  سان بودن تپ در سهکینان حاصل شده و یاطمها  نالیاز صحت اتصال ترمج) 

 . نترل شودکنال یمدار از جعبه ترم یتوسط اهم متر از نظر قطع یحرارت يسنسورهاچ) 

 . شود مکمحه شده توسط سازنده یتوص يبا گشتاورها یو برنج يفوالد يها مهرهچ و یپتمام ح) 

 . نترل شودکح رله ترمومتر یرد صحکارکخ) 

 . نترل شودکرد و مدار مربوطه کارک، در صورت وجود فند) 

د به دقت یبا... ا وه نین بوبیفاصله ب، ینندگک کخن يانالهاک، اه نیترانسفورماتور از جمله بوب يتمام قسمتهاذ) 

. م انجام دادکفشرده با فشار  يوان با هوات یار را مکن یا. ترانسفورماتور نباشد يرو یکزشده و گرد و خایتم

 . استفاده شود کیلیل اتکاز ال يفشارقو ياه نیبهتر بوب يارکزیجهت تم

 . شودنترل ک یقیفواصل عار) 

و  )24-8(ل کمورد اشاره در ش یقیحداقل فواصل عاالزم است ، در صورت نصب ترانسفورماتور در محفظهز) 

 . ت شودیرعا )15-8(جدول 

الزم . ندک یجاد نمیافراد ا یرا جهت تماس تصادف یو حفاظت یمنیا گونه  هیچ کق ترانسفورماتور خشیعاژ) 

ترانسفورماتور د ین منظور بایا يبرا. نمود يریجلوگ يبردار است از هر نوع تماس با ترانسفورماتور در حال بهره

 . ردکاحاطه  يتور ياه هرا با قفس

 . ردیم آفتاب قرارگیر تابش مستقید در زیترانسفورماتور نباس) 

ش اتصاالت یو آرا )25-8( لکدر ش يدر محفظه فلز کمختلف اتصاالت ترانسفورماتور خش ياه شیآرا ش)

 . ستا هنشان داده شد )26-8(ل کدر ش يبدون محفظه فلز کترانسفورماتور خش

ه در کن تفاوت یتنها با ا. ودش ین مییتع 3-1-8-8مطابق بند  کترانسفورماتور خش که اتاقیط تهویشرا) ص

 . تر باشدم یلیم 500از  تر  مک دینبا کاتاق يها وارهیفواصل از هر طرف با د کخصوص ترانسفورماتور خش
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 ياز محفظه فلز کحداقل فواصل ترانسفورماتور خش   - 24 - 8 شکل

 )24-8 (لکمطابق ش ياز محفظه فلز کترانسفورماتور خش یقیعاحداقل فواصل   -  15 -   8 جدول 

 ترانسفورماتور يولتاژ فشارقو
 لوولت)یک(

 متر) یلی(م یقیحداقل فواصل عا
A B C 

11 150 – 125 50 40 
20 280 – 225 100 70 – 50 
33 400 - 325 160 110 - 90 

 

از  تر  بیش متر 500هر  يا بوده و به ازایمتر از سطح در 1000از  تر  مک ارتفاع نصب ير شده براکفواصل ذ -يادآوری

 . ابدیش یدرصد افزا 10زان یبه م یقیمتر الزم است فواصل عا 1000

 هاي ذیل برروي آن انجام شود:  الزم است آزمون کض) پیش از راه اندازي ترانسفورماتور خش

 پیچ.  گیري مقاومت عایقی سیم اندازه )1

 باري.  گیري جریان بی اندازه )2

 گیري مقاومت اهمی.  اندازه )3

 رد اتصاالت تنظیم ولتاژ. کگیري نسبت تبدیل و تست عمل اندازه )4

 اند.  تشریح شده 2620-11 ها در استاندارد ملی ایران به شماره نحوه انجام آزمون
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 يدر محفظه فلز کخش يترانسفورماتورهاش اتصاالت یانتخاب آرا يراهنما

 

 . هردو از باال يف و قویفشار ضع ياه لابکدر باال و اتصال  يف و قویضع فشار ياه لنایترم: کیش یآرا
  يدر محفظه فلز کخش يش اتصاالت ترانسفورماتورهایانتخاب آرا يراهنما   - 25 - 8 شکل

 

 . نییاز پا يفشار قو ياه لابکدر باال و  يفشار قو يها نالین و ترمییف از پایضع فشار ياه لابکا و ه لنایترم: ش دویآرا
 (ادامه) يدر محفظه فلز کخش يش اتصاالت ترانسفورماتورهایانتخاب آرا يراهنما   - 26 - 8 شکل
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 . نییاز پا يفشار قو ياه لابکو ها  نالیف از باال و ترمیضع فشار ياه لابکا و ه لنایترم: ش سهیآرا
 (ادامه) يدر محفظه فلز کخش يش اتصاالت ترانسفورماتورهایانتخاب آرا يراهنما   - 27 - 8 شکل

 

 . نییاز پا يف و قویضع فشار ياه لابکن و اتصال ییپا يف و قویضع فشار ياه لنایترم: ش چهاریآرا
 (ادامه) يدر محفظه فلز کخش يش اتصاالت ترانسفورماتورهایانتخاب آرا يراهنما   - 28 - 8 شکل



شتم سفورماتورهاي توزیع :فصل ه ران  07/05/1400 ت
 

545 

. ف از باالیضع فشار ياه لابکن و اتصال ییاز پا يفشارقو ياه لابکاتصال ، در باال يف و قویضع فشار ياه لنایترم: ش پنجیآرا
 (ادامه) يدر محفظه فلز کخش يش اتصاالت ترانسفورماتورهایانتخاب آرا يراهنما   - 29 - 8 شکل

 

. نییهردو از پا يف و قویضع فشار ياه لابکباال و اتصال  يف و قویضع فشار ياه لنایترم: ش ششیآرا
 (ادامه) يدر محفظه فلز کخش يش اتصاالت ترانسفورماتورهایانتخاب آرا يراهنما   - 30 - 8 شکل
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 . تکورت باسداص هف بیضع ابل و اتصال سمت فشارکصورت  هب يفشارقو ياه لابکاتصال : ش هفتیآرا

 (ادامه) يدر محفظه فلز کخش يش اتصاالت ترانسفورماتورهایانتخاب آرا يراهنما   - 31 - 8 شکل

 

 . ابلکورت جعبه ص هاتصال هردوسمت ب: ش هشتیآرا
 (ادامه) يدر محفظه فلز کخش ياتصاالت ترانسفورماتورهاش یانتخاب آرا يراهنما   - 32 - 8 شکل
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 . هردو از باال يف و فشارقویضع فشار يها ابلکاتصال 
 يبدون محفظه فلز کخش يش اتصاالت ترانسفورماتورهایانتخاب آرا يراهنما   - 33 - 8 شکل

 یمنیمالحظات ا  - 11 - 8

حداقل دو نفر حضور داشته  دیباات مرتبط با ترانسفورماتور یدرهر عمل. دینکار نک ییترانسفورماتور به تنها يروالف) 

 . باشند

 . دینکت نداده و بلند نکحر یمنیزات الزم و مالحظات ایترانسفورماتور را بدون استفاده از تجهب) 

 . دینکستند اعمال نیمشخصات ن كه مطابق پالکرا  یاتصاالتپ) 

 . دینکورماتور وارد نترانسف يها نالیبه ترم يرعادیغ یکیانکفشار مت) 

 . دیانجام نده ير و نگهداریات تعمیا عملیرده کدار ن ترانسفورماتور را برق، نیاتصال مناسب زم يبدون برقرارث) 

و ا ه شردن درپوکباز. دیر ندهییدار است تغ ه ترانسفورماتور برقک یم ولتاژ (تپ چنجر) را وقتید تنظیلکت یموقعج) 

 . رمجاز استیدار غ ز در حالت برقیا نه هچیدر
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  یمیعالئم ترس  - 12 - 8

 . ستا هارایه شد )16-8(مربوط به ترانسفورماتور درجدول  یمیعالئم ترس

  عیی مربوط به ترانسفورماتورهاي توزکتریکاي ترسیمی اله هنشان  -  16 -   8 جدول 

 عالمت شرح 

 فاز با اتصال ستاره  سه یچیم پیس
 

 فاز با اتصال مثلث  سه یچیم پیس
 

 گزاگیفاز با اتصال ز سه یچیم پیس
 

 چ مجزایپ میترانسفورماتور با دو س

 

 مثلث-فاز با اتصال ستاره ترانسفورماتور سه

 

 گزاگیز-فاز با اتصال ستاره ترانسفورماتور سه

  

 نوع بوخهلتس، رله حفاظت ترانسفورماتور

  

 نیاتصال زم
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 دامنه پوشش  - 1 - 9

کامل مولد   در این بخش مطالب مربوط به مشخصات فنی عمومی، استانداردها و معیارهاي پایه براي تهیه و نصب دستگاه

منضمات و متعلقات مربوط شامل موتور دیزل یا با سوخت گازي، ژنراتور، تابلوها،  تماممی یا اضطراري به همراه یبرق دا

بندي مولدها و  در این مبحث همچنین طبقه. ه شده استیهاي نصب و غیره ارا وسایل کنترل و کلیدزنی، اصول و روش

 . گرفته استنیز مورد بررسی قرار  یمنین ایتأم يها موارد استفاده از نیروي برق اضطراري و سیستم

 تعاریف و اصطالحات  - 2 - 9

 ها و اصطالحات مورد استفاده در این مبحث داراي تعاریف زیر خواهد بود: واژه

  دستگاه مولد  - 1 - 2 - 9

generating set 
 (مولد) ژنراتور براي تولید انرژي مکانیکی و یک 1سوز رفت و برگشتی موتور درون یکهر دستگاه مولد مشتمل است بر 

در موارد ) و ...ها و گبراي تبدیل انرژي مکانیکی به انرژي الکتریکی همراه با اجزاي انتقال انرژي مکانیکی (مانند کوپلین

 . الزم، اجزاي نصب

 نیروگاه  - 2 - 2 - 9

 power station 
و در صورت  کلیدزنیزات ینترل مرتبط، تجهکله یها، وس آن کیمکتجهیزات ، مولدمجموعه یک یا چند شامل نیروگاه 

 . است حافظت در برابر شرایط جوي)ممحوطه یا تجهیزات ویژه براي یک ساختمان،  سات (بطور مثالیان تاسکلزوم م

 زمان تبدیل   - 3 - 2 - 9

change – over time 
ن ایمنی به برق یتأم يها ستمیسیه نیروي برق عادي تا هنگامی که فاصله زمانی از پیدایش اشکال در سیستم تغذ

 . ممکن است در چند گام انجام شود رویانتقال نشود، این  میاضطراري متصل 

 کننده  تفاضا یا دیماند مصرف  - 4 - 2 - 9

consumer power demand 
  ياضطرارو  ن ایمنییتأم يها ستمیتفاضاي نیروي برق الزم براي نیازهاي س

                                                            
1 Reciprocating Internal Combustion Engine 
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 سوپرشارژ (توربو شارژر)  - 5 - 2 - 9

supercharge 
به درون سیلندر موتورهاي  ،یطیط محیشرا یو چگالبیش از فشار  یبراي وارد کردن هوا با فشار و چگال يزیتجه

 . شود موتور می، گشتاور و راندمان سوز که موجب افزایش قدرت خروجی درون

 یمنین ایتأم يها ستمیس  - 6 - 2 - 9

 safety service 
 يا برایفراهم شده  یکیترکزات الیتجه يا هشدار افراد در صورت وقوع خطر، برایه به منظور حفاظت ک یکیترکستم الیس

 . است يان، ضرورکم یکاز  ها  آن هیتخل

 مثال: 

 (فرار)  یخروج الزام يخروج و راهها يها انکه افراد، پلیتخل يرهایمس یمنیا ییروشنا •

 ینشان آب آتش يها پمپ •

 نشان آتش یدسترس يآسانسورها •

 ستم صوت و اعالم خطریرمجاز، سیورود غ يها و اعالم COق، اعالم گاز یاعالم مانند اعالم حر يها ستمیس •

 ه افرادیتخل يها ستمیس •

 ه دودیتخل يها ستمیس •

 یو چاه آسانسور دسترس یخروج الزام يها خروج بسته، راه يها انکفشار مثبت پل ين هوایتأم يها ستمیس •

 نشان آتش

 خارج  يهوا يفاقد ورود يها طیه محیتهو •

 يضرور کیپزش يها ستمیس •

 نشان آتشستم تلفن یس •

ه، محدود یاحل اولا خطر در مری يسوز ص آتشیتشخ يه براکهستند  یزاتیجه، تیمنین ایتأم يها ستمیس -يادآوری

 . شود یه امن و موثر در ساختمان نصب میجاد تخلینترل دود و اکردن آتش، ک، خاموش يسوز ردن گسترش آتشک

 نشان د آتشیلک  - 7 - 2 - 9

 fire switch 
 يسوز ها در هنگام آتش ار آنکه کزات یجهت هیتغذ يقطع تمام مدارها به جز مدارها يد برایه باک یکیترکدستگاه ال

 . است، استفاده شود يضرور
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 زمان پاسخ   - 8 - 2 - 9

response time  
 يها ستمیس يمورد استفاده برا یکیترکال زاتیتجهردن کدار  و برق يه عادیدست رفتن منبع تغذ ن ازیب یبه فاصله زمان

 . شود یگفته م یمنین ایتأم

 قیحرحفاظت شده در برابر منطقه   - 9 - 2 - 9

fire protected compartment 
واره ینند دمقاوم در برابر آتش (ما یساختمان يله اجزایوس ف بهکه از اطراف و سقف و کداخل ساختمان  ياز فضا یبخش 

  .شود یمقاوم در برابر آتش) محدود م ف/سقفک يها ستمیننده آتش و سکجدا يها وارهیمانع آتش، د يها

  ساخت يهااستاندارد  - 3 - 9

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آن

ها و  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه  شود. در صورتی محسوب می نشریهجزئی از این 

ها ارجاع داده شده  تجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 نظر است. ها مورد  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

م شامل موتور، ژنراتور و یمولدهاي برق اضطراري یا داو آزمون  يبردار ، بهرهیساخت، طراح ين بخش استانداردهایدر ا

 . شده است یها معرف و لوازم مرتبط با آنلوازم و وسایل کنترل و کلیدزنی 

رفت  یاحتراق داخلموتور  یکتحرجریان متناوب با  مولد يها مجموعه، 10409-1 ران به شمارهیا یملاستاندارد  •

  .ردکو عمل اسمیر یمقادکاربرد، : 1قسمت  –و برگشتی

رفت  یداخل موتور احتراق یکجریان متناوب با تحر مولد يها مجموعه، 10409-2ران به شماره یا یملاستاندارد  •

 .: موتورها2قسمت  –و برگشتی

رفت  یموتور احتراق داخل یکجریان متناوب با تحر مولد يها مجموعه ،10409-3ران به شماره یا یملاستاندارد  •

  .مولد يها دستگاه يان متناوب برایجر ي: مولدها3قسمت  –و برگشتی

 یموتور احتراق داخل یکمولدهاي جریان متناوب با تحر يمجموعه ها، 10409-5ران به شماره یا یملاستاندارد  •

  .انیمولد جر يها : دستگاه5قسمت  –رفت و برگشتی

رفت  یموتور احتراق داخل یکجریان متناوب با تحر مولد يها مجموعه  ،10409-6ران به شماره یا یملاستاندارد  •

  .آزمون يها : روش6قسمت  –و برگشتی

رفت  یموتور احتراق داخل یکجریان متناوب با تحر مولد يها مجموعه، 10409-7ران به شماره یا یملاستاندارد  •

  .یو طراح یژگیو يبرا یفن يها : اظهارنامه7قسمت  –و برگشتی 
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رفت  یموتور احتراق داخل یکجریان متناوب با تحر مولد يها مجموعه، 10409-8ران به شماره یا یملاستاندارد  •

  .نییمدار با قدرت پا يها دستگاه يها : الزامات و آزمون8قسمت  –و برگشتی

رفت  یموتور احتراق داخل یکجریان متناوب با تحر مولد يها مجموعه، 10409-9ران به شماره یا یملاستاندارد  •

 .یکیانکارتعاشات م یابیو ارز يریگ : اندازه9قسمت  –و برگشتی

انتخاب و نصب : 5-56قسمت  –ف یفشار ضع یکیترکسات الیتاس ،1937-5-56ران به شماره یا یاستاندارد مل •

  .یمنیخدمات ا -یکیترکزات الیتجه
• ISO 8528-4: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - 

Part 4: Controlgear and switchgear.  
• IEC 60034-5: Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral 

design of rotating electrical machines (IP code) – Classification. 

 استاندارد ساخت و آزمون   - 1 - 3 - 9

فصل از  نیدر ا ن شدهایبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان برق يمولدهامورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

(در صورت  ،ساخته يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هینشر

 دییمرجع مورد تا يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزمودهوجود) 

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یمان ملساز

 اربردک يارهایمع  - 4 - 9

  ردکارک يها حالت  - 1 - 4 - 9

  اتیلک  - 1 - 1 - 4 - 9

نان و مقرون به یرد قابل اطمکارک(به طور مثال  ییات مهم اجراین است بر خصوصکرد مجموعه مولد ممکارکحالت 

د توسط یننده باکدین موارد در زمان انطباق با الزامات تولیرگذار باشد و ای) تأثينگهدار ر وین تعمیصرفه و فواصل ب

 . در نظر گرفته شود يمشتر

 رد مداوم در بار ثابتکارک  - 2 - 1 - 4 - 9

ر و یت زمان با در نظر گرفتن دوره تعمیمجموعه مولد بدون محدود یکرد کارکعنوان  رد مداوم در بار ثابت، بهکارک

 . شود یف میاعمال شده ثابت باشد، تعر یکیترکبار ال هک ییدر جا ينگهدار

  1CHPروگاه ین یک يه براین بار پایمثال: تأم

                                                            
1 Combined Heat and Power 
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 ر یرد مداوم در بار متغکارک  - 3 - 1 - 4 - 9

در  ير و نگهداریمجموعه مولد بدون وقفه با در نظر گرفتن دوره تعم یکرد کارکعنوان  ر، بهیرد مداوم در بار متغکارک

 . شود یف میر باشد، تعریاعمال شده متغ یکیترکه بار الک ییجا

 . نامطمئن است برق عیتوز هکشبا یست یدر دسترس ن یبرقع یتوزه کشبچ یه هک ییدر جا یکیترکن توان الی: تأممثال

 زمان محدود در بار ثابت رد کارک  - 4 - 1 - 4 - 9

ه بار ک ییشده در جان ییتع یمجموعه مولد در محدوده زمان یکرد کارکعنوان  رد زمان محدود در بار ثابت، بهکارک

 . شود یف میاعمال شده ثابت باشد، تعر یکیترکال

، بار یعموم برق عیتوزه کبا شب يصورت مواز هاوج بار ب مجموعه مولد، در زمان یکه ک ییت اوج بار در جایریمثال: مد

 . کندن یرا تأم یثابت

 ر یرد زمان محدود در بار متغکارک   - 5 - 1 - 4 - 9

ه بار ک یین شده در جاییتع یمجموعه مولد در محدوده زمان یکرد کارکعنوان  به ر،یرد زمان محدود در بار متغکارک

 . شود یف میر باشد، تعریاعمال شده متغ یکیترکال

 ه، از دست رفتيه عادیه منبع تغذک یبرق ساختمان در صورت هیمنبع تغذ يه برایبان پایمولد پشتدن ید كتدارمثال: 

 . باشد

 ان کم يارهایمع  - 2 - 4 - 9

  ینیاستفاده زم  - 1 - 2 - 4 - 9

 . اربرد داردکشود،  ین استفاده میزم يه روکار یا سیمولد ثابت، قابل حمل  يها مجموعه يبرا ینیاستفاده زم

  ییایدر استفاده  - 2 - 2 - 4 - 9

ه در دامنه ک ،رود یار مکشود، به  یاستفاده م ییایسات دریها و تاس یشتکه در کمولد  يها مجموعه يبرا ییایاستفاده در

 . ردیگ ین فصل قرار نمیاربرد اک

  يو مواز کیرد تکارک  - 3 - 4 - 9

 ر هستند: یرد به شرح زکارکدو نوع  يمولد دارا يمجموعه ها

ها  نترل آنکو  يانداز ا حالت راهینظر از ساختار  مولد، صرف يها مجموعه يرد براکارکن یا : کیرد تکارک -الف

 . ندک یار مک یکیترکعنوان تنها منبع توان ال ه بهکاربرد دارد ک
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انس و کگر با همان ولتاژ، فریه دیمجموعه مولد به منبع تغذ یکیترکرد به اتصال الکارکن یا : يموازرد کارک -ب

، شامل گستره ولتاژ يعاد یکیترکه الیات منبع تغذیخصوص. بار، اشاره دارد ين تقاضایت در تأمکمشارجهت فاز 

  .ن شودییننده تعک د توسط مصرفیره بایه و غکآن، امپدانس شب يریرپذییتغانس و کفر و

 مجموعه مولد  يرد موازکارک  - 1 - 3 - 4 - 9

) یکیانکصورت اتصال م (نه به یکیترکصورت ال رون شدن، بهکا چند مجموعه مولد بعد از سنیرد، دو کارکن نوع از یدر ا

 . متفاوت استفاده شوند يها ها و سرعت ین است با خروجکمولد مم يها مجموعه. شوند یمتصل م

  هیموازات منبع تغذرد مجموعه مولد به کارک  - 2 - 3 - 4 - 9

به  یکیترکصورت ال ه بهکنند ک یار مک يصورت مواز مولد به يها از مجموعه يتر شیا تعداد بی یکرد، کارکن نوع از یدر ا 

 لیوسا و رو گرفته شودیاز وزارت نباید مجوز کارکرد موازي  ،ن موردیدر ا. متصل هستند یعمومبرق ع یتوزه کشب

 . شود ینیب شیز پین یحفاظت

 نترلکو  يانداز راه يها حالت  - 4 - 4 - 9

  : مجموعه مولد به طور معمول عبارتند از یکرد کارکنترل در کو  يانداز راه يها حالت

 شروع •

 شیپا •

 ها در صورت لزوم ردن آنکرون کانس و سنکم ولتاژ و فریتنظ •

 یدزنیلک •

 توقف •

 . ار باشدکا خودی یصورت دست ن است بهکاز آن مم یا بخشین موارد یهمه ا

  یرد دستکارک  - 1 - 4 - 4 - 9

 . باشد یصورت دست ها به نترل آنکه شروع و کاربرد دارد ک يمولد يها مجموعه يبرا یرد دستکارک

  ارکمه خودیرد نکارک  - 2 - 4 - 4 - 9

نترل کشروع و  یصورت دست ردها بهکارکاز  یه در بعضکاربرد دارد ک يمولد يها مجموعه يار براکمه خودیرد نکارک

 . نندک یمار کار، کصورت خود به یشوند و مابق یم

  ارکرد خودکارک  - 3 - 4 - 4 - 9

 . ار استکصورت خود ها به ار آنکنترل که شروع و کاربرد دارد ک يمولد يها مجموعه يار براکرد خودکارک
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 يانداز راهزمان   - 5 - 4 - 9

ن بار در یه اولک يا شود و لحظه ین بار، تقاضا میاول يه توان براک يا ن لحظهیشده ب يعنوان زمان سپر به يانداز زمان راه

د یبا يانداز زمان راه. شود یه، مشخص میمعموال بر حسب ثان يانداز زمان راه. شود یف میرد، تعریگ یقرار مدسترس 

 . ندکمولد را برآورده  يها در مجموعه يا ژهیاربرد وکالزامات 

  شده مشخص يانداز مجموعه مولد بدون زمان راه  - 1 - 5 - 4 - 9

 يها ن مجموعهیچن. ندارد یتیچ اهمیه يانداز زمان راهند، ک یار مکه در آن ک یطیه به علت شراکاست  يمجموعه مولد

 . نندک یار مکشروع به  یصورت دست معموال به يمولد

  شده مشخص يانداز زمان راه یکمجموعه مولد با   - 2 - 5 - 4 - 9

معموال  ییهامجموعه مولدن یچن. ندک یار مکمشخص شده باشد،  يانداز ه زمان راهک ين مجموعه مولد در مواردیا

 :شوند يبند ر طبقهین است به شرح زکنند و ممک یار مکار شروع به کصورت خود به

 1مدت یوقفه طوالن - 1 - 2 - 5 - 4 -9

ه توان و یارافتادن منبع تغذکن از یشده ب يزمان سپر. مشخص است يانداز مجموعه مولد با زمان راهمربوط به ن مورد یا

مورد، کل مجموعه مولد بعد از درخواست در این . مدت است یدر دسترس قرارگرفتن توان مجموعه مولد، نسبتا طوالن

 کند. توان الکتریکی، از حالت توقف، شروع به کار می

 2وتاه مدتکوقفه  - 2 - 2 - 5 - 4 -9

زمان  يبرا یکیترکه الیه منبع تغذک ییدوار است جا یکیترکال يها نیهمراه با ماشن مورد مربوط به مجموعه مولد یا

از انجام یبرق مورد ن ل منبعیتبده ک یدر حال .شود) یف میه تعریثان یلیشود (معموال برحسب م ی، قطع میمشخص

مدت و در صورت   وتاهک يا دوار در دوره یکیترکال يها نین توان ماشیتأم يبرا یکیانکم يره انرژیمنبع ذخ یک ،ردیگ یم

 . شود یاستفاده م RICموتور  يریگ شروع و شتاب يلزوم برا

 3بدون وقفه - 3 - 2 - 5 - 4 -9

ار است تا از قطع نشدن منبع کم در حال یه داک یکیترکال يها نیاست همراه با ماش ين مورد مربوط به مجموعه مولدیا

وتاه کزات در دوره ین توان تجهیبه منظور تأم ياز انرژ یمنبع. نان حاصل شودی، اطمیدر مواجهه با خراب یکیترکه الیتغذ

                                                            
1 Long-Break 
2 Short-Break 
3 No-Break 
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ه یمنبع تغذ یکانداز از  ن راهیه اکنطور هما. شود یاستفاده م RICموتور  يریگ شروع و شتاب يمدت و در صورت لزوم برا

 . جاد شودیانس اکدر فر ین است انحراف موقتکشود، مم یگر انتقال داده میتوان به منبع د

 . ننده باشدکدیو تول ين مشتریل، مشروط به توافق بیانس در مدت تبدکاست مقدار انحراف مجاز فر يضرور -يادآوری

  1ییاراکالس کبندي مولدهاي برق بر اساس   طبقه  - 5 - 9

به شرح هاي برقی مورد تغذیه به چهارطبقه یا کالس  مولدهاي برق با توجه به سیستم 10409-1 یبر اساس استاندارد مل

 : زیر تقسیم شده اند

  G1 ییاراککالس   - 1 - 5 - 9

اي است که فقط پارامترهاي پایه ولتاژ و  شود که بار متصل شده به گونه در مواردي استفاده می ییاراکالس کاین 

 . مانند کاربردهاي عمومی (روشنایی و دیگر بارهاي الکتریکی ساده). د مشخص شوندیفرکانس با

 : استر یصورت ز به ییاراکالس کن یانس در اکت ولتاژ و فریتثب يمقدار عدد

  ±% 5 يا مساویتر  کوچک يرات ولتاژییتغو  ±% 5/2 يا مساویتر  کوچک یانسکرات فرییثابت: تغدر مقدار توان  •

 %+35 مساوي ایتر  کوچک يرات ولتاژییتغ و %+18 يا مساویتر  کوچک یانسکرات فریی: تغ%100اهش بار کدر •

 يا مساویتر  کوچک يرات ولتاژییتغ و -%15 يا مساویتر  کوچک یانسکرات فریی: تغیش بار ناگهانیدر افزا •

25%- 

  G2 ییاراککالس   - 2 - 5 - 9

ع یه توزکشب یات عمومیار مشابه با خصوصیها بس ات ولتاژ آنیه خصوصکاربرد دارد ک يمجموعه مولد يبرا این کالس

تواند وجود  یم ولتاژ و فرکانس از ی، انحرافات موقت اما قابل قبولدهد یرخ م تغییرات بار هک یهنگام. است یبرق عموم

 . باشد داشته

 و باالبرها ها  ها، فن روشنایی، پمپ يها سیستممثال: 

  : استر یصورت ز به ییاراکالس کن یا انس درکت ولتاژ و فریتثب يمقدار عدد

 يا مساویتر  کوچک يرات ولتاژییتغو  ±% 5/1 يا مساویتر  کوچک یانسکرات فرییتغ :در مقدار توان ثابت •

5/2 %± 

 %+25 يا مساویتر  کوچک يرات ولتاژییتغو %+ 12 يا مساویتر  کوچک یانسکفررات ییتغ :%100اهش بار کدر •

 يا مساویتر  کوچک يرات ولتاژییتغو  -%10 يا مساویتر  کوچک یانسکرات فرییتغ :یش بار ناگهانیدرافزا •

20%- 

                                                            
1 Performance Classes 
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  G3 ییاراککالس   - 3 - 5 - 9

، يداریمورد پا در يدیشد يتقاضاهازات متصل، یه در تجهکاربرد دارد ک يمجموعه مولد يبرا ییاراکاین نوع کالس 

 . شود یجاد مین شده توسط مجموعه مولد، ایتأم یکیترکل موج توان الکات ولتاژ و شیانس، خصوصکسطح فر

از به ین است نکستورها ممینترل ترکتحت  يو بارها ریفایتکر. ستورینترل ترکتحت  يو بارها مخابراتیمثال: ارتباطات 

  .ل موج ولتاژ ژنراتور داشته باشندکها بر ش ر آنیبا توجه به تأث یمالحظه خاص

  : استر یصورت ز به ییاراکالس کن یانس در اکت ولتاژ و فریتثب يمقدار عدد

  ±% 1 يا مساویتر کوچک يرات ولتاژییتغو  ±% 5/0 يا مساویتر کوچک یانسکرات فرییدر مقدار توان ثابت: تغ •

 %+20 يا مساویتر کوچک يرات ولتاژییتغو %+ 10يا مساویتر کوچک یانسکفررات یی: تغ%100اهش بار کدر •

 -%15 يا مساویتر کوچک يرات ولتاژییتغو  -%7 يا مساویتر کوچک یانسکرات فریی: تغیش بار ناگهانیدر افزا •

  G4 ییاراککالس   - 4 - 5 - 9

و سطح  يداریات پایمورد خصوصجاد شده در یا يه تقاضاهاکاربرد دارد ک يمجموعه مولد يبرا ییاراکالس کاین نوع 

 . د باشدیار شدین شده توسط مجموعه مولد، بسیتأم یکیترکل موج توان الکات ولتاژ و شیانس، خصوصکفر

 يوتریامپک يها ستمیا سیز داده کزات مرایمثال: تجه

دار و توافق یاز خریاساس ن ها بر شود، و مشخصه ین نمییصورت استاندارد تع به يری، مقادییاراکالس کن یدر ا

 . د شدننده مشخص خواهک نیتام

 ط استاندارد مرجع یشرا  - 6 - 9

 ر استفاده شود: ید مطابق زیط استاندارد مرجع بایاز مجموعه مولد، شرا ین توان مجاز خروجییبه منظور تع

 الکلوپاسکی 100 :لک يفشار جو •

 وسیسلسدرجه  25 :طیمح يهوا يدما •

 درصد 30 :یرطوبت نسب •

 ت یط سایشرا  - 7 - 9

د توسط یاثر بگذارد و با ینیات معین است بر خصوصکاز دارد ممیرد به آن نکارک يه مجموعه مولد براک یانکمط یشرا

ن موارد یمحدود به ا یر است ولید زارط شامل موین شرایا. ردیدر هنگام عقد قرارداد، مورد توجه قرار گ يسازنده و مشتر

 ست: ین
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سات شار متوسط تاسی شار ضعیف و ف  560 برقی ف

 ط یمح يدما •

 ارتفاع  •

 رطوبت  •

 )... ا غبار ویها مانند شن  ندهیلحاظ وجود آال ت هوا ( ازیفکی •

  یو ساحل ییایط دریمح •

 در مجاورت منبع ارتعاش) يریا قرارگیز یخ ه زلزلهیدر ناح يریو ارتعاشات ( قرارگ كشو •

 ییایمیش يها یآلودگ •

 تشعشع  •

 ننده ک کع خنیا مایآب  •

 توان  یف مقدار اسمیتعار  - 8 - 9

 8/0 قدرتب یانس و ضرکا گستره فریانس مجاز کفر ) درKVAآمپر ( ولت لوکید به یباتوان مجموعه مولد  یمقدار اسم

 . ان شده باشدیگر بیق دیه به طرکفاز عنوان شود مگر آن پس

ص یو تشخ 4-8-9تا  1-8-9 يربندهایمطابق با الزامات ز ین توان خروجیید مسئول تعیسازنده مجموعه مولد با

نترل و کله ی) وس.a.cموتور، ژنراتور ( يها س مشخص شده توسط سازندهیسرو يها و روش ير و نگهداریتعم يها برنامه

 . باشد یدزنیلکزات یتجه

دا یاهش پکبرآورده نشود، عمر مجموعه مولد  یط مرتبط با توان خروجیاز شرا یک  چیه اگر هکد آگاه شود یبردار با بهره

 . ردکخواهد 

 COP(1توان مداوم (  - 1 - 8 - 9

ثابت به طور  یکیترکن بار الین تأمیتواند در ح یه مجموعه مولد مکشود  یف میتعر یتوان ثرکعنوان حدا توان مداوم به

ط یدر هر سال تحت شرا يساعات نامحدود يور براکن توان مذیه تأمکاست  ین در حالیا .ندکد یمداوم آن را تول

 . ردیشود، انجام گن ییه توسط سازنده تعک ير و نگهداریتعم يها توافق شده با فواصل و روش يردکارک

 

                                                            
1 Continuous Power 
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 : راهنما

t زمان 
P توان 
a ) 100توان مداوم(% 

 COP ریتصو    - 1 -9 شکل

 PRP(1( یتوان اصل  - 2 - 8 - 9

ر به طور یمتغ یکیترکن بار الین تأمیتواند در ح یه مجموعه مولد مکشود  یف میتعر یثر توانکعنوان حدا به یتوان اصل

 يردکارکط یتحت شرا در هر سال يساعات نامحدود يبراد توان یتوله کاست  ین در حالیا .ندکد یمداوم آن را تول

 . ردیشود، انجام گ یمن ییه توسط سازنده تعک ير و نگهداریتعم يها با فواصل و روشتوافق شده 

 یقیه به طرکنیند مگر اکتجاوز  PRP% توان 70د از یرد، نباکارکساعت  24تر از  شی، بPPP ین مجاز خروجیانگیتوان م

 . باشد RICگر، مشروط به توافق سازنده موتور ید

ن یا. ن شودی، تأمیصورت ناگهان ط بار گذرا و بار اعمال شده بهیشرا يبرا يا اضافه یکیترکن است الزم باشد توان الکمم

ت یط سایان شود و با در نظر گرفتن شرایگر بیق دیه به طرکنیمگر ااست، مجموعه مولد  ی% توان اسم10 یتوان اضاف

ساعت  12، ظرف  یبدون قطع ای ساعت با کیمدت زمان  يبرا بار اضافه %10(به برگه اطالعات سازنده مراجعه شود)، 

 . مجاز است ردکارک

ه یتوص COPمداوم  یتوان اسم یکان شده هستند، یه بکباالتر از آنچه  PPPه مستلزم توان مجاز ک ییاربردهاک يبرا

 . شود یم

د یبا PRP% توان 30تر از  مک يها شود، توان ین مییر تعیتوان متغ یتوال یکاز ، Ppa یخروج یواقعن یانگیه توان مک یزمان

 . دید به حساب آیدرنظر گرفته شود و زمان توقف نبا% 30

  . شود ی) نشان داده شده، محاسبه م1-9ه در رابطه (ک ی، به صورت Ppa ین واقعیانگیتوان م

 
)9- 1(  

 

                                                            
1 Prime Power 
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 . است t1,t2… tiتوان در زمان  P1,P2 … Piن رابطه یه در اک

  LTP(1توان در حال کار زمان محدود (  - 3 - 8 - 9

شود که  عنوان حداکثر توان در دسترس تحت شرایط کارکردي توافق شده تعریف می توان در حال کار زمان محدود به

هاي تعمیر و نگهداري که  ساعت کارکرد در هر سال با فواصل و روش 500مجموعه مولد را به تولید این توان تا حداکثر 

 سازد.  شود، قادر می توسط سازنده تعیین می

 شود.  ساعت در هر سال، محدود می 500%، به حداکثر زمان 100د در توان در حال کار با زمان محدو -یادآوري

 

 
  راهنما:

t زمان b ساعته ( 24دوره  یکن مجاز در مدت یانگیتوان مPPP( 

P توان c ساعته ( 24تر از دوره  شیب ین واقعیانگیتوان مPpa( 

a 100( یتوان اصل(% d توقف 

 t1+t2+t3+... + tn = 24 h -يادآوری

 PRPر یتصو   - 2 -9 شکل

 

                                                            
1 Limited-Time Running Power 
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 %)100ار زمان محدود (کتوان در حال  a توان P زمان t راهنما:

 LTPر یتصو   - 3 -9 شکل

 ESP(1( يار اضطرارکتوان آماده به   - 4 - 8 - 9

 يردکارکط یر تحت شرایمتغ یکیترکتوان ال یثر توان در دسترس در طول توالکعنوان حدا به يار اضطرارکتوان آماده به 

ط آزمون تا یا تحت شرایع یه توزکشب یبرق ین توان در لحظه بید ایرا به توله مجموعه مولد ک شود یف میان شده، تعریب

شود، قادر  ین مییه توسط سازنده تعک ير و نگهداریتعم يها رد در هر سال، با فواصل و روشکارکساعت  200ثر کحدا

 . سازد یم

 یقیه به طرکنیند مگر اکتجاوز  ESP% توان 70د از یرد، نباکارکساعت  24تر از  شی، ب PPP ین مجاز خروجیانگیتوان م

 . باشد RICگر مشروط به توافق سازنده موتور ید

 . ف شودیتعر ESP ي، برا PPP ین مجاز خروجیانگیبا توان م يا مساویتر  مکد ی، با Ppa یخروج ین واقعیانگیتوان م

د یبا ESP% توان 30تر از  مک يها شود، توان ین مییر تعیتوان متغ یتوال یکاز ، Ppa یخروج ین واقعیانگیه توان مک یزمان

 . دید به حساب آیدرنظر گرفته شود و زمان توقف نبا %30

 . شود ی) نشان داده شده، محاسبه م2-9ه در رابطه (ک ی، به صورت Ppa ین واقعیانگیتوان م

 
)9- 2(  

 

 

 . است t1,t2… tiتوان در زمان  P1,P2 … Piن رابطه یه در اک

                                                            
1 Emergency Standby Power 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات شار متوسط تاسی شار ضعیف و ف  564 برقی ف

 
t زمان b ساعته ( 24دوره  یکن مجاز در مدت یانگیتوان مPPP( 

P توان c ساعته ( 24تر از دوره  شیب ین واقعیانگیتوان مPpa( 
a  100( يار اضطرارکتوان آماده به(% d توقف 

 t1+t2+t3+... + tn = 24 h -يادآوری

 ESPر یتصو   - 4 -9 شکل

  ن ایمنییتأم يها ستمیمولدهاي برق اضطراري س  - 9 - 9

 10409-1ران به شماره یا یملبر اساس استاندارد  ییاراکن ایمنی از نظر کالس یتأم يها ستمیاضطراري سمولدهاي برق 

 . شود یبندي م طبقه G2در کالس 

 شود:  یم يطبقه بند) 1-9(صورت جدول ل بهینه زمان تبدیشیار مطابق با بکه خودیستم تغذیس یک

 بندي مولدها بر اساس زمان تبدیل طبقه  -  1 -9 جدول 

 ه یزمان در دسترس بودن تغذ طبقه ارکه خودیتغذستم ینوع س

 دوره گذرا یط مشخص در طیه مداوم در شرایتغذ A بدون وقفه

 هیثان 15/0تا  B وتاهک یلیوقفه خ

 هیثان 5/0تا  C وتاهکوقفه 

 هیثان 5تا  D مه متوسطیوقفه ن

 هیثان 15تا  E وقفه متوسط

 هیثان 15ش از یب F یوقفه طوالن
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  استفاده از نیروي برق اضطراريموارد   - 10 - 9

نیروي محرك آن  ي برق به کمک مولدهایی که معموالباید نیرو، د زیر، براي تامین مصارف اضطراريردر موا  - 1 - 10 - 9

 . ) است، در محل تولید شوديگازسوز (گاز شهر يموارد موتورها یا در برخیموتورهاي دیزل 

ر یمجزا از هم بوده و طول مس يواحدها يه داراک)، یرعمومی(غ یخصوص يو ادار یونکمس يها در ساختمان •

اردبر) کمار (برانیانسور حمل بآس يه الزاما داراکبوده  يورود یف اصلکمتر از  21ش از یت آسانسور(ها) بکحر

 . است

ناپذیر به  اي است که ممکن است قطع برق، خطر یا خسارت جبران ی که نوع فعالیت آن به گونهیها ساختمان •

 خاص  یز درمانکها، مرا مارستانیبانند م. وجود آورد

  یو صنعت یعموم يها سردخانه •

 . ر شودیت جبران ناپذان است موجب خسارکمم ها  آن مدت در یه قطع برق طوالنک یز صنعتکمرا •

 يبرق اضطرار يروین يد دارایصالح بایص مقامات ذیه به تشخک يگریز دکا مریا مجموعه یهرنوع ساختمان  •

نگ برق، آب، گاز و یسپاچیز دکمانند مرا ينترل خدمات شهرکز کمرا، یز داده و مخابراتکمرامانند . باشد

 عامل  ریز پدافند عامل و غکبحران و مرا يو ستادها یکنترل ترافک

  مشخصات فنی مولدهاي برق  - 11 - 9

مولدها باید از نظر مشخصات فرکانس و اضافه فرکانس، ولتاژ، جریان اتصال کوتاه قابل تحمل، مجموعه   - 1 - 11 - 9

ران به شماره یا یمل موازي برابر ضوابط مندرج در استاندارد يبردار بهرهو اندازي و توقف، اعوجاج ها  رد، راهکعمل، ییاراک

  .طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد 5-10409

دار یا متحرك و همچنین درجه حفاظت دستگاه در  هاي برق میزان حفاظت افراد در برابر تماس با قسمت   - 2 - 11 - 9

ن فصل انتخاب یا 1وست یو پ IEC60034-5استاندارد برابر ورود آب و اجسام صلب خارجی به داخل آن باید بر اساس 

 . شود یم

 :استنوع حفاظت به شرح زیر  بیان شده است شامل دو) 3-9(که در جدول  IPرقم مشخصه اول 

دار یا متحرك در داخل دستگاه که شامل  هاي برق حفاظت اشخاص در برابر تماس یا نزدیک شدن با قسمت الف)

 . استردن ابزار و غیره نیز کوسیله داخل  غیرمستقیم به تماس

 . و غیره ارجی جامد مانند ابزار، گرد و غباردستگاه در برابر ورود اجسام خحفاظت  ب)

 . درج شده است) 4-9(حفاظت در برابر ورود قطرات مایعات مانند آب که در جدول  IPرقم مشخصه دوم 
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تابلوي برق هر کدام باید داراي یک صفحه یا پالك ماندگار شامل استاندارد ساخت، نام و  و مولدمجموعه   - 3 - 11 - 9

اصلی مربوط (قدرت اسمی، ضریب قدرت اسمی، آدرس سازنده، تاریخ ساخت، شماره سریال و مشخصات پارامترهاي فنی 

بر حسب  جرم ولتاژ اسمی، جریان اسمی، فرکانس اسمی، کالس عملکرد، ارتفاع از سطح دریا، حرارت محیطی و

 . کیلوگرم) باشد

یا روي شاسی یکپارچه به طور مستقیم  نندهکوپله کو ژنراتور باید به طور کامل توسط کارخانه  RIC موتور  - 4 - 11 - 9

 ها ماده به کار رفته براي اتصال قابل انعطاف باید در برابر هیدروکربن. تصال قابل انعطاف به هم کوپله شده باشدوسیله ا به

گیرهاي  همچنین دستگاه مذکور باید داراي محافظ کوپلینگ و لرزه. آن را از بین نبرد ،مقاوم باشد تا روغن و سوخت

 . مناسب باشد

لنگ را بدون اعمال نیروهاي  صورت مستقیم، ژنراتور باید نیروي میل بهپس از کوپله شدن موتور و ژنراتور   - 5 - 11 - 9

 . مخالف مکانیکی و الکتریکی بپذیرد

ها باید حداقل در دو  اندازي، کار، نگهداري و تعمیرات دستگاه هاي مربوط به راه دفترچه حاوي دستورالعمل  - 6 - 11 - 9

 . سازنده تهیه و تدوین شودهاي کارخانه  جلد به دو زبان فارسی و انگلیسی بر اساس کاتالوگ

وسایل و لوازم یدکی مورد نیاز باید طبق فهرست کارخانه سازنده و تایید مشاور حداقل براي مدت دو سال   - 7 - 11 - 9

 . بینی و تامین شود پیش

  سوز مشخصات فنی موتور درون  - 12 - 9

  دیزل قدرت موتور  - 1 - 12 - 9

) باید با ISO 3046-1موتور دیزل (قدرت ترمز خالص برابر تعریف   خروجی الزم در محل کوپلینگ یکیانکمقدرت 

 1يهاي مستقل فرعی ضرور بینی شده، قدرت الزم براي دستگاه درنظرگرفتن قدرت مورد نیاز براي تغذیه بار پیش

 . بینی شود و اتالف انرژي در ژنراتور جریان متناوب پیش

اندازي موتورهاي  ی همچون راه، تغییرات ناگهانی قدرت به علت بارهاي اضاف2در شرایط ثابت بار عالوه بر قدرت الزم

بدیهی است که این گونه تغییرات بار بر . باید در نظر گرفته شود RICنیز در محاسبه قدرت الزم موتور  یکیترکال

 . برق متناوب موثر استهاي ولتاژ ژنراتور  هاي قدرت خروجی موتور دیزل و همچنین مشخصه مشخصه

                                                            
1 Essential Independent Auxiliaries 
2 Steady State 
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  سرعت موتور   - 2 - 12 - 9

سازنده مولد باید . شود انتخاب سیستم کنترل سرعت بر پایه عملکرد سرعت وضعیت ثابت و گذراي مورد نیاز تعیین می

شرایط عمومی و پارامترهاي  ISO 3046-4(استاندارد . کندمتناسب با شرایط کاربري سیستم کنترل مورد نیاز را انتخاب 

شرایط عمومی براي حفاظت در برابر اضافه سرعت را تعیین نموده  ISO 3046-6کنترل سرعت و استاندارد هاي  سیستم

 است)

 يها ت و شاخصهیفکیرات دور بر ییو تغسوز دارد  نروموتور د یم با سرعت دورانیمولد رابطه مستق یک یانس خروجکفر

 . گذار خواهد بود رید تاثیرق تولب

 مولدها به شرح زیر است:سوز ) ننده دور موتور درونکت ی(تثبانواع گاورنر سرعت   - 1 - 2 - 12 - 9

  یکیانکم يهارالف)گاورن

موتور ه توسط سازنده ک، داخل پمپ سوخت دستگاه قرار دارد در... شامل فنر، وزنه ها و ین مدل از گاورنرها، قطعاتیدر ا

، یکیانکمصورت  جاد شده در پمپ بهیاسم یانکمولد برق، با م يرو یرات بار مصرفییبا تغ. ده استشه یبعسوز ت نرود

رد آن بر کارک، ن مدل از گاورنرهایا .دور موتور را ثابت نگه داردند تا بتواند ک یر مییتغ يا ونهمقدار سوخت دستگاه به گ

حالت (مثال در  روبرو خواهد بود یو تمام بار با افت يبار یدستگاه در ب ین حالت دور نامیدر ا. خواهد بود 1اساس مد افت

، نترل دورکستم ین مدل از سیا. )خواهد بود  Hz 50انس کفر ،دستگاه یو در بار نام  52.5Hz يدیانس تولکفر يبار یب

  .گر مناسب نخواهد بودیمولد د یکا یه کشب یکبا  يصورت مواز استفاده به يبرا

  یکیدرولیه يهاگاورنرب)

 یسمیانکسوز، م اساس آن، سازنده موتور درون ه برکده است ش یطراحال روغن یسا فشار گونه از گاورنرها ب نیساختار ا

و  است یکیناکم ينرهاشابه گاورم ،ردکاز نظر عمل. مختلف ثابت نگه دارد يزل را در بارهایدور موتور ده کنموده  یطراح

 . ه داردم شده نگیر تنظسوز را در مقدا ونند تا دور موتور درک یرات بار را دنبال میی، تغرات نرخ مصرف سوختییبا تغ

  .افت خواهد بودصورت مد  رد عموما بهکارکز ین مدل نیدر ا

  یکیترونکال يهاگاورنرپ)

ن یدر ا. کند متناسب با نرخ تغییر سرعت اصالح میز ینکه سیگنال کنترل را   پارچهاز یک گاورنر تناسبی یک است عبارت

 ،یکگنال مناسب و تحریگاورنر با س ند وک یارسال م یکیترکلگاورنر ا، اطالعات را به واحد مدل، سنسور دور موتور

 کند یم میتنظ يا مال شده به دستگاه به گونهمقدار نرخ مصرف سوخت را بر اساس بار اع 3تورکانژ يها ا سوزنی 2اراندازک

 . ه داردم شده ثابت نگیمقدار تنظ ه دور موتور را درک

 . شود یده میرات بار دییدر تغ یکیدرولیو ه یکیانکم يها نسبت به نمونه يبهتر يردکاسخ عملو پ يدارین مدل پایدر ا

                                                            
1 Droop 
2 Actuator  
3 Unit Injector 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات شار متوسط تاسی شار ضعیف و ف  568 برقی ف

مولد در  یانس خروجکرد متوازن، فرکارکدر مد . ردکستفاده ا 1ا متوازنی رد افتکارکتوان از دو مد  ین مدل میدر ا

 . استمناسب  يرد موازکارک يورنر بران مدل از گایا. نخواهد داشت یتفاوت يو تمام بار يبار یب

رسانی از  یا در یک ردیف با سوخت 3ینیخورج، از نوع تر  بیش چهارسیلندر یا 2موتور دیزل باید از نوع زمینی  - 3 - 12 - 9

 . نوع انژکتوري مستقیم و مجهز به گاورنر هیدرولیکی، مکانیکی، یا الکتریکی باشد

مولدهاي برق اضطراري باید مستقیماً از طریق  تماممی با بار سبک و یانداز موتور مولدهاي برق دا سیستم راه  - 4 - 12 - 9

 . باتري باشد

ظرفیت کافی با  يره همراه باتولت ب 12ا ی 24باید مجهز به سیستم استارت الکتریکی  سوزدورن موتور  - 5 - 12 - 9

ه یثان 10 با يا هیثان 10 لیکا در سه سیاستارت را فعال نگه داشته  یکیترکموتور ال ،وستهیه و پیثان 30 به مدت(حداقل 

  .کندموتور را روشن  دبتوان ،) بوده و چرخ طیار در هر موقعیتی باشدکندل آن را فعال یکن هر سیت باستراح

 . یا هر وسیله دیگر باشدباید احتیاج به تنظیم چرخ طیار براي روشن نمودن موتور ن   - 6 - 12 - 9

مورد نیاز با اندازه و هاي  سرب با رك باتري مربوط و همچنین کابل – هاي اسید یک سري کامل از باتري   - 7 - 12 - 9

 . بینی و تامین شود ها و کابلشوهاي مربوط باید پیش طول کافی براي استفاده از باتري

صورت واحد جداگانه و مستقل، یا ساخته و نصب شده در داخل  یک دستگاه شارژکننده باتري اتوماتیک به   - 8 - 12 - 9

هاي دستگاه  عمل نموده و باتريولت  400ا ی 230ناوب تابلوي کنترل باید تامین شود، به طوري که این شارژر با ولتاژ مت

 . نگه دارد برق شهر همواره در حالت شارژرا در مواقع خاموش بودن مولد از طریق 

شود ممکن است به جاي سیستم  در موتورهایی که براي تحمل بار سنگین واحدهاي دایمی در نظر گرفته می  - 9 - 12 - 9

 . شوداده استارت الکتریکی از سیستم هواي فشرده استف

سور روي موتور و انداز، مخزن یا مخازن هواي فشرده، کمپر دستگاه تولید هواي فشرده باید شامل شیر راه   - 10 - 12 - 9

  .بنزینی یا الکتریکی جداگانه با ظرفیت کافی باشد یک کمپرسور

مه پروانه ، که با تسهاي مولد برق با بار سبک باید از نوع رادیاتور و فن کننده آب براي دستگاه سیستم خنک   - 11 - 12 - 9

هاي مورد لزوم، انتخاب  ها، و پمپ هاي با بار سنگین باید از نوع مبدل حرارتی به انضمام لوله و براي دستگاهکند  کار می

  . شود

                                                            
1 Isochronous  
2 stationary 
3 V-Type 
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 یرونیا هر منبع بیشهر  کستم آب خنید وابسته به سیسوز مولد برق نبا نروموتور د يارک کستم خنیس  - 12 - 12 - 9

 . باشد يگرید

درصد  10کنندگی کافی براي  رادیاتور یا مبدل حرارتی، باید از نوع پردوام بوده و داراي ظرفیت خنک   - 13 - 12 - 9

 . باشد وسیسلسدرجه  40اضافه بار موتور در حرارت 

سیري باید از نوع مخصوص مناطق حاره بوده و براي  رادیاتور یا مبدل حرارتی مورد استفاده در مناطق گرم   - 14 - 12 - 9

 . ساخته شده باشد وسیسلسدرجه  50حیطی کار در درجه حرارت م

صورت  گیرد باید از امکان تهویه کافی به برق در داخل ساختمان صورت می يه نصب مولدهاک يدر موارد  - 15 - 12 - 9

 هواي مورد نیاز براي خنک کردن سیستم رادیاتور و فن یبیمیزان تقر. با ایجاد فشار هوا اطمینان حاصل شود طبیعی یا

زان یسب اطالع از مک يبرا .مترمکعب در ساعت به ازاي هر کیلووات ممکن است در نظر گرفته شود 135الی  80حدوداً 

 . استعالم شود مجموعه مولدت سازنده کد از شریهر دستگاه مولد، با ياز برایمورد ن یهواده قیدق

، بوده و به ستادهنده صدا نیز  سیستم هواي ورودي باید داراي فیلتر هوا از نوع خشک، که در ضمن تقلیل  - 16 - 12 - 9

 . روي دریچه ورودي هوا روبروي رادیاتور نصب شود  هاي مختلف موتور از گرد و غبار مستقیماً منظور حفاظت قسمت

وسیله  فشار ثابت و از پیش تعیین شده عمل کند و این امر بهمحدوده سیستم روغن موتور باید در یک    - 17 - 12 - 9

 . شار صورت پذیردهاي مربوطه و وسایل ف هاي روغن موتور و دریچه پمپ

از حد ش یباي که در صورت افت فشار روغن  سیستم روغن باید داراي حفاظت اتوماتیک باشد به گونه   - 18 - 12 - 9

 . موتور را متوقف سازد ،شده با اعالم خطر تعیین

 . بینی شود کننده روغن و فیلترهاي روغن مناسب قابل تعویض پیش در سیستم روغن موتور باید خنک   - 19 - 12 - 9

اي طراحی شده  و به گونهدرجه یک و ترجیحاً یک تکه ساخته کارتر موتور باید از چدن بدنه سیلندر و    - 20 - 12 - 9

ملحقات  تمامو مبدل حرارتی روغنی و  موتور، ژنراتور. مینان حاصل شودباشد که از حداکثر استحکام و پایداري آن اط

شده باشد که در هنگام کار دستگاه نیروي  اي مستحکم پایه باید به گونه. مربوطه باید بر روي یک پایه فوالدي قرار گیرد

دار قابل تعویض بوده و از باال قابل خارج  سیلندرها باید از نوع بوشن. ها منتقل نشود اضافی به خود دستگاه و دیگر قسمت

به  بندي شود ها باید از جنس چدن اصل با اتصال فلز به فلز در قسمت باال بوده و در انتهاي آزاد آب بوشن. باشد شدن

هاي  بینی براي جلوگیري از نشت آب موتور از قسمت بوشن سیلندر باید پیش. پذیر باشد نحوي که انبساط آزاد آن امکان

هاي بزرگ براي بازبینی و بازرسی  هاي داخلی موتور باید پوشش قسمت تمامبراي دسترسی به . الزم انجام شده باشد

 . بینی و تامین شود پیش
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دود ، خروجی هوا هاي ورودي سرسیلندر مجزا از جنس چدن بوده و مجهز به سوپاپ ياد داریلندر بایسهر    - 21 - 12 - 9

ها و  هاي قابل برداشت به منظور تمیزکردن مسیر آب از جرم سرسیلندرها باید داراي پوشش. باشد قیتزر يها سوزنو 

 . نشین شده باشد مواد ته

گاه و  نشیمن. کاري و سخت شده باشد وده و آبباید از آلیاژ فوالد ب دود و خروجیهوا هاي ورودي  سوپاپ   - 22 - 12 - 9

طرح محور و گیت سوپاپ باید طوري . گیت سوپاپ باید قابل تعویض بوده و در برابر حرارت و خراشیدگی مقاوم باشد

شود ولی به هیچ وجه روغن به داخل  کاري می باشد که اگر چه چکشک و انگشتانه سوپاپ و غیره تحت فشار روغن

 . کندسرسیلندر نشت ن

هاي  کاري شده یکپارچه، با طرح مقاوم ساخته شده باشد و قسمت لنگ باید از آلیاژ فوالد چکش میل   - 23 - 12 - 9

لنگ همچنین باید از  میل. کاري شده باشد کم تراش يسبت به یاتاقان مربوطه با دقت و روادارسرمحور و لنگ آن باید ن

محدوده سرعت از لحاظ استاتیکی و دینامیکی کامالً باالنس باشد و ارتعاش طبیعی حاصل از پیچش باید کامالً خارج 

 . موتور باشد

بند فوالدي با سطح تمام شده صیقلی و از ماده کامالً مقاوم در برابر خستگی  یاتاقان اصلی باید داراي پشت   - 24 - 12 - 9

یاتاقان اصلی باید به آسانی قابل تعویض بوده و براي کار مداوم و . برداري سخت طراحی شده باشد و براي شرایط بهره

 . بدون اشکال ضمانت شود

. هاي احتراق، کمپرس و روغن باشد یا از چدن فشرده بوده و داراي رینگ کپیستون باید از آلیاژ سب   - 25 - 12 - 9

شاتون باید از فوالد . پین باید کامالً در داخل بدنه پیستون قرار گرفته و به نحوي محکم شده باشد که جابجا نشود گژن

اي کوچک از جنس فسفر و ه هاي اصلی همراه با بوش هاي بزرگ همانند یاتاقان کاري شده بوده و داراي یاتاقان چکش

چنانچه قطعات . شده باشدها باید کامًال باالنس  ا و شاتونه پیستون تمام. بند فوالدي باشد برنز یا جنس مشابه با پشت

با یکدیگر نباشد، براي سهولت شناسایی، هر کدام باید به درستی و روشنی  ییکامالً قابل جابجا 1ها مجموعه پیستون

  .دگذاري شده باش عالمت

لنگ وصل، و براي  دنده به میل وسیله چرخ میل بادامک باید از جنس سخت و بادوام ساخته شده و به    - 26 - 12 - 9

پمپ باید  2کردن براي تنظیم و فیلرگذاري سوپاپ و همزمان. سرویس یا تعویض به آسانی قابل برداشت باشد

  .هاي الزم شده باشد بینی پیش

 

                                                            
1 Piston Assemblies 
2 Timing 
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  گیري موتور تابلوي وسایل اندازه  - 13 - 9

نصب  موتوربر روي یک پایه، یا بر روي شاسی  مجموعه مولدگیري موتور باید در کنار  تابلوي وسایل اندازه  - 1 - 13 - 9

 . شود

صورت  متر ساخته شده و وسایل سنجش به میلی 2تابلو باید از نوع بسته بوده و از ورق فوالدي با ضخامت   - 2 - 13 - 9

 . توکار بر روي آن نصب شود

کشی وسایل  تابلو باید چنان طراحی شده باشد که سیم. لو نصب شودوسایل سنجش الزم باید در تاب تمام  - 3 - 13 - 9

پذیر  سیگنال بین موتور و تابلو کنترل الکتریکی به آسانی امکان ایمنی موتور و ژنراتور به آن و همچنین وسایل فرمان و

 . باشد

ید جعبه تقسیمی براي ها به وسایل سنجش در تابلو به طور مناسبی مقدور نباشد با اتصال سیم که  مواردي در  - 4 - 13 - 9

 . اتصاالت در آن انجام و سپس از آنجا به تابلو کنترل برده شود تماماین منظور تعبیه شده و 

وسایلی که باید بر روي تابلو موتور نصب شود به قرار زیر است لیکن هر نوع وسیله دیگري که براي نشان   - 5 - 13 - 9

  است نیز باید تهیه و بر روي تابلو مزبور نصب شود: فهرست زیر ذکر نشده دادن وضعیت کار موتور الزم باشد و در

، فشارسنج )ياری(اخت لنگ سنج محفظه میل سنج آب موتور، خالء ، حرارت)ياری(اخت سنج روغن فشارسنج روغن، حرارت

سنج  حرارتهایی براي ارسال سیگنال به تابلو کنترل،  بینی سنج موتور با پیش سرعت)، ياری(اخت هواي ورودي به موتور

اگزوز موتور با سلکتور براي تعیین درجه حرارت خروجی از هر سیلندر و درجه حرارت ورودي و خروجی توربوشارژر و نیز 

 . )ياری(اخت هایی براي ارسال سیگنال به تابلو کنترل الکتریکی بینی پیش

یل سنجش سرعت و درجه وسا. خطر و دستگاه قطع کار ماشین داده شود ها باید به دستگاه اعالم سیگنال  - 6 - 13 - 9

  .حرارت اگزوست باید الکتریکی باشد ولی سایر وسایل ممکن است از نوع برقی یا غیر از آن باشد

ین تر  کم هاي قابل انعطاف از درون وسیله کابل ها و غیره باید به هاي وسایل ایمنی، سیگنال کشی  میس تمام  - 7 - 13 - 9

ا یموتور  يریگ به تابلو وسایل اندازه مولد برقهاي قابل انعطاف و مقاوم در برابر نشت آب و روغن، از واحدهاي  تعداد لوله

  . نال باشدیترم يشده و در هر دو انتها دارا يگذار و شماره يدگذارکد یبا یشک میس. دوصل شو ییم انتهایجعبه تقس
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  سیستم اگزوست موتور و دودکش   - 14 - 9

کشی و ایزوالسیون از موتور به خارج ساختمان بوده و داراي اتصاالت  تم اگزوست موتور باید شامل لولهسیس  - 1 - 14 - 9

در صورت لزوم براي کاهش صداي . هاي صدا، دریچه هوا و غیره باشد دهنده قابل انعطاف، زانوها، لوله مستقیم، تقلیل

لوله دودکش در داخل ساختمان باید . چاه استفاده شودت یا در نهایخاص  يها یا طراحیدو اگزوز اگزوست موتور باید از 

 . کامالً با مواد عایق مقاوم در برابر حرارت پوشانده شود

منطقه نصب را  یستیو ز یطین محیامل با قوانکست مطابقت یبا یاگزوز م یخروج يگازها یندگیآال سطح  - 2 - 14 - 9

 . داشته باشد

اگزوز دستگاه باشد به  ياهش صداکد قادر به یمنبع بان یا. د مجهز به منبع اگزوز باشدیستم اگزوز بایس  - 3 - 14 - 9

  .ندکجاد مزاحمت نین ساختمان اینکا ساینان کارک يبرا یطیمح یصوت یندگیه از نظر آالک ينحو

 تا فاصله ین خروجیا. شوده ی، تعبیر دستیه مجهز به شیتخل یخروج یکد یر لوله اگزوز دستگاه بایدر مس  - 4 - 14 - 9

ر یجاد شده داخل مسیه رطوبت و شبنم ایجهت تخل ین لوله و خروجیا. خواهد شد یشک ن لولهیزم يمتر یسانت 15

 . شودسوز ن ستم موتور درونیدستگاه وارد س یشجاد شده در زمان خامویا يها ، تا شبنمشود  یجاد میاگزوز ا

ر در یگ بارانن یا. شودر نصب یگ عدد باران یکد یباز راه دارد با يه به فضاکر اگزوز یمس یخروج يدر انتها  - 5 - 14 - 9

 . شود ی، مانع از ورود آب باران و پرندگان به داخل لوله اگزوز میدر خروج یعنوان پوشش زمان خاموش بودن دستگاه به

با  قابل انعطافقطعه لوله  یکد از ی، بایشک ر لولهیاگزوز دستگاه تا مس 1فولدیمن ین خروجیحدفاصل ب  - 6 - 14 - 9

 . ر اگزوز)یگ (لرزه. درجه استفاده شود 800 حداقل تا ییتحمل دما ییتوانا

جاد فشار یستم اگزوز باعث ایر، در سیر و قطر منبع اگزوز و طول مسیمس يها  ییها، تعداد زانو  قطر لوله  - 7 - 14 - 9

محاسبه شود تا از حد مجاز فشار  ید به درستیلذا موارد فوق با. دشو یفولد و توربوشارژ مولد برق میمن يرو 2یبرگشت

 . تر نشود شیب شود  یسازنده اعالم م ه توسطک یبرگشت

 سیستم سوخت    - 15 - 9

 یط عمومیشرا  - 1 - 15 - 9

 . الف) نوع سوخت مورد مصرف موتور دیزل باید مطابق مشخصات گازوییل شرکت ملی نفت ایران باشد
                                                            
1 Manifold 
2 Back pressure 
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 . مقررات شرکت ملی نفت ایران و دیگر مقررات ایمنی طراحی و ساخته شود مطابقب) مخازن سوخت باید 

 زدن گازوییل، سیستم سوخت باید مجهز به سردسیر به منظور جلوگیري از سخت شدن یا یخمناطق  پ) در

 . هاي الکتریکی باشد کن گرم پیش

 مخزن سوخت روزانه   - 2 - 15 - 9

ت یار با ظرفکساعت  4حداقل  ياز برایزل ژنراتور باید داراي ظرفیت سوخت مورد نیالف) مخزن سوخت روزانه د

 . باشد ینام

گیري سطح مایع،  گیري مانند وسیله اندازه ید کامالً محصور شده و مجهز به وسایل اندازهمخزن یاد شده با ب)

 . هاي تهویه هوا و انتقال مایع باشد هاي اتصال به پمپ سوخت و نیز لوله لوله

 . هاي مناسب وجود داشته باشد در مسیر انتقال سوخت، قبل از پمپ سوخت موتور، باید صافی پ)

شرایط مشخص شده دستگاه قابل  تماموسیله موتور کار خواهد کرد باید در  ت موتور که بههاي سوخ پمپ ت)

  . باشد استفاده

 . بینی شود براي جلوگیري از تجمع فشار اضافی در داخل منبع، باید یک شیر تخلیه پیش ث)

 . سوز باشد لندر موتور درونین تر از تراز سرسییپا یدر ارتفاع منبع سوخت بایدج) 

 لتکاس يبند ه همکشب ای نیاتصال زم ستمیبا س روزانهسوخت  يننده بدنه مخزن فلزک لیپتانس هم يبند هم چ)

 . است ینقطه الزام کیساختمان در حداقل  يفلز

 ره یمخزن سوخت ذخ  - 3 - 15 - 9

لوازم  تمامن یهمچن. شده باشد یروز طراح 3مصرف سوخت  يره سازیذخ يد برایره بایالف) مخزن سوخت ذخ

ره یع و غیو انتقال ما آزاد يه به فضایتهو يها  سطح سوخت، لوله چه پرشدن، نشان دهندهیمربوط مانند لوله و در

 . شود ینیب  شیپ

ار عمل که به طور خودک یره به منبع روزانه عالوه بر پمپ برقیانتقال سوخت از منبع سوخت ذخ يبرا ب)

 . ز وجود داشته باشدین یدستان استفاده از پمپ کد امیند باک  یم

 . طور مناسب رنگ و حفاظت شود  ن بهینصب در داخل زم يد برایره بایمنبع ذخ یسطح خارج پ)

روگاه یت نفت و با فاصله مناسب از نکد طبق مقررات و ضوابط شریروگاه باین يره مولدهایت) مخزن سوخت ذخ

 . صورت مدفون ساخته شود و به

 لتکاس يبند ه همکشب ای نیاتصال زم ستمیبا س رهیسوخت ذخ يننده بدنه مخزن فلزک لیپتانس هم يبند همث) 

 . است ینقطه الزام کیساختمان در حداقل  يفلز
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  ژنراتور  - 16 - 9

  فاز داراي مشخصات زیر است: ژنراتور سه  - 1 - 16 - 9

 هاي محاسباتی قدرت خروجی اسمی: مطابق دفترچه •

 تاخیر فاز -8/0: ضریب قدرت •

 ثانیهسیکل در  50: فرکانس •

  ولت 230/400: ولتاژ خروجی زیربار •

 وسیسلسدرجه  60 :حداکثر درجه حرارت محیط •

  ش دمایو مقدار مجاز افزا یقیالس عاکبر اساس : حداکثر درجه حرارت ژنراتور •

  درصد 5: حداکثر مقدار هارمونیک •

 ثانیه 3: فاصله زمانی اتصال کوتاه •

 کننده اتوماتیک و ضد پارازیت رادیویی و ضد رطوبت تحریکژنراتور باید از نوع بدون ذغال بوده و با   - 2 - 16 - 9

 . و گرد و غبار مجهز باشد )ياری(اخت

درصد از حالت بدون بار تا بار کامل و  ±5/2ژنراتور باید مجهز به رگوالتور ولتاژ تمام اتوماتیک با تنظیم ولتاژ   - 3 - 16 - 9

 . برابر جریان نامی باشد 5/1ت استارت و در مواقع لزوم با ظرفی ±%5داراي رگوالتور دستی با تنظیم ولتاژ 

ایزوالسیون روتور . کندو تحت ولتاژ نامی و فرکانس نامی تامین  ژنراتور باید جریان بار کامل را به طور مداوم  - 4 - 16 - 9

  .باشد Bو ایزوالسیون استاتور از نوع کالس  Fباید از نوع کالس 

 . دینکمراجعه  14فصل  2-2-6-14 بندو بدنه ژنراتور به  ین نقطه خنثیدر خصوص اتصال زم  - 5 - 16 - 9

  .درصد سرعت نامی داراي کارکرد مطمئن و ایمن باشد 125ژنراتور باید در سرعت   - 6 - 16 - 9

  ژنراتور باید مجهز به امکانات الزم حفاظتی زیر باشد:برق حفاظت  يتابلو  - 7 - 16 - 9

  حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه •

 اد یو سرعت ز 1حفاظت در برابر سرعت کم •

  در برابر قدرت معکوس (موازي کردن مولدها)حفاظت  •

 فرکانس رات ییتغولتاژ و  اهشکیا  ولتاژ حفاظت در برابر اضافه •

  گیري حفاظت لوازم اندازه •
                                                            
1 Under Speed 
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 نیزم يان خطایحفاظت در برابر جر •

  تابلو کنترل الکتریکی   - 17 - 9

در هنگام قطع برق اصلی و قطع مولد برق اندازي کامل اتوماتیک سیستم  تابلو کنترل الکتریکی باید قابلیت راه  - 1 - 17 - 9

تابلو مزبور همچنین . دارا باشدرا اندازي مجدد  داشتن آن براي راه آن در زمان بازگشت برق اصلی و نیز آماده به کار نگاه

باید قبل از اتصال به بار به ولتاژ و  مجموعه مولد. را نیز در اختیار قرار دهد مولد برقباید امکان قطع و وصل دستی 

  .مناسب رسیده باشد سرعت

 يهااز) باید بر اساس استانداردیمورد استفاده در تابلوي کنترل الکتریکی (در صورت ن قطعاتمشخصات   - 2 - 17 - 9

 . طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشده ین نشریشده در فصل ششم ا یمعرف

ستاده بوده و به نحوي طراحی تابلوي کنترل الکتریکی باید از ورق فوالدي ساخته شده و از نوع بسته و ای  - 3 - 17 - 9

 . شده باشد که از دو طرف با تابلوهاي مشابه قابل توسعه باشد

  تابلو به طور معمول باید مجهز به وسایل زیر باشد:  - 4 - 17 - 9

 هین نشریا ما توجه به ضوابط مندرج در فصل شششمش مسی ممتد براي جریان مورد نیاز ب الف)

 یکیترونکال يا رله هایهاي مغناطیسی اتصال کوتاه  هاي حرارتی اضافه بار و رله کلید اتوماتیک مجهز به رله ب)

گیري و ثبت مقادیر براي مولد برق بر حسب نیاز، مانند ترانسفورماتور جریان،  ها و ابزار اندازه دستگاه پ)

متر و آمپر، و  ، کلید سلکتور ولت سنج رکانسمتر،دستگاه سنجش ضریب قدرت و ف متر، کیلووات آمپرمتر، ولت

 . هاي سیگنال چراغ

 کننده بر حسب نیاز گیري براي تحریک هاي اندازه دستگاه ت)

 هاي اصلی و فرمان انتهایی براي کابل اتصال هاي جعبه ث)

 خطر شارژکننده باتري و آمپرمتر در صورت لزوم و نیز سیستم اعالم )ج

 هاي مولد برق بر حسب نیاز مورد نیاز براي موازي کردن دستگاهکشی و کلیدهاي  سیم چ)
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  مشخصات فنی اضافی براي مولدهاي برق اضطراري  - 18 - 9

درجه  60کردن آب درون سیلندرهاي موتور تا حداقل  موتور باید مجهز به گرمکن اتوماتیک براي گرم  - 1 - 18 - 9

 . کن روغنی با گردش روغن گرم تحت فشار باشد بزرگ، گرم يمولدهایا در مورد مجموعه  وسیلسس

اندازي  اندازي مورد استفاده براي مولدهاي برق اضطراري باید از نوع خودکار باشد ولی امکان راه سیستم راه  - 2 - 18 - 9

 . بینی شود دستی نیز براي موارد لزوم یا هنگام آزمایش سیستم باید پیش

نگام مولد برق اضطراري به طور اتوماتیک در مواقعی که برق اصلی به منظور پیشگیري از شروع به کار نابه  - 3 - 18 - 9

بینی و  گونه موارد شود در تابلو پیش ل در اینید تبدیلکباید یک سیستم حفاظتی که مانع عملکرد  استشهر) دایر  (برق

 . شودنصب 

هد بود، باید در صورت انداز اتوماتیک براي مولد برق اضطراري خوا ل و راهید تبدیلکتابلوي کنترل که شامل   - 4 - 18 - 9

  .روشن نشدن دستگاه مرحله استارت را سه بار تکرار و سپس به کلی متوقف و سیستم اعالم خطر را به کار اندازد

سیستم استارت اتوماتیک باید در صورت قطع جریان برق اصلی با تاخیر زمان عمل کرده و پس از   - 5 - 18 - 9

 . ع کندشدن دستگاه در هر مرحله عمل استارت زدن را قط روشن

قطع هر یک از فازها یا رله کنترل فاز دستگاه باید به طریقی عمل کند که در موقع قطع جریان برق شهر یا   - 6 - 18 - 9

ثانیه به کار انداخته و خط  10الی  3درصد ولتاژ نامی، دستگاه را در مدت  85از  تر  کم فازها به اندازه م شدن ولتاژک

 . اصلی را از مدار خارج کند

عمل کرده  تر  بیش % ولتاژ نامی یا90اژ باید پس از برگشت نیروي برق اصلی به میزان حداقل رله کنترل ولت  - 7 - 18 - 9

پس از  مولد برق. دقیقه تاخیر زمانی (قابل تنظیم) به برق اصلی (برق شهر) منتقل کند 15تا  3و مدار مصرف را پس از 

ار ادامه داده و سپس به طور خودکار خاموش و براي دقیقه بدون بار به ک 5الی  2انتقال بار به برق شهر باید براي مدت 

  .شروع به کار مجدد در صورت قطع جریان برق اصلی َآماده شود

به نحوه اتصال  ياژهیتوجه ود یباشود،  يبا هم مواز بانیژنراتور برق پشت يالزم باشد تعداد هک یدر صورت  - 8 - 18 - 9

 ياز تفاوت پارامترها یناش یگردش يها انیشدن جر يجار ثیاز ح ،مختلف بهم يهارژنراتو چیپ میس ینقاط خنث

  .آن شود ریو نظا یچیپ میگام س رینظ ،ها چیپ میس یکیترکال
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 هاي نصب  اصول و روش  - 19 - 9

گونه اثر  اي انتخاب شود که از نظر ایجاد لرزش، دود و سر و صدا هیچ محل نصب نیروگاه باید به گونه  - 1 - 19 - 9

 . اطراف آن نداشته باشدهاي محل و محیط  نامطلوبی بر سایر فعالیت

گیرهاي مناسب محل  به طور کلی فونداسیون مولدهاي برق باید مستقل از پی ساختمان و مجهز به لرزه  - 2 - 19 - 9

 . هاي بنا نرساند استقرار باشد و آسیبی به پی

ن هواي کافی براي یاي نصب شود که تأم هاي خشک و بدون رطوبت به گونه مولدهاي برق باید در محل  - 3 - 19 - 9

 . میر دستگاه وجود داشته باشدکارکرد و تع

شرایط محل نصب مولدهاي برق از نظر وجود و تجمع گرد و غبار باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا   - 4 - 19 - 9

  .موجب اختالل در کار موتور و ژنراتور نشود

در اطراف محل نصب مولدهاي برق باید فضاي کافی براي دسترسی به لوازم و تجهیزات مربوط به موتور و   - 5 - 19 - 9

 . بینی شود ژنراتور و انجام تعمیرات الزم پیش

بینی و نصب  ل سرویس متناسب با واحدهاي نیروگاه پیشیا منوریدر محل نصب مولدهاي برق باید جرثقیل   - 6 - 19 - 9

 . تجهیزات نیروگاه باید به سهولت قابل جابجایی باشد. شود

رسانی و اتصاالت الزم  نکر سوختهاي ارتباطی تا انتخاب محل نصب مخزن سوخت ذخیره باید با توجه به راه  - 7 - 19 - 9

  .و منبع مذکور انجام شود مجموعه مولدبین 

 ها  آزمون دستگاه  - 20 - 9

ندگان یا نمایدار یخره شده توسط کارخانه سازنده در حضور یدستگاه کامل مولد برق باید تحت شرایط ارا  - 1 - 20 - 9

 . ارایه شود اردمورد آزمون قرار گرفته و گواهی الزم صادر و ضمیمه دستگاه به خریشان یا یقانون

ساعت زیر بار کامل در حضور دستگاه  48دستگاه مولد پس از نصب در محل نیز باید حداقل براي مدت   - 2 - 20 - 9

 . نظارت مورد آزمون قرار گرفته و سپس گواهی الزم صادر شود

 . تهیه و تامین شودسازنده اندازي و آزمون در محل نصب باید از طرف  وسایل راه تمام  - 3 - 20 - 9
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات شار متوسط تاسی شار ضعیف و ف  578 برقی ف

هاي پس از نصب  اي و آزمون هاي کارخانه می شامل آزمونیمولدهاي برق اضطراري یا داهاي پذیرش  آزمون  - 4 - 20 - 9

اي باید  هاي کارخانه آزمون. ) صورت گیرد5تا  1هاي  (قسمت 10409 یمل باید بر اساس ضوابط مندرج در استانداردهاي

حسب نوع کاربري متفاوت است  هاي پس از نصب بر آزمون. در کارخانه انجام شود 6قسمت  10409مطابق استاندارد 

  گیري متداول آن به شرح زیر است: لیکن فهرست موارد کنترلی و اندازه

  موارد کنترلی  - 1 - 4 - 20 - 9

 کنترل کامل بودن اقالم مورد آزمون  •

 ترازي دستگاه کنترل هم •

 هاي فرعی آزمون عملکرد دستگاه •

 کشی بررسی استحکام اتصاالت و اجزاي لوله •

 (الکتریکی و مکانیکی) حفاظت در برابر تماس تصادفی •

 عملکردي بررسی وظایف کنترلی و •

 بررسی ارتعاشی  •

 بررسی نوفه غیرعادي در هنگام کار مولد •

 بررسی افزایش درجه حرارت اجزاي مهم •

 بررسی عملکرد کلیدزنی •

 در صورت لزوم  کردن بررسی تناسب دستگاه براي موازي •

  گیري موارد اندازه  - 2 - 4 - 20 - 9

 فرکانس در وضعیت ثابتگیري ولتاژ، جریان و  اندازه •

 گیري حدود تنظیم ولتاژ اندازه •

 گیري حدود تنظیم فرکانس اندازه •

 گیري قدرت موثر یا ضریب قدرت  اندازه •

 ثابت  بار وضعیتدر فرکانس  راتییرنج تغگیري  اندازه •

 گیري نرخ تغییر ولتاژ اندازه •

 گیري نرخ تغییر تنظیم فرکانس اندازه •

 اندازي چگونگی راه •

 حفاظت الکتریکی يها هرلعملکرد  •
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  یمنین ایتأم يها ستمیس یکیترکمنابع ال  - 21 - 9

، شودان یا باعث ضرر و زیجاد خطر نموده و ین اینکقطع نیروي برق ممکن است براي افراد و سا که  مواردي در  - 1 - 21 - 9

. از آن باشدتواند مکمل نیروي برق اضطراري یا مستقل  نیروي برق ایمنی می. شود  یم یالزام یمنیبرق ا يروین ینیب شیپ

 . ها خواهد داشت هایی که باید از منابع ایمنی تغذیه شوند بستگی به نوع کار آن وسایل و دستگاه یمنیستم ایانتخاب س

هاي  هاي بلندمرتبه مسکونی، تجاري، اداري، ساختمان هایی از قبیل ساختمان هاي ایمنی در ساختمان سیستم  - 2 - 21 - 9

، بناهاي درمانی و 1اد مهمیاد حساس و زیار زی، بسیاتیژه حیو يها نهاي بزرگ، ساختما ها، فروشگاه مرکزي بانک

ها، تاالرهاي اجتماعات، سینماها، تئاترها و غیره براساس مقررات، ضوابط، استانداردها یا نیاز و الزام به استفاده  بیمارستان

  .شود ها در نظر گرفته می از آن

  :عبارتند از نیروي برق ایمنیشناخته شده منابع    - 3 - 21 - 9

 ره ساز (قابل شارژ)یذخ يها يباتر •

 )سوز مولد برق با موتور درون( يه عادیمولد مستقل از تغذ •

 )UPSبرق بدون وقفه ( ستمیس •

ده باشد و بهتر یان مناسب نصب شود و فقط در دسترس افراد ماهر و آموزش دکد در میبا یمنیمنبع برق ا  - 4 - 21 - 9

 . شوند يگر جداسازیاست از منابع د

، وقوع قیحراز  یه خطرات ناشکشوند  ییو جانما یطراح يد طوریو منابع آن با یمنیا نیتأم يها ستمیس  - 5 - 21 - 9

 . ن برسدکط نامطلوب به حداقل ممیر شرایبندان و سا خیل، یس

، دود یخروج يه گازهاک يا ه شود به گونهیو مناسب تهو یافکد به مقدار یبا یمنیمنابع برق ا يریمحل قرارگ  - 6 - 21 - 9

 . ندکنفوذ  حضور دارند افراده ک ینتواند به مناطق یمنیمنابع ارد کارکاز  یا بخار ناشی

ز ین یمنیر از برق ایغ یاهداف يبرا یمنیتواند عالوه بر مصارف ا یم یبه شرط یمنین ایستم تأمیمنبع س  - 7 - 21 - 9

رخ  یمنیر ایمدار غ یکه در ک ییگر خطایبه عبارت د. مختل نشود یمنیبه برق ا یه دسترسکرد یمورد استفاده قرار بگ

 . شود یمنین ایتأم يها ستمیموجود در س ياز مدارها یکد باعث وقفه در هر یدهد نبا یم

  :وجود دارد يا ژهیستند الزامات ویار نکبه  قادر يصورت مواز ه بهک یمنیمنابع ا يبرا  - 8 - 21 - 9

 . انجام شود یافک یاطید اقدامات احتیمنابع با يساز ياز مواز يریجلوگ يبرا •

                                                            
 انجام شده است.  –1395ویرایش سال  –مقررات ملی ساختمان  21گروه بندي ساختمانها مطابق مبحث  1
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات شار متوسط تاسی شار ضعیف و ف  580 برقی ف

د فراهم یهر منبع با يبرا یمنین ایمستم تأیس يبرا یکیترکه الیستم تغذیخطا در سوتاه و کحفاظت اتصال  •

 . شود

  :وجود دارد يژه اینند، الزامات وکار ک يصورت مواز ه قادرند بهک یبا منابع یمنین ایتأم يها ستمیس يبرا  - 9 - 21 - 9

از یوس نکاز توان مع يریزات جلوگیمانند تجه يا ژهیزات وین است به تجهکمستقل مم منابع يرد موازکارک •

  .داشته باشد

د فراهم یوتاه و خطا باکه شوند، حفاظت اتصال یتغذ يوازا میدو منبع مجزا له یوس سات بهیه تاسک یهنگام •

 . شود

سوم  يها یکر هارمونیژه تأثیمنابع، به و ین نقاط خنثیبرقرار شده ب یان گردشیردن جرکمحدود  يبرا •

 . الزم درنظر گرفته شود یاطیدات احتیتمه

با  1میسوپاپ تنظ يا داراینوع منفذدار  زد ایها با يربات. وجود دارد ی، الزاماتيزکه مریستم منبع تغذیس يبرا  - 10 - 21 - 9

مطابق با استاندارد  ییها عنوان مثال سلول به. باشند 2ط سختیار در شراک يبرا یصنعت یطراح يم و داراک ينگهدار

IEC 60623 ا استاندارد یIEC 60896 حداقل . شود ید نمیجد يها يآور ن مورد مانع استفاده از فنیا. ا)ه (تمام قسمت

 . سال باشد 10د یبا C20 ° يها در دما يباتر یطول عمر طراح

  :دیبا 3برق بدون وقفه ستمیسدر صورت استفاده از    - 11 - 21 - 9

 . ار باشدک، قادر به UPS واقع در طرف بار یحفاظت لیوسابا تمام  •

 . باشد یمنین ایتأم يها ستمیس يانداز ، قادر به راهياضطرار طیدر شرا •

 . باشد 10-21-9اربرد، مطابق با بند کدر صورت  •

 . باشد 3تا  1 يها قسمت IEC 62040 ياربرد، مطابق با استانداردهاکدر صورت  •

 . ه باشدیه باالدست، قادر به شروع تغذیبه تغذ یت دسترسیمستقل از قابل •

                                                            
1 Valve-Regulated 
2 Heavy Duty Industrial Design 
3 UPS  
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ن یتأم يها ستمیس يبرا یکیترکه از منبع الیط خطا، تغذیار، تحت شراک(آماده به  یمنیت منبع ایوضع  - 12 - 21 - 9

 . ش شودید پای) بایمنیا

عنوان سوخت نیروي محرکه مولد برق  ر از ژنراتور گازي که در آن از شبکه گاز شهري بهیل زیبنا به دال  - 13 - 21 - 9

توان  ایمنی می نیتأم يها ستمیشود فقط براي تأمین مصارف برق اضطراري و به غیر از مصارف س استفاده می ياضطرار

 . استفاده کرد

 . استثانیه  15اندازي ژنراتورهاي گازي بیش از  مدت زمان راه •

 . ل ناخواسته وجود داردیاحتمال قطع گاز شبکه شهري به دال •

  یمنیا نیتأم يها ستمیس یکیترکال يمدارها  - 22 - 9

ا هر گونه ی یکیترکال يخطا یک. گر باشدید يد مستقل از مدارهایبا یمنین ایتأم يها ستمیس يمدارها  - 1 - 22 - 9

له یوس هه مدارها بکن است یم ان امر مستلزیا. ر بگذاردیگر تأثیستم دیح سیرد صحکد بر عملیستم نبایس یکاصالح در 

 . شوند يمناسب جداساز يا محفظه هایر یا مسیق یمقاوم در برابر حر مواد

ه مقاوم در کنیند، مگر اکهستند عبور  يسوز ه در معرض خطر آتشک ییها انکد از مینبا یمنیمدارهاي برق ا  - 2 - 22 - 9

ان بهتر است از کند. در صورت امکه مستعد انفجار هستند عبور ک ید از مناطقیق باشد. به هر حال مدارها نبایبرابر حر

  هستند، اجتناب شود. يسوز در معرض خطر آتشه ک ییها انکعبور هر مدار از م

رد حفاظت که در صورت عملیاگر نبود تغذ 1937-4-43ران به شماره یا یاز استاندارد مل 3-3مطابق با بند   - 3 - 22 - 9

د ید حذف شود. در صورت حذف حفاظت، وقوع هرگونه اضافه بار بایند، آن حفاظت باکجاد یرا ا يتر اضافه بار خطر بزرگ

  ش شود.یپا

مدار  یکان در یه از عبور اضافه جرکانتخاب و نصب شود  يد طوریان باییل حفاظت در برابر اضافه جروسا  - 4 - 22 - 9

  .کند يریشود جلوگ یم یمنیا يح مدارهایرد صحکارکه باعث مختل شدن ک

د به حفاظت در برابر یمدار نبا یکشود، بروز خطا در  یه میه از دو مدار مختلف تغذک یزاتیدر تجه  - 5 - 22 - 9

هر دو  یحفاظت يد به هادیبا یزاتین تجهیب برساند. در صورت لزوم چنیگر آسیح مدار دیرد صحکارکو  یگرفتگ برق

   مدار وصل شود.
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات شار متوسط تاسی شار ضعیف و ف  582 برقی ف

ه شده و یارا یخط کاگرام تید یکدر باید  یمنیا یکیترکامل تمام منابع الکات ی، جزئیلکاگرام یبر دعالوه   - 6 - 22 - 9

 شود. يع برق نگهداریتابلو توز یکین اطالعات در نزدیا

  :ر را نشان دهدیق موارد زیان دقکد میبا یمنیا یکیترکسات الینقشه تاس  - 7 - 22 - 9

  .يدگذارکع مربوط به همراه یتوز يو تابلوها یکیترکزات الیتمام تجه •

 .زاتیاربرد آن تجهکشده، مشخصات و  يدگذارک یمنیا يبا مدارها یمنیزات ایتجه •

 .)يداریو شن يداریزات هشدار دیعنوان مثال تجه (به یمنیه ایمنبع تغذ يش برایو پا یدزنیلکژه یزات ویتجه •

 . ها حفاظت شود AFDDا ی RCDله یوس د بهینبا یمنیا يمدارها  - 8 - 22 - 9

ر یز یشک میستم سیا چند سی یکد از یق بایرط حیار در شراک ياز برایمورد ن یمنین ایتأم يها ستمیس يبرا  - 9 - 22 - 9

 استفاده شود: 

 .IEC 60332-1-2و  IEC 60702-1,2 يمطابق با استانداردها یق شده معدنیابل عاک •

  .IEC 60332-1-2و  IEC 60331ق مطابق با قسمت مناسب مجموعه استاندارد یابل مقاوم در برابر حرک •

 .قیو حر یکیانکحفاظت م يالزم برا یشک میستم سیداشت س حفظ و نگاه •

ن یمدار از ب یپارچگیکق، ین حریدر حه کنصب شود  يد طوریبا ها  آن يها دهو نگهدارن یشک میستم سیس  - 10 - 22 - 9

 . نرود

ق، یط حریها در شرا ابلک یختن ناگهانین عدم فرو ریتضم ي، برایطوالن يعمود یشک میس يها ستمیدر س  - 11 - 22 - 9

 . ق باشندیحفاظت در برابر حر يد دارایابل باک يها نگهدارنده

پل حفاظت  دو یحفاظت لیوسا يد دارایه شود، بایم تغذیان مستقیله جریوس توانند به یه مک یمنیا يمدارها  - 12 - 22 - 9

  .ان باشدیاضافه جر

رد کارکد مناسب هر دو ی، با).d.c(و ) .a.c(ه یهر دو منبع تغذ ينترل مورد استفاده براکو  یدزنیلکلوازم   - 13 - 22 - 9

)a.c.) و (d.c. (باشد .  
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مقاوم در برابر  يها ابلکبه جز  یمنیر ایغ ير مدارهاید از سایبا یمنیا يمدارها یشک میس يها ستمیس  - 14 - 22 - 9

 ییر سوی، تأثیمنیر ایغ يدر مدارها ییه بروز هر گونه خطاک يا نهبه گو شوند، ي، جداساز1ينوار محافظ فلز يق دارایحر

 )5-9( لکدر ش یمنیا يمدارها يها ابلک ياز اجرا یمثال. اهش دهدکرا  قیحرنداشته و خطر  یمنیا يرد مدارهاکبر عمل

  .نشان داده شده است

 
 ابلک يها ا نردبانی ینیدر س یمنیا يمدارها ياز نحوه اجرا یمثال   - 5 -9 شکل

 یمنیا ییروشنا ياربردهاک  - 23 - 9

. باشد 2دار يباترا چراغ یه شود یبرق بدون وقفه تغذ ستمیسله یوس ن است بهکمم یمنیا ییروشنا يها چراغ  - 1 - 23 - 9

 . باشند IEC 60598-2-22د مطابق استاندارد یها با ن چراغیا

، در صورت بروز قیمنطقه حفاظت شده در برابر حراز منبع به هر  یمنیا ییستم روشنایه سیتغذ يمدارها  - 2 - 23 - 9

ق یاال در برابر حربا مقاومت ب یشک میس يها ستمین امر با استفاده از سیا. برقرار باشد یافکمدت  يد برایآتش با

ستم یاند، س نصب شده ها  آن در یمنیا ییروشنا يها ه چراغک قیمنطقه حفاظت شده در برابر حردر . شود یم ریپذ انکام

  . ق بودن نداردیمقاوم در برابر حر يبرا ی، الزامیمنیا يها ن چراغیب یشک میس

                                                            
1 Metallic Screened Fire-Resistant Cables 
2 Self-Contained 
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د به یها با ن چراغیدارند، ا یمنیا ییچراغ روشنا یکش از یه بکق یحرحفاظت شده در برابر مناطق  يبرا  - 3 - 23 - 9

از شدت  یمدار، سطح مناسب یکفتن ه در صورت از دست رکشود  یشک میب حداقل از دو مدار جداگانه، سطور متناو

  .حفظ شود يدر طول راه خروج اضطرار ییروشنا

 یحفاظت لیوساد از یشود، با یه میجداگانه تغذ يارهابا مد اً، متناوبیمنیا ییروشنا يها ه چراغک ییدر جا  - 4 - 23 - 9

منطقه مجاور در داخل آن  یمنیا ییروشنا يها ه چراغیمدار، تغذ یکوتاه در کان استفاده شود تا اتصال یاضافه جر

ق را مختل یحرحفاظت شده در برابر ر مناطق یدر سا یمنیا ییروشنا يها ر چراغیا سای قیحفاظت شده در برابر حر

 . ندکن

 انیجر اضافه یحفاظت لهیوس یان نامی% جر60آن از  یلکبار  هک یمنیا ییچراغ روشنا 20ش از یب دینبا  - 5 - 23 - 9

 . ه شودیتغذ یمنیا ییاز هر مدار نها ند،ک یتجاوز نم

، زمان پاسخ و یمنیا ییمقدار حداقل شدت روشناجهت استخراج ، يط اضطراریه ساختمان در شرایتخل يبرا  - 6 - 23 - 9

 13463 ران به شمارهیا یا به استاندارد ملیه ین نشریبه فصل پنجم ا یمنیا ییروشنا يها چراغ یرد اسمکارکزمان 

 . مراجعه شود

 شوند:  یشک مین سه حالت سیاز ا یکید در یبا یمنیا ییروشنا يها چراغ

 م روشن)ی(دا 1يحالت نگهدار •

 ، روشن هستند)ي(فقط در زمان فقدان منبع برق عاد 2ينگهدار ریحالت غ •

 یبکیحالت تر •

اگر از دست رفتن منبع . ش شودید پایه بایآن ناح يعاد ییه روشنای، منبع تغذيرنگهداریدر حالت غ  - 7 - 23 - 9

 . ار فعال شودکصورت خود به یمنیا یید روشنایشود، با يعاد ییمنطقه باعث مختل شدن روشنا یکدر  يعاد ییروشنا

 3یکل اتوماتیزات تبدیاز تجه یکاستفاده شود، هر  يرنگهداریو غ ينگهدار يها ب حالتکیه ترک ییدر جا  - 8 - 23 - 9

  . صورت مجزا باشد به یدزنیلکش مربوط به خود بوده و قادر به یابزار پا يد دارایبا

                                                            
1 Maintained Mode 
2 Non-Maintained Mode 
3 Changeover Devices 
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ت از یر وضعییند، تغکافت  یه اسمیبرابر ولتاژ تغذ 6/0تر از  مکه به یثان5/0ه به مدت حداقل یاگر ولتاژ تغذ  - 9 - 23 - 9

برسد،  یه اسمیبرابر ولتاژ تغذ 85/0تر از  شیه به بیاگر ولتاژ تغذ. ار شروع شودکد به طور خودیبا يبه اضطرار يحالت عاد

 . برگردد يد به حالت عادیبا

 30د به طور مثال با برچسب قرمز به قطر حداقل یزات مدار مربوط بایو تجه یمنیا ییروشنا يها چراغ  - 10 - 23 - 9

 . شود ییمتر شناسا یلیم

 قیحرحفاظت در برابر  یمنیا يها ستمیس  - 24 - 9

ه یله مدار جدا از تغذیوس د بهیق بایننده اطفا حرکه یق و منابع تغذیستم اعالم حریس يبرا یشک میستم سیس  - 1 - 24 - 9

 . ه شودی، تغذيورود یاصل

ق یحر یط ها  آن ردکارکه کق یزات حفاظت در برابر حریننده تجهکه یتغذ ي، مدارهانشان د آتشیلکاز به یدر صورت ن

طرحواره . د به وضوح مشخص شودین امر بایا. متصل شوند نشان آتشد یلکه ید در سمت منبع تغذیاست، با يضرور

 . نشان داده شده است )6-9( لکدر ش نشان آتشد یلکنصب 

 
 نشان آتشد یلکطرحواره نصب    - 6 -9 شکل

 . باشد )2-9( مطابق جدول قیحرحفاظت در برابر  یمنیا يها ستمیبهتر است حداقل الزامات س
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 قیحرحفاظت در برابر  یمنیزات ایتجه يراهنما  -  2 -9 جدول 

 يبرا ییها مثال
 یمنیزات ایتجه

 الزامات

زمان 
رد کارک

 یاسم
 )hمنبع (

ثر کحدا
زمان پاسخ 

 ) sمنبع (

 ستمیس
برق بدون 

 وقفه

 يواحد باتر
 خوددار

-واحد موتور
ژنراتور بدون 

وقفه 
 ه) ی(صفرثان

واحد 
-موتور

ژنراتور با 
وتاه کوقفه 

)s5/0( 

زل ید
ژنراتور با 

وقفه 
 متوسط 

)s15( 

ستم یس
ه از دو یتغذ

منبع 
 متفاوت

ش و یپا
ل یتبد
 یکاتومات

ط یشرادر 
 منبع یخراب

 √ √ √ √ √   15 12 قیپمپ اطفا حر

 یآسانسور دسترس
 نشان آتش

8 15   √ √ √ √ √ 

با  يآسانسورها
 ژهیالزامات و

3 15   √ √ √ √ √ 

 يها دستگاه
اعالم هشدار و 
 خطر

3 15 √  √ √ √ √ √a 

ه یزات تخلیتجه
 دود و حرارت

3 15 √ √ √ √ √ √ √a 

زات اعالم یتجه
نشت گاز 

 ربنکد یسکمونوا
1 15 √ √ √ √ √ √ √a 

 . دهد یمناسب را نشان م يها ستمیس -√
a - جداگانه  یمنیه ایزات تغذیفقط در صورت عدم وجود تجه 
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 (IEC 60034-5)هاي ماشین در داخل دستگاه براي حفاظت اشخاص و نیز حفاظت قسمتIP مشخصه رقم اول   -  3 -9 جدول 

رقم اول 
 مشخصه

 IECتعریف  الف شرح مختصر

 . ندارداي وجود  گونه حفاظت ویژه هیچ ماشین بدون حفاظت 0

 ب 1
 

 50ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با قطر بیش از 
 . متر حفاظت دارد میلی

شدن اعضاي بدن انسان مانند  داراي حفاظت در برابر تماس تصادفی یا نزدیک
دست (ولی بدون حفاظت در برابر دسترسی عمدي) و اجسام جامد خارجی با 

دار یا متحرك در داخل بدنه  برقهاي  متر با قسمت میلی 50قطر بیش از 
 . دستگاه

 ب 2
 

 12ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با قطر بیش از 
 . متر حفاظت دارد میلی

شدن انگشتان یا سایر اجسام مشابه که طول آن  داراي حفاظت در برابر نزدیک
متر  میلی 12متر تجاوز نکند و اجزاي اجسام جامد با قطر بیش از  میلی 80از 

 دار یا متحرك در داخل بدنه دستگاه هاي برق با قسمت

 ب 3
 

 5/2ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با قطر بیش از 
 . متر حفاظت دارد میلی

 5/2ها با قطر بیش از  شدن ابزار یا سیم داراي حفاظت در برابر تماس یا نزدیک
 . هدار یا متحرك در داخل بدنه دستگا هاي برق متر با قسمت میلی

 ب 4
 

متر  ماشین در برابر اجسام جامد با قطر بیش از یک میلی
 . حفاظت دارد

ها یا نوارهایی به قطر بیش  شدن سیم داراي حفاظت در برابر تماس یا نزدیک
متر با  متر و اجزاي اجسام جامد با قطر بیش از یک میلی از یک میلی

 . دار یا متحرك در داخل بدنه دستگاه هاي برق قسمت

 ج 5
 

 . ماشین در برابر گرد و خاك حفاظت دارد
شود ولی گرد و خاك نیز به  از ورود گرد و خاك به طور کامل جلوگیري نمی

بخش ماشین کافی باشد وارد دستگاه  مقداري که براي اختالل در کار رضایت
 . نخواهد شد

 . شود لوگیري میاز ورود گرد و غبار به طور کامل ج کامالً بسته در برابر گرد و غبار 6

 . ه شده در ستون دوم این جدول نباید براي مشخص نمودن نوع حفاظت استفاده شودیالف) شرح ارا
گانه عمود بر هم آن از رقم تعیین شده  منظم یا غیرمنظمی که ابعاد سه ، اشیااست 4یا  3، 2، 1هاي  هایی که رقم اول مشخصه آن داراي شماره ب) ماشین

 . شود در جدول متجاوز باشد را شامل نمی
هنگامی که نوع گرد و خاك (ابعاد ذرات، ماهیت آن مانند فیبري) مشخص . ) درجه حفاظت تعیین شده در برابر گرد و خاك در این استاندارد کلی استج

 . کننده تعیین شود ید با توافق سازنده و مصرفشود، شرایط آزمون با
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 (IEC 60034-5)هاي دوار آور نفوذ آب به ماشین براي حفاظت در برابر اثرات زیان IPرقم دوم مشخصه   -  4 -9 جدول 

رقم دوم 
 مشخصه

 IECتعریف  الف شرح مختصر

 . اي وجود ندارد گونه حفاظت ویژه هیچ ماشین بدون حفاظت 0

1 
 

 . آب حفاظت دارد ماشین در برابر قطرات
گونه اثر  افتد هیچ قطرات آب که به طور عمودي بر روي ماشین فرو می

 . باري نخواهد داشت زیان

2 
درجه در برابر قطرات آب  15ماشین با انحراف حداکثر 

 . حفاظت دارد
درجه نسبت به وضعیت  15قطرات عمودي آب بر روي ماشینی که حداکثر 

 . باري نخواهد داشت گونه اثر زیان چعادي آن منحرف شده باشد، هی

 . حفاظت دارد  (spraying)ماشین در برابر افشاندن آب  3
درجه نسبت به خط قائم  60صورت افشان و با زاویه حداکثر  قطرات آب که به

 . آوري نخواهد داشت بر روي دستگاه فرود آید اثر زیان

 . ماشین در برابر پاشیده شدن آب حفاظت دارد 4
گونه اثر سویی بر آن  که از هر جهت بر روي ماشین پاشیده شود هیچ آبی

 . نخواهد داشت

 . ماشین در برابر فوران آب با فشار حفاظت دارد 5
آور بر روي ماشین نخواهد  گونه اثر زیان زل و از هرجهت هیچفوران آب از هر نا

 . داشت

 . ماشین در برابر دریاهاي طوفانی حفاظت دارد 6
هاي قوي و با فشار، به طوري که اثر سوء بر  دریاهاي طوفانی یا آب فوارهآب 

 . دستگاه باقی گذارد، وارد آن نخواهد شد

 . ماشین در برابر فرورفتن در آب حفاظت دارد 7
صورت  اگر ماشین در شرایط مشخصی از فشار و زمان در آب فرو رود آب به

 . آور وارد ماشین نخواهد شد زیان

 . م در آب حفاظت داردین در برابر فرورفتن داماشی 8
وسیله سازنده مشخص  م در آب در شرایطی که بهیماشین براي فرورفتن دا

 ب. شود مناسب است می

 . ه شده در ستون دوم این جدول نباید براي مشخص نمودن نوع حفاظت استفاده شودیالف) شرح ارا
تواند بدان معنی باشد که آب فقط ممکن  ها می هر چند، در برخی انواع ماشین. صورت غیرقابل نفوذ بسته است این بدان معنی است که ماشین به ب) معموال

  .آور نباشد اي وارد دستگاه شود که زیان است به گونه
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 دامنه پوشش  - 1 - 10

از نوع  (UPS1)بدون وقفه  برق ياه مستیانواع س ییو اجرا یعموم یفصل شامل مشخصات فنن یشده در ا هیارامطالب 

، يشهر هکشب برق قطع زمان در بار هیتغذ بر عالوه اه مستیس ونهگ نیا. اشدب یم ساختمان در اربردک يبراو  یکاستات

ستم ین فصل به سیدر ا. ندک یز اصالح میم را نیا دای يا هانس و انواع اعوجاج لحظکفر رییتغ، 2ولتاژ یناگهان افت ای شیافزا

 .نشده است يا هاشار یکنامیبرق بدون وقفه د

  ف و اصطالحاتیتعار  - 2 - 10

 )UPSبدون وقفه ( برقستم یس  - 1 - 2 - 10

uninterruptible power system (UPS) 
وسته و مداوم یپ نیرد آن تامکه عملکباشد  ی) مي(مانند باتر يره انرژیل ذخیها و وسا دها، مبدلیلکشامل  يا مجموعه

 باشد.  یا قطعیال کبه بار دچار اش يه توان ورودکاست  یطیتوان بار در شرا

گذرا و حالت  3تلورانس ياه همحدودانس در خارج از کولتاژ و فر هکدهد  یرخ م یال در توان ورودي هنگامکاش -يادآوری

  .باشد UPS يا خارج از حدود مشخص شده براه ها وقفی 4ا اعوجاجیماندگار باشد 

 ) یکیترونک(ال(توان) مبدل   - 2 - 2 - 10

(electronic) (power) converter or convertor 
صورت لزوم)  لترها (دریترانسفورماتورها و ف، 6یکیترونکر الیا چند شی یکشامل ، توان یکیترونکل الیتبد 5یاتیعملواحد 

 . صورت وجود) (در کیمکل یو وسا

مبدل  يح و به معنایه هر دو صحکود ر یار مکبه  convertorو  converterهر دو اصطالح  یسیدر زبان انگل -يادآوری

 . است

 UPS يردکعملواحد   - 3 - 2 - 10

UPS functional unit 
 . UPSد یلک ونورتر) یم به متناوب (ایان مستقیجر مبدل، سوسازیک: لیاز قب يارک يواحدها

                                                      
1 Uninterruptible Power Supply 
2 Sag Surge 
3 Tolerance Bands 
4 Distortion 
5 Operative Unit 
6 Electronic Valve Device 
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  UPSسوساز یک  - 4 - 2 - 10

UPS rectifier  
 . يسوسازیک ي) برا)d.c.( به) a.c.(م (یان مستقیان متناوب به جریجر یکیترونکمبدل ال یک

  UPSنورتر یا  - 5 - 2 - 10

UPS inverter  
 . ان متناوبیم به جریان مستقیل جریتبد يبرا یکیترونکمبدل ال یک

  يانرژ رهیذخ ستمیس  - 6 - 2 - 10

energy storage system 
، ازیمورد ن يانرژ رهیذخ در مدت زمان UPSنورتر ین توان ایتأم يا چند دستگاه است و برای یکه شامل ک یستمیس

 . شده است یطراح

 1هیدوال ياه نخاز، يشامل باتر يانرژ رهیذخ ياه مستیاز س ییاه هنمون، شارژ مجدد ياه شصرف نظر از چال -يادآوری

 . ستندیگرچه محدود به موارد فوق ن، هستند 3یسوخت-لیپار و یط خچر ياه مستیس، )2ا اولترای(خازن سوپر 

  )d.c.(خط ارتباط   - 7 - 2 - 10

d.c. link 
 . نورتریا يردکعملشارژر و واحد سوساز/یکا یسوساز یکن یم بیان مستقیتوان جر یاتصال داخل

 . متفاوت باشد )d.c.(خط ارتباط  ژواند با ولتات یم يانرژ رهیذخستم یولتاژ س -1 يادآوری

 . ز باشدین ییاه لواند شامل مبدت یم )d.c.(خط ارتباط  -2 يادآوری

  يباتر  - 8 - 2 - 10

battery 
 داشته باشند. يرد واحدکاند تا عمل متصل شده يبه نحوه کمشابه  ییایمیتروشکال ياه لاز سلو يا همجموع

 )ییایمیتروشکال يها  لشارژ (سلو قابل يباتر  - 9 - 2 - 10

secondary battery (of electrochemical cells) 
، ییایمیش ياه شنکوا با انجام سکا بالعیند ک یجاد میا ییایمیش ياه شنکوا یکیترکال يه در آن انرژک یبکمر ستمیس

 . ودش یمداده ل یتحو یکیترکصورت ال بهعمدتاً  يانرژ

                                                      
1 Double-Layer Capacitor 
2 “Super” or “Ultra” Capacitor 
3 Flywheel and Fuel-Cell Systems 
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 يدارا یبسته بوده ول يط عادیه در شراکاست  ییاه لشامل سلو 1میخودتنظ هچیبا در قابل شارژ يباتر -1 يادآوری

با  یسرب-دیاس ياه لبه سلو. هدد یخروج گاز را م هاجاز، نیمعاز مقدار  یش فشار داخلیه در صورت افزاکاست  يا هچیدر

 . ودش یگفته م VRLA2 ياه لسلو اختصاراً، میخودتنظ هچیدر

حاصل از  هد شدیتول يه گازهاک است چهیمجهز به در 4بدنه با ییاه لشامل سلو 3منفذدار قابل شارژ يباتر -2 يادآوری

 . رون رودیگاز ب هیستم تخلیق سیا از طریواند آزادانه از آن خارج شده ت یر میز و تبخیترولکال

  يشارژر باتر  - 10 - 2 - 10

battery charger 
 . ودر یار مکبه  يردن باترکشارژ  يبرا )d.c.(به توان  )a.c.(ل توان یه به منظور تبدک يا هلیوس

  UPS دیلک  - 11 - 2 - 10

 UPS switch 
 يها درگاهت اتصال ین توان بار قابلیاز و به منظور تداوم تامین ه بر اساسک UPS نترل دستگاهکقابل  يدهایلکمجموعه 

 ها را دارد. پس آن يبا ایرا به بار و  یخروج

 . ستا  هشرح داده شد UPSد یلک ياربردهاک 6-10در بخش  -1 يادآوری

 . است 5درگاهاز  يا هزها نمونیا و پره لنایترماز  یگروه -2 يادآوری

 د انتقال یلک  - 12 - 2 - 10

transfer switch 
 .رود یار مکبه گر یمنبع به منبع د یکانتقال توان بار از  يه براک UPSدستگاه  در يدیلک

 . گر استیمنبع به منبع د یکاز ، به بار یلیر توان تحویردن مسکن یگزیجا، انتقال -يادآوری

  یننده آنکقطع   - 13 - 2 - 10

interrupter 
 عبورن وصل و یمدار و همچن يار عادکط یان در شرایو قطع جر عبور، ه قادر به وصلکاست  UPSدر دستگاه  يدیلک

 . اشدب یمدار م يرعادین غیط معیان تحت شرایمدت زمان مشخص و قطع جر يان برایجر

 

                                                      
1 Valve Regulated Secondary Battery 
2 VRLA: Valve Regulated Lead-Acid 
3 Vented Battery 
4 Cover 
5 Ports 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  594 تاسی

 د جدا سازیلک  - 14 - 2 - 10

isolation switch 
و  ندک یت باز فراهم میالزم را در وضع 1ونیزوالسیا هفاصلبوده و  یکیانکرد مکعمل يه داراک UPSدر دستگاه  يدیلک

 . باشد UPS يردکان بر طبق الزامات عملیحمل و قطع جر، ن است قادر به وصلکمم

  د رابطیلک  - 15 - 2 - 10

tie switch  
 . کند گر وصلید مرا به ه 2نهیشا چند یواند دو ت یه مک UPSدر دستگاه  يدیلک

  UPS ير و نگهداریتعم سپ يباد یلک  - 16 - 2 - 10

maintenance bypass switch  
توان بار در مدت زمان  یوستگیست تا پا  از آن از بار در نظر گرفته شده یا بخشی UPSردن کزوله یا يه براک يدیلک

 . ابدیگر ادامه یر دیاز مس ير و نگهداریتعم

 نارگذر)کس (پ يبا  - 17 - 2 - 10

bypass 
 یبه منبع اصل ACن توان بار از مبدل ین تامیگزیر جایمس

  ير و نگهداریتعمس پ يبار) ی(مس   - 18 - 2 - 10

maintenance bypass (path) 
 ير و نگهداریتوان بار در مدت زمان تعم یوستگین پیتام ين برایگزیر توان جایمس

 )یکیترونکالس پ يبا(  یکاستاتس پ يبا  - 19 - 2 - 10

static bypass (electronic bypass) 
 یکیترونکد الیلک یکق یاز طر نترل آنکو است  میرمستقیغ )a.c.(ن مبدل یگزیجاه ک) 3ارکا آماده به ی یر برق (اصلیمس

 . ردیگ یصورت م لیر وسایا سای ياده همین لیوسا ا،ه كایترا، ستورهایتر، ستورهایل ترانزیقدرت از قب

  UPSواحد   - 20 - 2 - 10

UPS unit 
UPS داشته باشد ریز يردکعمل ياز واحدها یکاز هر  کم یک واحد دست هکاست  یاملک : 

 UPSنورتر یا •
                                                      
1 Isolating Distance 
2 Busbar 
3 Stand-By 
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 UPSسوساز یک •

 يانرژ رهیذخر منابع یا سای يباتر •

را ن یگزیا جای يمواز UPS یکه کند کار ک UPS گرید يواحدها با يا به گونه ن استکمم UPSواحد  یک -يادآوری

 . ندکجاد یا

10 - 2 - 21 -  UPS کیت  

single UPS  
UPS  واحد  یک ازه تنها کاستUPS ل شودکیتش . 

10 - 2 - 22 -   UPS يمواز  

parallel UPS  
UPS واحد ا چند یه شامل دو کUPS  نندک یار مک يصورت مواز ه بهکاست.  

  نیگزیستم جایس  - 23 - 2 - 10

redundant system 
بهبود  بار را ازیمورد ن توان نیتام یوستگیه بتواند پکباشد  یمستم یبه س يردکعمل ياز واحدها یا گروهیافزودن واحدها 

 . بخشد

10 - 2 - 24 -  UPS ارکن آماده به یگزیجا 

stand-by redundant UPS 
UPS  ا چند واحد ی یکه در آن کUPS ه ک یود تا هنگامش یداشته م نگه 1)بانیپشترزرو (صورت  بهUPS در حال  یاصل

 . استفاده شود اه نآاز ، ار دچار نقص شدک

10 - 2 - 25 -  UPS يموازن یگزیجا  

parallel redundant UPS 
UPS  ياز واحدها يشامل تعداد UPS هند و در صورت بروز د یاً انجام مکن توان را مشتریه عمل تأمکبا هم  شده يمواز

 . کند فراهمامل را کبار  ن توانیتام یوستگیواند پت یم، UPSا چند واحد ی یکدر  نقص

 یبرق اصل  - 26 - 2 - 10

primary power 
 . اشدب یاربر مکد شده توسط خود یل برق تولیر منابع معادل آن از قبیا سایه معموال برق شهر کاست  یمنبع برق خارج

                                                      
1 Reserve Until 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  596 تاسی

  ارکتوان آماده به   - 27 - 2 - 10

stand-by power 
 . ودش یآن در نظر گرفته م ال درکاشدر صورت  یبا برق اصل ینیگزیجا يبراه کاست  یمنبع برق خارج

 هیبرگشت تغذ  - 28 - 2 - 10

backfeed 
در  يورود )a.c.(برق  که  زمانیا در ی رهیذخ يار با انرژکدر حالت  UPSموجود در  يانرژ ای ه در آن ولتاژک یتیوضع

 . گردد  یبرم يورود ياه لنایاز ترم یکبه هر  یر نشتیق مسیاز طر ایماً یمستق، دسترس نباشد

 یر خطیبار غ  - 29 - 2 - 10

non-linear load 
 . دارد یا زمان بستگیل ولتاژ یر پارامترها از قبیشه ثابت نبوده و به سای(امپدانس بار) هم Zه در آن پارامتر ک يبار

 يدر حالت عاد UPS ردکعمل  - 30 - 2 - 10

normal mode of UPS operation 
 : ه شودیر تغذیز طیه تحت شراکدار یحالت پادر  UPSعملکرد 

 ؛ ندک یمه یرا تغذ UPSو  استاز یمورد ن تلورانس محدودهدر  )a.c.( ه وروديیتغذ )الف

 ؛ ا تحت شارژ مجدد استیشارژ شده ، يانرژ رهیذخستم یس )ب

 ؛ است UPSن شده ییمجاز تع تلورانس محدودهبار در  )پ

 . اربرد)ک(در صورت  قرار داردده ش صمشخ ياه ستلوران محدودهو در است در دسترس  سپ يبا )ت

  )يباترمانند ( شده رهیذخ يار با انرژکدر حالت  UPSرد کعمل  - 31 - 2 - 10

stored energy mode of UPS operation 
 : ه شودیر تغذیط زیه تحت شراک در حالت پایدار UPSرد کعمل

 ؛ قرار دارداز یمورد ن تلورانسا خارج از ی است قطع شده )a.c.( ورودي برق )الف

 ؛ ن شودیتأم) يباترمانند ( يانرژ رهیذخستم یتوان از س یتمام )ب

 . قرار دارد UPSن شده ییمجاز تع تلورانس محدودهبار در  )پ

  سپ يبادر حالت  UPSرد کعمل  - 32 - 2 - 10

bypass mode of UPS operation  
 . ودش ین میتأم سپ يباق یه توان بار فقط از طرکاست  UPSرد کحالت عمل
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  له)یدو تبد UPS(موسوم به  UPS يا هل دومرحلیتبد  - 33 - 2 - 10

UPS double conversion  
 يانرژ ه در حالت کار عاديک يبه طورود ش ینورتر حفظ میتوان بار توسط ا یوستگیپ ه در آنکاست  UPSاز  يردکعمل

 . شود یمن یتأم يانرژ رهیذخستم یاز س شده رهیدر حالت کار با انرژي ذخا ی )d.c.(از خط ارتباط 

 . است يانس ورودکط ولتاژ و فریمستقل از شرا یانس خروجکولتاژ و فر -يادآوری

 سپ يبابا  UPS يا هل دومرحلیتبد  - 34 - 2 - 10

UPS double conversion with bypass 
 . ن توان بار استیتأم ين برایگزیجا سپ يبار یهمراه با اضافه شدن مس UPS يا هل دو مرحلیتبد

 خط  یتعامل در حالت UPS ردکعمل  - 35 - 2 - 10

UPS line interactive operation 
 هنگام و يه ورودیتغذ انسکفر در 1م شدهیتنظ )a.c.( ورودي بار از برق، يار عادکه در حالت کاست  UPSاز  يردکعمل

 . شود   یمه ینورتر تغذیا یبار از خروج، شده رهیذخ يبا انرژار کرد در حالت کعمل

  سپ يبابا  UPSخط  یتعاملرد کارک  - 36 - 2 - 10

UPS line interactive operation with bypass 
 . ن توان بار استیتأم يبرا سپ يبان یگزیر جایهمراه با اضافه شدن مس UPSخط  یتعاملرد کارک

 ر فعالیار غکآماده به  در حالت UPSرد کعمل  - 37 - 2 - 10

UPS passive stand-by operation 
خارج از محدوده  یه برق اصلکنیاه شده مگر یتغذ یبار از منبع برق اصل، يار عادکه در حالت کاست  UPSاز  يردکعمل

 . ودش یه میتغذ، است شده رهیذخ يار با انرژکه در حالت ک UPSنورتر یق ایبار از طر ن حالتیه در اکن شده باشد ییتع

 . م شودیتنظ ییستایا ایفرورزونانت  ياه هنندک میتنظ: مثال يبرا يگرید ياه هلین است با وسکمم یبرق اصل -1 يادآوری

 . مراجعه شود 4-4-10 بندبه  -2 يادآوری

  ینترل) دستک(   - 38 - 2 - 10

manual (control) 
 . رد با دخالت انسانکعمل یکنترل ک
 

                                                      
1 Conditioned a.c. Input Power 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  598 تاسی

  ارکنترل) خودک(   - 39 - 2 - 10

automatic (control)  
 . ن شدهییط از قبل تعیدر پاسخ به بروز شرا، رد بدون دخالت انسانکعمل یکنترل ک

 )توان( قدرتب یضر  - 40 - 2 - 10

power factor 
 . است يبه توان ظاهر یقیتوان حقنسبت قدر مطلق 

)10- 1( λ = |P|
S

 
، هرگاه بار. ودش یمحاسبه م، است ینوسیامالً سکه یه ولتاژ تغذکنیبار با فرض ا قدرتب یضر، فصلن یدر ا -يادآوری

 . توان است یکیهارمون ياه هبار شامل مولف قدرتب یباشد ضر یرخطیغ

  يتوان ظاهر  - 41 - 2 - 10

apparent power 
 . درگاه یکان در یو جررب مقدار موثر ولتاژ ض لحاص

)10- 2( S=UI 

  لک یکیاعوجاج هارمون  - 42 - 2 - 10

total harmonic distortion (THD) 
 . تیمک یت متناوب به مقدار موثر مولفه اصلیمک یکموجود  ياه یکهارمون ينسبت مقدار موثر محتوا

 یابیزمان باز  - 43 - 2 - 10

recovery time 
 یت خروجیمکه ک يا هر گذار و لحظیتأث ياه تیمکا ی ینترلک ياه تیمکاز  یکیدر  يا هر پلییتغ یکن یب یفاصله زمان

 . اندم یم یو در آن باق گشتهحالت ماندگار بر تلورانست شده به محدوده یتثب

 ره شدهیذخ يانرژ دشارژ مدت زمان  - 44 - 2 - 10

stored energy time 
ن یمشخص تضم يارکط یتوان بار را تحت شرا یوستگیپ، یبرق اصل ال درکاش پس از UPSه کاست  یحداقل زمان

 . ندک یم

به حد  7027-3ران به شماره یا یاستاندارد مل 3-3-34 بندطبق  يانرژ رهیذخستم یه سکن است یفرض بر ا -يادآوری

 . ستا  شارژ شده یافک
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  يمجدد انرژره) ی(ذخشارژ  مدت زمان  - 45 - 2 - 10

restored energy time 
ش شارژ نصب شده به یو گنجا يار عادکدر حالت  UPS يانرژ رهیذخستم یس هشارژ دوبار يثر زمان الزم براکحدا

 . دیدوباره به دست آ رهیذخ يه مدت زمان انرژک يا هگون

 ینسبت نامتعادل  - 46 - 2 - 10

unbalance ratio 
ن یانگیفاز متناوب به م ستم سهیس یکدر  یاصل ياه یکر موثر هارمونین مقادیرت نیین و پاین باالترینسبت تفاوت ب

 . فاز است ن سهیب يا ولتاژهای اه نایجر یاصل ياه یکر موثر هارمونیمقاد

 یب نامتعادلیا با ضریان شده است) ین فصل بیدر ا هک صورتی(به  ین است با نسبت نامتعادلکمم ینامتعادل -يادآوری

 . مراجعه شود IEC 60146-2به استاندارد  تر  بیشاطالعات  يبرا. ان شودیب

 ساعت)-(آمپر  یاسمت یظرف  - 47 - 2 - 10

rated capacity 
ن یمع دشارژنرخ و زمان  يبرات ین ظرفیشود. ا یاظهار م يسلول باتر يه توسط سازنده براکاست  یساعت-ت آمپریظرف

 شود. ین مییتع دشارژ ییدن به ولتاژ نهایتا رس 1ژهیت مشخص و گرانش ویترولکال يدما یکدر 

 یسیترومغناطکتداخل ال  - 48 - 2 - 10

electromagnetic interference 
 .2یسیترومغناطکاز اغتشاشات ال یمختلف ناش يها ستمیا سیهزات یل، تجیوسارد کاختالل در عمل

 ب علت و معلول هستند.یاغتشاش و تداخل به ترت -يادآوری

 شارژ   - 49 - 2 - 10

charge 
 ییایمیش يبه انرژ یکیترکال يل انرژیا تبدی يدر باتر يانرژ رهیذخند یفرآ

 )يه انرژیتخلدشارژ (  - 50 - 2 - 10

discharge 
 يباتر یباردهت یاهش ظرفکجه یدر نتو  یکیترکال يبه انرژ يباتر ییایمیش يل انرژیتبدند یفرا

                                                      
1 Specific Gravity 
2 Electromagnetic Disturbance 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  600 تاسی

 يشارژ نگهدار  - 51 - 2 - 10

trickle charge 
 يشارژ نگهدار. دارد  یامل نگه مکت شارژ یو آن را در وضع است يباتر یباً برابر تلفات داخلیه تقرک یمداوم و كژ اندشار

 رود. ار کز به ین کوچک يهامصرف بار از یناش ییجز دشارژر یمقاد يساز جبران ين است براکمم

 شارژ شناور  - 52 - 2 - 10

float charge 
 يردارب ها هنگام بهری يارب یدر زمان ب املک ت شارژیآن در وضع ينگهدار يبراقابل شارژ  يباتر یکاعمال ولتاژ ثابت به 

 . با بار سبک

 نندهک نسایکشارژ   - 53 - 2 - 10

equalizing charge 
 . ودش یداده م يها به باتر ل وسل تماما در ه هصفح یمواد فعال تمامامل کم یه به منظور ترمک یمداومشارژ 

 ع یشارژ سر  - 54 - 2 - 10

boost charge 
 . نرخ باال دت بام هوتاک ییشارژ جز

 يا هریذخ يباتر  - 55 - 2 - 10

storage battery 
 یکیترکال يآن به انرژ مجدد لیتبد سپس و ییایمیشصورت  به یکیترکال يره انرژیت ذخیقابلرر کبه طور م هک يا لهیوس

 را دارد.

 اي ذخیرهسلول (سل)   - 56 - 2 - 10

storage cell 
ا چند صفحه ی یک، گریدیکبه  یکیترکا چند صفحه مثبت با اتصال الی یکه شامل کاي  ذخیره يه در هر باتریواحد پا

ن کمماي  ذخیره يباتر یک. ت و ظرف مناسب باشدیترولکال، الزم ياه هنندکجدا، گریدیکبه  یکیترکبا اتصال ال یمنف

 . ل شودکیگر تشیدیکبه  یکیترکا چند سلول با اتصال الیسلول واحد  یکاست از 
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 مواد فعال  - 57 - 2 - 10

active material 
مواد فعال . ندک ید میتول یکیترکال يانرژ، ییایمینش شکه در هنگام دشارژ با واک يار رفته در صفحات باترک  همواد ب

 یب اصلکیل ترکاء به شیا احیون یداسیسکا ياه دنیننده به فراکان شارژیله جریوس ط شارژ بهیدر شرااي  ذخیره ياه لسلو

 . شود  یمباز 

 استانداردها  - 3 - 10

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات،  مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی هستند که در متن این فصل به آن

ها و  تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهه به مدرکی با ذکر ک شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می

ها ارجاع داده شده  تجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است.  هاي بعدي آن است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 يرهای(انواع مجهز به ش یمصارف عموم يبرا يدیسرب اس يها يباتر، 4280-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 . آزمون ياه شرو- يردکارک ياه یژگیو، یلکالزامات  -1قسمت  م)یخود تنظ

ر یا سای ییایقل ياه تیترولکال يقابل شارژ دارا ياه لو سلو يباتر، 4753شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . بدون منفذ، یچند وجه، م قابل شارژیادمک-ل یکن کیت ياه لسلو يدیر اسیغ ياه تیترولکال

قسمت اول: -يسات باتریه و تاسیثانو يها يباتر يبرا یمنیالزامات ا، 16269-1شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . یعموم یمنیاطالعات ا

ا و ه ياستفاده از باترهنگام ، یو سالمت یمنیا ين براکخطرات مم، 6225شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . زاتیتجه ياه هنندکسازندگان و مصرف  يراهنما، نیاالکه آلیثانو ياه لسلو

قسمت ، آزمون ياه شو رو یمقررات عموم، نکسا ید سربیاس ياه يباتر، 4868شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . انواع منفذدار: اول

الزامات -انواع منفذدار-11قسمت -ن کسا ید سربیاس ياه يباتر، 4868-11شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . آزمون يها و روش یعموم

چه خود یدر يانواع دارا-21-ن قسمت کسا يدیسرب اس ياه يباتر، 4868-21شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . آزمون يها روش-م یتنظ

چه خود یدر يانواع دارا-22-ن قسمت کسا يدیسرب اس ياه يباتر، 4868-22شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . الزامات-م یتنظ

 یمقررات عموم: 1-1قسمت -)UPSقدرت بدون وقفه ( ياه مستیس، 7027-1-1شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

  .وندش یاستفاده م اربرک یدسترس يه در فضاک ییها UPS يبرا یمنیو ا
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  602 تاسی

 یمقررات عموم: 1-2قسمت -)UPSقدرت بدون وقفه ( ياه مستیس، 7027-1-2شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . وندش یمحدود شده استفاده م یدسترس يه در فضاک ییها UPS يبرا یمنیو ا

 يالزامات سازگار: 2قسمت  -) UPSقدرت بدون وقفه ( ياه مستیس، 7027-2شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . )EMC( یسیترومغناطکال

 ییاراکن ییروش تع: 3قسمت  -) UPSقدرت بدون وقفه ( ياه مستیس، 7027-3شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . و الزامات آزمون

ست یز ياه هجنب: 4قسمت  -) UPSقدرت بدون وقفه ( ياه مستیس، 7027-4شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . یهد شالزامات و گزار – یطیمح

با  UPS: 3-5قسمت  -) UPSقدرت بدون وقفه ( ياه مستیس، 7027-5-3شماره به  رانیا یاستاندارد مل •

 . رد و آزمونکالزامات عمل – DC یخروج
• IEC 60051 (all parts), Direct acting analogue electrical measuring instruments and their 

accessories. 
• IEC 60068 (all parts), Environmental testing.  
• IEC 61140: 2016, Protection against electric shock – common aspects for installation and 

equipment.  
• IEC 60146-1-1: 2009, Semiconductor convertors, general requirements and line commutated 

convertors – Part 1-1: Specifications of basic requirements.  
• IEC 60146-2: 1999, Semiconductor convertors, Part 2: Self – commutated semiconductor 

convertors including direct d. c. convertors.  
• IEC 60255 (all parts), Measuring relays and protection equipment.  
• IEC 60269 (all parts), Low-voltage fuses.  
• IEC 60364-5-54: 2011, Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, 

protective conductors and protective bonding conductors.  
• IEC 60445: 2017, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 

identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors.  
• IEC 60529: 1989+AMD1: 1999+AMD2: 2013, Degrees of protection provided by enclosures (IP 

Code).  
• IEC 60622: 2002, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non – acid 

electrolytes – sealed nickel – cadmium prismatic rechargeable single cells.  
• IEC 60623: 2017, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non – acid 

electrolytes – vented nickel – cadmium prismatic rechargeable single cells.  
• IEC 60896-11: 2002, Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General 

requirements and methods of tests.  
• IEC 60896-21: 2004, Stationary lead – acid batteries – Part 21: Valve regulated types – Methods 

of test.  
• IEC 60896-22: 2004, Stationary lead – acid batteries – Part 22: Valve regulated types – 

Requirements.  
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• IEC 60947-3: 2020, Low voltage switchgear and controlgear, Part 3: Switches, disconnectors, 
switch disconnectors and fuse – combination units.  

• IEC 60993: 1989, Electrolyte for vented nikel – cadmium cells.  
• IEC 62040-1: 2017, Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements.  
• IEC 62040-2: 2016, Uninterruplible power systems – Part 2: Electromagnetic compatibility EMC 

requirements.  
• IEC 62040-3: 2011, Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Method of specifying the 

performance and test requirements.  
• IEC 62040-4: 2013, Uninterruptible power systems (UPS) - Part 4: Environmental aspects - 

Requirements and reporting.  
• IEC 62040-5-3: 2016, Uninterruptible power systems (UPS) - Part 5-3: DC output UPS - 

Performance and test requirements.  
• IEC TR 61438: 1996, Possible safety and health hazards in the use of alkaline secondary cells and 

batteries – Guide to equipment manufacturers and users.  
• NEMA PE 1: 2012 (R2017), Uninterruptible power system (UPS) – specification and 

performance verification.  
• NEMA PE 5: 1996 (R2003), Utility type battery chargers.  
• NEMA PE 7: 2018, Communications type battery chargers.  
• BS 6290-2: 1999, Lead – acid stationary cells and batteries – Part 2: Specification for the high – 

performance plante positive type (E).  
• BS 6290-3: 1999, Lead– acid stationary cells and batteries – Part 3: Specification for the flat 

positive plate type (E).  
• IEEE Std 484: 2019, IEEE Recommended Practice for Installation Design and Installation of 

Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications.  
• IEEE Std 1578: 2018, IEEE Recommended Practice for Stationary Battery Electrolyte Spill 

Containment and Management.  
• IEEE Std 450: 2010, IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of 

Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications.  
• IEEE Std 1188a: 2014, IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement 

of Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary Applications - Amendment 1: 
Updated VRLA Maintenance Considerations.  

• IEEE Std 1184: 2006(R2011), IEEE Guide for Batteries for Uninterruptible Power Supply 
Systems.  

• IEEE Std 1115: 2014, IEEE Recommended Practice for Sizing Nickel-Cadmium Batteries for 
Stationary Applications.  

• IEEE Std 485: 2020, IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary 
Applications.  

• IEEE Std 1187: 2013, IEEE Recommended Practice for Installation Design and Installation of 
Valve-Regulated Lead-Acid Batteries for Stationary Applications.  

• IEEE Std 1106: 2015, IEEE Recommended Practice for Installation, Maintenance, Testing, and 
Replacement of Vented Nickel-Cadmium Batteries for Stationary Applications.  
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  604 تاسی

 استاندارد ساخت و آزمون   - 1 - 3 - 10

 دیها با ساختمان هاي ذخیره انرژي سیستم برق بدون وقفه و باتريمورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

راه،  قاتینامه مرکز تحقوهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر نیدر ا ان شدهیبمطابق ضوابط 

از  ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساخته يمسکن و شهرساز

مسکن و راه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیرد ااستاندا یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیآزما

 شده باشد.ي شهرساز

و  رانیا یاستاندارد مل ز،یتجه ای لهی، وسقطعه کی يبرا ازیمورد ن يها کل آزمون ای یکه در خصوص بخش صورتی در

 یالمللنیب يمطابق استانداردها آزمونهر دو موجود نباشند، انجام  ،يمسکن و شهرسازراه،  قاتیمرکز تحق نامه وهیش

  است. يآزمون ضرور یگواهو اخذ  1تیمعتبر و صاحب صالح شگاهیآزما کیدر  ISOو  IEC رینظ

و استانداردهاي  هاي ذخیره انرژي ل و تجهیزات مورد استفاده در سیستم برق بدون وقفه و باتريیفهرستی از قطعات، وسا

 آمده است.) 6-10ساخت و آزمون مربوطه در جدول (

 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -1 0جدول 

 استاندارد ساخت و آزمون مربوطه شرح تجهیز ردیف

 سربی ساکن-اسید هاي باتري 1
INSO 4868 
INSO 4280 
IEC 60896 

 نیکل ـ کادمیوم هاي باتري 2
INSO 4753 
IEC 60622 
IEC 60623 

 UPS( INSO 7027سیستم برق بدون وقفه ( 3

  )UPSبدون وقفه ( برقستم یس ياه بندي پیکره  - 4 - 10

  اتیلک  - 1 - 4 - 10

زات یتجه يه بر مبناکباشد  یم یستمیس ،شرح داده شده فصلن یه در اک) آن گونه UPSبدون وقفه ( برقستم یس

زات یتجه ياز برق برا یت مشخصیفکیو  یوستگین پیتأم، UPS یرد اصلکارک. ندک یقدرت عمل م یکترونکال

 یهنگام. اشدب یم، است یبرق محل هکشب ه معموالکبرق  یمنبع اصل در یزئا جی یلک الکاشبروز  ننده به هنگامک هاستفاد

از  يا ها گونی/ل توان از برق ویار با تبدکن یا، ا قابل قبول نباشدیبرق در دسترس نباشد  هکدشده توسط شبیتول ه توانک

 . ودش یم ن انجامیمع یزمان هننده در دورک هاستفاد زاتیاز تجهین توان مورد نیتأم يبرا رهیذخ يانرژ ياه لکش
                                                      

صالحیت آزمایشگاه توسط یکی از مراجع ذیصالح ملی (شامل سازمان ملی استاندارد ایران یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي) تعیین  1
 شود. یم 



 
 

 UPS( 605ستم برق بدون وقفه (یس :فصل دهم

 

07/05/1400 
 

ه در کز باشد یا چند تجهی یک ن است شاملکمم، ودش یبار حساس گفته م اه نآبه  تر  بیشه کننده کزات استفاده یتجه

 یوستگیپ يداراه ک یبه برق اه نآه کاده د صیننده تشخک ه استفادهکهستند  یزاتیتجه و ا ساختمان قرار دارندیاتاق  یک

زات یاز تجه یلکش بار حساس معموال. از دارندین، دسترس است در يه به طور عادک ینسبت به برق يت بهتریفکیو 

ا یا ه پپم، يریگ  هل اندازیوسا، ییل روشنایمانند وسا يگریزات دیشامل تجه ن استکاگرچه مم، اشدب یپردازش داده م

، است يصورت باتر به غالباً هکن بارها یبرق ا هیتغذ يبرا ازیمورد ن رهیذخ يمنبع انرژ. ز باشدین یاتبرزات مخایتجه

مدت زمان ، یزمان هن فاصلیا. کندن یزات را تأمیاز چند لحظه تا چند ساعت برق تجه یزمان مشخص مدت يواند برات یم

 . ودش یگفته م 1یبانیپشت يا زمان انرژی رهیذخ يانرژ

UPS دچنتر از  کوچک يبارها يت برق برایفکیو  یوستگیمورد پدر اربران ک يازهاینردن ک هبرآورد يگوناگون برا يها 

 . وندش ین مگاوات ساخته میوات تا چند صد

ش یافزا يبرا ،رت هدیچیپ ياه مستیتا س گرفته 2کیت واحد یکا از ر UPS مختلف ياه يبند هریکاز پ يا همحدودر یمتن ز

 . هدد یه میبار اراننده ک هیبرق تغذ يریذپ سدستر شاخص

ش یافزا ای/بار وننده ک هیبرق تغذ يریذپ سشاخص دستر ياه هبه دست آوردن درج يبرا UPSمتفاوت  ياه بندي پیکره

 . ودر یار مکبه  یخروج یتوان اسم

 . هدد یمتداول مورد استفاده را شرح م ياه بندي پیکره ياه همشخص بخشن یا

10 - 4 - 2 -  UPS 3یخروج کت  

  اتیلک  - 1 - 2 - 4 - 10

UPS نورتر است و یو ا يسوساز/شارژر باتریکستا همچون یا چند مبدل توان ای یکو  يانرژ رهیذخمنبع  یکشامل  کیت

 کیت UPS. مراجعه شود) 7027-3ران به شماره یا یدر استاندارد مل 4-3-5 بنداظهارشده سازنده است (به  ییاراک يدارا

به  IRL 1( هستند“1 یدرستنان به یاطم تراز”نیازمنده کاست  یزاتیتجه يمناسب برا يریذپ سشاخص دستر يدارا

 . مراجعه شود) 7027-3ران به شماره یا یمل استاندارد “ذ”پیوست

10 - 4 - 2 - 2 -  UPS 4هیپا کیت 

به . توان بار ندارد نیتام یوستگینان از پیاطم يبرا ینیگزیر جایچ مسیه هکاست  UPSواحد  یک، هیپا کیت   UPS یک

 . ) مراجعه شود1-10( لکش

                                                      
1 Back Up 
2 Single Unit 
3 Single Output Bus UPS 
4 Basic Single UPS 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  606 تاسی

 
  هیپا - کیت UPS   - 1 -10 شکل

) .d.cه ولتاژ (ک یرا در حال یره انرژي (براي مثال باتري) توان خروجی) ورودي، منبع ذخa.c.( ال در برقکاشهنگام بروز 

ه ک امده باشدینن ییپا ين ولتاژ به قدریه اک ابدی یمادامه  یار تا زمانکن یند و اک ین میباشد تام ین آمدن مییدر حال پا

ند کار ک) a.c.( يتواند بدون ورود یدستگاه م که یمدت زمان .شتظر نگه دارا در محدوده مورد ن یولتاژ خروج گر نتوانید

 شود. ین مییتع يت باتریتوسط نوع و ظرف

 ییاه لمثا، ندا هشرح داده شد 5-10ه در بخش کار کخط و آماده به  یتعامل، لهیدو تبد UPS ياه يتوپولوژ -1 يادآوری

 . هستنده یپا کیت UPSاز 

بدون وقفه  )d.c.( برقمنبع  یک )a.c.( یافزون بر خروج هکست ا  رفته شدهیپذ UPS ياربردهاکاز  یدر برخ -2 يادآوری

ن یچن. گرفته شود )d.c.(واند از خط ارتباط ت یم )d.c.(توان ، داریو خر UPSن سازندهیتوافق ب هیبر پا. از استیمورد ن زین

 . ردیگ یقرار نمه ین نشریاربرد اکدر دامنه  )d.c.(الزامات مربوط به 

10 - 4 - 2 - 3 -  UPS سپ يبابا  کیت  

UPS سپ يبابا  کیت، UPS یوستگیست تا از پا  ) به آن افزوده شدهسپ يبان (یگزیجا يریه مسکاست  يا هیپا کیت 

 : ) مراجعه شود)2-10(به شکل ( دینان به دست آیر اطمیط زیتوان بار در شران یتام

 ه یپا کیت UPS یخراب )الف

 يبرا هک یانیجرش از یا خطا) بی یهجوم ،ارب هاضاف يها انیر جرینظان بار (یجردر  راگذ يها دهیب) وقوع پد

UPS ستین تر  بیش سپ يبار یمسان مجاز یاز جر یلو مجاز است يا هیپا کیت . 

را  برق يریپذ دسترس سپ يباافزودن ، سازگار باشد، یخروج )a.c.( يبا الزامات موجود برا يورود )a.c.(چنانچه منبع 

 . هدد یش میافزا

: (مانند یکیانکترومکل الیا وسای/ستور) ویترانز، كایترا، ستوریتر: (مانند ياده همیواند با نت یم سپ يبا یکیزیف يازس هادیپ

سازگار باشد  UPS يده براش صبا الزامات مشخ سپ يبا يازس لنترل و فعاکه کهنده) انجام شود به شرط آن د لاتصا، رله

 . مراجعه شود) 7027-3ران به شماره یا یاستاندارد مل 5(به بند 
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ار کبه  سپ يباترانسفورماتور ، متفاوت باشد یو خروج يسان هستند و اگر ولتاژ ورودیکبه طور معمول  یو خروج يانس ورودکفر -1 يادآوری

 . فراهم شود توان بار یوستگیوند تا پش یمان مز مه )a.c.( يو ورود UPS یخروج، از بارها یبرخ يبرا. ودش یگرفته م
 . شود  یاستفاده م یخروج )a.c.(از /ه بهیپا کیت UPSا قطع یوصل  يبرا UPS یآن هنندک عاز قط -2 يادآوری
 . سازنده استفاده نمود يان شده از سویب یاحتمال يت الزامات سازگاریمجزا با رعا )a.c.( يوان از طرح ورودت یم -3 يادآوری
 . واند افزوده شودت یم یلک ينگهدار سپ يباد یلک یک، ير و نگهداریتعم يبرا -4 يادآوری
 . وردآ ید میبار پد يرا بر رو )a.c.( يورود اغتشاشاتر یتاثان کام سپ يبار یاستفاده از مس -5 يادآوری

  سپ يبابا  کیت UPS   - 2 -10 شکل

10 - 4 - 3 -  UPS يمواز  

UPS ا چند یشامل دو  يموازUPS ياه یه خروجکاست  کیت ).a.c( كمشتر یخط خروج یکبه  يط عادیدر شراا ه نآ 

).a.c( ستا  وصل شده . 

 یاز خط خروج UPSا قطع یوصل  يبرا یآن ياه هنندکوان از قطع ت یم يمواز UPSاربرد کبه هنگام  -1 يادآوری

 . مراجعه شود) 6-10استفاده نمود (به بخش  ).a.c( كمشتر

 : ه در آنک “r+n”برابر است با  يمواز UPSدر  کیت يهاUPSل کتعداد 

n تعداد UPS ؛ ن باریتأم ياز برایمورد ن کیت يها 

r تعداد UPS است 1نیگزیجا يها . 

UPS یکم کدست  شامل ،نیگزیجا يمواز UPS 1”ن یگزیجا+n“ نسبت به  يرت شیب يریپذو دسترس استUPS کیت 

توان  یوستگیپ يبر رو يواند بدون اثرگذارت یم ينگهدار برنامه ا انجامیو  نقصدر صورت بروز  UPSرا هر یز، دارد مشابه

 . جدا شود مجموعه به بار از یلیتحو

UPS چ یه شارژ سریع يموازUPS 0”ندارد  ینیگزیجا +n“ نسبت به  يرت مک يریذپ سدستر وUPS داردمشابه  کیت ،

 . رگذار باشدیبه بار تأث یلیتوان تحو یوستگیپ يواند بر روت یم UPSهر  یرا خرابیز

                                                      
1 Redundant  
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  608 تاسی

10 - 4 - 3 - 1 -  UPS كمشتر سپ يبابا  يمواز  

) 3-10ل (کبه ش. ه شده استیتعب یلک كمشتر سپ يبا یکشده و  يمواز هیپا کیت UPSرنده یدر برگ بندي پیکرهن یا

 . مراجعه شود

 . اربرد داردکز ینجا نیدر ا )2-10( لکش 5تا  1 ياه يادآوری -يادآوری

 
  كمشتر سپ يبابا  يمواز UPS   - 3 -10 شکل

10 - 4 - 3 - 2 -  UPS ع شدهیتوز سپ يبابا  يمواز 

در حالت  UPSه ک یهنگام حاصل شودنان یاست تا اطم سپ يبا یده با طراحش يمواز يها UPSشامل  بندي پیکرهن یا

 ياضافه بار رو اه نآاز  یکچ یه در هکنیذرد بدون اگ یده مش عیتوز سپ يبار یبار از مس یان اسمیجر، ندک یار مک سپ يبا

 . ) مراجعه شود4-10ل (کبه ش. دهد

 . اربرد داردکز ینجا نیدر ا )2-10(ل کش 5تا  1 ياه يادآوری -يادآوری

 
  دهش عیتوز سپ يبابا  يمواز UPS   - 4 -10 شکل
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10 - 4 - 3 - 3 -  UPS ارکن آماده به یگزیجا  

ه ک( 1فعال UPS سپ يبا يورود. است سپ يبابا  کیت UPSم دو کدست شامل ار کن آماده به یگزیجا UPS بندي پیکره

 يا هیپا کیت UPSمعموال . ودش یه میتغذ 2نیجانش UPS یک (.a.c) یق خروجیند) از طرک ین میتوان بار حساس را تام

) 5-10ل (کبه ش. دهد یانتقال من یجانش UPSبار را به ، یتوان بار را به عهده دارد و در صورت بروز خراب هیتغذ ،فعال

 . مراجعه شود

 . اربرد داردکز ینجا نیدر ا )2-10(ل کش 5تا  1 ياه يادآوری -يادآوری

 
  ارکن آماده به یگزیجا UPS   - 5 -10 شکل

 . ن وصل استیجانش UPS یکه به کاست  فعال UPSا چند یدو شامل ار کن آماده به یگزیجا UPS بندي پیکرهاز  يا هگون

10 - 4 - 4 -  UPS  3یخروجدو  

10 - 4 - 4 - 1 -  UPS  هیپا یخروجدو  

 4-10بخش شده در  یمعرف ياه بندي پیکرهاز  یکی يدام داراکه هر کاست  UPSدو شامل  ،هیپا یخروجدو   UPS یک

 . ) مراجعه شود6-10ل (کبه ش. جداگانه وصل شده است يرهایبه مس اه نآ )a.c.( یاشد و خروجب یم

 ) در اینجا نیز کاربرد دارد. 2-10شکل ( 5تا  1هاي  یادآوري -یادآوري

 
 یخروجدو  UPS   - 6 -10 شکل

                                                      
1 Working 
2 Idling 
3 Dual Bus UPS 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  610 تاسی

 . دوگانه را دارد يرش ورودیان پذکه امکاست  ییبارها هیتغذ، یخروجدو  بندي پیکرهاز  یهدف اصل •

ه هر ک يا هاست به گون ینیگزیجا یطراح يه به طور معمول دارایپا یخروجدو  بندي پیکرهبا  UPS یک •

از  نیگزیجا یخروجدو  UPS يریذپ سدستر. )“n2”ند (یه نمایل بار را تغذکر بتوانند یاز دو مس یک

 . است تر  بیش مشابه UPSن با همان تعداد یگزیجا يمواز UPS بندي پیکره يریذپ سدستر

 یک در الکاشننده بروز ک هیتغذ ين برایگزیجا ه عالوه بر وجودکل آن است یباالتر به دل يریذپ سدستر •

 . وردآ ید نمیپد یلکگر مشید یخروج يبرا، یخروج

 . ه استیتغذ يدوگانه برا یشک میازمند سین یخروجدو  بندي پیکره -يادآوری

10 - 4 - 4 - 2 -  UPS  ارکآماده به -نیگزیجا یخروجدو  

ار کبه  يورود کت يبارها هیتغذ يه براکاست  يا هریدو مس بندي پیکره ،ارکن آماده به یگزیجا یخروجدو  بندي پیکره

ن یاز ب یرا در خروج يورود یکدر  الکاشر یه تأثکستم انتقال توان یوان با استفاده از ست یست و آن را ما هگرفته شد

ود و در حالت ش یل داده میر به بار تحویاز دو مس یکیه توان تنها از کهدد ینان میاطم، ستم انتقالیس. ساخت، ردب یم

 بندستم انتقال به یس يبرا. ) مراجعه شود7-10ل (کبه ش. ابدی یانتقال م، نیار جانشکر آماده یبار به مس، هیتغذ در الکاش

 . مراجعه شود 7027-3ران به شماره یا یاستاندارد مل 5-5

با هم انتقال توان  هه بار در لحظیتغذ یوستگیحفظ پ يبرا Bو  A يهاUPS هکاز دارند یاز بارها ن یبرخ -يادآوری

 . بشوندرون کسن

 
 ارکن آماده به یگزیاج  یخروجدو  UPS   - 7 -10 شکل

  بدون وقفه برقستم یس -ا ه يتوپولوژ  - 5 - 10

  اتیلک  - 1 - 5 - 10

. هدد یشرح م 1کیصورت نمودار بلو را به اه نآاز  یکار هر کو حالت  UPS همعمول مورد استفاد ياه يبخش توپولوژن یا

گر یاما استفاده از د. است ش داده شدهینما ين بخش با نماد باتریاست و در ا يبه طور معمول باتر يانرژ رهیذخمنبع 

 . مراجعه شود 7027-3ران به شماره یا یاستاندارد مل 1-4-5 بندبه . ر استیذپ ناکز امین يانرژ رهیذخمنابع 

                                                      
1 Block Diagram 
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، ين است با در نظرگرفتن توپولوژکزوله ممی) و ترانسفورماتور اEMC1و  گذرالتر (یر اجزا و مدارها مانند فیاستفاده از سا

 یفن ياین بخش مزایدر ا. حذف شده است یسادگ يات براین جزئیا. الزم باشد )a.c.(ع توان یستم توزیالزامات بار و س

 یزات بار مورد نظر بررسیتجه يا را براه مستیاز س یکمناسب بودن هر ، دار با فروشندهیود و بهتر است خرش ینم یبررس

 . ندینما

  لهیدو تبد يتوپولوژ  - 2 - 5 - 10

(به طور  )a.c.(به  )d.c.( مبدل یکسوساز) و یک(به طور معمول  )d.c.(به  )a.c.(مبدل  یک شاملله یدو تبد يتوپولوژ

 . ) مراجعه شود8-10ل (کبه ش. نورتر) استیمعمول ا

 
  لهیدو تبد يتوپولوژ   - 8 -10 شکل

 . ودش یه میوسته تغذینورتر به طور پیسوساز/ایکب کیبار با تر، يار عادکدر حالت  •

 یکا ید یلک یک ،)d.c.(به  )d.c.(مبدل  یک قیاز طرا یم ین است به طور مستقکمم )d.c.(خط ارتباط  •

ا یسوساز یکله یوس واند بهت یم يانرژ رهیذخشارژ دوباره منبع . وصل شود يانرژ رهیذخبه منبع  ياده همین

 . گر مانند شارژر جداگانه فراهم شودیل دیوسا

ه از یتغذ يبر رو UPS ،باشد UPSم شده یش تنظیاز پ ياه ستلورانخارج از  )a.c.( يورود هیهرگاه تغذ •

ه بار را به یتغذ یوستگینورتر پی/ايب باترکین حالت تریه در اکرد یگ یقرار م )ي(مثالً باتر رهیذخ يانرژ قیطر

ت یوضعبه  )a.c.( يه ورودیه تغذکنیمگر ا، ابدی یادامه م رهیذخ يانرژدشارژ ن حالت تا زمان یا. رندیگ یعهده م

 . برگردد UPS يف شده براینرمال تعر

 يط منبع ورودیظر از شران فه صرک ین معنیبه ا. ودش یده مینام “on-line UPS” اغلبله یدو تبد يتوپولوژ -1 يادآوری

).a.c(، عبارت . ودش یه مینورتر تغذیا هلیوس بار همواره به”on-line“ ن به مفهوم یهمچن”on-the mains“ ییاز آنجا. است 

ه شده است از به یتوص یسردرگمز از یپره يبرا ،برداشت شود “وصل به برق” يواند به معنات یم “on-line”ه از عبارت ک

 . ار بردکرا به  “لهیدو تبد”نمود و اصطالح  يخوددار “on-line”اربردن عبارت ک

                                                      
1 EMC: Electromagnetic Compatibility  
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  612 تاسی

ران یا یاستاندارد مل 4-3-5 بندند (به ک یرا فراهم م VFI1 ییاراکه کاست  UPSاز  يا هله نمونیدو تبد UPS -2 يادآوری

 . مراجعه شود) 7027-3به شماره 

  خط یتعامل يتوپولوژ  - 3 - 5 - 10

ه و واسط ینورتر دوسویا یکه به طور معمول کاشد ب یم )d.c.(به  )a.c.( همبدل دوطرف هرندیخط دربرگ یتعامل يتوپولوژ

 . ) مراجعه شود9-10ل (کبه ش. است )a.c.(توان 

 
  خط یتعامل يتوپولوژ   - 9 -10 شکل

نورتر یا. ودش یه میتغذ UPSنورتر یو ا ).a.c( يورود يش اتصال موازیق آرایافته از طریبار با توان بهبود  ،يدر حالت عاد

وابسته  ).a.c( يانس ورودکبه فر یانس خروجکفر. هدد یرا انجام م يا شارژ باتری/و یولتاژ خروج يبهساز، ا واسط توانی

 . است

، ينورتر و باتریا ،باشد UPS هدش مینظت شیاز پ ياه ستلورانخارج از  ).a.c( يورود هیانس تغذکا فریهرگاه ولتاژ 

نورتر به یاز برگشت توان ا يریجلوگ يد برایلکرند و یگ یبه عهده م رهیذخ يار با انرژکبار را در حالت  هیتغذ یوستگیپ

 . ندک یرا قطع م ).a.c( يورود هیتغذمدار ، هیخط تغذ

UPS يورود هیتغذ که زمانیا تا ی رهیذخ يان زمان دشارژ انرژیتا پا )a.c.(  يف شده برایتعر يت نرمال پارامترهایوضعبه 

UPS  اندم یم یباق رهیذخ يار با انرژکدر حالت  ،باشد)ه زودتر کدام کبرگردد (هر . 

 . نورتر استیو ا ).a.c( يان ورودیم یمستلزم قراردادن امپدانس ین طراحیت ایماه -1 يادآوری 

ن کمم ).a.c( يست و واسط ورودا  شدهه در باال گفته که باشد همان گونه یواند دوسوت ینورتر میا یطراح -2 يادآوری

 یکشامل  ).a.c( يه باشد و واسط ورودیوس یکواند ت ینورتر میا، گریدر روش د. رفعال باشدیامپدانس غ یکشامل است 

 . ودش یجداگانه گذاشته مره انرژي یذخشارژر  یکن حالت یدر ا. بهساز توان باشد

 . ندک یرا فراهم م VI1 ییاراکه کاست  UPSاز  يا هخط نمون یتعامل يبا توپولوژ UPS -3 يادآوری
                                                      

1 UPS يبند قرار گرفته در دسته يها VFI د از بار خود در برابر اثرات یشان داشته و با هیانس تغذکرات ولتاژ و فرییمستقل از تغ يدرکعمل
              استاندارد 5.3.4تر به بند  شیحات بیتوض يبراند (ینماه شود حفاظت یتخل يانرژ ذخیرهه منبع کنیرات بدون ایین تغیاز ا یناشمخرب 

IEC 62040-3  د.).ینکمراجعه 
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  ارکآماده به  يتوپولوژ  - 4 - 5 - 10

ه است) و یوس یکنورتر یا یک(به طور معمول  ).a.c(به  )d.c.(مبدل  یکو  يشارژر باتر هرندیار دربرگکآماده به  يتوپولوژ

 . ) مراجعه شود10-10ل (کبه ش. اشدب یم UPSد یلک یک

 
  ارکآماده به  يتوپولوژ   - 10 -10 شکل

 )a.c.( يورود هیهرگاه تغذ. ودش یه میتغذ يورود )a.c.(از برق  UPSد یلکبار توسط ، يار عادکدر حالت  •

 يار با انرژکبه حالت ، نورتریبا فعال نمودن ا UPSواحد ، باشد UPSده ش مینظت  شیاز پ ياه ستلورانخارج از 

 . ودش ینورتر وصل میبه ا UPSد یلکا از راه یم ید و بار به طور مستقیآ یدر م رهیذخ

ا تا ی رهیذخ يانرژ دشارژان ین حالت تا پایا. رندیگ یبار را به عهده م هیتغذ یوستگینورتر پیا/يب باترکیتر •

ه کدام ک(هر  کنده یبرگردد و بار را تغذ UPSده ش نییعت شیاز پ ياه ستلورانبه  )a.c.( يورود هیتغذ که  زمانی

 . ابدی یزودتر باشد) ادامه م

 . ار روشن استب یصورت ب شه بهینورتر همیا، ار فعالکرد آماده به کارکدر  •

 . فتدا یار مکبرق به  یخرابدر اثر  ینورتر خاموش است ولیرفعال ایار غکرد آماده به کارکدر  •

افته به یط یشراه توان بهبود کن مفهوم یبه ا، ودش یده مینام “off-line UPS” غالباً ارکآماده به  يتوپولوژ -1 يادآوری

ه ک ییاز آنجا. ندک یه میبار را تغذ، باشد تلورانسخارج از  )a.c.( يورود هیه تغذک یتنها در مواقع یکیترونکق الیطر

بار از برق  يار عادکه در حالت کاست  ین در حالیبرداشت شود و ا “قطع از برق” يواند به معنات یم“off-line”عبارت 

آماده ”نمود و اصطالح  يخوددار “off-line”ف بهتر است از اصطالح یدر تعر یز از سردرگمیپره يبرا ،ندک یه میشهر تغذ

 . ار بردکرا به  “رفعالیار غکبه 

                                                                                                                                                                           
1 UPS يبند قرار گرفته در دسته يها VI يها ت خواستهید بار را عالوه بر رعایبا VFDولتاژ به  اهش ولتاژ و اضافهکوسته یط اعمال پی، در شرا

 د.).ینکمراجعه  IEC 62040-3استاندارد  5.3.4تر به بند  شیحات بیتوض ي(برا ندکز محافظت ین يورود
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  614 تاسی

 2-6-10 بندباشد (به  یکیترونکا الی یکیانکترومکواند الت یبار م يازهایبسته به ن UPSد انتقال بار یلک -2 يادآوری

 . مراجعه شود)

استاندارد  4-3-5(به بند  ندک یرا فراهم م VFD1 ییاراکه کاست  UPSاز  يا هار نمونکآماده به  UPS یک -3 يادآوری

 . مراجعه شود) 7027-3ران به شماره یا یمل

ط توان یبهبود شرا يبرا 2ارکنجر خودچ پا تیفرورزونانس  يهمچون ترانسفورماتورها يگریل دیافزودن وسا -4 يادآوری

 . ندک یل میخط تبد یتعامل UPSرفعال را به یار غکآماده به  UPS، داخل دستگاه در

  UPSد یلک ياربردهاک  - 6 - 10

  اتیلک  - 1 - 6 - 10

ه ک UPS يدهایلک. هدد یشرح م، هستند UPSاز  یه بخشکرا  UPS يدهایلک ياربردهاکو  یلک ياه هن بخش مشخصیا

، سپ يبا يدهایلک، یآن ياه هنندک عقطشامل ، ندا هف شدیتعر 7027-3ران به شماره یا یاستاندارد مل 1-3 بنددر 

رد کعمل، UPS يردکارک ير واحدهایدها با سایلکن یا. اشدب یم  3رابط يدهایلکانتقال بار و  يدهایلک، يجداساز يدهایلک

ن یبار را تأم هیتغذ یوستگیپ، يس و نگهداریو سرو یط خرابیده شامل شراش نییش تعیط از پیهماهنگ دارند تا در شرا

، سوسازیک يد ورودیلکهمچون ، وندر یار مکع برق معمول به یتوز يه در تابلوهاکا ه هنندکا قطع یدها یلکگر ید. ندینما

 . شوند مین یوست بررسین پیهمه منظوره در ا ياه هنندکا قطع یدها یلکگر یا دی يننده باترکقطع  يدهایلک

ن فصل قرار یاربرد اکدر دامنه ، ستین UPSاز  یه بخشک STS(4مستقل ( يستایا یانتقال ياه مستیس -1 يادآوری

 . است  هآمد IEC 62310-3در استاندارد  STS ییاراکالزامات آزمون و . رندیگ ینم

 دیلکدر عمل . ندا هنشان داده شد UPSجدا از  يورت واحدهاص ها به لکدر ش UPS يدهایلکن بخش یدر ا -2 يادآوری

UPS ن است داخل کممUPS باشد . 

  5یآن ياه هنندکقطع   - 2 - 6 - 10

 . )مراجعه شود )11-10ل (کشبه ند (ک یا از آن قطع مینه بار وصل و یرا به ش UPS ی) خروجINT( یآن هنندک قطع

 

                                                      
1 UPS يبند قرار گرفته در دسته VFD د از بار در برابر قطع برق (یباpower outage 5.3.4تر به بند  شیحات بیتوض ي(برا ندک) محافظت 

 د.).ینکمراجعه  IEC 62040-3استاندارد 
2 Automatic Tap-Changer 
3 Tie Switch 
4 Stand-Alone Static 
5 Interrupters 
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  UPS یننده آنکقطع    - 11 -10 شکل

 UPS یآن ياه هنندکوان از قطع ت یم يمواز UPS ياربردهاکدر  كمشتر هنیبه ش UPS يقطع و وصل واحدها يبرا

ار کدر حال  يها UPSه ک ندک یان را فراهم مکن امیا، یآن ياه هنندک عقط. ) مراجعه شود)12-10(ل کرد (به شکاستفاده 

 یه بار اختاللیت تغذیفکیه در کنیرنگ از بار جدا شود بدون اد یار افتاده بکاز  يها UPSهمچنان به بار متصل بمانند و 

 . دید آیپد

 
 . باشدوانند به هم وصل شده ت یم )a.c.( ياه يورود

  يمواز UPSاربرد کدر  UPS یآن ياه هنندکقطع    - 12 -10 شکل

   لکبه ش. ار رودکا قطع از آن به یو  كنه مشتری) بار به شيوصل شاخه(ها ين است براکمم UPS یآن ياه هنندکقطع 

 . ) مراجعه شود10-13(

 
 هکاربرد بار چندتکدر  UPS یآن ياه هنندکقطع    - 13 -10 شکل

 
 

 : ر ساخته شودیز يدهایلکواند از ت یم یآن هنندکقطع  -1 يادآوری
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  616 تاسی

 ؛ ندک یع را فراهم میسر یلیه باز و بسته شدن خک یکیترونکد قدرت الیلک •

را به هنگام باز بودن و تحمل اضافه بار باال را به هنگام  ییهوا هبا فاصل يه جداسازک یکیانکد قدرت میلک •

 ؛ ندک یبسته بودن فراهم م

 . ندک یع و تحمل اضافه بار باال را به هنگام بسته بودن فراهم میسر یلیه بسته شدن خک یبکید قدرت تریلک •

ار کبه  )a.c.(به  )d.c.(ل توان یتبد يه براک) 1(شیرها یکیترونکال یدزنیلکادوات ، UPS ياه یطراح یدر برخ -2 يادآوری

 . هدد یز انجام میرا ن یآن هنندکار قطع ک. ستا هگرفته شد

  سپ يباانتقال  يدهایلک، انتقال يدهایلک  - 3 - 6 - 10

 یلکد انتقال در حالت یلک. ندک یوصل م سپ يبان همچون یگزیا منبع جای UPS ی) بار را به خروجTRA2د انتقال (یلک

 . ) مراجعه شود14-10ل (کبه ش. ردیگ یم بر ) را درEPS3( یکیترونکد قدرت الیلکدو 

 
 . وانند به هم وصل شوندت یم )a.c.( ياه يورود

  سپ يباد انتقال یلک   - 14 -10 شکل

واند ت یه مک یا اتصالی یهجوم ياه نایاز جر یا قطع برق ناشیحفاظت بار در برابر اختالل  يبرا سپ يباد انتقال یلکاز 

 . ودش یاستفاده م UPS يس و نگهداریا سروی یدر زمان خراب، ا در دسترس نبودن توانیشود و  UPSسبب اضافه بار در 

 . هدد یم يرو 5مانز ما انتقال ناهی 4مانز مانتقال ه، قالدادن انت يروش از یط پیبسته به شرا -1 يادآوری

 : دنر ساخته شده باشیز يدهایلکواند از ت یانتقال م يدهایلک -2 يادآوری

 ؛ ندک یع را فراهم میسر یلیه باز و بسته شدن خک یکیترونکد قدرت الیلک •

را به هنگام باز بودن و تحمل اضافه بار باال را به هنگام  ییهوا هبا فاصل يه جداسازک یکیانکد قدرت میلک •

 ؛ ندک یفراهم م بسته بودن

 . ندک ینگام بسته بودن فراهم مع و تحمل اضافه بار باال را به هیسر یلیه بسته شدن خک یبکید قدرت تریلک •

 

                                                      
1 Valves  
2 Transfer Switch 
3 Electronic Power Switch 
4 Synchronous 
5 Asynchronous 
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  يجداساز يدهایلک  - 4 - 6 - 10

س و یاز هر منبع برق به منظور سرو UPS یکیترونکال يدهایلکردن کجدا يبرا) UPS) ،ISO1 يجداساز يدهایلک

جداگانه را نشان  UPS يجداساز يدهایلکاز  ییاه ه) نمون16-10) و (15-10( ياه لکش. وندر یار مکبه  ينگهدار

 . هدد یرا نشان م یرد قطع آنکارکبا  يد جداسازیلکاز  يا ه) نمون17-10ل (کش. هدد یم

 
 . شوند متصلوانند به هم ت یم )a.c.( ياه يورود

  سپ يباد انتقال یلک يجداساز   - 15 -10 شکل

 
  یآن ياه هنندکقطع  يجداساز   - 16 -10 شکل

 

 
  یرد قطع آنکارکبا  يجداساز يدهایلک   - 17 -10 شکل

                                                      
1 Isolation Switch 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  618 تاسی

  ينگهدار سپ يبا يدهایلک  - 5 - 6 - 10

بار استفاده  هیتغذ یوستگینان از پید انتقال و اطمیلک پس نمودن يبا يبرا) UPS) ،MBP1 ينگهدار سپ يباد یلک

 . دنهد یرا نشان م UPS ينگهدار سپ يبا يدهایلکاز  ییاه ه) نمون19-10( ) و18-10( ياه لکش. ودش یم

 
 . وانند به هم وصل شوندت یم UPS ياه يورود -يادآوری

 یداخل ينگهدار سپ يباد یلک   - 18 -10 شکل

 
 . وانند به هم وصل شوندت یم سپ يبا ياه يورود -يادآوری

 یرونیب ينگهدار سپ يباد یلک   - 19 -10 شکل

 2رابط يدهایلک  - 6 - 6 - 10

وند به ش یا چند بار استفاده میدو  هنیبه ش UPSا چند یدو  یخروج هنیاتصال ش يبرا تر  بیش UPSرابط  ياه دیلک

در . ندکفراهم  یسادگ ره بهیمس دو ياه مستیس يژه به هنگام نگهداریرا به و UPS بندي پیکرهر ییرش تغیه پذک يا هگون

در  UPS یکهر دو بار را از  هیان تغذکد رابط امیلک. اشدب یم یافکت یظرف يدارا UPSه کنی) با فرض ا20-10(  لکش

ره یمس سه ياربردهاک ين موضوع را برای) هم21-10ل (کش. ازدس یفراهم م، اشدب یگر در دسترس نمید UPSه ک یهنگام

 . هدد ینشان م

                                                      
1 Maintenance Bypass 
2 Tie Switches 
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 . وانند به هم وصل شوندت یم )a.c.( ياه يورود

 رهیمس دو ياربردهاکد رابط در یلک   - 20 -10 شکل

 
 . وانند به هم وصل شوندت یم )a.c.( ياه يورود -يادآوری

  رهیمس سه ياربردهاکد رابط در یلک   - 21 -10 شکل

 1ارهکچند يدهایلک  - 7 - 6 - 10

 يمواز UPS ه) مجموع22-10ل (کش. را به وجود آورنداره کچند دیلک یک تاب شده کیوانند با هم ترت یم UPS يدهایلک

نشان ، ز باشندین جداساز يدهایلکوانند ت یه مک یآن هنندک عب شده با دو قطکیتر سپ يباد انتقال یلکن را با یگزیجا

 . هدد یم

 
 . وانند به هم وصل شوندت یم )a.c.( ياه يورود

 و جداساز یننده آنکقطع ، سپ يبااره کد چند یلک   - 22 -10 شکل

                                                      
1 Multiple Function Switches 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  620 تاسی

  اه یژگین وییتع يدار برایخر يبرگ راهنما  - 7 - 10

  اتیلک  - 1 - 7 - 10

UPS يبارها يت برق برایفکیو  یوستگیاربر) در مورد پکننده (ک هاستفاد ياه هردن خواستکبرآورده  يگوناگون برا يها 

 . ن مگاوات توان در دسترس هستندیصد وات تا چند یکر از ت کوچک

ا موافقت با ی/خود را مشخص و ياربردهاکمهم در  يارهایست تا بتوانند معا  ه شدهیداران تهیبه خر کمک يبرا بخشن یا

 . ندید نماییأننده را تک هسازنده/عرض يط اظهارشده از سویشرا

توجه  6-10و  5-10، 4-10 ياه شد به بخیبا يرد و توپولوژکارک ياه تحال، UPSمعمول  ياه بندي پیکرهشرح  يبرا

 . شود

رمعمول را یو غ يعاد یطیو مح یکیترکط الیاز شرا يا هدکیچ، ستا هدآورده ش بخشن یه در اک UPS یفن ياه گرب هداد

 . ستا هز داده شدیمرتبط ن بندا مرجع ه گرب هن دادیدر ا. هدد یده شود نشان مید دیه باک

 . ندکتوجه  7027-3ران به شماره یا ی) استاندارد ملیکیترکط الی( شرا 5) و یطیط محی(شرا 4 يد به بندهایخواننده با

 . ده شودیز دیر نیز يبهتر است بندها

  ه شودیتغذ UPSد توسط یه باک يبار  - 2 - 7 - 10

 يبارها 1ين رو با بارگذاریاز ا. ر استییتغحال در  يورآ نهمواره با ف اه نآمربوط به  ياه هبار و مشخص یگوناگون

ن یود تا بتوان بهترش یمشخص م UPS ییاراک، نندک یم يازس هیمورد نظر را شب يان بارهاکه در حد امکرفعال مرجع یغ

 . ن دانستیاربرد معک یکدر  ینده بار واقعینما امالًکوان ت ین بارها را نمیا یول. را انجام داد یبار واقع يازس هیشب

ا ی یبار مقاومت یعنی یخط یط باردهیدر شرا تر  بیشرا  UPS یخروج ياه هعموماً مشخص UPSسازندگان 

ا ه هن مشخصیه اکهستند  یرخطیغ همشخص يبارها دارا تر  بیشامروزه  يورآ ندر ف. نندک یمشخص م ییلقاا /یمقاومت

    ران به شمارهیا یوست ث استاندارد ملیاست (به پ یفاز خازن ا سهیفاز  کت يسوسازهایکاز نوع  هیتغذبرآمده از منابع 

 . مراجعه شود) 3-7027

باعث انحراف از مشخصه ، UPS یخروج يبر رو گذراماندگار و  ياه تدر حال یرخطیغ ير بارهایتأث از موارد ياریدر بس

 . ستا  ننده مشخص شدهکعرضه /سازنده يه از سوک شود  یم یخروج

دار موثر حالت به مق پیکان یر بودن نسبت جرت گل بزریبه دل، باشد  هاعالم شد یط بار خطیا در شراه هن مشخصیهرگاه ا

 يبا بار برا يسازگار. شود  هان شدین است فراتر از حدود بکمم ی) ولتاژ خروجTHD2ل (ک یکیاعوجاج هارمون، ماندگار

 . دار داردیننده و خرک ها عرضی/ن سازنده ویبه توافق ب یبستگ ،لک یکیاعوجاج هارمونر ت گر بزریمقاد

                                                      
1 Loading 
2 THD: Total Harmonic Distortion 
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واند موجب ت یم ،نسبت به حالت ماندگار بزرگ يگذرا یهجوم ياه نایجر جادیل ایبه دل یرخطیبار غ يا هپل يبارگذار

 انیجر ياه هنندکاز محدود  يار عادکدر حالت  UPSژه اگر یبه و. شود یخط يایولتاژ پو ياه هانحراف از مشخص

 . ندکاستفاده  الکترونیکی

، اثر باشد  نداشته یمتصل فعل يبر روي بارها نامطلوبی اثرشود یا  دار می هرگاه این بارها اولین تجهیزي باشد که برق

قطع و وصل ن در مورد ین امر همچنیاباشد.  اغماضن است قابل کمم بزرگ بر روي ولتاژ بار يي هجومی گذرا ها جریان

  خازن يحاوه ک ییو در مورد بارها هستند یسیپسماند مغناط يه داراک یسیر قطعات مغناطیترانسفورماتورها و سا

 . اربرد داردکز ین هستند

 سپ يبا/)a.c.( يورود هیاز تغذ، نیگزیا جایچندمدوله  ياه مستیدر س UPS ياز ساختارها ین منظور برخیا يبرا

را در  يا هپل ين بارهاینتوانند ا کیت يهرگاه واحدها. سر شودیم UPSستم یس هشدن انداز ياقتصادنند تا ک یاستفاده م

 . است یرفتنیپذ، ندکه یرا تغذ يا هپل ين بارهایستم بتواند ایل سکاگر ، نندکه یمشخصات تغذ همحدود

بهتر ، ه حساس باشدیل موج تغذکاعوجاج شا یرات ولتاژ ییتغ، برق يزان عادیانس باالتر از مکرات فرییهرگاه بار به تغ

 . شود یاربردها بررسکن یا يبرا UPSن ساختار یاست انتخاب بهتر

 . ن مورد درخواست شودیننده در اکعرضه /سازنده ياه هیبهتر است توص

منابع ، موتورها یلکبه طور  ITزات یتجه هرندیدربرگ، شود ییسازنده شناسا يه بهتر است از سوکاز بارها  ییاه هنمون

 . اشدب یم یدزنیلکه یمنابع تغذ، يستوریتر يسوسازهایک، يودید يسوسازهایک، اشباع ترانسفورماتوره با یتغذ

د یبودن (تول یرخطیغ، ن فازهایهرگونه عدم تعادل ب، اه نآ يارک ها الزامات خاص بارها شامل دوریا ه یژگیاز و ییاه هنمون

روش مورد ، 1بار هیبار و نما هن پلیباالتر یفرع يمدارها يوزهایا و فه هنندکر مجاز قطع یمقاد، )یکیهارمون ي اه نایجر

 . است UPS یاز وصل بارها به خروجین

  اربرد داشته باشد)کاگر ، ي(باتر يانرژ رهیذخ هلیوس  - 3 - 7 - 10

، ن وجودیبا ا. ودش یه میتوص UPS یبا طراح يسازگار يننده براکعرضه /سازنده ياغلب از سو يانرژ رهیذخستم یس

 : ندکر را مشخص یواند الزامات مرتبط با موارد زت یدار میخر

 ؛ اه نآا و ساختار ه يباتر/ينوع باتر )الف

 ؛ ن شود)یدار تأمیخر يت آمپرساعت (اگر از سویظرف، تعداد سلول، یولتاژ نام )ب

 ؛ رهیذخ يانرژ یمدت زمان اسم )پ

 ؛ يانرژ رهیذخباز یمدت زمان اسم )ت

 ؛ يباتر ید درخواستیطول عمر مف )ث

 ؛ اه نآولتاژ  ياه ستلورانو  يباتر ير بارها بررویوجود سا )ج

                                                      
1 Load Profile 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  622 تاسی

 ؛ جداگانه ياه هانخ يوجود باتر )چ

 ؛ يباتر هنندک تننده و حفاظک هزولیل ایوسا) ح

 ؛ 1انیجر پلیرژه مانند یالزامات و )خ

 ؛ ود)ش یه میتوص وسیسلسدرجه  22تا  20( ياتاق باتر يدما )د

 ؛ يباتر 2ولتاژ قطع )ذ

 . 5نندهک نسایکا ی 4عیو الزامات شارژ سر 3نسبت به دما يم ولتاژ شارژ باتریالزامات تنظ )ر

  یطیو مح یکیزیالزامات ف  - 4 - 7 - 10

بهتر است ؛ متفاوت باشد 7027-3ران به شماره یا یاستاندارد مل 5و  4 يبا الزامات بندها یطیو مح یکیزیاگر الزامات ف

 : ندکر را مشخص یموارد زدار یخر

 ؛ ط بار مشخصیبازده در شرا )الف

 ؛ ارکط یمح يدما محدوده )ب

 ؛ )يو باتر UPS(محل نصب  يازس کستم خنیس )پ

 ؛ از راه دور)، (در محل يریگ هل اندازیوسا )ت

 ؛ ر)یسا، RS232نترل از راه دور (کش و یستم پایس )ث

 ؛ ر مواردیگرما و سا، باد، کنم، غبار گرد و، رطوبت، بخار: یطیمح هژیط ویشرا  )ج

ا یط نصب یشرا، ییژه جابجایط ویشرا، قائم يا انحراف از راستایضربه ، ارتعاش: یکیانکم هژیط ویشرا )چ

 ؛ یو وزن یحجم ياه تیمحدود، ينگهدار

 ؛ يداریو شن یکیترکز الینو: مانند ییاراک ياه تیمحدود) ح

 . UPS ياه مستیس یتوسعه آت) خ

  یسیترومغناطکال يسازگار  - 5 - 7 - 10

، متفاوت باشد IEC 62040-2داده شده در استاندارد  EMC) با الزامات EMCس (یترومغناطکال ياگر الزامات سازگار

 : ندکر را مشخص یدار موارد زیبهتر است خر

 
 

                                                      
1 Ripple Current 
2 Cut-Off Voltage 
3 Temperature Compensated Charging Voltage 
4 Boost 
5 Equalization 
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 ؛ رده را برآورده سازدد الزامات آن یه دستگاه باک يا هو رد 1ل)ی(گس انتشار از در موردیمورد ن ياستانداردها) الف

 . د الزامات آن را برآورده سازدیه دستگاه باک یاربرد و رده آزمونکقابل  2تیمصون ياستانداردها) ب

  سازنده يموارد اظهار شده از سو، UPS یفن 3ياه گرب هداد  - 6 - 7 - 10

 اتیلک - اظهار سازنده - UPS یداده فن  -  2 -1 0جدول 

شماره بند مرتبط در 
ران به یا یاستاندارد مل

 7027-3   شماره

 اظهار شده يها  همشخص
 اتیلک

مقدار اظهار 
 يشده از سو
 سازنده

ن شده از ییمقدار تع
 داریخر يسو

   (سازنده مرجع است) مدل 
 

 یاسم، توان
  VA يظاهر -

  W یقیحق - 
   UPS يبند  هریکپ 5-1-1
   ییاراک يبند  هرد 5-3-4

   یکیانکم 
  mm عمق) ×پهنا  ×ابعاد (ارتفاع  
  Kg جرم 
  Kg باشد) UPS(اگر در داخل  يجرم با باتر 

6-5-5 
 : متر 1در فاصله  یز صوتینو

  dBA     يحالت عاد -
  dBA رهیذخ يار با انرژکحالت  - 
   یمنیا 

IEC 62040-1 
   محدود ) یا با دسترسیاربر ک(دردسترس  یدسترس

  IP حفاظت در برابر خطرات و نفوذ آب هدرج
   یسیترومغناطکال يسازگار 

IEC 62040-2 
  UPSرده  )لیگسانتشار (

  UPSرده  ت یمصون
   یطیمح 

4-2-1-1 
  ºC طیمح يمحدوده دما

  % یرطوبت نسب هگستر
  M ایارتفاع از سطح در 4-2-1-2

   طیگر شرایا دی يرعادیط غیشرا 4-3
   یارتباط يمدارها 5-6

   گنال)یس/یارتباط ي(فهرست مدارها 

 

 

 

                                                      
1 Emission 
2 Immunity Standards 
3 Data Sheet 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  624 تاسی

 هاي خروجی (الکتریکی) مشخصه –اظهار سازنده  - UPSداده فنی   -  3 -1 0جدول 

شماره بند مرتبط در 
استاندارد ملی ایران 

 7027-3به شماره 

 هاي اظهار شده مشخصه
 (الکتریکی) خروجی

مقادیر اظهار 
شده از سوي 

 سازنده

مقادیر تعیین 
شده از سوي 

 خریدار
5-3-2 

سیستم توزیع 
 )a.c.( توان

   )TN,TT,ITسازگاري با ( -
   )3یا  2، 1تعداد فازهاي در دسترس ( - 
   خیر)زمین در دسترس (بله/ - 
 

(مقدار موثر،  ولتاژ
 حالت ماندگار)

  V اسمی -
  % تغییرات در حالت کارعادي - 
  % تغییرات درحالت کار با انرژي ذخیره - 
 

اعوجاج هارمونیکی کل  -
 دربار کامل

 حالت کار عادي -
  % خطی                      -

  % غیر خطی - 
حالت کار با  - 

 انرژي ذخیره
  % خطی -

  % غیر خطی - 
  º ,% % بار نامتعادل 100نامتعادلی ولتاژ و جابجایی زاویه فاز در  - 
گذار ولتاژ و زمان بازیابی  - 

 اي % بار پله 100با اعمال
  s ,% خطی -

  s ,% غیر خطی - 
  s ,% هنگام گذر از حالت کار عادي به حالت کار با انرژي ذخیره - 6-4-2-11-1/2

 

 فرکانس
 (حالت ماندگار) 

  Hz اسمی -
  % تغییر فرکانس در حالت کار عادي - 
  % تغییر فرکانس در حالت کار با انرژي ذخیره - 
  % 1تغییرات فرکانس خودران - 

 
صورت درصدي از فرکانس  سازي (حداکثر محدوده به زمان هم -

  % اسمی)

  º زمانی (برحسب درجه) حداکثر خطاي فاز هم - 
  Hz/s 2سازي حداکثر شیب همزمان - 
 

 جریان
 )r. m. s .( 

   اسمی -
  s/ % توانایی تحمل اضافه بار (درصدي از جریان اسمی در مدت زمان) - 5-3-2-1

  s/ % جریان (درصدي از جریان اسمی در مدت زمان)سقف  - 
  gLفیوز نوع  جالت کار با انرژي ذخیره)توانایی رفع خطا (حالت کار عادي/ - 3، 6-4-2-10-4

 
 بار قدرتضریب 

   اسمی -
   فاز) پس –فاز  (پیش قدرتمحدوده مجاز ضریب  - 

5-3-2/6-4-1-6 

 بازده

  % % بار 100حالت کار عادي با)در a.c.( ) بهa.c.بازده ( -
  % بار %75) درحالت کار عادي با a.c.)به (a.c.( بازده - 5-3-2/6-4-1-6
  % بار 50%) درحالت کار عادي باa.c.) به (a.c.بازده ( - 5-3-2/6-4-1-6
  % % بار25) در حالت کار عادي با a.c.) به (a.c.بازده ( - 5-3-2/6-4-1-6
 

 
 

                                                      
1 Free-Running 
2 Synchronization 
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 ) (ادامه)یکیترک(ال یخروج ياه همشخص –اظهار سازنده  - UPS یداده فن -3-10جدول 
شماره بند مرتبط در 

ران به یا یاستاندارد مل
 7027-3شماره 

 اظهار شده يها مشخصه
 )یکیترک(ال یخروج

ر اظهار یمقاد
 يشده از سو
 سازنده

ن ییر تعیمقاد
 يشده از سو

 داریخر

 

 سپ يبا

 سپ يبا -
 استاتیکار کخود

 یکیانکترومکالا ی
 

  Ms سپ يزمان گذار با - 

  A سپ يبا یان اسمیجر - 

  s/ % در مدت زمان ) یان اسمیاز جر يس( درصدپ يان اضافه بار بایجر - 5-3-2-1

   )یرونیبا ب ی(درون يو نگهدار ریس تعمپ يبا - 

  ریخ/یبل سپ يترانسفورماتور جداساز با - 

   سپ يننده باک عقط ایوز یف یمقدار اسم - 

   د)یسید و استاندارد را بنویلک( فهرست  1ستایدخودایلک - 5-5

   طیگر شرایا دیژه یط ویشرا - 5-3-3

 

 )یکیترک(ال يورود ياه همشخص –اظهار سازنده  - UPS یداده فن  -  4 -1 0جدول 

شماره بند مرتبط در 
ران یا یاستاندارد مل

 7027-3به شماره 

 اظهار شده يها  همشخص
 )یکیترک(ال يورود

ر اظهار یمقاد
 يشده از سو
 سازنده

ن ییر تعیمقاد
 يشده از سو

 داریخر
 (الف) 1-2-5

 ). r. m. sمقدار موثر ، ولتاژ ( حالت ماندگار -
  V یاسم -

  % تلورانس - (ب)
 (پ) 1-2-5

 انسکفر -
  Hz یاسم -

  % تلورانس - (ت) 1-2-5
  A امل باشد)کشارژ  يانرژ رهیذخ هلیه وسک ی)(هنگام. r.m.s(مقدار موثر یان اسمیجر - (پ) 2-2-5

 (ج) 2-2-5
در  يانرژ رهیذخ هلیو وس ين ولتاژ ورودیرت مک)( با . r.m.sثر جربان (مقدار موثرکحدا -

 حال شارژ)
A  

  % )THDان( یل جرک یکیاعوجاج هارمون - (خ) 2-2-5
  s, % در مدت زمان) یان اسمیاز جر ياضافه بار(درصد - (ح) 2-2-5
  s, % در مدت زمان) یان اسمیاز جر ي(درصدیان هجومیجر - (ث) 2-2-5

   قدرتب یضر - 
 (د) 2-2-5

 )a.c.ع برق (یستم توزیس -

   )IT ،TT ،TNبا ( يسازگار -
  Ssc وتاهکتوان اتصال  - (خ) 2-2-5
   ازیمورد ن يفازها - (الف) 2-2-5
   یم خنثیس از بهین - (ب) 2-2-5

   طیگر شرایا دیژه یط ویشرا - 5-2-3

                                                      
1 Stand-alone/Switch 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  626 تاسی

 اظهار سازنده  - يباتر یداده فن  -  5 -1 0جدول 

شماره بند مرتبط در 
ران یا یاستاندارد مل

 7027-3به شماره 

 اظهار شده  يها  همشخص
 يانرژ رهیذخله یوس/يباتر

ر یمقاد
 اظهارشده

 سازنده ياز سو

ن ییر تعیمقاد
 يشده از سو

 داریخر
   يورآ نف - (ت) 2-2-4-5

 طول عمر - (الف) 2-2-4-5
 شده یطول عمر طراح -

 سال
 

  ار شناورکطول عمر  -
   اه هریها و زنج  لتعداد سلو - (ب) 2-2-4-5
  V (d.c.) )يباتر ک(بان یولتاژ نام - (پ) 2-2-4-5
  C10( Ahآمپرساعت ( یت نامیظرف - (ث) 2-2-4-5
   امل)کدر بار  یبانی( زمان پشت رهیذخ يمدت زمان انرژ - (ج) 2-2-4-5
   ت)یظرف  درصد 90(زمان شارژ دوباره تا  يانرژ رهیذخمدت زمان باز - (چ) 2-2-4-5
  C° مرجع يدما - (ح) 2-2-4-5
   يجداساز/نیط اتصال زمیشرا - (خ) 2-2-4-5
  % انیجر پلیرمقدار موثر  - (د) 2-2-4-5
  A هیتخل یان نامیجر - (ذ) 2-2-4-5
  d.c( A (d.c.).(وتاه کان اتصال یزان جریم - (ر) 2-2-4-5
  % ه)یتخل یان نامیاز جر يدرصد يا مساویتر کوچکابل (که در مورد افت ولتاژ یتوص - (ز) 2-2-4-5
   گر الزامات مربوط به حفاظتید - (ژ) 2-2-4-5
   روند شارژ - (س) 2-2-4-5
  V (d.c.) تلورانس محدودهع) و یسر، ولتاژ شارژ (شناور - (ش) 2-2-4-5
  V (d.c.) هیتخل یانیولتاژ پا - (ص) 2-2-4-5
  A (d.c.) )محدودها یان شارژ (یثر جرکحدا - (ض) 2-2-4-5

   طیگر شرایا دیژه یط ویشرا  - 3-2-4-5

 

  يانواع باتر  - 8 - 10

  یعموم  - 1 - 8 - 10

 : اشدب یمر یز یاساس ياجزا يه داراکسلول است ، ين واحد باتریتر کوچک

 1محفظه •

 مثبت اتصفح •

 3نگهدارنده/2نندهکجدا •

 یمنف اتصفح •

 تیترولکال •

                                                      
1 Container 
2 Separators 
3 Retainers  



 
 

 UPS( 627ستم برق بدون وقفه (یس :فصل دهم

 

07/05/1400 
 

 1)یخارج پوششا یبدنه ( •

 4چهیا دری 3منفذ به همراه 2ریگ شعله •

 انیحامل جر ير اجزایو سا 6نالیترم يها هیپا، 5يا اتصال تسمه يها يهاد •

شوند  يازس هادیپو  یمختلف طراح ياه هویشبه  ن اجزاین است اکمم خاص ياربردهاک دررد کعمل يساز نهیبه به منظور

 . )مراجعه شود IEEE 1184از استاندارد  D وستیپ و Cوست یپبه (

  يردکمالحظات عمل  - 2 - 8 - 10

 : هستندموجود  7ارکآماده به  ياربردهاک ير برایزصورت  به اه يباترانواع 

 ي) برانییپادشارژ  نرخا ی یمخابراتعنوان مثال  (به 8)یت دشارژ طوالنیا با قابلی( مدت یطوالن يالف) باتر

ن بارها را یساعت ا 3حداقل  يه باترکاز است ینسبتاً ثابت است و ن اه نآ ارکآماده به  يه بارهاک ییها اربردک

 . دارند يتر میمدت صفحات ضخ یطوالن يها يباتر. ندکن یتأم

 ياما دارا، مدت بوده یطوالن يمشابه باترنترل) کو  10تابلو برقعنوان مثال  (به 9یبا مصارف عموم ياه يب) باتر

 يبرا ین طراحیتر ن نوع مناسبیا، UPS  يابردهاکدر . ت هستندیبهبود هدا يبرا یاضاف یطراح يها یژگیو

 . ساعت است 3تا  1زمان دشارژ 

منظور  بهاد) یا سرعت دشارژ زی UPSعنوان مثال  (به 11وتاه)کت دشارژ یا با قابلی( وتاه مدتک يها ي) باترپ

 ي هتر مشخص كصفحات ناز معموال. اند شده یطراح یوتاهکمدت زمان نسبتاً  ياد توان برایر زین مقادیتأم

ا یساعت و  1 رهیذخاز به زمان یه نک ییابردهاک ين نوع برایرت با مناسه ين باتریا. وتاه مدت هستندک يها يباتر

 . است، دارند رت مک

 ییها يباتر، نندک ین میرا تام نکار ساکآماده به ا یشناور  يها اربردکطور معمول  ه بهک، ها ن طرحیعالوه بر ا

 . شود یاستفاده م UPSندرت در  به ییها ين باتریاز چن. وجود داردز ینها  اربردکر یسا يبرا

                                                      
1 Cover 
2 Flame Arrestor 
3 Vent 
4 Valve 
5 Plate Straps 
6 Terminal Posts 
7 Standby  
8 Long Duration 
9 General-Purpose 
10 Switchgear  
11 Short Duration   
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  628 تاسی

  )1VLAمنفذدار ( يدیاس-سرب ياه يباتر  - 3 - 8 - 10

  اتیلک  - 1 - 3 - 8 - 10

از هم قرار  یکیه در فاصله نزدکرا  ین صفحاتیب يامالً فضاکه کشوند  یع ساخته میت مایترولکبا ال VLA يها سلول

با  ینواختیکت تماس یترولکال. )3ندک یم ور وطه(غ 2دهد یامل صفحات را پوشش مکصورت  ند و بهک یرا پر م ندا هگرفت

ان ش یمقاومت داخلم بودن کل یدل ن طرح بهیا يها گر) سلولید يتورهاکن فایبسته به ضخامت صفحه (از ب. صفحات دارد

 . )مراجعه شود IEEE 1184استاندارد به نند (کجاد یوتاه مدت اکاد و یار زیان بسیجر یکوانند ت یم

  ولتاژ  - 2 - 3 - 8 - 10

و  4ژهیواز گرانش  یصورت تابع ه بهکولت است  10/2باً یولتاژ مدار باز تقر يامالً شارژ شده داراک يدیاس-سلول سرب

ولت بر  06/2طور معمول از  ابد و بهی یاهش مکش و با دما یافزا ژهیوولتاژ مدار باز با گرانش . ندک یر مییسلول تغ يدما

 یبسته به نوع طراح، ولت بر سلول 30/2تا  ولت بر سلول 15/2شناور از  يولتاژها. است ولت بر سلول 10/2تا  سلول

 . ر استیننده متغکدیتول ياه هیدما و توص، سلول

  ساختار  - 3 - 3 - 8 - 10

 نیساختمان ات یتقو يبراه ک ياژیعناصر آل )در صورت وجود( و صفحاتشاناساس ساختار  بر يدیاس-سرب ياه يباتر

ر یها نظ آن ییاراک يها مشخصهبهبود  ين طرح برایچندنون کتا. شوند یف میتوص ار گرفته شده است،کصفحات به 

خاص خود  يها تیمحدود ها طرح از یک هر، حال نیبا اابداع شده است.  6عمر مورد انتظارطول و  5(شارژ و دشارژ) چرخه

 . )IEEE 1184استاندارد در  C.2. به بخش كر.ند (ک یجاد میسلول ا يبردار بهرهرا در 

  )VRLAم (یچه خود تنظیدر يدارا يدیاس-سرب ياه يباتر  - 4 - 8 - 10

  اتیلک  - 1 - 4 - 8 - 10

 يندب بآ، شود یباز م یداخلش از حد یاهش فشار بک يه در صورت لزوم براک يا هچیدر يبه استثنا VRLA يها سلول

ن یور اکروش مذ. نندک یردن مصرف آب فراهم مکنظور محدود م هب گازها بکیبازتر يبرا یها روش ن سلولیا. شوند یم

ب رخ کینش بازترکجا وا برود و در آن یهند به سمت صفحه منفد یاز صفحه مثبت اجازه م یژن خروجیسکه به اکاست 

                                                      
1 VLA: Vented Lead-Acid 
2 Covering 
3 Flooding  

 شود. و براي سنجش آن از هیدرومتر استفاده می استبرابر با نسبت چگالی الکترولیت باتري به چگالی آب  Specific Gravityبه انگلیسی  4
5 Cycling  
6 Life Expectancy  
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چه خود یدر يدارا” واژه، ور نیاز ا. ندک یم میرا تنظ یفشار داخل، بکیردن بازده بازترکنه یمنظور به چه بهیدر. دهد یم

 . ودش یبه آن اطالق م“ میتنظ

تواند  یط مین شرایا ییدر موارد استثنا. تر هستند ط بد حساسیرد باال و شراکعمل ينسبت به دما VRLA ياه لسلو

 . )IEEE 1184از استاندارد  Cوست یپ. به كر.شود ( 1یحرارتز یده گریوقوع پد منجر به

  ولتاژ  - 2 - 4 - 8 - 10

ژه یاز گرانش و یصورت تابع ه بهکولت است  15/2باً برابر با یتقر يولتاژ مدار باز يامالً شارژ شده داراک VRLAسلول  یک

ولت بر  06/2ن است از کابد و ممی یاهش مکش و با دما یژه افزایولتاژ مدار باز با گرانش و. ندک یر مییسلول تغ يو دما

، سلول یبسته به نوع طراح، ولت بر سلول 35/2تا  ولت بر سلول 20/2ولتاژ شناور از . باشد ولت بر سلول 17/2تا  سلول

 . ر استیآن متغ ي هنندکدیتول يها هیدما و توص

  تیترولکال 2كحرت معد  - 3 - 4 - 8 - 10

ه کدو روش وجود دارد ، ن امریبه ا یابی دست يبرا. ت باشدکرح یت بیترولکه الکن است یب موثر اکیاز الزامات بازتر یکی

 . وندش یدار شناخته م ت ژلیترولکت جذب شده و الیترولکتحت عنوان ال

  ت جذب شدهیترولکال يها ستمیس  - 1 - 3 - 4 - 8 - 10

ار جاذب یننده بسکجدا یکع موجود در یت مایترولکنترل شده از الکحجم  یکل از کن طرح متشیا VRLA يها سلول

، افتب یننده بکن جدایا. قرار گرفته است، گر هستندید ماز ه یمکه در فاصله ک ین صفحاتیه بکاشد ب یم، 3ه به بالتریشب

ژن یسکن حال به ایدر ع، دارد یند و آن را در تماس با صفحه فعال مواد نگه مک یع مینواخت توزیکطور  ت را بهیترولکال

دارند و  یمک یت جذب شده ذاتاً مقاومت داخلیترولکال يبا فناور ییها سلول. هدد یدر هنگام شارژ اجازه عبور م یخروج

ت جذب شده یترولکال يدارا يها سلول. شوند یوتاه مدت طراحکاد و یار زیان با نرخ بسیجر یکن یتأم يتوانند برا یم

 . شوند یز شناخته می) نAGM“ (4یجذب يا شهیصفحه ش” عنوان انواع به

  دار ت ژلیترولکال ياه مستیس  - 2 - 3 - 4 - 8 - 10

ل شده است تا آن را یت به ژل تبدیترولکه الکن تفاوت یبا ا، منفذدار هستند يها ن طرح مشابه طرحیا VRLA ياه لسلو

باالتر  یل مقاومت داخلیاما به دل، نندکوتاه مدت را فراهم کاد و یار زیان با نرخ بسیوانند جرت یم اه نآ. ندکت کرح یب

باعث  يا ژله يها باالتر در طرح ییگرما ییرسانا، اگرچه. ستندیت جذب شده موثر نیترولکال یبه اندازه طراح اه نآ

 يتر ط مناسبیمعادل از شرا ي ت جذب شدهیترولکال يها باال نسبت به سلول يدما ياربردهاک يها برا شود تا آن یم
                                                      
1 Thermal Runaway  
2 Immobilization 
3 Blotter-Like 
4 Absorbed Glass Mat 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  630 تاسی

ت یترولکسلول ال یکتر از  تر و بزرگ نیسنگ معموال يا ت ژلهیترولکسلول ال، ت مشخصیظرف یک يبرا. برخوردار باشند

 . جذب شده است

  رهایگ ا و شعلهه هچیدر  - 4 - 4 - 8 - 10

اهش فشار استفاده ک یکسلول از  ین طراحیا، ه انتخاب شده باشدکا ه تیترولکال يازس تکحر یب ياه یکنکدام از تکهر 

 : شده است تا یچه طراحین دریا. ندک یم

 . ندکثر فشار داخل سلول را محدود کالف) حدا

 . ندک يریجلوگ یجو به سلول و دشارژ صفحات منفژن یسکب) از ورود ا

ت یردن گازها ودر نهاکآزاد ، منفذدارسلول  یکل دادن کند شیسلول فرآ، ها خراب شود يبند ر آبیا سایچه ین دریاگر ا

 . ندک یشدن را شروع م کخش

؛ ژن وجود داشته باشدیسکادروژن و یاز ه يقابل انفجار يها بکین است ترکه ممکرد سلول وجود دارد کاز عمل یطیشرا

 . ه شودید تهیر بایگ ن شعلهیبنابرا

  هیتهو  - 5 - 4 - 8 - 10

د در یه مناسب باشد و نبایتهو يه داراکرند یقرار گ يا شده نترلکط ید در محیم بایچه خود تنظیدر يدارا ياه لسلو

 ياطراف جداره سلول براه مناسب سلول در یتهو. رندیقرار گ یسانیکداخل محفظه  یکیترونکزات الیتجه یان حرارتیجر

طور  م بهیچه خود تنظیدر يدارا ياه لسلو، يب عادکیرد بازترکعمل یط. ودش یه میتوص یحرارت زیگراهش احتمال ک

. پخش شود یکیق بدنه پالستین است از طرکز ممیدروژن نیه ينند و مقدارک یه میدروژن تخلیاز ه یمکر یمتناوب مقاد

نندگان را کدید مشخصات تولیاربران باک. شود یگاز ساطع م يرت شیبر یشود مقاد یم ش از حد شارژیب يه باترک یزمان

  ر؟یا خی از هستیاربرد خاص مورد نک یک يبرا یه اضافیا تهویه آکنند کن یینند تا تعک یبررس

جبران درجه  يبرااهش ولتاژ شناور کباال بدون  يار در دماکا یه شده توسط سازنده یش از مقدار ولتاژ توصیردن بکشارژ 

 . ژن از سلول شودیسکدروژن و ایه هین است منجر به تخلکمم، حرارت باال

  میادمک-لیکمنفذدار ن ياه يباتر  - 5 - 8 - 10

  اتیلک  - 1 - 5 - 8 - 10

 یسکل ایکمواد فعال ن. نندک یم) استفاده مید پتاسیسکدروی(ه ییایت قلیترولکال یکم از یادمک-لیکن يها يباتر

 . هستند ی) در صفحه منفCdم (یادمک) در صفحه مثبت و فلز NiOOHد (یسکدرویه
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ژه در هنگام شارژ و یگرانش و مقدار نیبنابرا، سلول نقش ندارد یلکنش کم در وایادمک-لیکن يت موجود در باتریترولکال

ند و ک یبار حفظ ممستقل از سطح ، ن صفحات سلولیها ب ونیخود را در انتقال  ییت توانایترولکال. ندک یر نمییدشارژ تغ

 . ندک یسلول عمل م یکیانکدر ساختار م يفوالد ياجزا ي هنگهدارند یکعنوان  ن بهیهمچن

ار کگسترده  ییمحدوده دما یکدر  یبه خوب، مقاوم هستند یکیترکو ال یکیانکم يها در برابر فشارها يباترن نوع یا

 . نندکق را تحمل یا عمیم عمق کرر کد دشارژ منتوان ینند و مک یم

  مشخصات  - 2 - 5 - 8 - 10

. ولت دارد 20/1برابر با  1یولتاژ دشارژ اسم یکولت و  30/1باً برابر با یتقر يم ولتاژ مدار بازیادمک-لیکسلول ن

با سرعت باال  يسلول و ولتاژها بر ولت 47/1سلول تا بر  ولت 40/1شناور  ياز ولتاژها یعیف وسیسازندگان ط يها هیتوص

. ندک یان میاربرد بکو الزامات  اه نآ یاختصاص یسلول را بسته به نوع طراح بر ولت 65/1سلول تا  بر ولت 45/1

 توانند یما ه حطر یرخب. نندکار باال را تحمل یسرعت شارژ بس ،دنید بدون آسیبتوانند  یم میادمک-لیکن يها سلول

 . شوند ينگهدار انباردر  ها سال يردارب هاهش در عمر بهرکبدون 

بسته به تعداد . ندکتحمل  شا عمریت یظرف در یمیدا زوالچ یباً بدون هیامل را تقرکدشارژ  یک تواند یسلول م

 بر ولت 10/1سلول تا  بر ولت 00/1ن است از کاربرد ممکن یدر ا ینوع 2یانیژ پاولتاژ دشار، استفاده شده يها سلول

در ه ک ینکمم يها ن تعداد سلولیرت شیبو  یانیژ پان ولتاژ دشاریرت مکاز  همواره شود یه میتوص. ر باشدیمتغسلول 

ن یتر ياقتصادانتخاب ار منجر به کن یا .دینکاستفاده ، شنهاد شده استیردن پکنحوه شارژ  يبرا سازندهدستورالعمل 

 . شود یم تاناربرد مورد نظرک يبرا يباتر

  ساختار  - 3 - 5 - 8 - 10

ها  ن طرحیتر اربردکپراز . هستنددر دسترس چندین طرح  شانتام بسته به نوع صفحیادمک-لیکمنفذدار ن يها يباتر يبرا

 ردکاشاره  6یکیپالست وند خوردهیپ و صفحه 5صفحه پخته شده، 4)یافیالا ی( يبریف صفحه، 3یبیجصفحه توان به  یم

 ).IEEE 1184از استاندارد  D وستیپ. به ك(ر.

-نرخ دشارژمدت با  یطوالنانواع  يبرا. اند شده یطراحمختلف  يها ضخامتدر  یاتصفحم با یادمک-لیکن يها سلول

ه اغلب در ک، 8متوسط-دشارژ با نرخ يها سلول. شود ی) استفاده مترم یلیم 4تا  ترم یلیم 3م (یصفحات ضخ 7نییپا

 3تا  ترم یلیم 2( يتر كصفحات ناز، وندر یار مکاز است به یمورد ن باالو  نییپاان دشارژ یاز جر یبکیه ترک ییاربردهاک
                                                      
1 Nominal Discharge Voltage 
2 End-of-Discharge 
3 Pocket-Plate 
4 Fiber Plate 
5 Sintered Plate  
6 Plastic Bonded Plate 

 Lموسوم به تیپ  7
 Mموسوم به تیپ  8
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  632 تاسی

دارد  یبستگفعال صفحه  در دسترس سطحزان یمبه  تر  بیشه ک 1باال-نرخ دشارژ با مدت-وتاهک انواع يبرا. ) دارندترم یلیم

 . شود ی) استفاده مترم یلیم 5/1تا  ترم یلیم 8/0( كصفحات ناز، ل مواد فعالکتا مقدار 

  میادمک-لیکبدون منفذ ن يباتر  - 6 - 8 - 10

م یس یمانند ابزار قدرت ب، یزات مصرفیو تجه یکیترونکل الیطور معمول در وسا منفذ بهم بدون یادمک-لیکن يها سلول

 . شوند یاستفاده م کوچک UPS يدارا ياربردهاکن عمدتاً در یمحدود است و بنابرا اه نآت یظرف. شوند یاستفاده م

 یکل کیتش يننده براکجدا یکه با کشوند  یخورده ساخته م ا چسبیمتخلخل  يترودهاکطور معمول از ال ها به سلول

 يار عادکط یامالً پوشانده شده است و در شراکمنافذ ظرف سلول . وندش یده میچیبه دور هم پ يا گروه صفحه استوانه

 يها ه سلولیشب اه نآساختار . تر موجود است بزرگ يها تیظرف يز براین یبکیبازتر يها طرح. ندک ینشت نم يچ گازیه

 . دهد یشارژ را م يب گازهاکیه اجازه بازترکاشد ب یننده خاص مکجدا یک يمضاف بر آن داراه کاست  منفذدار

  يباتر مالحظات انتخاب  - 9 - 10

  یمالحظات طراح  - 1 - 9 - 10

  يدیاس-سرب ياه لسلو  - 1 - 1 - 9 - 10

با ضخامت صفحه  ه معموالک، وتاه مدت وجود داردکو  2یمصارف عموم، مدت یطوالن ياربردهاک يبرا یخاص يها طرح

مدت -وتاهک، باال-سرعت يها دشارژ يتر برا كناز-صفحه يها طرح. )مراجعه شود 2-8-10 بندبه شوند ( یمشخص م اه نآ

 . اند نه شدهیبه

ظرف شفاف  یکور شده و در  ع غوطهیت مایترولکال یکدر  VLAسلول  یکصفحات : منفذدار يها الف) سلول

منجر به  يشارژ عاد. ندک یرا فراهم م یداخل يصفحات و اجزا دیداري یان بازرسکظرف شفاف ام. رندیگ یقرار م

دوباره  ییتوانا، ندک یم يت را ضروریترولکال ير و نگهداریه انجام تعمک یدر حال. شود یو مصرف آب م یگازده

ار کش از حد و یدر مقابل شارژ ب VRLA ياه لرا نسبت به سلو منفذدار ياه لسلو، ردن آب از دست رفتهکپر

 . ندک یر مت مباال مقاو يدر دما

تر  مدت مناسب-وتاهک، ادیز-سرعت يدشارژها يبرا یلکور ط هب AGM ياه لسلو: VRLA ياه لب) سلو

 2-4-8-10 بندبه تر هستند ( تر مناسب یطوالن يدشارژها يبرا يا نوع ژله يها تیترولکه الک یدر حال، هستند

فارغ ، ه فضا محدود استک ییود در جاهاش یباعث م AGM يها باالتر طرح يم انرژکحال ترا نیبا ا. )مراجعه شود

 . ندکل ینه مورد عالقه تبدیبه گز   ها را از مدت زمان دشارژ غالباً استفاده از آن

                                                      
 Hموسوم به تیپ  1

2 General Purpose  
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  میادمک-لیکن يباتر  - 2 - 1 - 9 - 10

ها در درجه اول  ن طرحیا. اند شده یوتاه مدت طراحکو  یمقاصد عموم، مدت یطوالن يم برایادمک-لیکن يها سلول

ماده فعال به . ندارد یمیماً با ضخامت صفحه ارتباط مستقیاما عمر مورد انتظار مستق. بر ضخامت صفحه هستند یمبتن

 . افتد یت سلول اتفاق نمیدر قابل ین زوال ناگهانیبنابرا، ب ساختار صفحه وجود نداردیود و تخرش یج فرسوده میتدر

  نانیت اطمیقابل  - 3 - 1 - 9 - 10

 VLA يها يباتر. است VRLA يها بهتر از سلول VLA یکنان یت اطمیقابل، مشابه يها طیمح ير موارد برات شیدر ب

مراجعه  2-2-10-10 بندبه دارند ( يرت شیبدار مقاومت  ان موجیمانند دما و جر یطیط محین نسبت به شرایهمچن

 . )شود

رد کن است عملکم ممیادمک-لیکن ياه لسلو. دارند VLA يها يمشابه باتر ینانیت اطمیم قابلیادمک-لیکن يها سلول

 . باال داشته باشند یلیا خین ییپا یلیخ ياه تبا درجه حرار ياربردهاکدر  VLAنسبت به  يبهتر

  فک يو بارگذار يسطح پوشش باتر  - 2 - 9 - 10

مجازند  VRLA يها يباتر یبعض. د منفذ سلول رو به باال باشدیم) بایادمک-لیکو ن VLAمنفذدار ( يها يدر باتر

. ندازه مشابه خود داشته باشندا  منفذدار با يها ينسبت به باتر يرت کوچکرند تا سطح پوشش یقرار بگ یصورت افق به

تواند سطح  ین میهستند و بنابرا VLAنسبت به  يباالتر یحجم يانرژ یچگال يدارا VRLA يها يباتر، یلکطور  به

 . تم در نظر گرفته شودسیس ید در طراحیشه بایف همک يبارگذار. داشته باشند يتر کوچکپوشش 

  يعمر باتر  - 3 - 9 - 10

  يارک يدما  - 1 - 3 - 9 - 10

ن یب وسیسلسدرجه  3ش از یب ییتفاوت دما لحظه مشخص یکه در ک دشبا ید به نوعیها نبا ش سلولیمحل و آرا

را تفاوت دما یز، دینک اجتنابشود  یم 1يا ها سردشدن نقطیشدن  ه منجر به گرمک یطیاز شرا. ا وجود داشته باشده لسلو

 . شود یم يباتر در یکیترکتعادل الباعث عدم 

بر باال  يمدت در دما یار طوالنکر یتاث يبرا یسرانگشت يا هقاعد. شود یم يعمر باترطول  اهشکباال باعث  يار در دماک

باال رفتن دما نسبت به  وسیسلسدرجه  8هر  يبه ازا عمر باتري دیوگ یه مکوجود دارد  يدیاس-سرب ياه يباتر يرو

 رت مک يدیاس-سرب ياه يم نسبت به باتریادمک-لیکن يها سلول. ابدی یاهش مکدرصد  50باً یتقر وسیسلسدرجه  25

 . دارند يدرصد 20 اًحدود عمر اهشک، ش دمایزان افزایهمان م يه به ازاک يورط  هرند بیگ یر قرار میتحت تأث

                                                      
1 Spot Heating or Colling 
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ن دما را حفظ یه در آن بتوان اک یمحلانتخاب . هدد یرخ م وسیسلسدرجه  25 يدر دما ها معموال سلول یاسم ییاراک

ن ییپا یلیخ یطیمح يط دماید از شرایبا. ودش یم يباتر يبردار بهرهنه یو هز ییاراک، عمر طول نه شدنیمنجر به به، ردک

مدت عمر  یطوالن يباال يه دماک یدر حال، دهد یاهش مکرا  يت باترین ظرفییپا يرا دمایاجتناب شود ز باال یلیا خی

ن ییتع يرو، یاسم يدما تر از نییپا ییبا دما یانکنصب در م. دهد یش میرا افزا ينه نگهداریرده و هزکوتاه کرا  يباتر

 . )IEEE 1115و  IEEE 485به  .ك(ر. گذارد یر میتأث يباتر 1تیظرف

  VLA يباتر  - 1 - 1 - 3 - 9 - 10

ط سخت یستم و شراینسبت به استفاده نامناسب از س يرت شیبتحمل  VRLAسه با یبدون منفذ در مقا يها سلول

 . دارند یطیمح

  VRLA يباتر  - 2 - 1 - 3 - 9 - 10

 کاز) خش ی(ناش یمسائل اضاف. و ولتاژ شناور است يارک ياز دما یتابع، نه گازیب بهکیبازتر، VRLA يها يباتر يبرا

د به ین باینچ مه. شود یابیباال ارز يارک يدما يدقت برا د بهیبا VRLA ياه يدر باتر یحرارت زیگرو  یشدن احتمال

 يدما برا-شده جبران ياستفاده از شارژرها، نیعالوه بر ا. دما باال توجه شود ياربردهاکان در یننده جرکمحدود يشارژرها

 . شود یه میتوص، انتظار داشت اه نآرات دما را در ییتوان تغ یه مک ییاربردهاک

  میادمک-لیکن يباتر  - 3 - 1 - 3 - 9 - 10

 ینییپا يدر دما يباتر، یمعمولت یترولکال یکبا . دینخواهد دب یآس یزدگ خیا ین ییپا يم در اثر دمایادمک-لیکن يباتر

 نیاز ا تر نییپا يدر دماها یژه باالتر حتیگرانش وبا  یتیترولکبا ال و ردکار خواهد ک وسیسلسدرجه  20 یمنف یتا حت

 40 یمنف يدمااما در ، ابدی یاهش مکن ییپا يدر دماها کادمیم-باتري نیکل ت قابل دسترسیظرف. ردکار خواهد کز ین

 . ل دهدیرا تحو اش یت نامیاز ظرف درصد 60 ش ازیب تواند یم يباتر نیا ،وسیسلسدرجه 

 2انس و عمق دشارژکفر  - 2 - 3 - 9 - 10

را در  يتر شیب مدت-وتاهک 3م عمقک يها تواند چرخه یم يباتر. دارد یبستگ آن انس و عمق دشارژکبه فر يعمر باتر

 UPSبه  یلیتحو )a.c.(در توان  يا هنوسانات لحظ یحت. ندک نیتام مدت-یطوالن 4قیعم  دشارژ ياه هچرخسه با یمقا

، UPS يباتر(شارژ و دشارژ) رر کم يها چرخه. شودباتري در ر ت شیب یا حتی يا هین است منجر به دشارژ چند ثانکمم

 . دهد یاهش مکرا  يعمر باتر طول ،وتاهکمدت زمان  يبرا یحت

                                                      
1 Sizing 
2 Frequency and Depth of Discharge 
3 Shallow Cycles 
4 Deep Discharge Cycles 
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  VLA يباتر  - 1 - 2 - 3 - 9 - 10

توان  یم، 1دار سوراخ يمجرا یکا با پوشاندن صفحات مثبت در یبرابر صفحات مثبت  نگهدارنده در يها با قراردادن صفحه

ش مقاومت یباعث افزا یجزئ یکیترکال ين جداسازیا. ردک یده طراحش یتعداد چرخه طوالن يرا برا VLA يباتر یک

مراجعه  IEEE 1184از استاندارد  C. 6وست یپبه ند (کرا محدود  ين است سرعت خروج توان از باترکشده و مم یداخل

 . )شود

  VRLA يباتر  - 2 - 2 - 3 - 9 - 10

، ه دهندیسان ارایکه کاژ شبیمنفذدار با آل ياه لرا به سلو يس چرخه بهتریوانند سروت یم AGM يها از طرح ياریبس

نندگان کدیتول. ندک ینگهدارنده عمل م یکعنوان   به يا هشیاف شیه عنصر صفحه تحت فشار است و صفحه الکچرا 

 . ندک یرا فراهم م یچرخه طوالن یهد سیه سروکت گنجانده باشد یترولکرا در ال ین است مواد افزودنکژل مم يها طرح

  میادمک-لیکن يباتر  - 3 - 2 - 3 - 9 - 10

 يبرا. نندکق فراهم یدشارژ عم ياربردهاک يمدت را برا-یس چرخه طوالنیوانند سروت یم میادمک-لیکن ياه لسلو

ت یترولکوم به الیتید لیسکدرویاز ه یر مختلفین است مقادکمم، باال يسوء دماهااهش اثر ک يت تعداد چرخه و برایتقو

 . نندک ید را مشخص مین تولیق اضافه شده در حینندگان مقدار دقکدیتول. م اضافه شودید پتاسیسکدرویه

  هیتهو  - 4 - 9 - 10

 یشیدر حال افزا يورود انیارآمدتر شده و مقدار جرکند شارژ نایفرآ، املکت سلول به حالت شارژ یشدن وضع یکبا نزد

ه یآب تجز، یدروژن از صفحات منفیژن از صفحات مثبت و هیسکبا آزاد شدن ا، ندین فرآیدر ا. شود یز میترولکال صرف

سلول  یکدر . شود یمز یترولکند الیفرآ صرفان یباً تمام جریتقر، دیشارژ رس امالًکسلول به حالت  یوقت. ودش یم

 . ودر یجه آب از دست میه در نتکود ش یدروژن اجازه آزاد شدن در اتمسفر داده میه ژن ویسکا يبه گازها، منفذدار

اما منجر به ، ندک یدروژن و از دست رفتن آب را محدود میآزاد شدن ه، VRLA يها در سلولچرخه بازترکیب اکسیژن 

 . شوند یطراح یت حرارتیریو مددروژن یهر دو هدف حذف ه يد برایه بایتهو يها ستمین سیبنابرا. شود ید گرما میتول

 دروژن یحذف ه  - 1 - 4 - 9 - 10

ستم یس. شود يریدروژن جلوگیع هیتا از تجم، ه شودیتهو یکیانکا می یعیه طبیستم تهوید توسط سیبا يه باتریناح

 يبرا یمحل يدهاکا طبق الزامات ی يه باتریل هوا در ناحکاز حجم درصد  2از  رت مکدروژن را به یع هید تجمیه بایتهو

. جمع شود اه نآدروژن در یه ياه هن است بستکه ممکباشد   ینواح يد دارایمحل نبا. اهش دهدک، سات خاصیتاس

 . ل استیبه شرح ذدروژن یه يثر نرخ آزادسازکحدا

                                                      
1 Perforated Sleeve 
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 : دروژنیه يثر نرخ آزادسازکحدا

 الکلو پاسکی 325/101 و فشار وسیسلسدرجه  25 هر آمپر شارژ و هر سلول در يازابه  27/1 ×7-10 )3 -10(
ان شارژ یثر جرکحدا. ودش یجاد میامالً شارژ شده اک يباتر یکان به یثر جرکردن حداکن حالت در هنگام وارد یبدتر

اگرچه . ننده قابل استعالم استکدیه از تولکثر دما شارژ شود کن ولتاژ و حدایدر باالتر يه باترکد یآ یبه وجود م یهنگام

ور ط هدروژن بیه یمکاما مقدار ، ندک یمحدود م VRLA يها را در سلولدروژن یه يآزادساز، یعیب طبکیند بازتریفرآ

ه ک یهنگام، ژنیسکا يبه همراه مقدار، دروژنیه يرت شیبر یمقاد. شود یه آزاد مکشب یند خوردگیجه فرآیدر نت يا دوره

دروژن یه يثر آزادسازکمحاسبه حدا يد از فرمول فوق برایستم بایطراح س. شود یآزاد م، شود ش از حد شارژ یب يباتر

 . ندکاستفاده 

  یت حرارتیریمد  - 2 - 4 - 9 - 10

 . ودش یآن م يرو هو بهر یهد سیعمر سرو شیافزاباعث  وسیسلسدرجه  25تا  20ن یب يرد باترکارک يحفظ دما

از  یراحت د شده بهیتول يم گرماکمقدار . ودش یم یمکار ید حرارت بسیسلول منفذدار منجر به تول یک یعیشارژ طب

ط ین است گرما در شراکاگرچه مم. ودش ینده مکپرا، مراه گاز آزاد شدهه ها بیع یت مایترولکاز ال يا هعمد ق قسمتیطر

 یاصل ینگران یطین شرایتحت چن، م)کت یترولکش از حد با سطوح الیشارژ ب، عنوان مثال د شده باشد (بهیخطا تول

 . یت حرارتیریدروژن است تا درباره مدیدرباره حذف ه معموال

نش کچ وایعمالً ه، ندک یار مکش از حد یا شارژ بیب در حالت شناور کیامالً بازترکدر مد  VRLAسلول  یک یقتو

ستم و یس یاگر طراح. شود ید گرما میش از حد منجر به تولیشارژ ب يباً تمام انرژیوجود ندارد و تقر یخالص ییایمیش

 زیگرت یقابل، باشد یقابل دسترس یین برد و تعادل گرمایاز ب د شده رایتول يه بتوان گرماکاست  يا هط آن به گونیمح

د گرما از نرخ اتالف گرما یه نرخ تولکابد یش یافزا ییب تا جاکینش بازترکاگر وا، الح نیبا ا. ابدی یاهش مک یحرارت

 یان اضافیجر. استاز ین حفظ ولتاژ شناور مورد يبرا يرت شیبان یابد و جری یش میافزا يدرجه حرارت باتر، ر شودت شیب

ند ین فرآیا. شود یم ير درجه حرارت باترت شیش بیه خود باعث افزاک، ر شدهت شیب يد گرمایب و تولکیمنجر به بازتر

 يار باترب هفاجع یواند منجر به خرابت یرها شود م ینیبدون بازب که یصورتود و در ش یشناخته م یحرارت زیگرعنوان  به

ستم شارژ یسرد نادرست کعملا ی ها ن سلولوتاه شدک اتصال، طیش درجه حرارت محیافزال بالقوه با کن مشیا. شود

 . ودش یر مت شیب

 : ر استیشود شامل موارد ز یحرارت زیده گریوقوع پدتواند منجر به  یه مک یطیشرا

 ولتاژ شناور يساز بدون جبران 1يرعادیغار کط یمح •

 م نامناسب ولتاژ شناوریتنظ •

 يان در مدار شارژ باتریجر نامناسب يمحدودساز •

                                                      
1 High Operating Ambient 
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 يرشته باتر یکوتاه شده در کاتصال ) يسلول(ها •

 )d.c.(اد در مدار یز )a.c.( پلیر •

 شارژررد نادرست کعمل •

 ه مطبوعیتهو ياه مستیسرد نادرست کعمل •

. ودش یست مکو ش ییشدن نها کخش، هیتخل، دروژنیش از حد هیب ياصالح نشده منجر به آزادساز یحرارت زیگرط یشرا

 . ا انفجار شودی يوزس شآت، تواند باعث ذوب شدن یم يباتر يدما، ر قرار داردین مقادیرت شیبان شارژ در یجر یوقت

ه یتهو، یحرارت زیگراهش احتمال ک يبرا. رندینترل شده قرار گکط یمح یکد در یبا VRLA يها سلول، آل دهیدر حالت ا

 يازس نان شارژ و جبرایردن جرکوان با محدود ت یرا م یحرارت زیگرخطر . ودش یه میمناسب در اطراف جداره سلول توص

. گر هستندیر از انواع دت بدفع گرما مناس ياز انواع ساختار سلول برا یبعض. اهش دادکن هم یر از ات شیولتاژ شارژ ب يدما

 . دیریر با سازنده تماس بگت شیاطالعات ب يبرا

  يباتر ياربردکمالحظات   - 10 - 10

. است يستم باتریس یک ین طراحییتع ياستفاده شده برا ياربردکا و مالحظات ه یکنکبر ت ير مروریز ياه هرمجموعیز

 . دهند یه میسات ارایتاس یطراحدرمورد را  يرت شیبموارد  IEEE 1106و  IEEE 484 ،IEEE 1187ياستانداردها

  ساتیتأس یطراح  - 1 - 10 - 10

رد و عمر کاثر قابل توجه در عمل یکتواند  یه مک، دارد یدر طراح يادیر زیتأث یمحل یطیط محیستم و شرایاربرد سک

 . د در نظر گرفته شودیقابل اجرا با ياه هرمجموعیدرباره ز یمالحظات. داشته باشد يباتر

  هیتهو  - 1 - 1 - 10 - 10

 . )مراجعه شود 4-9-10به بند انتخاب شده باشد ( يد متناسب با نوع باتریه بایط تهویشرا

  1يمواز ياه هرشت  - 2 - 1 - 10 - 10

د تا یا باه هرشت، لآ هدیدر حالت ا. استفاده شوند 2یا افزونگی/ت ویش ظرفیافزا يتوانند برا یها م يباتر يمواز يها رشته

از تعداد   شیب ییها با استفاده از تعداد رشته یافزونگ. د الزامات ولتاژ شناور برآورده شودیحداقل با. ه باشندیان شبکحد ام

 . شود یحاصل م ستمیس يازهاین حداقل نیتأم ياز براین مورد

 يرشته باتر یک، عنوان مثال به، استفاده شود ير و نگهداریدر تعم يریپذ انعطاف ين است براکمم يمواز يها از رشته

. قه استیدق 15در هر دو حالت  یلک يریگ بانیه زمان پشتک یدر حالت، یلوواتکی 250لووات در مقابل دو رشته کی 500

                                                      
1 Parallel Strings  
2 Redundancy  
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، ير و نگهداریانجام تعم يرشته را برا یکان حذف کام، يرشته با قطع اتصال جداگانه باتراستفاده از دو ، ن مثالیدر ا

با افزودن رشته سوم . ندک یفراهم م، نگه داشته شده است مداردر ، تر مکبان یزمان پشت یکگر با یه رشته دک یدرحال

 . ستم به وجود آوردین سیرا در ا یتوان افزونگ یم یلوواتکی 250

تر و  سات بزرگیتاس در.د در نظر گرفته شوندیه باکوجود دارد  ییها تیمحدود يمواز يها استفاده از رشتههنگام 

ش بار یت شارژر و الزامات آزماین ظرفیید به تعیبا. ابدی یش میافزا یاضاف ياه هش رشتیبا افزا ير و نگهداریتر تعم دهیچیپ

 . ستم گنجانده شودیس یحد در طرایبا يقطع اتصال جداگانه باتر. شود توجه 

ت یقابل یاضاف يها استفاده از رشته. ر استت شیب اه نآ يها تیاغلب از محدود يمواز يها استفاده از رشته يایمزا

خارج از خط را با استفاده از قطع اتصال جداگانه  ير و نگهداریبه تعم یهد و دسترسد یش میستم را افزاینان سیاطم

 يه براکشده باشد  يا هافتی شید متناسب با بار افزایو بار با ين باتریب 1ابلکت ین ظرفییتع. بخشد یبهبود م يرشته باتر

 . دیآ یجود مو هب، رشته(ها) قطع شده

 3یو افت شالق 2يا هقیدق یکنرخ  آمده و  بعمل یافکد دقت یبا يمواز يها میبا س يباتر يها ستمیس يریگ هنگام اندازه

 . هر رشته در نظر گرفته شود يد برایبا ر بار)یه زی(افت ولتاژ اول

استفاده از دو ، ندک یبانیپشت یافت ولتاژ شالق یواند بار متصل شده را طت ینم ییرشته به تنها یکاگر ، در مثال باال

افت  یرشته منفرد بار را ط یکاگر  یحت. نخواهد داشت یت چندانیوات مز لوکی 500بار  يوات برا لوکی 250رشته 

 2تواند در حدود  یم، سلول یه بسته به طراحکابد ی یاهش مکبه شدت  يندازا هزمان را، ندک یبانیپشت یقولتاژ شال

 . قه باشدیدق

  اه تنیابکا و ه هیپا  - 3 - 1 - 10 - 10

ا ه هیپاد در انتخاب یمحل نصب با يا هشاخص لرز. ها نصب خواهد شد نتیابکا در ی يباتر يها هیپا يرو ي) باتري(ها رشته

 .دینکمراجعه  یمحل یساختمان يدهاکقابل اجرا به  يگارن هلرز یالزامات طراح يبرا. درنظر گرفته شودها  نتیابکا ی

ه کباشند  یا طبقاتی يا هطرح پل يوانند دارات یباز م ياه هیپا. دارند ازین رت مکبا ساختار مح  هیپااد به یز  همناطق با لرز

ر یتعم يرا برا يبهتر یه و دسترسیباز تهو ياه هیپا. وندش یده میمنفذدار و بزرگ د VRLA ياه لور معمول در سلوط هب

 . نندک یفراهم م يو نگهدار

 ير از آن وجود دارند و حاوت نییو پا يولت آمپر لوکی UPS ،300 يها ستمیعمدتاً در س يباتر يها نتیابک •

ه یتوص ير و نگهداریمن تعمیانجام ا يبرا 5باال-از-اتصال 4يباتر يواحدها/اه لسلو. هستند VRLA يها سلول

                                                      
1 Cable Sizing 
2 One-Minute Rate 
3 Coup De Fouet 
4 Battery Cells/Units 
5 Top-Connected 
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نت یابک یه در طراحیغالباً موضوع ثانو ییه و گرمایمالحظات تهو. از دارندین یافک يبه فاصله عمود، شده

 . د از آن غافل شدیاست اما نبا

 . را داشته باشد منیش مناسب و ایو آزما ينگهدار يبرا یافک يد فضاینت بایابکو   هیپادمان یتمام چ •

 . نندکن یین است حداقل فاصله را تعکممها  ينندگان باترک نیسازندگان و تام •

  يله قطع باتریوس  - 4 - 1 - 10 - 10

د یند و باک یفراهم م UPSستم یردن آن از سکو جدا  يردن باترکخارج  مداراز  يرا برا يابزار يله قطع باتریوس

 یمنیله قطع بعد ایوس. باشد ير و نگهداریت در هنگام نصب و تعمیمز یکتواند  ین میا. امل انتخاب شودکمتناسب با بار 

هر رشته  يان جداسازکردن امکفراهم  يبرا يمواز ياه هاغلب در رشت يباتر له قطعیوس. هدد یستم میبه س یاضاف

ار ک به، است واقع شده UPSستم یر از اتاق سیغ یدر اتاق يه باترک ید در هنگامیبا يله قطع باتریوس. شود یم استفاده

 نهیشه ولتاژ ک ییاه هرشت يا براینصب شود   هیپان یدر چند يرشته باتر یکاز دارند یه نک UPS ياه مستیس يبرا. رود

).d.c( ار ک به یچندقطب يله قطع باتریوس یک  شن بخیم رشته به چندیتقس يد برایبا، ر استت شیولت ب 250از  اه نآ

. ابدی  شیافزا ير و نگهدارین تعمینان در حکارک یمنیاهش و اک  هیپا یکدر  یلکود ولتاژ ش یه باعث مک، گرفته شود

ت یقابل يد دارایرا داشته باشد و با يه باتریت فعال شدن (باز شدن) در ناحیشه قابلید همیبا يقطع اتصال باتر

 . باشد يدر اتاق باتر يگذار برچسبردن/ک قفل

 1مهار نشت  - 5 - 1 - 10 - 10

 ییجابجاروش ل یتواند به دل ینشت م. شود یاتخطرباعث بروز  تواند ی، مختنیرون ریبدر صورت  يت باتریترولکال

، يوزس شآت، یحرارت زیگر، 4رشد صفحه، از نصب نادرست یناش سوراخ شده ای/خورده و كتر 3ياه محفظه، 2نادرست

سازي و مهار نشت متناسب  خنثی ریتداب. رخ دهد محفظه يننده روکز یتم ياه لو استفاده از حال یکیانکم ياه یخراب

د در یبا، یموقت ردنکانبار  نیو همچن عادي يبردار بهره در) 5يآور جمعو  (نصب ییجابجان یحباتري انتخاب شده  نوع با

در مورد مهار  يرت اضافهاطالعات  IEEE P1578استاندارد ( ت شودید تبعیبامربوطه  الزاماتمقررات و  شود. نظر گرفته

 . هد)د یه میارا يت باتریترولکالنشت 

  ت و اتصاالتین ظرفییتع، ابلکانتخاب   - 6 - 1 - 10 - 10

ه ک یدر حالت. ن درجه حرارت در نظر گرفته شودیو همچن یشک ابلکطول و نوع ، یابیرید مسیبا يستم باتریدر نقشه س

ابل باشد کدر افت ولتاژ  یعامل اصلواند ت یم کوچکبا اندازه  یابلکانتخاب ، ر از زمان انتظار استت هوتاک يندازا هزمان را

                                                      
1 Spill Containment  
2 Handling 
3 Jars 
4 Plate Growth  
5 Removal 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  640 تاسی

به مخاطره  یزمان یمنیا. )مراجعه شود IEEE Std 1184استاندارد  7.5.2بخش  به تین ظرفییاز تع ینوان مثالع ه(ب

 يبرا يندب قیعا ير و دارایذپ فانعطا، افشانابل کاستفاده از  ابل شود.کش از حد یب يه تلفات منجر به گرماکافتد  یم

 يباتر يها قطب يبند آب. شود یه میتوص، ار رفته استکبه  یابلکه از اتصاالت ک ییدر هر جا يابلشو باترکاتصاالت 

. ندکجاد یا يسلول باتر يها بر قطب ید فشار مضاعفیابل نباکن یا. ندیب ببیابل آسکاتصال نامناسب  یکتواند در اثر  یم

ه ک ییابل در هر جاکت یریمد ياه مستینال و سیاز صفحات ترمد با استفاده یبا يباتر يها قطبدر  یابلکاتصال چند 

 . ار رودک هب، ان آن وجود داردکام

  شیو آزما ير و نگهداریمقررات مربوط به تعم  - 7 - 1 - 10 - 10

، ير و نگهداریتعم يبرا یافکمن و یا یهد سیسرو يباالسر يو فضا یه اجازه دسترسکباشد  يا هونگ هد بیبا ينصب باتر

را ندهند و  يمن به باتریآسان و ا ین است اجازه دسترسکنت ممیابک ياه مستیاز س یبرخ. را بدهد ینیگزیش و جایآزما

 تماممربوط به  4يها رهیگ/3ها پروب يد برایبا 2ماژول/سلول 1يها انهیمناسب به پا یدسترس. د استفاده شوندینبا

و  IEEE 450 ،IEEE 1188 ياستانداردها مطابق با يرات و نگهداریاستفاده شده در تست و تعم  يریگ هانداز ياه هدستگا

IEEE 1106 به نردبان و  ید اجازه دسترسیچند طبقه با يها كر يسات دارایتاس يراهرو برا يفضا. فراهم باشد

و  ير و نگهدارین تعمیبنابرا، ذارندگ یر میتأث يبه باتر یها بر دسترس كا و ره تنیابکنوع . زات باالبر سلول را بدهدیتجه

 . نندک یا محدود میتست مناسب را آسان 

  )نگیتوریمانش (یپا  - 8 - 1 - 10 - 10

 کمک ،آزمون يها تیه شده و فعالیتوص ير و نگهداریرد تعمکن است در عملکنگ ممیتوریستم مانیس یکگنجاندن 

ا ی یداخل یاهم، مقاومت اتصال، دما، ولتاژ سلول، دشارژ ثبتت یقابل ين است داراکروش انتخاب شده مم. ننده باشدک

 یر زمانیآزمون را بدون تاخ ياه هداد، ش باریا بتوانند در طول آزماه شاز رو ین است بعضکمم. ها باشد يریگ هر اندازیسا

ستم یس یک يرابط مناسب برا یکرفتن رگدرنظ، اضافه شود ش)ی(پا نگیتورینده مانیاگر قرار باشد در آ. ه دهندیارا

 . هدد  اهشکرا  یکنگ اثرات بالقوه لجستیتوریمان

  UPSرد کعمل یبررس  - 2 - 10 - 10

UPS یولتاژ خروج ).a.c( نورتریا مبدل يرا برا یتوان ثابت يباتر، يدشارژ باتر یک یط. ندک ین میبار تام يرا برا یثابت 

UPS يولتاژ ورود. ندک ین میتام ).d.c(  توان ثابت  یکحفظ  يبرا. ابدی یاهش مکدشارژ  یدر ط نورتریمبدل ابه

 . ابدی یش میرات افزایین تغیمطابق با ا يباتر دشارژان یجر، یخروج

                                                      
1 Terminals 
2 Cell/module 
3 Probes 
4 Clamps 
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  UPSشارژ  ياه تیمحدود  - 1 - 2 - 10 - 10

 يت شارژ باترید قابلیاربر باک، UPS نورتریمبدل اسوساز و یک ياه مستیر سیو ز ين اندازه باتریهنگام محاسبه رابطه ب

ل شده به یدشارژ تحم ياه هد دوریبا UPSستم یس. ردیدر نظر بگ، ندکواند قبول ت یم يه باترکرا  يزان باریسوساز و میک

 . به حداقل برساند، سوساز استیکت پاسخ یا قابلی یش از خروجیرات بار بییاز تغ یه ناشکرا  يباتر

. ندکستم و گذرا را برآورده یتلفات س، ستمیامل سکانتخاب شود تا الزامات بار  يد طوریسوساز بایک تیظرف،  الوهع هب

امالً شارژ شده ک يباتر یکبار توسط ، هک ینظور به حداقل رساندن دوره زمانم هرا ب يمجدد باتران شارژ ین حال جریدرع

 يو درجه حرارت باتر يورآ نه با فکرش شارژ است یاز پذ یتابع يشارژ مجدد باتر. ندک  نیتأم، محافظت نشده است

 . است یموضوع مهم، يعاد )a.c.(سوساز به ولتاژ یک یابیباز یامل بار در طک حفاظت. ارتباط دارد

 . مطمئن شد يرد رشته موازکعمل ياز مناسب بودن اندازه شارژر برا دیباه کتوجه شود  -يادآوری

  )a.c.( پلیران یجر  - 2 - 2 - 10 - 10

 ین است اثرات مخربکن ممینچ مشود و ه VRLA يها يش از حد در باتریتواند باعث گرم شدن ب یم )a.c.( پلیران یجر

را  یرمعمولیط غیتوانند شرا یم UPS ياربردهاک. م بگذاردیادمک-لیکن يرو، يرت مکزان یو به م VLA ياه يباتر يرو

مدت و با -وتاهک یانیجر ياه هدن به مشخصیرس UPS يباتر یهدف طراح، طور معمول به. جود آورندو هب يباتر يبرا

ن مقاومت یا. از استین موردن سلول کمم ین مقاومت داخلیرت مکن هدف یدن به ایرس يه براکاست  یباال عال-سرعت

سوساز یکه از بخش ک پلیران یجر يبرا، سوسازیک یلتر موجود در خروجیف ياه ناز خاز رت مک یبا امپدانس يرین مسییپا

UPS ندک یفراهم م، ودش یخارج م . 

گذرا  ياه نایبه جر، يباتر/سوسازیک يب موازکیاز تر )a.c.(جاد توان یل ایلد هب UPS نورتریمبدل ابخش ، نیا بر  عالوه

 . اج داردیاحت يادیز

ده یشکر ت نییامپدانس پا يمدت از باتر-وتاهکو  يا هان بار لحظیرات جرییتغ، (با امپدانس باال) )a.c.(ه یمنبع تغذ یکبا 

 ،نندگانکدیتول در حال حاضر .شود ينسبتاً باال در باتر )a.c.(جزء  یکن است منجر به کن عوامل ممیا. شود یم

اما . ندا هقرار نداد امهن تضمانجزء موارد خارج از  نندک یار مکاد یز پلیران یط با جریمح یکه در کرا  VLA ياه لسلو

 یر بر طول عمر طراحیاز لحاظ تاث پلیر. نندک یرا اعالم م VRLA يمجاز برا پلیرثر کنندگان حداکدیاز تول یبرخ

 . شوند نیتام، ه سازندهیسوساز مطابق با توصیک يلترهایود فش یه مید و توصیآ یمهم به حساب م يا همالحظ
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  642 تاسی

 نندهک نسایکشارژ   - 3 - 2 - 10 - 10

ح انحرافات از یمدت انتخاب شده جهت تصح يباالتر از ولتاژ شناور و برا يدر ولتاژ 1نندهکد یتجد ایننده ک نسایکشارژ 

ف شده توسط یولتاژ تعر حداقلر یز يرت شیب ياه لا تعداد سلوی یکا اگر ی، ت سازندهیترولکال یا چگالین شده ییولتاژ تع

 . ودش یداده م، ده باشدیحرارت) رس يح شده برایسازنده (تصح

شارژ . ندکتجاوز  ي) و مشخصات سازنده باتر(UPSزات متصل شده ید از حدود ولتاژ تجهیننده نباک نسایکشارژ 

ش از یب ي هنندک نسایکه شارژ ک  ییآنجا از. فرد اعمال شود  هب سلول منحصر یکا ی يل باترکواند به ت یم نندهک نسایک

 . د حداقل شودیبا ینندگک نسایک، دارد يبر عمر باتر ياندازه اثر نامساعد

 سانیکبعد از دشارژ  یکور اتوماتط هه بکرا  يزیاربر استفاده از هر تجهکه کاز خواهد بود ین، ن مالحظات داده شدهیبا ا

مدت  ا دریوتاه و ک يبعد از دشارژها یمدت طوالن يو برا یکور اتوماتط هز بیتجهصوص اگر آن خ هب، ندک یابیارز، ودش یم

واند با ت یهرچند دشارژ م؛ اتفاق خواهد افتاد يشناور عاد يدشارژ در ولتاژها. شود سانیکن شده ییش تعیه از پیپا

 . ع شودیننده تسرکاستفاده از شارژ برابر 

 . يه سازنده باتریشوند مگر بنابر توص سانیکد ینبا VRLA ياه لسلو -یادآوري

 2نامه ضمانت در خصوص مالحظات  - 3 - 10 - 10

، يدر زمان انتخاب باترسته است یشا، ندک یر مییان سازندگان تغیدر م یعیا بطور وسه هامن تضمانط یشراه ک ییاز آنجا

 . ردینامه صورت پذ ضمانتدرباره  یقیمالحظات دق

 رشیار پذیمع  - 1 - 3 - 10 - 10

را براساس  ها نامه  تاز سازندگان ضمان یبعض. ندکن ییتعرا  ياستفاده از باترنحوه اربرد و کد یعرضه شده با نامه ضمانت

. باشد دییتا يبرا، شیپا ستمیس یکمند ازین است نکه ممکنند ک یا دما عرضه می/ا) وه ه(تعداد دور یهد سیسرو  هدور

از  UPS يف شده برایاربرد تعرک(توجه به نحوه . باشد یامل و عمر طراحکس شناور یواند براساس سروت یم نامه ضمانت

 یچه نوع يمهم است توجه شود نگهدار. است) ینامه موضوع مهم ن موضوع بر ضمانتیا يطرف سازنده و نحوه اثرگذار

 . باشداز یمورد ن نامه ضمانتمعتبر بودن  ين است براکمم سوابق از

 املکض یتعو نامه ضمانت  - 2 - 3 - 10 - 10

امل توسط ک نامه معموال تحت ضمانت، وب شودیسال) مع یک س (نوعاًیعمر سرو ي هیاولبازه سلول در  یکا ی ياگر باتر

ا سلول ی ير باترییتغ يبراالزم ار ک يرویننه مربوط به) یشامل (هزور معمول ط هبموضوع ن یا. ض خواهد شدیسازنده تعو

 . ودش ینقل نمو لنه حمیا هزی/و

                                                      
1 Freshening 
2 Warranty 
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  1هیاول یابیاصالح ارز  - 3 - 3 - 10 - 10

 ن معموالیگزیجا ينه باتریهز، شود یخراب دچار ش از موعدیپ، املکض یتعو یگارانت بازه سلول پس از یکا ی ياگر باتر

 . ودش یم یازدهیاعالم شده امت یس و دوره گارانتیاز سرو هاستفاد ياه هبراساس ما

 يروین نه مربوط به)ی(هز ور معمول شاملط هب پوشش نیا. ودش یاعمال م يباتر یمت فعلیور معمول به قط هن اعتبار بیا

 . ستیا سلول خراب نی ينه دفع باتریا هزی/د ویا سلول جدی ينقل باترو لنه حمیهز، دیا سلول جدی ير باترییتغ يار براک

 گرید ياه هنیهز  - 4 - 3 - 10 - 10

 يباتر امحاءدفع . پوشش داده نشود امهن تم ضمانیاز تنظ ینوان بخشع هن است بکد ممیجد ينقل و نصب باترو لحم

 . ودش یپوشش داده نم امهن تاز ضمان ینوان بخشع هبغالبا وب یمع

 امهن تضمان یابیارز  - 5 - 3 - 10 - 10

 : نظر گرفته شوند د دریل بایذ ياه متیآ امهن تضمان یابیدر ارز

 املکض یدوره تعو •

 یازدهیم امتیدوره تنظ •

 نه ناوگانیهز •

 نه نصبیهز •

 ط استفادهیشرا •

 دما •

 چرخه شارژ و دشارژ •

 ردنکشارژ  •

 ينگهدار ر ویسوابق تعم •

 امهن تخ شروع ضمانیتار •

 وبیمع يدفع باتر •

 2ادعا •

 دیینه تایهز •

 ود و الزامات آزمون نصبیق •

                                                      
1 Pro-Rated Adjsutment 
2 Claim 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  644 تاسی

 يت باترین ظرفییتع  - 11 - 10

. ندک یمه یارارا  يباتر تیظرفن ییاستفاده شده جهت تع ياربردکا و مالحظات ه یکنکبر ت یلکل مرور یذ یفرع يبندها

ار رفته جهت ک هب ياه شدر خصوص رو يرت شیب ياه شو رو یجزئاطالعات  IEEE 1115و IEEE 485 ياستانداردها

 . ندک یت را عرضه مین ظرفییتع

 1پنجره ولتاژ یطراح  - 1 - 11 - 10

 يباتر ياه لتعداد سلو. ندک ین مییتع، ار استکمجاز به  رنجباالتر از آن  در يه باترکرا  يرنج ولتاژ UPSپنجره ولتاژ 

منجر به  یانیژ پاولتاژ دشاراجازه دهد ، ودش یمشارژ  یافکبه اندازه  يباتر هک ین حالیدر ع انتخاب شود تا يد طوریبا

 . )مراجعه شود 3-4-11-10 بندبه شود ( يت باتریموثر از ظرف يبردار بهره

ار کولتاژ  حداقل. اعمال شود ين است به باترکه ممکاست  يولتاژ حداکثر، UPSمربوط به  )d.c.( يارکولتاژ  حداکثر

).d.c( ندک ین مییتع، دشارژ شوداندازه  آن به يباتر ن استکممه کرا  ییولتاژ نها نورتریا مبدل . 

 یانیژ پان مقدار ولتاژ دشاریرت مکه کانتخاب شود  يطور يباتر ياه له تعداد سلوکر است ت ياقتصاد، یلکدر حالت 

 : هکمشروط بر آن بدهدجه ینترا  نکمم

 . ستم شارژ شودیولتاژ س حداکثر محدوده سازنده درون ياه هین است مطابق با توصکمم يباتر )1

 . نباشد سازندهن شده توسط ییتعدشارژ  حداقلاز مقدار  رت مک یانیژ پاولتاژ دشار، نیمع زمان دشارژ يزاا هب )2

 دما  - 2 - 11 - 10

 . اثرگذار است يباتر ییاراکبر عمر و  يباتر يارک يدما

 يدیاس-سرب يباتر  - 1 - 2 - 11 - 10

ح دما به نرخ یتصح بیاه ضرکد یتوجه داشته باش. ابدی یاهش مک وسیسلسدرجه  25ر یز يدر دما يباتر ن نوعیا ییاراک

در نوان مثال ع هب. )مراجعه شود IEEE Std 485) و استاندارد 6-10(به جدول ( ود نه به زمان دشارژش یدشارژ اعمال م

 ییاراکهد د ینشان مه کباشد  یم 11/1 ییح دمایب تصحیضرمعادل با  وسیسلسدرجه  6/15 يدما ،سلول خاص وعیک ن

وات را  لوکی 100بتواند  ين باتریاگر ا. شود یم رت مکدرصد  10 باًیتقر وسیسلسدرجه  25دماي نسبت به  يباتر نیا

 يقه و در دمایدق 15وات به مدت  لوکی 90ل یقادر به تحو، ندکه یتغذ وسیسلسدرجه  25 يقه در دمایدق 15 يبرا

 . ندک یر میین اثر با ساختار سلول تغیا مقدار. بودخواهد  وسیسلسدرجه  6/15

 باتري گریدر خصوص انواع د. است 215/1 اسمی ژهیبا الکترولیت با گرانش و VLAهاي   براساس سلول) 5-10جدول (

VLA  یاVRLA د به دستورالعمل سازنده مراجعه شود.یبا  

                                                      
1 Voltage Window 
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 215/1 یاسم ژهیو گرانشت با یترولکال براساس يدیاس-سرب ياه لسلو يبرا 1تین ظرفییتع ییح دمایب تصحیضرا  -  6 -1 0جدول 

 هیاول يدما ح دمایب تصحیضر هیاول يدما ح دمایب تصحیضر

000/1 25 523/1 4- 
998/0 26 459/1 2- 
970/0 28 399/1 0 
956/0 30 344/1 2 
941/0 32 307/1 4 
934/0 34 271/1 6 
923/0 36 233/1 8 
909/0 38 190/1 10 
894/0 40 161/1 12 
885/0 42 133/1 14 
878/0 44 106/1 16 
870/0 46 083/1 18 
863/0 48 056/1 20 
856/0 50 031/1 22 
849/0 52 010/1 24 

 

 م یادمک-لیکن يباتر  - 2 - 2 - 11 - 10

م یادمک-لیکن UPS ياه يباتر يبرا، نندک یار مک ییهواو بنترل شده آک ياه طیدر مح UPS ياه ير باترت شیب اگرچه

 ير از دمات نییت پایترولکمورد انتظار ال ين دمایرت مکاگر .  تسیر معمول نیاز دما غ یعیمعرض رنج وس قرار گرفتن در

 يباترت یظرف، ) باشد وسیسلسدرجه  25ود (به طور معمول ر یم ارک هب ردکعمل ياه يندب هدرج يه براک ياستاندارد

 یت در زمان شروع دشارژ بستگیترولکال يزمان دشارژ و دما، يباتر یح دما به طراحیب تصحیمقدار ضر. ابدیش ید افزایبا

ش قابل یافزا یلکور ط هب. )مراجعه شود 1-2-11-10 بندبه است ( يدیاس-مانند سلول سرب 2اهندهکب یاربرد ضرک. دارد

دما  اهندهکب یاضر افتنی يبرا. ودش یمشاهده نم وسیسلسدرجه  25باالتر از  يت قابل دسترس در دمایدر ظرف یتوجه

 . دینکمشورت  يبا سازنده باتر، مختلف يو دماها دشارژ ياه نازم ياه ازب

 3یو فرسودگ یمالحظات طراح  - 3 - 11 - 10

ق با یتطب يبرا عموماً UPS ياما باتر، ر استیان پذکبه آن ام رت مکبار متصل شده  يبرا يت باترین ظرفییاگر چه تع

 خودان عمر یدر پا يه باترکانتخاب شود  يد طورینصب شده با يت باتریظرف. ودش یز میسا UPSامل کبار  یت نامیظرف

 . را داشته باشدامل ک ربا از یبانیپشت ییتوانا
                                                      
1 Sizing 
2 Deraring Factor 
3 Aging 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  646 تاسی

ان عمر خود یبه پا يدیاس-سرب يباتر یک، ابدی  اهشک یت نامیظرف درصد 80 مقدار دسترس به در تیظرفه ک یهنگام

 يز باتریسا، ندک یم یبانیامل در تمام طول عمر پشتکبا بار  UPSاز  يه باترکنینان از ایاطم ين برایبنابرا. ده استیرس

 . ابدیش یافزا يدرصد 25 هیحاش یکبه اندازه  دیمحاسبه شده با

استفاده  25/1 یب فرسودگیاز ضر یلکور ط هب. وجود ندارد یان عمر مشخصیم نقطه پایادمک-لیکن ياه يباتر يبرا

شده  يزیمورد انتظار و طول عمر برنامه ر يارکط یشرا، سلول یب بسته به طراحین است ضراکهرچند مم. ودش یم

با سازنده تماس  یب فرسودگیر در مورد ضرت شیاطالعات ب يبرا. ر باشدیمتغ 40/1تا  10/1ن است از کمم UPSستم یس

 . دیریبگ

ر ت ل(متداو ستمیس یطراح 1حدودا با گنجاندن در یب جداگانه و یضر یکن است با استفاده از کمم یرات فرسودگیتاث 

 . در نظر گرفته شود، است)

 يت باترین ظرفییمحاسبات تع  - 4 - 11 - 10

 UPS ب قدرتیو ضر راندمان  - 1 - 4 - 11 - 10

 ولت مقدارتوان برابر است با  مقدار برحسب) 4-10مطابق فرمول (. ا وات استی/و (VA)آمپر  بر حسب ولت UPSتوان 

م یبرحسب وات تقس UPS یتوان خروج، تین ظرفییتع مورد استفاده در يبار باترمنظور از  .قدرتب یآمپر ضرب در ضر

 . ودش یدر نظر گرفته م UPS یراندمان بر حسب نرخ خروج. است ))5-10طبق فرمول (( نورتریمبدل ابر راندمان 
 UPSی) توان خروجW= ( UPS ی) توان خروجVA( ×ب قدرت یضر )4 -10(
 يباتر ی= بار اسم UPS یتوان خروج/نورتریمبدل اراندمان  )5 -10(

 م شدهیتنظ يباتر محاسبه بار  - 2 - 4 - 11 - 10

 . م شودیتنظ يارک يط دمایو شرا یفرسودگد برحسب یبا يباتر یبار اسم
 )م شدهیتنظ يبار باتر(=  )يباتر یبار اسم(×  )2یحد فرسودگ( × )ح دمایب تصحیضر( )6 -10(

 اه لپنجره ولتاژ و تعداد سلو  - 3 - 4 - 11 - 10

 UPSو  ين باتریابل بکالوه افت ولتاژ در ع هدامنه ولتاژ ب. است )d.c.( يولتاژ ورود دامنه یک يدارا UPS نورتریمبدل ا

باشد  نندهک نسایکا ولتاژ ی صورت شناور و ن است بهکشارژ مم ياز برایولتاژ سلول مورد ن. الزم است در نظر گرفته شود

 . رده باشدکه یسازنده توص هکهر طور 

                                                      
1 Margins 
2 Aging Margin 
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ن یا. استفاده شود نکمم دشارژ سلول -انیپان ولتاژ یرت مکد از یبا،  يباترقابل استفاده ت یامل از ظرفک يندم هبهر يبرا

 اعالم شده توسط حداقل ولتاژ سلولز ینستم مجاز و یجود آمده توسط حداقل ولتاژ سو هب ياه تیمحدود تابع موضوع

 . است نظر دمور دشارژزمان  يبرا يسازنده باتر

 میمفاهن یا. ستم شارژ شودیثر ولتاژ سکا حداتت یه سازنده و در نهاید مطابق با توصیابتدا با يه باترکنیر ات ماز همه مه

 . نشان داده شده است )9-10) تا (7-10( يها فرمولدر 

تعداد سلول )7 -10( =
 UPS حداکثر ولتاژ

ولتاژ مورد نیاز سلول براي شارژ
 

 ي) = حداقل ولتاژ باتر1(ولتاژ قطع UPS+ حداقل ولتاژ  یط نامیابل در شراکافت ولتاژ                  )8 -10(

حداقل ولتاژ سلول )9 -10( =
حداقل ولتاژ ترمینال باتري

تعداد سلول
 

معموال . ردکن ییو ولتاژ شارژ سلول تع دشارژحداقل ولتاژ ، UPSوان بر اساس دامنه ولتاژ ت یا را مه لتعداد سلو

ننده ک سکنعم هکانتخاب  يازس هنیبه يبرا 2يرارکت شرو یکن است کتعداد سلول وجود دارد و مم يبرا ییاه هنیگز

عنوان مثال اگر حداقل ولتاژ سلول محاسبه شده  به. شود دنبال، باشد سلول موجود ياه هو اندازه شده یتوصرد کولتاژ عمل

رار شود تا حداقل ولتاژ سلول برابر با کد تیمحاسبه با، باشد دشارژ زمان يبرا ه شده توسط سازندهیاز مقدار توص رت مک

 .باشدارخانه سازنده کشده توسط  نییتعمقدار 

  لسلو انتخاب  - 4 - 4 - 11 - 10

مورد  ين توان باتریبنابرا. هندد یه میهر سلول ارا يزاا هبلووات کیا یرا برحسب وات  يردکعمل ياه هدادنندگان کدیتول

سلول مشخص  یکسپس . )مراجعه شود 3-4-11-10 بندبه ( م شودیا تقسه لن سلوید بیبا )2-4-11-10(از بند از ین

 . ندکفراهم  دشارژولتاژ  يبرا ان مشخص شدهیتا پا یمدت زمان مشخص يرا حداقل بران توان یواند ات یه مکود ش یم

 ساخت ياه نو آزمو ياستاندارد ساخت باتر  - 12 - 10

 استاندارد ساخت  - 1 - 12 - 10

ا ی IEC 60896استاندارد ، 4868شماره به  رانیا یمل استانداردد مطابق ین باکسا یسرب-دیاس ياه يباتر  - 1 - 1 - 12 - 10

  . رندیساخته و مورد آزمون قرار گ، یطراح یمشابه جهان ياز استانداردها یکی

                                                      
1 Cutoff Voltage 
2 Iterative 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  648 تاسی

، IEC60622استاندارد ، 4753شماره به  رانیا یاستاندارد مل مطابقد یوم بایادمکل ـ یکن ياه يباتر  - 2 - 1 - 12 - 10

 . رندیساخته و مورد آزمون قرار گ یده جهانش همعتبر و شناخت ياز استانداردها یکی ای IEC 60623استاندارد 

 اه يباتر و اه لسلو يبرا الزم ياه یژگیو  - 2 - 12 - 10

 از اه يباتر مشخصات برگ در شده مشخص يردارب هبهر مدت حداقل يبرا دیبا اه لسلو و اه يباتر  - 1 - 2 - 12 - 10

 . باشد خورداربر الزم دوام و استقامت

 . ندکرا مشخص  Ω (R( يباتر یداخل مقاومت و) Isc( وتاهک اتصال انیجر مقدار دیبا سازنده  - 2 - 2 - 12 - 10

 اه یگواه و اه نآزمو  - 3 - 12 - 10

مراجعه  1-12-10بخش به مربوط ( يط مندرج در استانداردهاید با شرایمورد لزوم با ياه یو گواه ینوع ياه نآزمو

 : ندکر مطابقت ی) شامل موارد زشود

 يباتر ينگهدار شارژ در ردکعمل يبرا تیقابل آزمون •

 )هیتخل ـ(شارژ  دوام ياه هدور •

 شارژ يبقا آزمون •

 یداخل مقاومت و وتاهک اتصال انیجر آزمون •

 يباتر جرم يندب قیعا يریگ هانداز •

 ارتعاش و ضربه برابر در یستادگیا نترلک •

 یفرع لوازم تیفاک نترلک •

 )مربوط موارد(در  لیوسا و ابزارها تیفاک نترلک •

 سازنده كاسناد و مدار  - 4 - 12 - 10

 : ندکه یزات ارایر را همراه با تجهیز كد اسناد و مداریا باه يننده باترک هیا تهیسازنده 

 اه لوزن و ابعاد سلو )الف

 يشارژر باتر یطراح يالزم برا يها  هداد )ب

 يو عاد ینوع ياه نردها در آزموکا و اطالعات مربوط به عمله هداد) پ

 اه نآزمو ياه یگواه)   ت

 الزم ياه یمربوط به نصب و بررس ياه لدستورالعم) ث

 يو نگهدار يردارب هبهر ياه لدستورالعم) ج
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  نکسا يا هانبار ياه ينصب باتر ياه شاصول و رو  - 13 - 10

 محل. شود گرفته نظر در مربوط مصرف محل ای یکیترکال بار زکمر به یکنزد لمقدورا یحت دیبا اه يباتر اتاق  - 1 - 13 - 10

 . باشد ریذپ ناکام هولتس هب اه يباتر ينگهدار و یبازرس هک شود واقع يا هونگ هب و بوده کخش و زیتم دیبا اه يباتر استقرار

) ردیگ یم قرار مصرف مورد هکدام ک(هر ییایقل ای يدیاس مواد و یلغزندگ برابر در دیبا اه يباتر اتاق فک  - 2 - 13 - 10

 . باشد مقاوم

 از رراًکم دینبا آن طیمح حرارت ثرکحدا و بوده خورنده يبخارها و گازها از يعار دیبا اه يباتر اتاق  - 3 - 13 - 10

 . ندک تجاوز وسیسلس درجه 38

ام کا از استحه يد قفسه محل استقرار باتریباشد با“ متوسط”ا ی“ باال”ن لرزه یسطح خطر زم که  مواردي در  - 4 - 13 - 10

 . باشد یجانب ياه هنگهدارند يبرخوردار بوده و دارا یافک

 : بود خواهد ریز موارد شامل اه يباتر اتاق در نصب يبرا دهش  هیتوص اطالعات  - 5 - 13 - 10

 يباتر ولتاژ) الف

 نندهک هیته ای سازنده مرجع نوع) ب

 یینها ولتاژ و هیتخل نرخ با تیظرف آمپرساعت) پ

 نندهک بنص نام) ت

 ارک انجام خیتار) ث

 )مرجع يدما در يندازا ه(را تیترولکال یچگال) ج

 . ينگهدار و ردنک لفعا هنگام در یمنیا ياه هیتوص شرح) چ

 اختنس جخار يبرا هک نیا مگر ابدی استقرار اتاق یک در دینبا ومیادمک-لیکن و يدیاس-سرب ياه يباتر  - 6 - 13 - 10

 . شود گرفته نظر در یافک هیتهو يدیاس-سرب ياه يباتر از یناش يبخارها و گازها

 بوده مناسب فاضالب هیتخل و یشکزه ستمیس و خوب هیتهو يدارا دیبا اه يباتر ياه همحفظ و اه قاتا یتمام  - 7 - 13 - 10

 . باشد آن مانند و باران و برف، دوده، سترکخا ،كخا و گرد از بدور و

  . الزم نصب شود ییت فواصل هوایو با رعا 1جداگانه مخصوص ياه هیپا يبررو دیبا اه لسلو  - 8 - 13 - 10

                                                      
1 Battery Racks 
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 نیب فاصله حداقل، باشد محفظه يباال قسمت از یدسترس ها  يباتر ينگهدار يبرا که  مواردي در  - 9 - 13 - 10

 . شود گرفته نظر در ترم یسانت 6 دیبا یدسترس درپوش نیریز قسمت و اه سلول سر

 نیب فاصله حداقل ردیگ یم صورت آن محفظه ای قفسه یجانب طرف از اه يباتر سیسرو که  مواردي در  - 10 - 13 - 10

 . شود گرفته نظر در ترم یسانت 30 حاًیترج ای ترم یسانت 20 دیبا محفظه ای قفسه سقف و اه سلول

 مورد املک دقت با اه لسلو یتمام تهیپالر دیبا یسلول انیم ياه طراب نصب و ها ي ربات استقرار هنگام در  - 11 - 13 - 10

 دیبا اه يباتر اتصال ابلک. شود حاصل نانیاطم يسر ورط هب اه لسلو حیصح اتصال از هک يا هونگ هب، ردیگ قرار یبررس

 مکمح امالًک دیبا اه لنایترم ياه نستو یتمام ياه همهر و بوده لیکن با شده يارکآب ياه لابکسر ای ها  کفشک به مجهز

 . شود

. شود نصب خود يجا در مکمح ورط هب و شده انجام یحیصح رزط هب دیبا اه يباتر یشک لابک ستمیس  - 12 - 13 - 10

 . شود داده اکات اه لسلو یفوقان سطح يبررو دینبا هرگز اه لابک ونهگ نیا

 با حداقل یمس ياه يهاد از استفاده با دیبا ابلک ياه ینیس و اه شپوش، اه يباتر استقرار محل يفلز قفسه  - 13 - 13 - 10

 . شود داده اتصال نیزم ستمیس به مترمربع یلیم 10 مقطع

 نظارت معاونت 138-3 شماره هینشر به اه يباتر انواع ينگهدار و شارژ، نصب مورد در رت شیب اتییجز يبرا  - 14 - 13 - 10

  د.ییمراجعه نما ییاجرا یفن نظام دفتر ـ يراهبرد
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 دامنه پوشش  - 1 - 11

هاي جبران سازي توان راکتیو و  هاي طراحی و ساخت سیستم در این فصل تعاریف، مشخصات فنی و دستورالعمل

ه یها ارا برداري از ادوات سنجش این شاخص هاي کیفیت توان و بهره همچنین تعاریف، مشخصات فنی و حدود شاخص

 است. شده

 تعاریف و اصطالحات  - 2 - 11

 کیفیت توان  - 1 - 2 - 11

 کیفیت برق  - 1 - 1 - 2 - 11

دهد و کیفیت مناسب برق نشان دهنده وضعیت مناسب  تغییرات خصوصیات و مشخصات انرژي الکتریکی را نشان می

هاي ولتاژ، جریان و فرکانس بوده که خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات الکتریکی  تغییرات و یا اغتشاش در کمیت

 را به دنبال نخواهد داشت.مصرف کننده 

 گذرا  - 2 - 1 - 2 - 11

 افتد. پدیده یا کمیتی که بین دو شرایط ماندگار شبکه و در فاصله زمانی کوتاه اتفاق می

 افتادگی ولتاژ  - 3 - 1 - 2 - 11

voltage sag 
ثانیه (نیم سیکل)  میلی 10درصد و براي مدت زمان بین  90تا  10کاهش در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی، به اندازه 

 دقیقه.تا یک 

 برآمدگی ولتاژ  - 4 - 1 - 2 - 11

voltage swell 
ثانیه  میلی 10درصد مقدار نامی و براي مدت زمان بین  10افزایش در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی به میزان بیش از 

 (نیم سیکل) تا یک دقیقه.

 نوسان ولتاژ (فلیکر)  - 5 - 1 - 2 - 11

voltage fluctuation (flicker) 
در حالی که طیف فرکانسی یا شدت روشنایی آن   حس بینایی انسان گذاشته، تاثیر زودگذري که یک منبع روشنایی روي

 کند. تغییر می
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 هارمونیک  - 6 - 1 - 2 - 11

harmonic 
 از یک در سري فوریه یک کمیت متناوب. تر بزرگمولفه فرکانسی با مرتبه 

 هارمونیک میانی  - 7 - 1 - 2 - 11

interharmonic 
 .یستمولفه اصلی موج ن مولفه فرکانسی یک کمیت متناوب که فرکانس آن ضریب صحیحی از فرکانس

 هارمونیک غیرمشخصه  - 8 - 1 - 2 - 11

ها در طول کار عادي خود تولید  هایی هستند که تجهیزات تولید کننده هارمونیک، بخصوص یکسو کننده هارمونیک

 ها تولید شود. کنند ولی ممکن است در اثر عدم تقارن یا تعادل سیستم برق و یا به علت اشکاالت یکسو کننده نمی

 فلیکر شاخص کوتاه مدت  - 9 - 1 - 2 - 11

short-term flicker (Pst) 
شود. وقتی این شاخص برابر یک است، میزان فلیکر در  اي گفته می دقیقه 10به میزان شدت فلیکر در یک دوره زمانی 

 .استآستانه آزاردهی چشم انسان 

 شاخص بلند مدت فلیکر  - 10 - 1 - 2 - 11

long-term flicker (Plt) 
 شود. ساعته اطالق می 2یک دوره زمانی در کوتاه مدت فلیکر  12شدت محاسبه شده به میزان 

 درصد عدم تعادل ولتاژ  - 11 - 1 - 2 - 11

voltage unbalance (imbalance) 
 نسبت درصد مقدار مولفه صفر یا منفی ولتاژ به مقدار مولفه توالی مثبت آن.

 اعوجاج هارمونیکی کل   - 12 - 1 - 2 - 11

total harmonic distortion (THD) 
 ر موثر مولفه فرکانس اصلی ولتاژ بر حسب درصدي از مولفه اصلی آن.نسبت مقدار موثر محتواي هارمونیکی ولتاژ به مقدا

 جبران سازي توان راکتیو  - 2 - 2 - 11

 عنصر خازن  - 1 - 2 - 2 - 11

capacitor element 
 الکتریک) از هم جدا شده است. که توسط یک ماده عایق (دي استاي که اساساً شامل دو الکترود  قطعه



 
 

 جبران سازي توان راکتیو :یازدهمفصل 
 07/05/1400 و ادوات کیفیت توان 

 
655 

 

 واحد خازن  - 2 - 2 - 2 - 11

capacitor unit 
 هایش از محفظه بیرون است. خازن در یک محفظه است که ترمینال اي از یک یا چند عنصر مجموعه

 کننده خازن خود ترمیم  - 3 - 2 - 2 - 11

self-healing capacitor 
الکتریک، به سرعت و به طور اساسی به حالت اولیه  خازنی است که خواص الکتریکی آن بعد از شکست موضعی دي

 گردد. برمی

 کننده خازن غیرخود ترمیم  - 4 - 2 - 2 - 11

non-self-healing capacitor 
 شود. الکتریک)، پس از شکست محلی، ترمیم نمی خازنی که در آن ماده عایق (دي

 بانک خازنی  - 5 - 2 - 2 - 11

capacitor bank 
دهی، حفاظت، تنظیم و  گیري، سیگنال ترکیبی از یک یا چند خازن فشار ضعیف به همراه وسایل کلیدزنی و کنترل، اندازه

ت مکانیکی و الکتریکی و قطعات ساختاري داخلی به طور کامل غیره که تحت مسئولیت مونتاژ کننده، با همه اتصاال

 شود. مونتاژ می

 خازن  - 6 - 2 - 2 - 11

capacitor 
شود که تاکید خاصی روي معانی مختلف خازن یا مجموعه خازن و یا  در این بخش، واژه خازن هنگامی به کار برده می

 واحد خازن نباشد.

 پله بانک خازنی  - 7 - 2 - 2 - 11

step of capacitor bank 
هاي  هاي اتصال و دستگاه ، سیم1ساز ند واحد خازن که از طریق یک کلید واحد با راکتورهاي نامیزانترکیب یک یا چ

 شوند. قطع و وصل و فرمان مربوطه کلید زنی می

 تجهیزات خازن  - 8 - 2 - 2 - 11

 اي از واحدهاي خازنی و ابزار جانبی براي اتصال به مدار مجموعه

                                                            
1 Detuned Reactors 
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 وسیله تخلیه خازن  - 9 - 2 - 2 - 11

discharge device of a capacitor 
شود تا هنگام قطع اتصال  ها و یا در داخل واحد خازنی قرار داده می هاي خازن و یا شینه اي که در بین ترمینال وسیله

 خازن از منبع، بار ذخیره شده در داخل خازن از راه آن تخلیه گردیده و ولتاژ خازن به صفر برسد.

 فیوز داخلی یک خازن  - 10 - 2 - 2 - 11

internal fuse of a capacitor 
 که در داخل واحد خازنی به طور سري به یک عنصر یا گروهی از عناصر وصل شده است. فیوزي است

 کننده افزایش فشار یک خازن قطع  - 11 - 2 - 2 - 11

overpressure disconnector for a capacitor 
 اي است که براي قطع خازن در حالت افزایش غیرعادي فشار داخلی طراحی شده است. کننده وسیله قطع

 اي یک خازنکننده افزایش دم قطع  - 12 - 2 - 2 - 11

overtemperature disconnector for a capacitor 
 اي است که براي قطع خازن در حالت افزایش غیرعادي دماي داخلی طراحی شده است. کننده وسیله قطع

 هاي خط ترمینال  - 13 - 2 - 2 - 11

line terminal 
یا زمین متصل  یثخنفاز، ترمینالی که به خط  هاي چند شود. در خازن هاي خازن که به خطوط متصل می ترمینال

 شود. هاي خط محسوب نمی جزء ترمینال شود  یم

 )CNظرفیت اسمی یک خازن (  - 14 - 2 - 2 - 11

 مقدار ظرفیت خازنی است که خازن براي آن طراحی شده است.

 )QNتوان راکتیو اسمی (  - 15 - 2 - 2 - 11

راکتورها (در وسیله امپدانس کل بانک از جمله  کل توان راکتیو یک بانک خازنی در فرکانس و ولتاژ اسمی است که به

 شود. صورت وجود) محاسبه می

 )UNولتاژ اسمی یک خازن (  - 16 - 2 - 2 - 11

ها شامل یک یا چند مدار مجزا  مقدار موثر ولتاژ متناوب است که خازن براي آن طراحی شده است. در حالتی که خازن

فاز با مدارهاي  چندفاز که براي استفاده در اتصال چندفاز در نظر گرفته شده است، یا واحدهاي  (از قبیل واحدهاي تک

 شود. به ولتاژ اسمی هر یک از مدارها نسبت داده می UNمجزا) باشد، 
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به ولتاژ فاز به فاز  UNفاز، هاي خازنی چند فاز با اتصاالت الکتریکی داخلی بین فازها و براي بانک هاي چند براي خازن

 شود. اطالق می

 )fNفرکانس اسمی یک خازن (  - 17 - 2 - 2 - 11

 ي آن طراحی شده است. فرکانسی است که خازن برا

 )INجریان اسمی یک خازن (  - 18 - 2 - 2 - 11

 مقدار موثر جریان متناوب است که خازن براي آن طراحی شده است.

 تلفات خازن  - 19 - 2 - 2 - 11

capacitor losses 
 شود. توان اکتیوي است که در خازن تلف می

 هاي تولیدکننده تلفات بایستی در نظر گرفته شود براي مثال:  تلفات تمامی مولفه -آوري یاد

 هاي تخلیه داخلی، اتصاالت و غیره،  الکتریک، فیوزهاي داخلی، مقاومت براي یک واحد، تلفات دي •

 ها، راکتورهاي تخلیه و کاهنده و غیره.  براي یک بانک خازنی، تلفات واحدها، فیوزهاي خارجی، شینه •

 تانژانت زاویه تلفات خازن  - 20 - 2 - 2 - 11

tangent of the loss angle of a capacitor 
هاي خازنی یک خازن در ولتاژ و فرکانس متناوب سینوسی  هاي سري معادل، به راکتانس از نسبت مقاومتعبارت است 

 تعیین شده.

 بیشینه مقدار مجاز ولتاژ متناوب خازن  - 21 - 2 - 2 - 11

maximum permissible (a.c.) voltage of a capacitor 
 .ندکهاي مشخص تحمل  تواند براي یک زمان معین در وضعیت ولتاژ متناوبی که خازن می  بیشینه

 بیشینه مقدار مجاز جریان متناوب خازن  - 22 - 2 - 2 - 11

maximum permissible (a.c.) current of a capacitor 
 .ندکهاي مشخص تحمل  تواند براي یک زمان معین در وضعیت جریان متناوبی که خازن می  بیشینه

 دماي هواي محیط  - 23 - 2 - 2 - 11

ambient air temperature 
 .ی که قرار است خازن در آن مکان نصب شوددماي هوا در مکان
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 ساز)  کننده (خنک دماي هواي خنک  - 24 - 2 - 2 - 11

cooling air temperature 
گیري  ترین وضعیت بانک خازنی، مابین دو واحد خازنی اندازه کننده تحت شرایط پایدار، در گرم دماي هواي خنک

کننده، دماي  اگر فقط یک واحد خازنی در داخل بانک خازنی در مدار قرار گرفته باشد، دماي هواي خنک شود. می

 .استمتر از محفظه خازن و ارتفاع دو سوم از پایه  1/0گیري شده در نقطه تقریباً به فاصله  اندازه

 شرایط حالت پایدار  - 25 - 2 - 2 - 11

steady-state condition 
 .استخازن در شرایط خروجی ثابت و دماي ثابت هواي محیط تعادل حرارتی به دست آمده توسط 

 مانده ولتاژ باقی  - 26 - 2 - 2 - 11

residual voltage 
 .ماند هاي یک خازن باقی می ولتاژي است که در یک زمان معین بعد از قطع تغذیه مابین پایانه

 کنترل کننده توان راکتیو خودکار  - 27 - 2 - 2 - 11

automatic reactive power controller 
هاي  محاسبه توان راکتیو جذب شده توسط بار متصل به خطوط برق و کنترل خودکار کلیدزنی پلهاي که براي  وسیله

  بانک خازنی جهت جبران توان راکتیو طراحی شده است.
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 استانداردها  - 3 - 11

ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن  مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این فصل از نشریه به آن

که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،   شود. در صورتی جزئی از این نشریه محسوب می مقررات،

ها  ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن مورد نظر این فصل نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اصالحیه

 ها مورد نظر است. ي بعدي آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

گیري آن و همچنین الزامات  هاي مختلف کیفیت توان و ادوات اندازه در این بخش استانداردهاي مربوط به تعیین شاخص

هاي خازنی جهت اصالح ضریب  ضعیف به منظور استفاده در بانک هاي فشار عمومی و مشخصات فنی مربوط به خازن

 قدرت معرفی شده است. 

 توانکیفیت   - 1 - 3 - 11

: 1قسمت -مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی (کیفیت برق) ،6375-1شماره  به استاندارد ملی ایران •

 .کلیات کیفیت برق تحویلی به مشترکین

: 2قسمت -مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی (کیفیت برق) ،6375-2شماره به استاندارد ملی ایران  •

 .ها حدود مجاز هارمونیک

: 3قسمت -مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی (کیفیت برق) ،6375-3شماره به یران استاندارد ملی ا •

 .فلش (افتادگی ولتاژ) و قطعی ولتاژ

: 4قسمت -مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی (کیفیت برق) ،6375-4شماره  به استاندارد ملی ایران •

 .تغییرات ولتاژ و فرکانس

: 5قسمت -مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی (کیفیت برق) ،6375-5شماره به  استاندارد ملی ایران •

 .هاي گذرا پدیده

: 7قسمت -مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی (کیفیت برق) ،6375-7شماره به استاندارد ملی ایران  •

 .ها گیري و معیار انتخاب آن مشخصات فنی وسایل اندازه

: 8قسمت -مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی (کیفیت برق) ،6375-8شماره به استاندارد ملی ایران  •

 .کیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن گیري  اندازهدستورالعمل 
• IEC 61000-x, Electromagnetic compatibility (EMC). 
• IEC 61557-12, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 

500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: 
Power metering and monitoring devices (PMD). 

• IEEE 1159-2019, Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality. 
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 .فشار ضعیف قدرتهاي اصالح ضریب  بانک-هاي قدرت خازن ،15925شماره ران به یااستاندارد ملی  •

کننده براي هاي قدرت موازي از نوع خود ترمیم خازن ،7213-1شماره ران به یااستاندارد ملی  •

-کارآیی، آزمون و مقادیر نامی-کلیات ،1قسمت -ولت 1000با ولتاژ اسمی تا و خود   (.a.c)هاي سیستم

 .راهنمایی براي نصب و کاربرد-مقررات ایمنی

: مقررات 1قسمت -تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف ،12103-1شماره ران به یااستاندارد ملی  •

 .عمومی

: تابلوهاي 1قسمت -هاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعیفتابلو ،12103-2شماره ران به یااستاندارد ملی  •

 .قطع و وصل و فرمان قدرت

هاي خالی براي تابلوهاي تجهیزات قطع و وصل و فرمان فشار  محفظه ،20973شماره ران به یااستاندارد ملی  •

 .الزامات عمومی-ضعیف

: الزامات 1قسمت -فشار ضعیف مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان ،4835-1شماره ران به یااستاندارد ملی  •

 .عمومی

: 2قسمت -مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف ،4835-2شماره ران به یااستاندارد ملی  •

 .کلیدهاي خودکار

: 4-1قسمت -مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف ،4835-4-1شماره ران به یااستاندارد ملی  •

 .اندازهاي موتوري کنتاکتورهاي الکترومکانیکی و راه-رياندازهاي موتو کنتاکتورها و راه

: 4-3قسمت -مجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف ،4835-4-3شماره ران به یااستاندارد ملی  •

 .ير موتوریغ يبارها يجریان متناوب برا يمه هادینوع ن يتورهاکنتاکها و  نندهکنترل ک

 .: راکتورها6قسمت -ترانسفورماتورهاي قدرت ،60076-6شماره ران به یااستاندارد ملی  •
• IEC 61921, Power capacitors - Low-voltage power factor correction banks. 
• IEC 60831-1, Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated 

voltage up to and including 1 000 V - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety 
requirements - Guide for installation and operation. 

• IEC 61439-1, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules. 
• IEC 61439-2, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear 

and controlgear assemblies. 
• IEC 62208, Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General 

requirements. 
• IEC 60947-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules. 
• IEC 60947-2, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers. 
• IEC 60947-4-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-

starters - Electromechanical contactors and motor-starters. 
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• IEC 60947-4-3: Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-
starters - Semiconductor controllers and semiconductor contactors for non-motor loads. 

• IEC 60076-6: Power transformers - Part 6: Reactors. 

 استاندارد ساخت و آزمون   - 3 - 3 - 11

مطابق  دیها با ساختمان ت توانیفکیخازن و ادوات  کبان يتابلوهامورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

مسکن و راه،  قاتینامه مرکز تحق وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر نیدر ا ان شدهیبضوابط 

از  ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساخته(در صورت وجود)  يشهرساز

مسکن و راه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیآزما

 شده باشد.ي شهرساز

 کیفیت توان  - 4 - 11

 کلیات  - 1 - 4 - 11

هاي موجود  تعداد بسیار زیادي از اعوجاج ندک واژه کیفیت برق که مشخصات و خصوصیات انرژي الکتریکی را مشخص می

هاي  دهد. بطور کلی حساسیت تجهیزات الکتریکی مدرن مانند کنترل کننده در شبکه برق را پوشش می

 سازد. میکروپروسسوري، درایو کنترل سرعت و مانند آن اهمیت ویژه مبحث کیفیت توان را نمایان می

 هاي موثر در کیفیت برق پدیده  - 2 - 4 - 11

 نوسان ولتاژ  - 1 - 2 - 4 - 11

دهد. از عوامل اصلی ایجاد این مشکل بارهاي صنعتی،  ها نشان می صورت سوسو زدن المپ نوسان ولتاژ اغلب خود را به

هاي  تواند نور خروجی المپ . نوسان ولتاژ میاست یهاي قوس الکتریک هاي جوشکاري، کارخانه نورد آهن و کوره ماشین

دهد. عالوه  ي از خود نشان میتر  کمهاي تخلیه در گاز تاثیر  نور المپ را به مقدار زیادي کاهش دهد ولی در مورد اي رشته

هاي تلویزیونی، وسایل کنترل الکترونیکی و کامپیوترهاي شخصی نیز تاثیر  تواند روي گیرنده بر این نوسان ولتاژ می

 بگذارد.

 ها هارمونیک  - 2 - 2 - 4 - 11

ها مضربی صحیح از فرکانس نامی شبکه است.  هاي سینوسی هستند که فرکانس آن ها، ولتاژها یا جریان هارمونیک

شود. سطح اعوجاج هارمونیکی توسط طیف کامل  ها به دلیل وجود مشخصه غیرخطی بارها ایجاد می هارمونیک

جزا با دامنه و زاویه فاز خود مشخص هارمونیکی شکل موج توصیف شده که در آن هر مولفه هارمونیکی به شکل م
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تواند سبب بروز اضافه حرارت در تجهیزات،  هاي هارمونیکی تزریق شده به شبکه قدرت می شود. جریان می

ها در صورت  هاي حامل جریان و در نتیجه عملکرد نامناسب وسایل حفاظتی شود. این اعوجاج ترانسفورماتورها و هادي

 ن است موجب خرابی و صدمه دیدن تجهیزات مصرف کننده و همچنین شبکه توزیع شود.ایجاد تشدید هارمونیکی ممک

 هاي میانی هارمونیک  - 3 - 2 - 4 - 11

ها مضرب صحیحی از فرکانس اصلی نیست.  هاي سینوسی هستند که فرکانس آن هاي میانی، ولتاژها یا جریان هارمونیک

اهر شوند. منبع اصلی تولید این نوع هارمونیک هاي با سطوح مختلف ولتاژ ظ توانند در شبکه هاي میانی می هارمونیک

هاي میانی در  هاي القایی هستند. هارمونیک ها، موتورهاي القایی و کوره هاي فرکانسی، برخی یکسو کننده مبدل

هاي قوس الکتریکی  گذارند و همچنین اثراتی در موتورهاي القایی و کوره هاي ریپل کنترل تاثیر نامناسبی می گیرنده

 دارند.

 عدم تعادل ولتاژ  - 4 - 2 - 4 - 11

درجه  120فاز با یکدیگر متفاوت بوده و یا اختالف زاویه  که مقادیر ولتاژ سه شود  یمعدم تعادل ولتاژ به شرایطی اطالق 

بین فازها وجود نداشته باشد. درصد عدم تعادل ولتاژ با نسبت اندازه مولفه توالی صفر ولتاژ به اندازه مولفه توالی مثبت 

ها روي  یکنواخت آن فاز در شبکه و توزیع غیر . علت اصلی ایجاد عدم تعادل ولتاژ، وجود بارهاي تکدشو  یمآن مشخص 

اي در ژنراتورها به وجود آورد و اثرات حرارتی نامناسبی را روي  تواند تاثیر قابل مالحظه . عدم تعادل ولتاژ میاستفاز  سه

 ممکن است باعث صدمه دیدن این تجهیزات شود.  برخی تجهیزات شبکه توزیع و مصرف کننده ایجاد کند که

 تغییرات بلند مدت ولتاژ  - 5 - 2 - 4 - 11

که براي مدت زمان  شود  یمتغییرات بلند مدت ولتاژ به هرگونه انحراف در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی اطالق 

ولتاژ، کاهش ولتاژ و قطعی بلند صورت اضافه  تواند به از یک دقیقه ادامه داشته باشد. تغییرات بلند مدت ولتاژ می تر  بیش

 مدت با دوام رخ دهد.

اضافه ولتاژ بلند مدت ممکن است سبب خرابی تجهیزات مخصوصاً تجهیزات الکترونیکی شده و باعث کاهش طول عمر 

ها شود. اضافه ولتاژ بلند مدت ممکن است در مورد برخی  ها و خازن هاي گردان، المپ ها، شینه، کلید، ماشین کابل

 اي را به دنبال داشته باشد. هاي حفاظتی عملکرد ناخواسته رله

هاي موتورها ممکن است تحت این  تواند موجب عملکرد نادرست تجهیزات شود. کنترل کننده کاهش ولتاژ بلند مدت می

نین سرعت تواند در موتورهاي القایی تلفات گرمایی را افزایش دهد. همچ . کاهش ولتاژ بلند مدت میبیفتدشرایط از کار 

کند. وسایل الکترونیکی ممکن است در طی شرایط کاهش ولتاژ از مدار خارج  این موتورها نیز در اثر این شرایط تغییر می

شود. همچنین این شرایط روي  هاي خازنی می کم شدن توان راکتیو خروجی در بانکموجب شود. کاهش ولتاژ 

 هاي روشنایی نیز تاثیر خواهد گذاشت. سیستم
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تواند ناشی از قطع کلیدها،  ها می وجود آید. یکی از این علت  توانند به علل مختلف به هاي بلند مدت (بادوام) می قطعی

 UPSشود البته این نوع قطعی روي تجهیزاتی که با  سوختن فیوزها و غیره باشد. قطعی با دوام باعث خروج بار از مدار می

 شود تاثیري نخواهد گذاشت. می و یا وسایل ذخیره کننده انرژي محافظت

 تغییرات کوتاه مدت ولتاژ  - 6 - 2 - 4 - 11

شود که براي مدت یک دقیقه  تغییرات کوتاه مدت ولتاژ به هرگونه انحراف در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی اطالق می

از دست رفتن کامل آن صورت افتادگی ولتاژ، برآمدگی ولتاژ و یا  تواند به باشد. تغییرات کوتاه مدت ولتاژ می تر  کمو یا 

 (قطعی کوتاه مدت) رخ دهد.

ثانیه  میلی 10درصد در فرکانس نامی بوده که مدت تداوم آن از  80تا  10برآمدگی ولتاژ، افزایشی در ولتاژ موثر به اندازه 

 (نیم سیکل) تا یک دقیقه باشد.

کی، درایو تنظیم سرعت موتور الکتریکی، برآمدگی ولتاژ ممکن است سبب خرابی برخی تجهیزات از جمله وسایل الکترونی

. از طرف دیگر برآمدگی ولتاژ ممکن است روي عملکرد برخی شودهاي الکترونیکی  کامپیوترهاي شخصی و کنترل کننده

 هاي حفاظتی نیز تاثیر بگذارد. از رله

 10براي مدت زمانی از که  استدرصد در فرکانس نامی  90تا  10افتادگی ولتاژ، کاهشی در ولتاژ موثر به اندازه 

ر دامنه و مدت زمان وقوع مشخص تتوان با دو پارام ثانیه (نیم سیکل) تا یک دقیقه تداوم یابد. افتادگی ولتاژ را می میلی

هاي  شود. افتادگی ولتاژ ممکن است توسط کنترل کننده نمود. افتادگی ولتاژ موجب خروج از مدار برخی تجهیزات می

 اده شده و قطع این وسایل را به دنبال داشته باشد.تجهیزات حساس تشخیص د

هاي خازنی کم  یابد. همچنین توان راکتیو بانک هاي القایی کمی کاهش می در طی وقوع افتادگی ولتاژ سرعت ماشین

 .استیابد که با چشم قابل مشاهده  ها نیز کاهش می شود و روشنایی المپ می

 تغییرات فرکانس  - 7 - 2 - 4 - 11

یابد. اندازه تغییر فرکانس و مدت  یر مصرفی و مقدار تولید تغییر کند، فرکانس شبکه تغییر مهنگامی که تعادل بین با

ها دارد. تغییرات فرکانس ممکن است باعث  زمان این تغییر بستگی به مشخصه بار و پاسخ سیستم کنترل در نیروگاه

 صدمه دیدن ژنراتور و توربین شود.

 حاالت گذرا  - 8 - 2 - 4 - 11

ثانیه (نیم سیکل) است  میلی 10از  تر  کمها  بسیار سریع ولتاژ و جریان که مدت تداوم آنهاي گذرا به تغییرات  حالت

تواند روي عایق تجهیزات تاثیر بگذارد.  آید و می هاي گذرا به علت صاعقه و کلیدزنی به وجود می . حالتشود  یماطالق 

عایقی در تجهیزات الکتریکی از قبیل  هاي باال و شیب سریع حاالت گذرا ممکن است منجر به پدیده شکست دامنه

هاي گذرا  ها و ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژ شود. تکرار اعمال حالت ها، کابل هاي گردان، ترانسفورماتورها، خازن ماشین
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تواند باعث  نیز ممکن است سبب کم شدن طول عمر و خرابی عایق شود. حاالت گذرا همچنین می تر  کمهاي  با دامنه

 ل در تجهیزات الکترونیکی و یا قطع ناخواسته تجهیزات مدرن مانند درایو کنترل سرعت موتور الکتریکی شود.اشکا

 کیفیت توان گیري  اندازه  - 3 - 4 - 11

هاي اصلی منبع تغذیه مانند ولتاژ، جریان،  گیري شاخص برداري صحیح از تاسیسات الکتریکی، اندازه به منظور بهره

هاي الکتریکی ممکن است  در نظر گرفته شود. برخی از پدیدهباید عنوان حداقل ملزومات  فرکانس، توان اکتیو و غیره به

ها از  گیري و پایش صحیح این شاخص با اندازهباید اثرات نامطلوبی بر روي تجهیزات الکتریکی و عملکرد آن بگذارد که 

 نمود. بروز خسارت و همچنین کاهش قابلیت اطمینان شبکه تاسیسات الکتریکی جلوگیري

     وري انرژي و عملکرد تجهیزات در جدول برخی مشکالت ناشی از کیفیت پایین توان الکتریکی و اثرات آن بر روي بهره

 معرفی شده است.) 11-1(

 زاتیرد تجهکو عمل يانرژ يور بهره يبر رو یکیترکال يها ن شاخصییت پایفکیر یتاث  -  1 -11 جدول 

 وري انرژي تاثیر روي بهره گیري اندازه شاخص
تاثیر بر عملکرد تجهیزات در تاسیسات 

 الکتریکی

 cos φ( PF  یا PF( قدرتضریب 
پایین منجر به افزایش تلفات در  قدرتضریب 

تاسیسات و اخذ جرایم توسط شرکت توزیع 
 شود نیروي برق می

 ها گرم شدن کابل
 ها) (لزوم افزایش سایز هادي

 THDu هاي ولتاژ و جریان هارمونیک
THDi 

هاي توالی منفی باعث کاهش  هارمونیک
سرعت موتورها و همچنین افزایش تلفات در 

 شود تاسیسات می
 خرابی زودهنگام وسایل برقی باالخص موتورها

 U مییانحراف ولتاژ گذرا یا دا
وسایل برقی مانند موتورها ممکن است خارج 
از محدوده نامی خود کار کنند و باعث افزایش 

 مصرف شود
 دهنگام وسایل برقی باالخص موتورهاخرابی زو

 Udip افت یا قطعی ولتاژ
Uint 

 اختالل در فرایندها و ایجاد ضرر مالی -

 تغییر سرعت موتورها بعلت تغییرات فرکانس - f فرکانس

 Pst فلیکر یا تغییرات سریع ولتاژ
RVC1 - 

تواند تاثیر ناخوشایند بر روي روشنایی  این پدیده می
 داشته باشد

                                                            
1 Rapid Voltage Change 
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 گیري و پایش کیفیت توان تجهیزات اندازه  - 1 - 3 - 4 - 11

هاي مختلف کیفیت توان الکتریکی،  گیري شاخص امروزه با گسترش استفاده از تجهیزات دیجیتالی مدرن در حوزه اندازه

هاي مهم دیگري از جمله دسترسی محلی و از راه دور، ثبت، تجزیه و تحلیل  قابلیت ،گیري عالوه بر افزایش دقت اندازه

 .است  ها به سادگی در دسترس اي شاخص دوره

 1-3-11بایست مطابق با استانداردهاي ذکر شده در بند  گیري و پایش کیفیت توان می مشخصات فنی تجهیزات اندازه

 باشد.

 د شامل موارد زیر باشد:توان گیري می هاي قابل اندازه شاخص

 )IEC 62053-22و  IEC 62053-21 يهابندي ذکر شده در استاندارد انرژي اکتیو (مطابق با دسته   •

 )IEC 62053-23بندي ذکر شده در استاندارد  انرژي راکتیو (مطابق با دسته •

 انرژي ظاهري •

 توان اکتیو، راکتیو و ظاهري •

 فرکانس •

 یخنثمقدار موثر جریان فاز و  •

 ر موثر ولتاژمقدا •

 قدرتضریب  •

 برآمدگی و افتادگی ولتاژ •

 هاي ولتاژي اختالل •

 عدم تعادل ولتاژ •

 اعوجاج و هارمونیک ولتاژ •

 اعوجاج و هارمونیک جریان •

 دیماند متوسطو  مقادیر بیشینه، کمینه، پیک •

 حدود مجاز  - 4 - 4 - 11

استانداردهاي معرفی شده  مطابق با الزامات و حدود مشخص شده درباید هاي مختلف کیفیت توان  حدود مجاز شاخص

 رعایت شود. 1-3-11در بند 

 ها حدود مجاز هارمونیک  - 1 - 4 - 4 - 11

         دقیقه) در سیستم فشار ضعیف مطابق با استاندارد  10هاي بلند مدت (بیش از  حدود قابل پذیرش هارمونیک 

IEC 61000-2-2  ه شده است.یارا )2-11(تعیین و بخشی از آن در جدول 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  666 تاسی

 هاي ولتاژ در سیستم فشار ضعیف پذیرش) هارمونیکحدسازگاري (قابل   -  2 -11 جدول 

 هاي فرد هارمونیک
 3غیر از ضریب 

 هاي فرد هارمونیک
 3ضریب 

 هاي زوج هارمونیک

 درصد هارمونیک ولتاژ مرتبه هارمونیک درصد هارمونیک ولتاژ مرتبه هارمونیک درصد هارمونیک ولتاژ مرتبه هارمونیک

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 5/1 4 1 

11 5/3 15 4/0 6 5/0 

13 3 21 3/0 8 5/0 

 حدود مجاز تغییرات بلند مدت ولتاژ  - 2 - 4 - 4 - 11

 :است )3-11(در شبکه ایران سطوح نامی ولتاژ مطابق جدول 

  ولتاژ یسطوح نام  -  3 -11 جدول 

 عالمت اتصال هکنوع شب
ستم یثر ولتاژ سکحدا

 لوولت)کی(
 ولتاژ یسطوح نام

 لوولت)کی( 

 LV - 4/0 ع)یف (توزیفشار ضع

 ب)33و11( 20 لفا )36و12( MV 24 ع)ی(توزفشار متوسط 
 HV 5/72 63 ع)ی(فوق توز يفشار قو

 HV 145 132 ع)ی(فوق توز يفشار قو

 HV 245 230 (انتقال) يفشار قو

 HV 420 400 (انتقال) يفوق فشار قو

 رد.یگ  یمورد استفاده قرار م يا  برق منطقه يها  تکاز شر ين رده ولتاژ فقط در تعداد محدودیا : الف وب

 

 شود: هاي ولتاژي زیر تعریف می برداري و ایمنی شبکه، محدوده با توجه به تاثیر تغییرات ولتاژ در بهره

 % ولتاژ نامی2% و یا کاهش تا 2الف) ولتاژ عادي: افزایش تا 

 % ولتاژ نامی10% و یا کاهش تا 5ب) ولتاژ غیرعادي: افزایش تا 

 %10% و یا کاهش بیش از 5غیرقابل تحمل: افزایش بیش از ) ولتاژ پ

 .استموارد الف و ب حدود مجاز تغییرات بلند مدت ولتاژ 

 حدود مجاز فرکانس  - 3 - 4 - 4 - 11

 هرتز باشد.  ±3/0سطوح ولتاژي، میزان تغییرات فرکانس در حالت نرمال باید در محدوده  تمامدر 
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 حدود مجاز فلیکر  - 4 - 4 - 4 - 11

کند. نحوه محاسبه یا  دلیل اصلی محدود کردن تغییرات ولتاژ، تاثیر نامطلوبی است که فلیکر روي چشم انسان ایجاد می

 6375-4شماره ران به یاگیري فلیکر و همچنین حدود مجاز فلیکر در سیستم فشار ضعیف مطابق با استاندارد ملی  اندازه

 باشد. 1از  تر بزرگنباید  )Pstتعیین شده است و شاخص کوتاه مدت فلیکر (

 مطابقت داشته باشد. IEC 61000-4-15گیري فلیکر باید با الزامات معرفی شده در استاندارد  دستگاه اندازه

 جبران سازي توان راکتیو  - 5 - 11

 کلیات  - 1 - 5 - 11

استفاده  قدرتهاي خازنی موازي فشار ضعیف که براي اصالح ضریب  در این بخش مشخصات فنی و الزامات ویژه بانک

قطع یا  قدرتتواند مجهز به دستگاه کنترل و کلیدزنی باشد که اجزاء بانک خازنی را با هدف اصالح ضریب  شود و می می

 وصل کند معرفی شده است.

 .استکیلووات و باالتر الزامی  30طراحی و نصب سیستم جبران ساز توان راکتیو براي تاسیسات الکتریکی با دیماند 

 برداري شرایط بهره  - 1 - 1 - 5 - 11

 .استاین نشریه  6هاي خازنی مشابه شرایط ذکر شده در فصل برداري تابلوهاي بانک هرهشرایط ب

درصد ولتاژ اسمی  10مانده در زمان اعمال ولتاژ از  ها به نحوي است که ولتاژ باقی همچنین شرایط کار عادي خازن

متر از سطح دریا  2000+ درجه سلسیوس و حداکثر ارتفاع 55درجه سلسیوس تا  -50نباشد و در محدوده دماي  تر  بیش

 برداري شود. بهره

 ها تطبیق با شرایط عملکرد و هارمونیک  - 2 - 1 - 5 - 11

برداري از  بینی شده انتخاب شود. لذا شرایط بهره بایست متناسب با شرایط کاري خود در طول عمر پیش ها می خازن

بایست مد نظر  از جمله دماي محیط، اضافه جریان احتمالی ناشی از اختالالت ولتاژ و تعداد دفعات قطع و وصل می خازن

 قرار بگیرد. اتصال بانک خازنی روي یک سیستم داراي هارمونیک ممکن است طول عمر آن را کاهش دهد.

صورت سري با هر پله خازن کاهش یابد.  ساز مناسب و بهتواند با استفاده از راکتور نامیزان  ها می اثرات مخرب هارمونیک

ناشی از وجود  ،بایست به اشباع و اضافه حرارت احتمالی هسته در صورت استفاده از راکتور با هسته آهنی می

 ها توجه نمود. هارمونیک



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  668 تاسی

 
 

 زان سازیتور نامکرا    - 1 -11 شکل

ه شده یاین نشریه ارا 14و همچنین فصل  IEC 61642ها در استاندارد  اطالعات تکمیلی در خصوص اثرات هارمونیک

 است.

 هاي جبران سازي توان راکتیو طراحی سیستم  - 2 - 5 - 11

هاي قدرت  هاي جبران سازي توان راکتیو توسط خازن در این بخش اصول کلی و الزامات عمومی براي طراحی سیستم

 موازي معرفی شده است.

 هدف  - 1 - 2 - 5 - 11

بایست از ایجاد آن جلوگیري  عمده فنی و اقتصادي دارد که میگردش توان راکتیو در شبکه تاسیسات الکتریکی عواقب 

هاي  تر و در نتیجه جریان به معنی توان ظاهري بزرگ تر  بیشدر ازاي یک مقدار توان اکتیو مشخص، توان راکتیو  نمود.

 تواند منجر به ایجاد مشکالت زیر در شبکه تاسیسات الکتریکی شود: . این مسئله میاستتر  بزرگ

 بار ترانسفورماتورها اضافه •

 هاي تغذیه افزایش دماي کابل   •

 افزایش تلفات   •

 افزایش افت ولتاژ •

 ها افزایش مصرف انرژي و هزینه  •

 کاهش توان اکتیو قابل توزیع •

هاي ناخواسته در شبکه تاسیسات  تواند منجر به کاهش گردش جریان بنابراین تولید انرژي راکتیو در محل مصرف می

عنوان اصالح ضریب قدرت  از بروز مشکالت فوق جلوگیري و یا از شدت آن بکاهد. این موضوع بهالکتریکی شده و 

 شود. شناخته می
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 یسات برقیدر تاس یمصرف يب قدرت بر انرژیر اصالح ضریتاث   - 2 -11 شکل

که توان میزان دریافت انرژي راکتیو از شب انرژي راکتیو در محل مصرف میتامین ها و  براي این منظور با نصب خازن

 شود. هاي مصرف انرژي الکتریکی می توزیع را کاهش داد که منجر به افزایش ظرفیت شبکه و همچنین کاهش هزینه

افزایش ضریب قدرت باعث بهبود شرایط شبکه تاسیسات برقی و افزایش مقدار قدرت قابل تامین توسط ترانسفورماتور 

را نشان  1تا  7/0خروجی ترانسفورماتور از ضریب قدرت میزان افزایش توان قابل تحویل در  )4-11(شود. جدول  می

 دهد. می

 1تا  7/0میزان افزایش توان قابل تحویل در خروجی ترانسفورماتور از ضریب قدرت   -  4 -11 جدول 

 ش توان در دسترسیافزا ب قدرتیضر

7/0 0% 
8/0 14+% 
85/0 21+% 
90/0 28+% 
95/0 36+% 
1 43+% 

 انتخاب روش جبران سازي  - 2 - 2 - 5 - 11

هاي مختلفی براي جبران سازي ضریب  با در نظر گرفتن شرایط مختلف جهت انتخاب محل نصب بانک خازن، روش

 .استقدرت قابل استفاده 

سازي مرکزي: در این روش بانک خازن در ورودي تاسیسات الکتریکی مجموعه نصب شده و میزان  جبران •

برداري  کند. این روش در تاسیسات با شرایط بهره می انرژي راکتیو مورد نیاز تمام بارهاي نصب شده را تامین

 و مقدار بار ثابت انتخاب مناسبی است.



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  670 تاسی

ها که داراي شرایط  اي از مصرف کننده سازي گروهی: در این روش هر بانک خازن در ورودي مجموعه جبران •

هاي  ساختمانشود. این روش مناسب تاسیسات بزرگی است که داراي  نصب می هستند،برداري مشابه  بهره

 .استهاي متعدد  مختلف و کارگاه

: در این روش خازن یا مجموعه بانک خازن در محل بار (مخصوصاً موتورهاي یاختصاصسازي  جبران •

شود. این روش مناسب تاسیساتی است که داراي بارهاي مستقل با توان مصرفی  الکتریکی بزرگ) نصب می

رود زیرا انرژي راکتیو دقیقاً  سازي به شمار می رین روش جبرانآل ت ایده یاختصاصبزرگ باشد. جبران سازي 

 شود. در محل مورد نیاز و متناسب با بار مصرفی تامین می

 

 ویتکتوان را يجبران ساز يها  روش   - 3 -11 شکل

 انتخاب نوع جبران سازي  - 3 - 2 - 5 - 11

ها ممکن است  کنندهسازي ضریب قدرت بر اساس الزامات عملکرد و پیچیدگی تاسیسات الکتریکی و نوع مصرف  جبران

 به یکی از انواع زیر صورت پذیرد:

سازي مورد  جبران سازي ثابت: در این چیدمان، یک یا چند خازن براي تامین یک سطح مشخص از جبران •

صورت دستی (توسط کلید قطع و وصل)، نیمه خودکار (توسط  هگیرد و ممکن است ب استفاده قرار می

ها در  هاي بار و همراه بار کنترل شود. در این روش خازن در محل ترمینال صورت نصب ثابت هکنتاکتور) و یا ب

محل نصب بارهاي القایی (مانند موتورها)، بر روي شینه تغذیه کننده چندین موتور الکتریکی کوچک که 

ضریب قدرت تاسیسات تا حد  که  موارديبراي هر کدام از بارها هزینه بر است و یا در  یاختصاصنصب خازن 
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از  تر  کمگیرد. در تاسیساتی که مقدار توان راکتیو مورد نیاز  قابل قبولی ثابت است مورد استفاده قرار می

توان از جبران سازي ثابت  درصد توان ترانسفورماتور تغذیه کننده پست اختصاصی مجموعه است می15

 ود.استفاده شخودکار سازي  بایست از جبران استفاده نمود و در سایر موارد می

پذیرد و  صورت خودکار صورت می هسازي کنترل بانک خازن ب سازي خودکار: در این نوع جبران جبران •

هاي خازنی  متناسب با شرایط بار و مقدار انرژي راکتیو مورد نیاز براي رسیدن به ضریب قدرت هدف، پله

عموماً توسط تجهیزات  شود. کنترل این سیستم صورت خودکار وارد مدار شده و یا از مدار خارج می به

هاي  صورت پیوسته شاخص شود که به الکترونیکی مانند کنترل کننده ضریب قدرت (رگوالتور) انجام می

گیري شده، مقدار انرژي  مختلف شبکه و توان مصرفی بارها را پایش نموده و متناسب با ضریب قدرت اندازه

 کند. له را صادر میراکتیو مورد نیاز را محاسبه و فرمان قطع یا وصل هر پ

بایست از  سازي در خصوص تاسیساتی که نوسانات بار شدید است و می جبران سازي پویا: این نوع جبران •

ساز  سازي تلفیق بانک خازن ثابت و جبران نوسان ولتاژ جلوگیري شود کاربرد دارد. اساس کار این نوع جبران

 کند. پیوسته و متناسب با شرایط بار تغییر می . خروجی این سیستم بطوراستالکترونیکی توان راکتیو 

 محاسبه توان راکتیو مورد نیاز  - 4 - 2 - 5 - 11

هاي خازنی براي کلیدزنی اتوماتیک  توان واحدهاي خازنی فشار ضعیف، با توجه به میزان خازن مورد نیاز، و تعداد پله

شود، خازن مورد نیاز مناسب  ید میوسیله سازندگان تول گاه، با توجه به اندازه واحدهاي خازنی که به آنتعیین شده و 

 .شود  یمانتخاب 

 صورت زیر است: فرمول کلی براي محاسبه مقدار توان راکتیو مورد نیاز به
)11- 1( QC = P. (tanφ – tanφ’) 

QC) توان بانک خازن به کیلووار :kvar( 

P) توان اکتیو بار به کیلووات :kW( 

tanφ جبرانسازي: تانژانت زاویه جابجایی فاز قبل از 

tanφ’تانژانت زاویه جابجایی فاز پس از جبرانسازي : 

 

 يفاز قبل و بعد از جبران ساز ییه جابجایزاو   - 4 -11 شکل
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گیري مستقیم آن در شبکه تاسیسات برقی مد نظر امکان پذیر  از طریق قبض مصرفی یا اندازه tanφو یا  φتعیین مقادیر 

 .است

که در آن مقادیر  )5-11(توان از جدول  و تعیین مقدار توان بانک خازن، می tanφهمچنین به منظور سهولت در محاسبه 

 (ضریب قدرت) معادل آن درج شده است استفاده نمود: cosφو مقدار  tanφمتداول براي 

  لووات بارکیهر  يخازن به ازا کبان یت نامیظرف  -  5 -11 جدول 

ت بار به منظور بهبود ضریب قدرت به مقادیرموردنظر ظرفیت نامی (برحسب کیلووار) بانک خازنی براي نصب به ازاي هر کیلووا  از قبل 
يساز جبران  

0 14/0  20/0  25/0  29/0  33/0  36/0  40/0  43/0  46/0  48/0  59/0  75/0  tanφ 

1 99/0  98/0  97/0  96/0  95/0  94/0  93/0  92/0  91/0  90/0  86/0  80/0  cosφ  cosφ  tanφ  

29/2  15/2  09/2  04/2  00/2  96/1  93/1  89/1  86/0  83/1  81/1  70/1  54/1   40/0  29/2  

16/2  02/2  96/1  914/1  87/1  83/1  80/1  76/1  73/1  70/1  68/1  57/1  41/1   42/0  16/2  

04/2  90/1  84/1  79/1  75/1  71/1  68/1  64/1  61/1  58/1  56/1  45/1  29/1   44/0  04/2  

93/1  79/1  73/1  68/1  64/1  60/1  57/1  53/1  50/1  47/1  45/1  34/1  18/1   46/0  93/1  

83/1  69/1  63/1  58/1  54/1  50/1  47/1  43/1  40/1  37/1  35/1  24/1  08/1   48/0  83/1  

73/1  59/1  53/1  488/1  44/1  40/1  37/1  33/1  30/1  27/1  25/1  14/1  98/0   50/0  73/1  

64/1  50/1  44/1  398/1  35/1  31/1  28/1  24/1  21/1  18/1  16/1  05/1  89/0   52/0  64/1  

56/1  42/1  36/1  31/1  27/1  23/1  20/1  16/1  13/1  10/1  08/1  97/0  81/0   54/0  56/1  

48/1  34/1  28/1  23/1  19/1  15/1  12/1  08/1  05/1  02/1  00/1  89/0  73/0   56/0  48/1  

40/1  26/1  20/1  15/1  11/1  07/1  04/1  00/1  97/0  94/0  92/0  81/0  65/0   58/0  40/1  

33/1  19/1  13/1  08/1  04/1  00/1  97/0  939/0  90/0  87/0  85/0  74/0  58/0   60/0  33/1  

27/1  13/1  07/1  02/1  98/0  94/0  91/0  87/0  84/0  81/0  79/0  68/0  52/0   62/0  27/1  

20/1  06/1  00/1  95/0  91/0  87/0  84/0  80/0  77/0  74/0  72/0  61/0  45/0   64/0  20/1  

14/1  00/1  94/0  89/0  85/0  81/0  78/0  74/0  71/0  68/0  66/0  55/0  39/0   66/0  14/1  

08/1  94/0  88/0  83/0  79/0  75/0  72/0  68/0  65/0  62/0  60/0  49/0  33/0   68/0  08/1  

02/1  88/0  82/0  77/0  73/0  69/0  66/0  62/0  59/0  56/0  54/0  43/0  27/0   70/0  02/1  

96/0  82/0  76/0  717/0  67/0  63/0  60/0  56/0  53/0  50/0  48/0  37/0  21/0   72/0  96/0  

91/0  77/0  71/0  66/0  62/0  58/0  55/0  51/0  48/0  45/0  43/0  32/0  16/0   74/0  91/0  

86/0  72/0  66/0  61/0  57/0  53/0  50/0  46/0  43/0  40/0  38/0  27/0  11/0   76/0  86/0  

80/0  662/0  60/0  551/0  51/0  47/0  44/0  40/0  37/0  34/0  32/0  21/0  05/0   78/0  80/0  

75/0  61/0  55/0  50/0  46/0  42/0  39/0  35/0  32/0  29/0  27/0  16/0  00/0   80/0  75/0  

70/0  56/0  50/0  45/0  41/0  37/0  34/0  30/0  27/0  24/0  22/0  11/0  
 

 82/0  70/0  

65/0  51/0  45/0  40/0  36/0  32/0  29/0  25/0  22/0  19/0  17/0  06/0  
 

 84/0  65/0  

59/0  45/0  39/0  34/0  30/0  26/0  23/0  19/0  16/0  13/0  11/0  
  

 86/0  59/0  

54/0  40/0  34/0  29/0  25/0  21/0  18/0  14/0  11/0  08/0  06/0  
  

 88/0  54/0  

48/0  344/0  28/0  239/0  19/0  15/0  12/0  08/0  05/0  02/0  
   

 90/0  48/0  
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 )5-11(مطابق با جدول  95/0به  82/0کیلووات از  360) یک مجموعه با توان cosφبراي اصالح ضریب قدرت ( مثال:

 داریم:
QC = P. (tanφ – tanφ’) = 360 × (0.7-0.33) =360 × 0.37 = 133 kvar 

 )6-11(رند در جدول یگ یمورد استفاده قرار م تر  بیشه کزات و وسایل برقی یتجه يبرا قدرتب ین ضریانگیر میمقاد

 معرفی شده است.

  زاتیاز تجه یبرخ  tan φو   cos φر یمقاد   -  6 -11 جدول 

 cos φ tan φ یبرق لوازم و زاتیتجه

 متداول یالقائ موتور
 درصد
 يبارگذار

0% 
25% 
50% 
75% 
100% 

17/0 
55/0 
73/0 
80/0 
85/0 
1 
5/0 
93/0 

 6/0 تا 4/0

80/5 
52/1 
94/0 
75/0 
62/0 
0 
73/1 
39/0 

 33/1 تا 29/2

 يا رشته يها المپ
 )نشده(جبران  فلورسنت يالمپها
 )شده(جبران  فلورسنت يالمپها

 هیتخل يها المپ

 یمقاومت نوع از کوره
 یالقائ هاي کوره

 کیترکال يد هاي کوره

1 
85/0 
85/0 

0 
62/0 
62/0 

 یمقاومت جوش يها دستگاه
 ثابت فاز کت یکیترکال قوس دستگاه
 ژنراتور - موتور یکیترکال قوس دستگاه

 نندهکسوکی-ترانسفورماتور یکیترکال قوس جوش دستگاه

 9/0 تا 8/0
5/0 

 9/0تا 7/0
 8/0 تا 7/0

 48/0 تا 75/0
73/1 

 48/0 تا 02/1
 75/0 تا 02/1

 75/0 8/0 قوسی هاي ورهک

 هاي خازنی انتخاب تعداد و سایز پله  - 5 - 2 - 5 - 11

شرایط مختلفی از جمله توان راکتیو کل مورد نیاز، توان راکتیو بایست  براي انتخاب تعداد و سایز هر پله بانک خازنی می

هاي  سازي تعداد و سایز پله برداري از تاسیسات الکتریکی مد نظر قرار بگیرد. با بهینه مورد نیاز بارهاي بزرگ و شرایط بهره

 گیري نمود.هاي بانک خازنی جلو مورد پله  توان از قطع و وصل بی ها می خازنی عالوه بر کاهش هزینه

 تابلو برق بانک خازن  - 3 - 5 - 11

 در این بخش الزامات عمومی و مشخصات فنی تابلوهاي برق براي اصالح ضریب قدرت معرفی شده است.
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 محفظه و بدنه تابلو  - 1 - 3 - 5 - 11

بایست متناسب با تعداد و سایز تجهیزات و با  محفظه یا بدنه تابلوهاي مورد استفاده براي نصب تجهیزات بانک خازن می

 این نشریه انتخاب شود. 6فصل  6-6ن الزامات عمومی ذکر شده در بند در نظر گرفت

بایست به نحوي انتخاب شود که از ورود ذرات خارجی یا مایعات به داخل تابلو  ) محفظه تابلو میIPدرجه حفاظتی (

ون، محفظه تابلو جلوگیري شود. به منظور تسهیل تبادل حرارت حاصل از تلفات انرژي تجهیزات داخل تابلو با محیط بیر

 بایست مجهز به دریچه تهویه با فیلتر مناسب باشد. می

 ابعاد تابلو  - 2 - 3 - 5 - 11

بایست به نحوي انتخاب شود که مواردي مثل فاصله عایقی، تهویه و مسائل ایمنی در آن  ابعاد تابلو برق بانک خازن می

 رعایت شده باشد. به طور کلی تعیین ابعاد تابلو به شرایط زیر بستگی دارد:

 کل بانک خازنی ترفیظ •

 نوع بانک خازنی (معمولی یا مجهز به فیلتر هارمونیک) •

 هاي بانک خازنی تعداد پله •

 نوع وسیله حفاظت ورودي (کلیدفیوز، کلید کمپکت، کلید هوایی)   •

 نوع وسایل حفاظت خروجی (کلیدفیوز، کلید مینیاتوري، کلید کمپکت) •

 ها نوع و تعداد خازن   •

 (پایین یا باالي تابلو)جهت ورودي کابل   •

 ساختمان یا بیرون ساختمان)داخل نوع نصب تابلو ( •

 ها و محل نصب آن سایز شینه  •

 تهویه تابلو  - 3 - 3 - 5 - 11

. طراحی استتضمین عملکرد صحیح و ایمن تابلو برق بانک خازنی وابسته به عوامل مختلفی از جمله تهویه مناسب آن 

م درون محفظه وجود داشته باشد زیرا انباشته یهواي آزاد به طور دابایست به نحوي صورت پذیرد که گردش  تابلو می

دهد لذا  شدن گرما در داخل تابلو منجر به آسیب رسیدن به تجهیزات شده و احتمال بروز خطرات ایمنی را افزایش می

. است) الزامی هاي تهویه در قسمت پایین (جهت ورود هواي آزاد) و در قسمت باال (جهت خروج هواي گرم تعبیه دریچه

هاي خازنی با ظرفیت باال استفاده از فن ممکن است الزامی باشد. براي این منظور با محاسبه  همچنین در خصوص بانک

توان مقدار جریان هواي مورد نیاز را با  میزان تلفات حرارتی تجهیزات نصب شده داخل تابلو برق مطابق با شرایط زیر می

 تقریب مناسبی تخمین زد:

 .استوات به ازاي هر کیلووار  5/2ات حرارتی پله بانک خازنی بدون راکتور حدوداً برابر تلف  •
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 .استوات به ازاي هر کیلووار  9تلفات حرارتی پله بانک خازنی مجهز به راکتور حدوداً برابر  •

و  مجموع تلفات حرارتی محاسبه شده 3/0مقدار جریان هواي مورد نیاز جهت تهویه مناسب تابلو معادل  •

 .استبر حسب متر مکعب در ساعت 

. لذا تهویه به میزان استوات  500کیلووار برابر  200عنوان مثال تلفات حرارتی یک بانک خازن معمولی با ظرفیت  هب

مترمکعب در ساعت  160تواند با استفاده از یک فن با ظرفیت  مترمکعب در ساعت باید پیش بینی شود که می 150

 .شودتامین 

 بایست مد نظر قرار بگیرد: طراحی سیستم تهویه مناسب در تابلو برق بانک خازنی شرایط زیر می به منظور

 .بایست به سمت باالي تابلو باشد جهت جریان هوا می •

 .هاي مکنده در باالي تابلو نصب شود شود که فن توصیه می •

 .دریچه ورودي هوا تا حد امکان نزدیک به کف تابلو تعبیه شود •

 .از دریچه ورودي باشد تر بزرگبایست  سطح دریچه خروجی هوا می •

 .) تابلو طراحی شودIPبایست متناسب با درجه حفاظتی ( هاي تعبیه شده می دریچه •

 .متر بین فن و سایر تجهیزات در نظر گرفته شود سانتی 10حداقل فاصله  •

 .شده باشد دریچه ورودي هوا نباید توسط تجهیزات یا صفحات پوشش تابلو مسدود •

 .فاصله مناسب بین پوشش در پشت تابلو و دیوار در نظر گرفته شود •

 .میزان کاهش فشار هواي ورودي و خروجی مد نظر قرار گرفته شود •

 .کند عددي است که سازنده فن اعالم می 75/0تا  6/0هواي واقعی در عمل بین مقدار جریان  •

 

 خازن کتابلو برق بان يه مناسب برایتهو ینیش بیپ   - 5 -11 شکل

 نشانه گذاري تابلو بانک خازنی  - 4 - 3 - 5 - 11

  :شودشود، ارایه  حداقل اطالعات زیر باید توسط سازنده در پالك مشخصاتی که بر روي بانک خازنی نصب می

 نام یا عالمت تجاري تولید کننده •

 شماره شناسایی با تعیین نوع •
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 تاریخ ساخت، به طور واضح یا به شکل کد •

 ؛)kvar( به کیلووار QNتوان راکتیو اسمی  •

 ؛)vبه ولت ( UNولتاژ اسمی  •

 ؛)Hzبر حسب هرتز ( FNفرکانس اسمی،  •

 ؛)2-3-11ارجاع به شماره استاندارد مربوطه (بند  •

 ه شود:یهمچنین بهتر است اطالعات زیر توسط سازنده در پالك مشخصات با دستورالعمل ارا

 kvarها بر حسب  مقدار اسمی پله •

 وجود)مقدار راکتورهاي سري (در صورت  •

 )°Cدرجه سلسیوس (حسب کمینه و بیشینه دماي محیط بر  •

 )IPدرجه حفاظت محفظه ( •

 نوع محل نصب (داخل یا خارج ساختمان) •

 )Icwجریان استقامت کوتاه مدت اسمی ( •

 )Iccجریان اتصال کوتاه مشروط اسمی ( •

 بیشینه جریان مجاز •

 )Uiولتاژ عایقی اسمی ( •

 )Uimpولتاژ استقامت ضربه اسمی ( •

 مشخصات فنی خازن  - 4 - 5 - 11

 الزامات عمومی  - 1 - 4 - 5 - 11

 بایست از نوع خشک و مجهز به قطع کننده افزایش فشار باشد. هاي مورد استفاده در بانک خازنی می خازن

المقدور داراي حداقل تلفات  هاي مورد استفاده باید براي کار عادي در شرایط مشخص شده مناسب بوده و حتی خازن

 باشد.

 بندي شود. صورت غیرقابل نفوذ آب فاده از مواد فساد ناپذیر در برابر شرایط مختلف کار بهاتصاالت خازن باید با است

ها و غیره باید در  ها، ترمینال ها، مهره گیرد مانند پیچ محفظه خازن و تمامی اجزاي فلزي آن که در معرض هوا قرار می

 زدگی و خوردگی و سایر عوامل فاسدکننده مقاوم باشد. برابر زنگ

وسیله مناسبی براي اتصال الکتریکی مطمئن به بدنه باشد تا بدان وسیله بتوان محفظه  ظه فلزي خازن باید مجهز بهمحف

 داري کرد. خازن را در پتانسیل ثابتی نگه
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 (مجهز به قطع کننده افزایش فشار) کاز نوع خش يلندریخازن س   - 6 -11 شکل

 بندي دماي کار طبقه  - 2 - 4 - 5 - 11

همراه با باالترین مقدار متوسط در کل هر دوره زمانی در  Dو  A ،B ،Cبندي دماي محیط کار خازن بر حسب حروف  رده

گیرد، مشخص  ارایه شده است. هر رده از جدول مزبور با یک عدد که بعد از یک حرف التین قرار می )7-11(جدول 

 تواند در آن کار کند. ت که خازن میین دماي هواي محیطی استر  کمشود. عدد، نشان دهنده  می

 -5+ درجه سلسیوس، 5تواند در آن کار کند، از پنج مقدار ترجیحی شامل  ین دماي هواي محیط که خازن میتر  کم

 درجه سلسیوس ممکن است انتخاب شود. -50درجه سلسیوس، و  -40درجه سلسیوس،  -25درجه سلسیوس، 

 رود. درجه سلسیوس به کار می -5شود، معموالً حد پایینی  تمان استفاده میها در داخل ساخ از خازن که  موارديدر 

 ار خازنک يدما يطبقه بند  -  7 -11 جدول 

 نشان
 دماي محیط درجه سلسیوس

 بیشینه
 باالترین مقدار متوسط در کل هر دوره زمانی:

 یکسال ساعت                                 24           
A 40 30 20 
B 45 35 25 
C 50 40 30 
D 55 45 35 

 

 که  موارديبر اساس شرایط کاري تنظیم شده است که در آن خازن بر دماي هواي محیط تاثیر ندارد. در ) 7-11( جدول

) 7-11(اي باشد که حدود جدول  خازن بر دماي محیط تاثیر داشته باشد، تهویه هوا و/یا انتخاب خازن، باید به گونه

درجه سلسیوس  5کننده، نباید از حدود دمایی جدول مزبور بیش از  شرایطی، دماي هواي خنکرعایت شود. در چنین 

 افزایش یابد.

بندي دمایی استاندارد یک خازن انتخاب شود. مقادیر  هر ترکیب از مقادیر کمینه و بیشینه ممکن است براي طبقه

 هاي ترجیحی مانند مقادیر زیر خواهد بود:  بندي طبقه

/C5- ،/A5-، /A25- ،/A40- 
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 دماي کار خازن  - 3 - 4 - 5 - 11

ترین نقطه درون خازن است که   کننده، دماي گرم دماي کار خازن تاثیر بسیاري در دوام و عمر آن دارد و عامل تعیین

کننده باید مالك دماي مطلوب خازن قرار  گیري مستقیم آن در عمل ممکن نیست، بنابراین دماي هواي خنک اندازه

 بیش از دماي محیط باشد. سلسیوسدرجه  5میانگین آن در طول یک ساعت نباید  گیرد، به این ترتیب که 

وسیله تابش و تبادل حرارتی انتقال یافته و در  اي نصب شود که حرارت ناشی از تلفات خازن به ها باید به گونه خازن

 گیرد: نتیجه دماي خازن از حد مشخصی باالتر نرود، بنابراین نکات زیر باید مورد توجه قرار 

شود و نیز ترتیب گردش هوا در اطراف هر واحد خازن باید مدنظر  ها در آن نصب می تهویه اتاقی که خازن •

گیرد از اهمیت خاصی  قرار گیرد. این امر به ویژه هنگامی که واحدهاي خازن بر روي یکدیگر قرار می

 برخوردار است.

یابد، براي کنترل دما  ر منبع حرارتی دیگر افزایش میها بر اثر تابش خورشید یا ه دماي خازن که  موارديدر  •

گیرد،  میها در برابر تابش قرار  کننده و همچنین شدت و مدتی که خازن باید با توجه به دماي هواي خنک

 هاي زیر مورد استفاده قرار گیرد: یکی از روش

 ها در برابر تابش خورشید یا منبع حرارتی حفاظت خازن -

 که براي دماي محیط باالتر طراحی شده باشد.هایی  انتخاب خازن -

 ها نیز باید منظور شود). هایی با ولتاژ نامی باالتر (در این حالت کاهش توان راکتیو خازن استفاده از خازن -

شود از دو ترموستات استفاده شود. ترموستات اول براي صدور  به منظور کنترل دماي داخل تابلو بانک خازنی پیشنهاد می

و ترموستات دوم براي صدور فرمان  سلسیوسدرجه  35ها در صورت افزایش حرارت داخل تابلو بیش از  وصل فنفرمان 

درجه  55ها (حداکثر  قطع بانک خازن در صورت افزایش حرارت داخل تابلو بیش از درجه حرارت قابل تحمل خازن

 ).سلسیوس

 شرایط کاري خاص  - 4 - 4 - 5 - 11

 طی که سازنده باید از آن آگاه شود به قرار زیر است: ترین شرای عالوه بر موارد عنوان شده، مهم

رطوبت نسبی باال باشد ممکن است استفاده از عایق با طراحی خاص  که  موارديرطوبت نسبی باال: در  •

ضروري باشد. همچنین باید به امکان ایجاد مسیر موازي با فیوزهاي خارجی از طریق رطوبتی که بر روي 

 ه شود.گیرد توج سطح آن قرار می

ها صورت  ها و الك رشد سریع کپک: رشد کپک بر روي فلزات، مواد سرامیکی و برخی از انواع رنگ •

هایی که گرد و خاك  هاي مرطوب به ویژه محل گیرد. براي سایر مواد، رشد کپک ممکن است در مکان نمی

این مواد را بهبود بخشد ولی  تواند رفتار هاي ضد تولید قارچ می وجود دارد صورت گیرد. استفاده از فرآورده

 .کنداز دوره معینی حفظ  تر  بیشتواند خاصیت سمی خود را  هایی نمی چنین فرآورده
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هاي صنعتی و ساحلی ممکن است وجود داشته باشد. بایستی دقت  فضاي خورنده:  فضاي خورنده در محیط •

ست شدیدتر باشد. هواي خورنده با اي ممکن ا شود که در هواي با دماي باالتر، اثرات چنین فضاي خورنده

 در تاسیسات داخلی ساختمان نیز وجود داشته باشد. حتىباالتر ممکن است دماي 

بینی  شود، تمهیدات خاصی باید پیش ها در محلی با درجه آلودگی باال نصب می خازن که  موارديآلودگی: در  •

 شود.

شود تابع  متر از سطح دریا استفاده می 2000التر از هایی که در ارتفاع با متر: خازن 2000ارتفاع باالتر از  •

شرایط خاصی خواهد بود.  انتخاب نوع خازن در این گونه موارد باید بر اساس توافق بین خریدار و سازنده 

 صورت گیرد.

 شرایط محل نصب  - 5 - 4 - 5 - 11

هاي  باشد. خازنهاي طراحی شده براي فضاهاي داخلی باید تمیز و خشک بوده و داراي تهویه مناسب  محل نصب خازن

 مورد استفاده در فضاهاي باز باید از نوع مناسب براي فضاي آزاد باشد.

در مناطق گرمسیري، عالوه بر دماي زیاد محیط، شرایط نامناسب دیگري مانند رطوبت نسبی زیاد و متناوب، امکان رشد 

و حمله حشرات موذي ممکن است سریع کپک، ایجاد خوردگی در اثر عوامل جوي موجود در مناطق صنعتی و ساحلی، 

ها و لوازم جانبی آن، شرایط نامبرده را به اطالع  وجود داشته باشد، در این گونه موارد خریدار باید هنگام سفارش خازن

 سازندگان مربوط برساند.

هاي قابل اشتعال  آمیز که به علت وجود گازها، بخارها، غبارها و مایعات قابل اشتعال، الیاف و رشته هاي مخاطره در محیط

سوزي و انفجار در اثر جرقه، قوس الکتریکی و دماي بیش از حد بسیار است،  و مانند آن، امکان به وجود آمدن آتش

از نوع  متبرالمللی  بینملی یا ها و دیگر لوازم و تجهیزات الکتریکی باید برابر یکی از استانداردهاي شناخته شده  خازن

 ان مورد استفاده، انتخاب و به کار گرفته شود.تایید شده و متناسب با مک

بانک خازن مجهز به راکتورهاي سري به منظور کاهش جریان هجومی و یا اصالح کیفیت توان و جلوگیري  که  صورتیدر 

ها باشد، الزم است تهویه مناسب براي افزایش تبادل حرارتی داخل تابلو با محیط  از افزایش ولتاژ و شدت هارمونیک

 ن در نظر گرفته شود.بیرو

 انتخاب ولتاژ اسمی  - 6 - 4 - 5 - 11

شود و با احتساب اثر خود خازن انتخاب شود.  اي که در آن نصب می ولتاژ اسمی خازن باید حداقل برابر ولتاژ کار شبکه

اختالف قابل توجهی بین ولتاژ کار و ولتاژ اسمی شبکه وجود داشته باشد، جزییات آن باید توسط خریدار  که  موارديدر 

 ه شود.یبه سازنده ارا

 هاي خازن باید با توجه به موارد زیر محاسبه شود:  ولتاژ مورد انتظار در ترمینال
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اي که خازن در آن قرار دارد،  نقطه هاي با اتصاالت موازي ممکن است باعث افزایش ولتاژ از منبع تا خازن •

ها در معرض کار در  شود. بنابراین خازن تر  بیشها  بشود. این افزایش ممکن است به علت وجود هارمونیک

 گیرد. گیري شده قبل از اتصال آن قرار می ولتاژي بیش از ولتاژ اندازه

ي افزایش یابد. در این گونه موارد برخی ا هاي خازن ممکن است در شرایط بار کم به طور ویژه ولتاژ ترمینال •

ها و افزایش ولتاژ شبکه جلوگیري شود. به  ها باید از مدار خارج شود تا از اضافه فشار بر خازن خازن یا تمامی

ها در بیشینه مقدار مجاز ولتاژ و بیشینه دماي محیط و  توان از خازن طور کلی، تنها در حالت اضطراري، می

 برداري نمود. ت بهرهمد فقط براي کوتاه

 اضافه ولتاژ مجاز  - 7 - 4 - 5 - 11

 مناسب باشد. )8-11(واحدهاي خازنی باید براي کار در سطوح ولتاژ مطابق با جدول 

  ر اضافه ولتاژ مجاز خازنیمقاد  -  8 -11 جدول 

 نوع
 UN  ×ضریب ولتاژ

 مقدار موثر
 مالحظات بیشینه مدت زمان

 میدا 00/1 فرکانس قدرت
باالترین مقدار متوسط در هر دوره از اعمال ولتاژ به خازن، براي 

ساعت، ولتاژهاي خاصی  24از  تر  کمهاي تناوب اعمال ولتاژ  دوره
 مراجعه شود) 6-4-5-11شود. (به بند  صورت زیر اعمال می به

 تغییر و تنظیم ولتاژ سیستم ساعت 24ساعت در هر  8 10/1 فرکانس قدرت
 تغییر و تنظیم ولتاژ سیستم ساعت 24دقیقه در هر  30 15/1 فرکانس قدرت
 مراجعه شود) 6-4-5-11بارکم (به بند  صعود ولتاژ در دقیقه 5 20/1 فرکانس قدرت
  دقیقه 1 30/1 فرکانس قدرت

فرکانس قدرت به عالوه 
 ها هارمونیک

 .ندکنتجاوز  8-4-5-11به طوري که جریان از مقدار ارایه شده در بند 

 ان مجازیاضافه جر  - 8 - 4 - 5 - 11

برابر جریانی که تحت ولتاژ اسمی سینوسی  3/1واحدهاي خازنی باید براي عملکرد پیوسته در جریان موثر خط معادل با 

هاي ظرفیت خازنی معادل  آید، مناسب باشد. با احتساب رواداري هاي گذرا به وجود می و فرکانس اسمی، به غیر از حالت

 ) برسد.INبرابر جریان اسمی ( 43/1تواند به  )، بیشینه جریان میCNبرابر ظرفیت اسمی ( 1/1با 

 وسیله تخلیه خازن  - 9 - 4 - 5 - 11

یک وسیله تخلیه شارژ الکتریکی که مستقیماً به طور ثابت به آن وصل است مجهز باشد. این به هر دستگاه خازن باید 

کاهش دهد و  تر  کمولت یا  75) به UNولتاژ اسمی (دقیقه ولتاژ را از اوج ولتاژ اصلی معادل با  برابر  3وسیله باید در مدت 

 کننده قرار گیرد. یا هر نوع وسیله قطع در مسیر مدار تخلیه خازن نباید کلید
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برابر ولتاژ اسمی  3/1مدارهاي تخلیه بایستی داراي ظرفیت کافی براي عبور جریان تخلیه خازن از اوج اضافه ولتاژ برابر 

 باشد.

هاي خازن به یکدیگر یا به زمین، که هنگام  عنوان جانشین براي اتصال کوتاه نمودن ترمینال وسیله تخلیه نباید به

سرویس و قبل از دست زدن به آن باید انجام شود، مورد استفاده قرار گیرد، زیرا ممکن است به علت قطع اتصاالت 

 مانده باشد. در واحدهاي خازنی باقی داخلی بین واحدهاي خازنی سري شده و یا قطع فیوز آن، بار الکتریکی همچنان

 اتصاالت محفظه  - 10 - 4 - 5 - 11

اي که محفظه بتواند در صورت بروز شکست جریان  ها به گونه داشتن پتانسیل محفظه فلزي خازن به منظور ثابت نگاه

 مناسب براي عبور جریان خطا باشد. زمین خطا را از خود عبور دهد، محفظه فلزي باید مجهز به اتصال

 قادیر اسمیپالك مشخصات م  - 11 - 4 - 5 - 11

هر واحد خازن باید داراي یک پالك شناسایی از جنس فوالد گالوانیزه، یا دیگر مواد ضد آب و فسادناپذیر باشد. پالك 

 اي نصب شود که به آسانی قابل رویت باشد. صورت حکاکی یا مشابه آن بوده و به گونه مزبور باید حاوي اطالعات زیر به

 نام سازنده خازن •

صورت یک کد  و سال ساخت (سال ساخت ممکن است بخشی از شماره شناسایی یا بهشماره شناسایی  •

 باشد)

 )kvar) بر حسب کیلووار(QNقدرت خروجی ( •

 )v) بر حسب ولت (UNولتاژ اسمی ( •

 )Hz) بر حسب هرتز (FNفرکانس اسمی ( •

 بندي دما طبقه •

یا با  صورت نوشتاري، یا با عالمت   در داخل خازن باشد باید به که  صورتیوسیله تخلیه، در  •

 ) نشان داده شود.MΩ) یا مگااهم (kΩمقدار مقاومت اسمی بر حسب کیلواهم (

 .کننده ترمیم یا خود یا  SHنشان خودترمیمی:  •

 وسیله یکی از عالیم زیر نشان داده شود:  فاز، نوع اتصال فازها به یکدیگر باید به هاي سه در خازن •

 Dیا  :  مثلث -

 Yستاره:  -

 YNیا  Yستاره با سیم خنثی:  -

 | | |سه بخش بدون اتصال داخلی:  -
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 شود. نشان داده می  عالمت صورت نوشتاري یا با فیوزهاي داخلی (در صورت وجود) باید به •

 کننده اضافه فشار یا حرارت (در صورت وجود) مشخص نمودن قطع •

هاي آن نسبت به  هایی که تمامی ترمینال). تنها در مورد واحدkvبر حسب کیلوولت ( Uiسطح عایقی  •

اند،  وسیله دو رقم که توسط یک خط مورب (/) از هم جدا شده سطح عایقی باید به محفظه عایق شده باشد.

گذاري شود. رقم اول مقدار موثر ولتاژ آزمون را بر حسب کیلوولت و رقم دوم عدد مقدار اوج ولتاژ  نشانه

 کیلوولت) 15/3دهد (مانند  لت نشان میرا بر حسب کیلووایمپالس آزمون 

 شماره استاندارد مرجع •

 هاي جاري آزمون  - 12 - 4 - 5 - 11

انجام  2-3-11هاي قدرت موازي از نوع خود ترمیم کننده مطابق با استاندارد معرفی شده در بند  خازن  هاي جاري آزمون

 :استشود و شامل موارد زیر  می

 گیري ظرفیت خازنی و محاسبه خروجی اندازه •

 گیري تانژانت زاویه تلفات خازن اندازه •

 ها آزمون ولتاژ بین ترمینال   •

 ها و محفظه آزمون ولتاژ بین ترمینال   •

 آزمون وسیله تخلیه کننده داخلی   •

 آزمون درزبندي •

ها قبل از تحویل توسط سازنده انجام گیرد. در صورت درخواست خریدار،  هاي جاري باید روي هر یک از خازن آزمون

 .ندکه یهاي جاري را ارا ه موظف است که گواهی نتایج آزمونسازند

 هاي نوعی آزمون  - 13 - 4 - 5 - 11

انجام  2-3-11هاي قدرت موازي از نوع خود ترمیم کننده مطابق با استاندارد معرفی شده در بند  هاي نوعی خازن  آزمون

 :استشود و شامل موارد زیر  می

 هاي پایداري حرارتی آزمون •

 ویه تلفات خازن پس از پایداري دماگیري تانژانت زا اندازه   •

 ها آزمون ولتاژ بین ترمینال •

 ها و محفظه آزمون ولتاژ بین ترمینال •

 ها و محفظه اي آذرخش بین ترمینال آزمون ولتاژ لحظه •

 آزمون تخلیه   •
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 آزمون کهنگی •

 آزمون خود ترمیمی •

 آزمون تخریب •

ها انجام گرفته و نتایج جزییات آن در صورت  خازنوسیله کارخانه سازنده قبل از تحویل  هاي نوعی باید به آزمون

ها باید بر روي یک خازن نمونه که از بین یک  نامه به وي ارایه شود. این نوع آزمون صورت یک گواهی درخواست خریدار به

 ها با مشخصات یکسان انتخاب شده باشد، انجام گیرد. سري از خازن

 یخازن کحفاظت بان  - 5 - 5 - 11

 حفاظت اضافه ولتاژ  - 1 - 5 - 5 - 11

الکتریک خازن و همچنین دامنه  صورت بروز اضافه ولتاژ بیش از دامنه ولتاژ قابل تحمل خازن، تنش الکتریکی ديدر 

یابد. بنابراین در تاسیساتی که احتمال بروز اضافه ولتاژ بیش از دامنه ولتاژ قابل تحمل خازن  جریان خازن افزایش می

 ه رله اضافه ولتاژ از مدار خارج شود.بایست با تعبی وجود دارد، تجهیزات بانک خازنی می

شود، اجتناب شود یا به  همچنین بهتر است از اضافه ولتاژهایی که به علت عملکرد بانک خازنی و به طور داخلی تولید می

         یا IEC 60831-1حداقل برسد. در هر صورت اضافه ولتاژهاي کلیدزنی نباید از حدود تعیین شده در استاندارد 

IEC 60931-1  شود که به طور خاص براي کاربردهاي خازنی هستند  اي انتخاب می . اگر اجزاء کلیدزنی به گونهندکتجاوز

شود و بهتر است اتصاالت فرسوده در حین  وجود آید. با این وجود، تجهیزات با گذشت زمان خراب می  نباید مشکلی به

 تعمیر و نگهداري منظم تعویض شوند.

 نحفاظت اضافه جریا  - 2 - 5 - 5 - 11

کار کند لذا جریان نامی وسیله  8-4-5-11ها هرگز نباید با جریان بیش از حداکثر مقادیر مشخص شده در بند  خازن

شود  برابر جریان نامی خازن انتخاب شود. توصیه می 43/1از  تر بزرگحفاظت اضافه بار و یا تنظیم رله حرارتی کلید نباید 

افه جریان حفاظت شوند زیرا فیوزها حفاظت اضافه جریان مناسبی را فراهم ها توسط کلیدهاي خودکار در برابر اض خازن

 کنند. نمی

ها ایجاد شود. عمده ترین منابع  هاي اضافه بار ممکن است در اثر اضافه ولتاژ در فرکانس نامی و یا وجود هارمونیک جریان

 که  صورتی. در استشده ترانسفورماتورها ایجاد هارمونیک شامل یکسوسازها، تجهیزات الکترونیک قدرت و هسته اشباع 

ها افزایش یابد، اشباع هسته ترانسفورماتور باید مورد توجه قرار گیرد. در این  باري توسط خازن ولتاژ شبکه هنگام کم

ها بر اثر ایجاد رزونانس بین  شود که ممکن است یکی از این هارمونیک هایی با دامنه غیرعادي تولید می حالت هارمونیک

 خازن و ترانس تشدید یابد.
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 حفاظت اتصال کوتاه  - 3 - 5 - 5 - 11

بایست از نوع کلید اتوماتیک محدود کننده جریان با قدرت قطع  وسیله حفاظت اتصال کوتاه در ورودي بانک خازن می

توان  متناسب با سطح اتصال کوتاه تابلو انتخاب شود. همچنین به منظور حفاظت اتصال کوتاه مدار هر پله بانک خازنی می

 ز کلیدهاي کمپکت، مینیاتوري و یا کلید فیوز استفاده نمود.ا

 حفاظت اضافه دما  - 4 - 5 - 5 - 11

ها، کنترل کننده توان راکتیو خودکار  در صورت افزایش دماي محیط داخل تابلو بیش از دماي قابل تحمل توسط خازن

توسط ترموستات داخلی رگوالتور گیري دما ممکن است  بایست فرمان قطع کنتاکتورها را صادر کند. اندازه (رگوالتور) می

 و یا ترموستات مستقل انجام شود.

 وسایل قطع و وصل  - 6 - 5 - 11

در صورت استفاده  استفاده نمود. AC6bبرداري  بایست از کنتاکتورهاي خازنی با کالس بهره ها می براي قطع و وصل خازن

فیت بزرگ، مدار تغذیه هر خازن ها با ظر براي قطع و وصل خازن AC3برداري  از کنتاکتورهاي قدرت با کالس بهره

 بایست مجهز به راکتورهاي سري باشد. می

 

 AC6b يبردار الس بهرهکبا  یتور خازنکنتاک   - 7 -11 شکل

هاي معرفی شده  می جریانیبایست به نحوي انتخاب شود که قادر به قطع و وصل و عبور دا ها می وسایل کلیدزنی خازن

که ممکن است هاي حرارتی و الکترودینامیکی  باشد. همچنین وسایل کلیدزنی باید بتواند تنش 8-4-5-11بند در 

 را تحمل کند.هاي اضافی گذرا با دامنه و فرکانس باال در زمان اتصال روي دهد  وسیله جریان به

سري، کنتاکتورهاي خازنی کارهاي مورد استفاده براي کاهش حالت گذرا در کلیدزنی، استفاده از راکتورهاي  بعضی از راه

 هادي است. با مقاومت پیش شارژ یا کلیدهاي نیمه

دقیقه بین هر قطع و وصل  1به منظور اطمینان از تخلیه شارژ خازن پس از قطع کنتاکتور، فاصله زمانی حداقل 

سایل کلیدزنی توان از و هاي بانک خازنی می بایست در نظر گرفته شود. در صورت نیاز به قطع و وصل سریع پله می

 تریستوري استفاده نمود.
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 ها سطح مقطع هادي  - 7 - 5 - 11

برابر  5/1سایز هادي مدار تغذیه خازن باید به نحوي انتخاب شود که قادر به عبور حداکثر جریان مجاز مدار (حدوداً 

 می باشد.یصورت دا جریان نامی خازن) به

 دهد. هاي مختلف را نشان می حداقل سطح مقطع هادي مسی جهت تغذیه خازن با ظرفیت )9-11(جدول 

 ننده خازنکه یتغذمسی  يهاد يشنهادیحداقل سطح مقطع پ  -  9 -11 جدول 

 خازن یتوان نام
 (کیلووار)

 مترمربع) یلی(م مسی يحداقل سطح مقطع هاد

V240/ V230 400 ≥ V > 575 V575≥ 

5 5/2 5/2 6 
5/7 6 4 6 

10 6 6 6 
5/12 

- 

6 6 
15 6 6 
20 6 6 
25 10 6 
30 10 6 
40 16 10 
50 25 10 

 ترانسفورماتور جریان  - 8 - 5 - 11

 الزامات عمومی  - 1 - 8 - 5 - 11

مد باید این نشریه  6فصل 2-11-6براي انتخاب ترانسفورماتور جریان، الزامات عمومی و مشخصات فنی ذکر شده در بند 

 نظر قرار بگیرد.

 شرایط نصب  - 2 - 8 - 5 - 11

 بایست مورد توجه قرار بگیرد: زیر میبا توجه به اهمیت محل نصب و نحوه اتصال ترانسفورماتور جریان موارد 

سازي توان راکتیو براي آن پیش  در سمت باالدست تاسیسات یا باري که جبرانباید ترانسفورماتور جریان  •

 بینی شده نصب شود.

هاي نمونه ولتاژ خط و همچنین ترانسفورماتور جریان مطابق با دستورالعمل سازنده رگوالتور متصل  ترمینال •

 )شود  یمنصب  1و ترانسفورماتور جریان روي فاز  3و  2نمونه ولتاژ بین فاز  شود (معموالً

بایست از ترانسفورماتور جریان  شود، می تاسیسات الکتریکی از چند ترانسفورماتور تغذیه می که  صورتیدر  •

 گیري میزان جریان مصرفی استفاده نمود. جمع کننده براي اندازه
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ی داراي سیستم برق اضطراري است، مدار کنترل بانک خازن و یا محل تاسیسات الکتریک که  صورتیدر  •

قرارگیري ترانس جریان باید به نحوي انتخاب شود که هنگام تغذیه تاسیسات الکتریکی از دیزل ژنراتور، 

 هاي بانک خازن وارد مدار نشود. پله

 رعایت شود. )8-11شکل (محل صحیح نصب ترانسفورماتور جریان مطابق با  •

   

  ب قدرتیاصالح ضر يها ستمیسان در ینصب ترانسفورماتور جر ییجانما   - 8 -11 شکل

 )1کنترل کننده توان راکتیو خودکار (رگوالتور  - 9 - 5 - 11

کنترل کننده ضریب قدرت (رگوالتور) در واقع یک تجهیز الکترونیکی بر پایه میکروپروسسور است که با قرائت پیوسته 

 کند. هاي خازن کنترل می نیاز را با قطع و وصل پلهها از شبکه، میزان توان راکتیو مورد  ورودي

 50هاي بانک خازنی و قادر به عملکرد در دماي  بایست مجهز به تعداد خروجی الزم متناسب با تعداد پله رگوالتور می

و باالتر باشد. همچنین رگوالتور ممکن است مجهز به ترموستات داخلی جهت پایش دماي داخل  سلسیوسدرجه 

 نک خازن باشد.محفظه با

 

 ارکو خودیتکننده توان راکنترل ک   - 9 -11 شکل

                                                            
1 Regulator 
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 یگنال دهیو س يزات اپراتوریتجه  - 10 - 5 - 11

هاي  بایست مجهز به کلیدهاي فرمان جهت انتخاب حالت به منظور کنترل وضعیت قطع و وصل هر پله، بانک خازنی می

وصل بودن کنتاکتورهاي  قطع، وصل دستی و وصل خودکار (از طریق رگوالتور) باشد. همچنین براي آگاهی از وضعیت

 شود. بانک خازنی، یک عدد چراغ سیگنال قرمز به ازاي هر پله در نظر گرفته می

 شرایط نصب تجهیزات  - 11 - 5 - 11

 .استاین نشریه  6فصل  12-6 بخشالزامات عمومی نصب تجهیزات بانک خازنی مطابق با 

ها با یکدیگر و بین خازن و  متر بین خازن سانتی 3بایست فاصله حداقل  به منظور تسهیل در گردش هوا داخل تابلو، می

 بدنه تابلو در نظر گرفته شود.

سازنده خازن امکان  که  صورتیصورت عمودي بر روي پایه فلزي با استحکام مناسب نصب شود. در  هبایست ب خازن می

 نظر قرار بگیرد.بایست مد  نصب افقی آن را پیش بینی کرده باشد، الزامات نصب مطابق با دستورالعمل سازنده می

مطابق با دستورالعمل سازنده و از طریق ترمینال ارت خازن برقرار باید همبندي محفظه خازن با شینه حفاظتی تابلو 

 شود.

هاي خروجی کنتاکتور متصل  صورت مجزا به ترمینال هبایست ب در صورت نیاز به اتصال موازي دو خازن، هر خازن می

 شود.

 

 يصورت مواز ها چند خازن بیه دو یح مدار تغذینصب صح   - 10 -11 شکل

بایست مطابق با دستورالعمل سازنده رعایت شود و از نصب راکتور نزدیک  شرایط نصب راکتور (در صورت وجود) می

شود راکتور باالتر از خازن و در ردیف مجزا نصب شود تا حرارت ایجاد  . براي این منظور توصیه میشودخازن اجتناب 

 ازن را تحت تاثیر قرار ندهد.شده توسط آن عملکرد خ

بایست بر روي ریل فلزي با استحکام مناسب نصب شود و از نصب آن بر روي صفحات فلزي که تبادل  راکتورها می

 .شودکند اجتناب  حرارتی راکتور با محیط را محدود می
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 بازرسی و تست  - 12 - 5 - 11

 .استاین نشریه  6فصل  14-6 بخشالزامات کلی و شرایط بازرسی و تست تابلوهاي بانک خازن مطابق با 

 بندي و بارگیري بسته  - 13 - 5 - 11

 .استاین نشریه  6فصل  15-6بخش بندي و بارگیري تابلوهاي بانک خازن مطابق با  الزامات کلی و شرایط بسته

 



  

 

 12فصل 
 رو یستم نین سیاتصال زم

 یگرفتگو حفاظت در برابر برق
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 دامنه پوشش  - 1 - 12

در  يالزامات ضرورن یهمچن. است شدهن ییف تعیبرق فشار ضع يرویستم نین سین فصل الزامات اتصال زمیدر ا

(حفاظت  3و حفاظت خطام) ی(حفاظت در برابر تماس مستق 2هیشامل حفاظت پا 1یرفتگگ قخصوص حفاظت در برابر بر

ن الزامات در ارتباط با یا یاربرد و هماهنگکهمچنین به . استرده ک ا را مشخصه نانسا يم) برایرمستقیدر برابر تماس غ

 . شده است پرداختهدر موارد خاص  5یحفاظت اضاف يریارگک هبالزامات ز یو ن 4یخارج راتیتاث

 اصطالحات  و فیتعار  - 2 - 12

 دار(زنده) برققسمت   - 1 - 2 - 12

live part
طور ه ب یول ستاز ین )N( یخنث يو شامل هاد شود 6راد قبر در شرایط عادي رود یانتظار م هکاست  ییرساناقسمت 

 .ستین PEN7 يشامل هاد يقرارداد

  .ستین یگرفتگ قبر خطر وجود يمعنا به اًترضرو اصطالحن یا -يادآوری

 كخطرنا-)زندهدار( برق-قسمت  - 2 - 2 - 12

hazardous-live-part
 شود. 8آور انیز یگرفتگ تواند موجب برق یم نیمعط یه تحت شراک داري برققسمت 

، سطح ين مواردیظاهر شود. در چن 9ق جامدیسطح عا يبر رو کین است ولتاژ خطرناک، مميفشارقو اربردک در -يادآوری

 شود. یدر نظر گرفته م كخطرنا-دار برق-عنوان قسمت هور بکمذ

1 Electric Shock 
2 Basic Protection 
3 Fault Protection 
4 External Influences 
5 Additional Protection 
6 To Be Energized 

 ح شده است.یتشر 13در فصل  ين هادیف و الزامات ایدهد. تعر یرا انجام م Nو  PE يرد هادکارکب کصورت مر هب PEN يهاد 7
8 Harmful Electric Shock 
9 Solid Insulation 
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 1ماست لقاب-يرسانا-قسمت  - 3 - 2 - 12

exposed-conductive-part 
 ستکش صورت در یست ولین دار برق به طور معمولو  شودلمس  دوانت یه مک) یکیترکزات (الیتجه يقسمت رسانا

 . شود دار برقواند ت یم 2هیپا يندب قیعا

تواند  یم تماس قابل-رساناي-قسمت یکشدن  دار برقق یتنها از طرالکتریکی که  اتتجهیز در یقسمت رسانای -یادآوري

  د.یآ یبه حساب نمتماس  قابل-رساناي- قسمتعنوان  شود، خودش به دار برق

 3گانهیب-يرسانا-قسمت  - 4 - 2 - 12

extraneous-conductive-parts 
در  یکیترکل الیپتانس یکجاد یستند اما احتمال این یکیترکسات الیاز تاس یه جزئکود ش یگفته م يفلز ياه تبه قسم

 . ) وجود داردین محلیزم یکیترکل الی(معموال پتانس اه نآ

  )یکیترکال ك(شو یرفتگگ قبر  - 5 - 2 - 12

electric shock 
 . ودش یگفته م 5احشاما یاز بدن انسان  یکیترکان الیاز عبور جر یناش 4یکیولوژیزیبه آثار ف

در  یناتوان، 9رد قلبکارکاختالل در ، 8در تنفس يدشوار، 7اه هچیانقباض ماه، 6كشامل ادرا یکیولوژیزیاثرات ف -يادآوری

 13یا به بافت سلوله بیر آسیا سای یسوختگ، 12یست تنفسیا، 11یست قلبیا، )دار برققسمت  يرهاساز يبرا( 10تکحر

 . هستند

  14هیحفاظت پا  - 6 - 2 - 12

basic protection 
 . رخ نداده باشد ییه خطاک یطیدر شرا یرفتگگ قحفاظت در برابر بر

                                                            
  “قسمت رساناي در معرض”یا “رساناي در دسترسقسمت ”یا  “ها و تجهیزات الکتریکی) بدنه هادي (دستگاه”در برخی منابع از اصطالح  1

 استفاده شده است.
2 Basic Insulation 

 استفاده شده است. “هادي بیگانه هاي بدنهقسمت هادي بیگانه و یا ”در برخی منابع از اصطالح  3
4 Physiological Effect 
5 Livestock 
6 Perception 
7 Muscular Contractions 
8 Difficulty in Breathing 
9 Disturbances of Heart Function 
10 Immobilization 
11 Cardiac Arrest 
12 Breathing Arrest 
13 Burns or Other Cellular Damage 

 استفاده شده است. “حفاظت اصلی”در برخی منابع از اصطالح  14
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 حفاظت خطا  - 7 - 2 - 12

fault protection
. 1خطا کتط وقوع یدر شرا یرفتگگ قحفاظت در برابر بر

 یحفاظت اضاف  - 8 - 2 - 12

additional protection 
. ودش یا حفاظت خطا در نظر گرفته می ه و/یعالوه بر حفاظت پا هک یرفتگگ قاست در برابر بر یحفاظت

 یخارج راتیتاث  - 9 - 2 - 12

external influence
ر یباد و سا، ر برفینظ یخارج یکیانکم يروهایننده و نک همواد خورنده و آلود، یمصالح ساختمان، روغن، شامل حضور آب

 . ودش ی) م1937-5-51ران به شماره یا یملاستاندارد  2-512 (بخش یطیخطرات مح

 )ELV( 2فیضع-یلیخ-ولتاژ  - 10 - 2 - 12

extra-low-voltage (ELV) 
ط مرطوب یمح يو برا) .a.c( ولت 50 يط عادیمح يه براین نشریمجاز (در ا یثر مقدار ولتاژ تماسکه از حداک يولتاژ

 . ندک یتجاوز نم، )).a.c( ولت 25

 )3یمنیا فیضع-یلیخ-(ولتاژ SELVستم یس  - 1 - 10 - 2 - 12

SELV system 
: ندکف تجاوز یضع-یلیخ-ر از مقدار ولتاژیط زیواند در شرات یه در آن ولتاژ نمک یکیترکستم الیس

 . يت عادیتحت وضع •

. یکیترکال يمدارهار ین در سایزم يخطاشامل وقوع ، خطا کتت یتحت وضع •

  )4یف حفاظتیضع-یلیخ-(ولتاژ PELVستم یس  - 2 - 10 - 2 - 12

PELV system 
: ندکتجاوز ف یضع-یلیخ-ولتاژاز مقدار  ریز طیواند در شرات یه در آن ولتاژ نمک یکیترکستم الیس

 . يت عادیتحت وضع •

. یکیترکال يمدارهار ین در سایزم ير از وقوع خطایبه غ، خطا کتت یتحت وضع •

1 Single Fault 
 است. استفاده شده “ولتاژ بسیار ضعیف”یا  “ولتاژ خیلی پایین”نابع از اصطالح در برخی م 2

3 Safety Extra-Low Voltage 
4 Protective Extra-Low Voltage 
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  خطا کت تیوضع  - 11 - 2 - 12

single fault condition  
تواند  یمه ک وجود دارد ییا خطایاست  دچار نقص شده یرفتگگ قاز عوامل حفاظت در برابر بر یکیه در آن ک یتیوضع

 . جاد خطر شودیمنجر به ا

 تیوضع یکنوان ع  ها به نآ تمام، گر شودید يت خطایوضع يتر شیب ا تعدادی یکمنجر به  خطا کتت یاگر وضع -يادآوری

 . ودش یدر نظر گرفته م خطا کت

  1هیپا يندب قیعا  - 12 - 2 - 12

basic insulation  
در برابر  یمنی(به منظور اه را یت پاظحفا شود تا یاعمال م 2كخطرنا -دار برق -ياه تقسم ه بهکاست  يندب قیعا

 . ندکفراهم ) یگرفتگ برق

 . ستین، ودر یار مکبه  يردکعملاهداف  يبرا منحصراًه ک يندب قیشامل عا اصطالحن یا -يادآوری

 یلیمکت يندب قیعا  - 13 - 2 - 12

supplementary insulation  
 . ودش یحفاظت خطا اعمال م يبرا، هیپا يندب قیه عالوه بر عاک یمستقل يندب قیعا

 مضاعف (دوبل) يندب قیعا  - 14 - 2 - 12

double insulation  
 . یلیمکت يندب قیه و عایپا يندب قیل از عاکمتش يندب قیعا

 شده تیتقو يندب قیعا  - 15 - 2 - 12

reinforced insulation  
معادل با  هکاز حفاظت را  يا درجه، یحفاطت در برابر برق گرفتگ يبراه ک كخطرنا -دار برق -ياه تقسم يندب قیعا

 ند.کجاد یا است مضاعف يندب قیعا

 به تنهایی ها را آن از یکهر  ه نتوانک يا هبه گونل شود کیه تشین الین است از چندکشده مم تیتقو يندب قیعا -يادآوری

  مورد آزمون قرار داد. یلیمکت يندب قیه و عایپا يندب قیعا عنوان به

 

                                                            
 استفاده شده است “بندي اصلی عایق”در برخی منابع از اصطالح  1

2 Hazardous Live Parts 
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 )یکیترک(ال یمانع حفاظت  - 16 - 2 - 12

(electrically) protective obstacle  
ه منجر ک يعمل عمد یکدر برابر  یشود ول دار برقا احشام با قسمت یانسان  ير عمدیه مانع از تماس غکاست  یقسمت

 . ورداینعمل ه ود ممانعت بش یم میبه تماس مستق

 )یکیترک(ال یحصار حفاظت  - 17 - 2 - 12

(electrically) protective barrier 
 . ندک یجاد میحفاظت ا دار برقبه قسمت  یدسترس يجهات عاد یا احشام از تمامیه در برابر تماس افراد کاست  یقسمت

 )یکیترک(ال یمحفظه حفاظت  - 18 - 2 - 12

(electrically) protective enclosure 
به قسمت  جهات یدر تمام یزات را به منظور ممانعت از دسترسیتجه یداخل ياه ته قسمک است یکیترکمحفظه ال

 . در بر گرفته است، دار برق

 يریا جلوگیا آب ی كر نفوذ گرد و خای(نظ یو خارج یداخل راتیتاثمحفظه در برابر  یلکبه طور ، نیعالوه بر ا -يادآوری

 . ندک یجاد می) حفاظت ایکیانکاز خسارت م

 دسترس محدوده   - 19 - 2 - 12

arm's reach 
 . قابل لمس باشد، کمکافراد بدون هرگونه  يا رفت و آمد عادیت یه حدود آن از سطح فعالکاست  يا همنطق

 هیتغذ(مدار) ار کقطع خود  - 20 - 2 - 12

automatic disconnection of supply  
 . در صورت وقوع خطا یله حفاظتیار وسکرد خودکفاز در اثر عمل يهاد يا تعدای یکقطع 

 . ستیه نیستم تغذیس ياه يهاد یقطع تمام ين ضرورتا به معنایا -يادآوری

  ید حفاظتیتمه  - 21 - 2 - 12

protective provision  
 . در نظر گرفته شده است یط مشخصیتحت شرا یه به منظور حفاظت در برابر برق گرفتگک ید مستقلیتمه

 . باشد 1ندیا فرآیله یا وسی یکنکا تیابزار  یکن است کد ممین تمهیا -يادآوری

 

                                                            
1 Process 
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 افتهیارتقا  ید حفاظتیتمه  - 22 - 2 - 12

enhanced protective provision  
مستقل  ید حفاظتیه حداقل دو تمهک یند از حفاظتک یه فراهم مک یه حفاظتکنان یت اطمین قابلیا با ید حفاظتیتمه

 . ستین رت مک، هندد یه میارا

  یحفاظت ریتدب  - 23 - 2 - 12

protective measure  
 . یبه منظور حفاظت در برابر برق گرفتگ یدات حفاظتیاز تمه یب مناسبکیتر

 )یکیترک(ال 1ارآزمودهکفرد   - 24 - 2 - 12

(electrically) skilled person  
از  یناش خطراتاجتناب از ه او را قادر به ک یافکو تجربه  یدانش فن ين) داراینسکا تیمهندس  یکاست (مانند  يفرد

 .کندبرق 

 )یکیترک(الده ید شآموزفرد   - 25 - 2 - 12

(electrically) instructed person  
ارآزموده قرار داشته ک يا تحت نظارت فردیده یم دیه به قدر الزم تعلک) يا نگهداریات یاست (مانند عضو گروه عمل يفرد

 .کنداز برق  یناش باشد تا او را قادر به اجتناب از خطرات

  یفرد معمول  - 26 - 2 - 12

ordinary person  
 دهید شارآزموده باشد و نه آموزکه نه ک يفرد

  

                                                            
 است.  شده يگذار نام “متخصص”ا ی “ماهر”منابع، فرد  یدر برخ 1
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 استانداردها  - 3 - 12

ب آن ین ترتیبد. ا ارجاع داده شده استه نه به آین فصل از نشریه در متن اکاست  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

، انتشار ارجاع داده شده باشدخ یر تارکبا ذ کیه به مدرک یدر صورت. ودش یه محسوب مین نشریاز ا یجزئ، مقررات

ا ه نخ انتشار به آیر تارکه بدون ذک کیدر مورد مدار. ستین فصل نیآن مورد نظر ا يبعد يدنظرهایا و تجده هیاصالح

 . ا مورد نظر استه نآ يبعد ياه هید نظر و اصالحین تجدیهمواره آخر، ارجاع داده شده است

 : است ین فصل الزامیا ير برایاستفاده از مراجع ز

 یابیارز، یاساس اصول: 1 قسمت –ا ه نساختما یکیترکسات الیتاس، 1937-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . فیو اصطالحات و تعار یلک ياه همشخص

 يحفاظت برا: 41-4 قسمت – فیفشار ضع یکیترکسات الیتاس، 1937-4-41ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . یرفتگگ قحفاظت در برابر بر – یمنیا

 يحفاظت برا: 43-4 قسمت – فیفشار ضع یکیترکسات الیتاس، 1937-4-43ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . انیحفاظت در برابر اضافه جر – یمنیا

انتخاب و : 51-5 قسمت – اه نساختما یکیترکسات الیتاس، 1937-5-51ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . كن مشتریقوان – یکیترکزات الیتجه يبرپاساز

انتخاب و نصب : 52-5 قسمت – فیفشار ضع یکیترکسات الیتاس، 1937-5-52ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 . یشک میس ياه مستیس – یکیترکزات الیتجه

 . اه شبختمام : 7 قسمت – فیفشار ضع یکیترکسات الیتاس، 1937-7 ران به شمارهیا یاستاندارد مل •
• IEC 60364-4-41: 2005+AMD1: 2017, Low voltage electrical installations - Part 4-41: Protection 

for safety - Protection against electric shock.  
• IEC 60364-5-53: 2019+AMD1: 2020, Low-Voltage electrical installations - Part 5-53: Selection 

and erection of electrical equipment - Devices for protection for safety, isolation, switching, 
control and monitoring.  

• IEC 60417: 2002, Graphical symbols for use on equipment.  
• IEC 80416-3: 2002+AMD1: 2011, Basic principles for graphical symbols for use on equipment - 

Part 3: Guidelines for the application of graphical symbols.  
• IEC 61439, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – all parts.  
• IEC 61084, Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - all 

parts.  
• IEC 61386, Conduit systems for cable management - all parts.  
• IEC 61558-2-6: 2009, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products 

for supply voltages up to 1100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating 
transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers.  

• IEC TS 61201: 2007, Use of conventional touch voltage limits - Application guide.  



 
 

07/05/1400 
 

عمومی شخصات فنی  سات برقی ساختمان م  و اجرایی تاسی
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  698 تاسی

• IEC 60146-2: 1999, Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor 
converters including direct d. c. converters.  

• IEC 61140: 2016, Protection against electric shock - Common aspects for installation and 
equipment.  

 استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 12

 ان شدهیبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان یگرفتگ حفاظت در برابر برقمورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

 ،ساخته يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحقوهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر نیدر ا

 دییمرجع مورد تا يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل

و  رانیا یاستاندارد مل ز،یتجه ای لهی، وسقطعه کی يبرا ازیمورد ن يها کل آزمون ای یکه در خصوص بخش صورتی در

 یالمللنیب يمطابق استانداردها آزمونهر دو موجود نباشند، انجام  ،يمسکن و شهرسازراه،  قاتیمرکز تحق نامه وهیش

  است. يآزمون ضرور یگواهو اخذ  1تیمعتبر و صاحب صالح شگاهیآزما کیدر  ISOو  IEC رینظ

و استانداردهاي ساخت و آزمون  یگرفتگ ل و تجهیزات مورد استفاده در حفاظت در برابر برقیفهرستی از قطعات، وسا

 ) آمده است.1-12مربوطه در جدول (

مطابق الزامات بیان شده در این فصل باید به ترتیب  یگرفتگ حفاظت در برابر برقطراحی، اجرا، نظارت و آزمون و تحویل 

توسط طراحان، مجریان، ناظران و بازرسان متخصص و کارآزموده که داراي مجوز مرتبط و معتبر از مراجع ذیصالح ملی 

 باشند، انجام شود. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازيو/یا گواهینامه فنی از 

 دارد ساخت و آزمون استان  -  1 -12 جدول 

 استاندارد ساخت و آزمون مربوطه شرح تجهیز ردیف

 IEC 61558-2-6 زولهیترانسفورماتور ا 1

 )RCDمانده ( یان باقیجر یل حفاظتیوسا 2
IEC 61008 
IEC 61009 
IEC 62423 

 RCM( IEC 62020مانده ( یان باقینگ جریتوریل مانیوسا 3

 IMD( IEC 61557-15( یقیستم عاینگ سیتوریل مانیوسا 4
IEC 61326-2-2 

 SELV IEC 60884-2-4ز یدوشاخه و پر 5
IEC 60906-3 

 ELV IEC 60598-2-23 ییل روشنایوسا 6

 IEC 62477-1 یمنیا يها جنبه - قدرت یکترونکال يها مبدل 7

 
                                                            

صالحیت آزمایشگاه توسط یکی از مراجع ذیصالح ملی (شامل سازمان ملی استاندارد ایران یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي) تعیین  1
 شود. یم 
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  ستمین سیاتصال زم  - 4 - 12

حرف اول نشان ، یدوحرف ينمادهان یدر ا. ITو  TN ،TTستم عبارتند از ین سیسه روش متداول اتصال زم  - 1 - 4 - 12

-يرسانا-ياه تن قسمیب هرابط هن و حروف دوم نشان دهندی) با زمیکیترکرو (مدار الیستم نین سیب هرابط هدهند

 . ن استی) با زمیکیترکزات الی(تجه یکیترکسات الیماس موجود در تاست لقاب

ح یتوض 1937-1ران به شماره یا یاستاندارد مل 312مبسوط در بخش  صورت بهستم یردن سکن یزم ياه شرو -يادآوری

 . ندا هداده شد

ماس ت لقاب-يرسانا-ياه تن شده است و قسمیزم مستقیماًنقطه در منبع  یک TN يروین  مستیدر س  - 2 - 4 - 12

 یو خنث یحفاظت ياه يش هادیبسته به آرا. ندا هبه آن نقطه متصل شد یحفاظت ياه يهاد وسیله به یکیترکسات الیتاس

 : است  یابیقابل دست TNستم یسه نوع س

 . ودش یاستفاده م 1مجزا یحفاظت يهاد یکه در سرتاسر آن از ک TN-Sستم یس •

 . ندا هب شدکیتر يهاد یکدر  یو خنث یحفاظت ياه ياز آن هاد یه در قسمتک TN-C-Sستم یس •

 . ندا هب شدکیتر يهاد یکدر  یو خنث یحفاظت ياه يه در سرتاسر آن هادک TN-Cستم یس •

سات یماس تاست لقاب-يرسانا-ياه تن شده است و قسمیزم مستقیماًنقطه  یکفقط  TT يرویستم نیدر س  - 3 - 4 - 12

  . ه مستقل هستندیستم تغذین سیترود زمکاز ال یکیترکه به لحاظ الکند ا همتصل شد ینیزم يترودهاکبه ال یکیترکال

 یافکامپدانس به قدر  یکق یا از طریند ا هزوله شدیا نیاز زم دار برق ياه تقسم یتمام IT يرویستم نیدر س  - 4 - 4 - 12

 صورت بها یز به طور مستقل ین یکیترکسات الیماس تاست لقاب-يرسانا-ياه تقسم. ندا هن شدینقطه زم یکبزرگ در 

 . ندا هن شدیزم یعیتجم

مگر  شوداستفاده  TN-C-Sا ی TN-Sبرق  يرویستم نید از سیبا هین نشریسات تحت پوشش ایتاس تمامدر   - 5 - 4 - 12

د ییه به تاک يو مقررات نافذ ضوابطا یمعتبر مربوطه  یمل و بر اساس الزام استاندارد ياربرکبا توجه به نوع  که   موارديدر 

   ستمیدر صورت استفاده از س. باشد  ا الزمیرو مجاز ین ياه مستیسر انواع یسااستفاده از ، است دهیصالح رسیمرجع ذ

TN-C-S سات ین به مبدا تاسکمم یاتین نقطه عملیرت یکد در نزدیبا یخنث ياز هاد یحفاظت يهاد یینقطه جدا

   .ساختمان) باشد یع اصلیا تابلو توزی یکیترکال يانرژ يریگ ه(به طور مثال تابلو لوازم انداز 2یکیترکال

                                                            
1 Separate Protective Conductor 

اي از سیستم نیروي برق است که منبع تغذیه در آن  ) نقطهorigin of the electrical installationکی (به انگلیسی یترکسات الیتاسمبدا  2
گیري انرژي الکتریکی (تابلو کنتور)، پست برق اختصاصی یک  به طور مثال تابلو لوازم اندازه ستاقرار دارد یا نقطه تحویل نیرو به مشترك 

 است بیش از یک مبدا داشته باشد. برق اضطراري یا تولید پراکنده. باید توجه شود که تاسیسات الکتریکی ممکن مجتمع یا اتاق مولد 



 
 

07/05/1400 
 

عمومی شخصات فنی  سات برقی ساختمان م  و اجرایی تاسی
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  700 تاسی

 یرفتگگ قحفاظت در برابر بر  - 5 - 12

  یلکالزامات   - 1 - 5 - 12

 : باشدر یاز موارد ز یکید شامل یبا 1یحفاظت ریتدبهر   - 1 - 1 - 5 - 12

 . 4حفاظت خطا يبرا يگرید و 3هیحفاظت پا يبرا یکیمستقل،  2دیتمه دو از یب مناسبکیتر •

داشته ه و حفاظت خطا را یهر دو حفاظت پا نیتام ییه تواناک يا به گونه 5افتهیارتقا  ید حفاظتیتمه یک •

 باشد.

 نیمع خاص ياه ناکو در م 7یخارج راتیتاثاز  ینیمعط یشرا تحت یحفاظت ریتدباز  یعنوان قسمت به 6یحفاظت اضاف

 . ودش یاتخاذ م

    ستانند مجاز ک ینم يروین بند پیه از اک یحفاظت ریتداب يریارگکبه ، خاص ياربردهاک یبرخ در -1 يادآوری

 . )5-1-5-12و  4-1-5-12 يبندها(

 . استافته یارتقاء  یحفاظت ریتدباز  یمثال 8ت شدهیتقو يندب قیعا -2 يادآوری

 یحفاظت ریباتد يتر شیب ا تعدادی یکد یباشرایط تاثیرات خارجی  ردنکلحاظ با سات یدر هر قسمت از تاس  - 2 - 1 - 5 - 12

 : ستار مجاز یز یحفاظت ریتداب یلکبه طور . ار گرفته شودکبه 

 . )2-5-12 بند( 9هیتغذ(مدار) ار کقطع خود •

 . )3-5-12 بند( 10شده تیا تقویمضاعف  يندب قیعا •

 . )4-5-12 بند( 13اه هنندک فاز مصر 12مورد یکه یتغذ يبرا 11یکیترکال ییجدا •

 . )5-5-12 بند) (PELVو  SELV( 14فیضع یلیولتاژ خ •

 . مراجعه شود 8-1-5-12 تا 3-1-5-12 يبه بندها، سات خاصیتاس يبرا 

 . ستا هیتغذار کقطع خود، مورد استفاده یحفاظت ریتدبن یرت لمتداو یکیترکسات الیدر تاس -يادآوری

                                                            
1 Protective Measure 
2 Provision 
3 Basic Protection 
4 Fault Protection 
5 Enhanced Protective Provision 
6 Additional Protection 
7 External Influence 
8 Reinforced Insulation 
9 Automatic Disconnection of Supply 
10 Double or Reinforced Insulation 
11 Electrical Separation 
12 One Item 
13 Current-Using Equipment 
14 Extra-Low-Voltage 
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ران به شماره یا یملاستاندارد  7 قسمتخاص مطابق  یحفاظت ریتداب، خاص ياه ناکا میسات یتاس يبرا  - 3 - 1 - 5 - 12

 . ار برده شوندکد به یبا 1937

 اریدر اخته ک یساتید فقط در تاسیبا، 2از دسترس خارجو استقرار  1موانعاستفاده از  مانند یحفاظت ریتداب  - 4 - 1 - 5 - 12

 : )1937-4-41استاندارد ملی ایران به شماره  بپیوست . به ك(ر. ار گرفته شودکبه ر هستند یافراد ز

 دهید شا آموزیارآزموده کافراد  •

 . قرار دارندده ید شآموزا یارآزموده ک يفرد 3ه تحت نظارتک يافراد •

 : مانند، 1937-4-41ران به شماره یا یملاستاندارد  پوست یمشخص شده در پ یحفاظت ریتداب  - 5 - 1 - 5 - 12

 4رسانانا یانکمجاد یا •

 5نیزم-بدون یمحل هنندک لیتانسپ مه يندب مه •

 اه هنندک فمورد از مصر یکش از یب هیتغذ يبرا یکیترکال ییجدا •

ا قابل ه ندر آ 6رمسئوالنهیرات غییه تغکار برد که ب، دهید شا آموزیارآزموده کوان تحت نظارت افراد ت یم یرا فقط زمان

 . انجام نباشند

ه سطح کار برد کبه  ینیگزیجا یلیمکدات تید تمهیبا، قابل انجام نباشند یحفاظت ریتدب یکمفاد  یاگر برخ  - 6 - 1 - 5 - 12

 . ن شودیتضم یمنیاز ا یمشابه

 . ه شده استیارا 6-2-5-12 بندن قاعده در یاربرد اکاز  یمثال -يادآوری

ز به خصوص یتجه یکا داخل ی، ساتیاز تاس یبخش، ساتیتاس یکه توامان در کمختلف  یحفاظت ریتداب  - 7 - 1 - 5 - 12

به  یحفاظت ریتدب یکناموفق بودن  یعنیداشته باشند ( ریتدابگر ید يبر رو يریچ تاثید هیرند نبایگ یاستفاده قرار ممورد 

 . نشود) یحفاظت ریتدابر یوب شدن سایمنجر به مع، لیهر دل

  فم) صریرمستقیدات مربوط به حفاظت خطا (حفاظت در برابر تماس غیاز تمه، ریزات زیتجه يوان برات یم  - 8 - 1 - 5 - 12

 : ردکنظر 

از دسترس  خارج یتیدر موقع یه به ساختمان متصل بوده ولک ییخط هوا ياه همقر ياه فلزگ هکیت •

 . مستقرند

                                                            
1 Obstacles 
2 Placing Out of Reach 
3 Supervision 
4 Non-Conducting Location 
5 Earth-Free Local Equipotential Bonding 
6 Unauthorized Changes 
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 . ستندیآن در دسترس ن يفوالد يه آرماتورهاک ییبتن مسلح خطوط هوا يرهایت •

به خاطر ا ی، تر)م یلیم 50×50باً یان (تقرش کوچکه به خاطر اندازه کماس ت لقاب-يرسانا-ياه تقسم •

دا یقسمت از بدن انسان پ یکبا  یوجهت لوانند تماس قابت یا نمیوانند در دست گرفته شده ت یان نمش تیموقع

 . ا نامطمئن استیدشوار  یحفاظت يا به هاده نا اتصال آی، نندک

استفاده ابل قابل ک ياه تمشخصات و بس كپال، اه چپر، اه چیپ يت براین معافیاطور مثال ه ب -يادآوری

 . خواهد بود

 . دننک یحفاظت م 3-5-12 بندر شده در کزات ذیه از تجهک يفلز ياه هر محفظیا سای يفلز ياه هلول •

 هیتغذ(مدار) ار کقطع خود: یحفاظت ریتدب  - 2 - 5 - 12

 اتیلک  - 1 - 2 - 5 - 12

 : هک  یاست در صورت یحفاظت ریتدب یک هیتغذار کقطع خود

، 2اه ها محفظی 1اه یشکا با استفاده از حصاری دار برق ياه ته قسمیپا يندب قیه با استفاده از عایحفاظت پا •

 ، جاد شده باشدیا 1937-4-41ران به شماره یا یملاستاندارد  الفوست یمطابق پ

مطابق ، ار در صورت وقوع خطاکو قطع خود یننده حفاظتک لیتانسپ مه يندب مله هیوس حفاظت خطا به •

 . انجام شده باشد 6-2-5-12 یال 3-2-5-12 ياه شبخ

ز استفاده یمضاعف) ن يندب قی(عا IIالس کزات ین است از تجهکمم، اجرا شود یحفاظت ریتدبن یه اک ییجا -1 يادآوری

 . شود

 مانده یعامل باقان ی) با جرRCDمانده ( یان باقیجر یله حفاظتیبا استفاده از وس یحفاظت اضاف، یدر موارد مشخص

 . ودش یفراهم م 1-6-5-12 بندمپر مطابق آ یلیم 30ثر کحدا 3یاسم

ش یپا يا براه نن است از آکمم یستند ولین یل حفاظتی) وساRCMs( 4مانده یان باقیجر يرهاگ شینما -2 يادآوری

ن ییش تعیمانده از مقدار از پ یان باقیه جرک یزمانها  RCM. استفاده شود یکیترکسات الیمانده در تاس یباق ياه نایجر

 . نندک ید میتول شنیداري و/یا دیداريعالمت ند کتجاوز  يا هشد

                                                            
1 Barriers 
2 Enclosures 
3 Rated Residual Operating Current 
4 Residual Current Monitors 
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 هیحفاظت پا يالزامات برا  - 2 - 2 - 5 - 12

ه (حفاظت در برابر تماس یحفاظت پا يدات در نظر گرفته شده برایاز تمه یکید مطابق یبا یکیترکزات الیتمام تجه

 1937-4-41ران به شماره یا یملاستاندارد  بوست یپ، در موارد مناسب، ای الفوست یم) شرح داده شده در پیمستق

 . باشند

  حفاظت خطا يالزامات برا  - 3 - 2 - 5 - 12

-1-3- 2-5-12  یننده حفاظتک لیتانسپ مه يندب مو ه ین حفاظتیاتصال زم 

 ین حفاظتیاتصال زم  - 1 - 1 - 3 - 2 - 5 - 12

 يبرا 4-2-5-12 بندرو (یستم نیاز انواع س یکهر  يط مشخص شده براید تحت شرایماس بات لقاب-يرسانا-ياه تقسم

-يرسانا-ياه تقسم. متصل شوند یحفاظت يبه هاد، )ITو  TT ياه مستیس يبرا 5-2-5-12بند و  TNستم یس

 نیستم اتصال زمیس یک به یمعج هدستا ی یگروه، جداگانهصورت  د بهیمان در دسترس هستند باز مه هکماس ت لقاب

 . متصل شوندمشابه 

 یحفاظت يد هادیباهر مدار . باشند 13فصل  6-13د مطابق با الزامات بخش یبا ین حفاظتیاتصال زم ياه يات هادیجزئ

 . ن داشته باشدینال اتصال زمیمتصل به ترم، 1قابل دسترس

 یحفاظت هنندک لیتانسپ مه يندب مه  - 2 - 1 - 3 - 2 - 5 - 12

 ياه لیمحتمل است اختالف پتانس یول نیست یکیترکسات الیه جزو تاسک، به هر ساختمان 2يورود يفلز ياه تقسم

از  ییاه لمثا. ن متصل شوندیاتصال زم ینال اصلیبه ترم یحفاظت يندب مه ياه يهاد وسیله بهد یبا، ندکدا یپ کیخطرنا

 : رندیبه شرح ز يفلز ياه تن قسمیا

 ...  آب و، گاز: مانند، يشهر یساتیتاس ياه هلول •

 3سازه هگانیب-يرسانا-ياه تقسم •

 4بتن مسلح هدر دسترس ساز يآرماتورها •

ن یرت یکد در نزدیبا، وندش یداخل ساختمان ختم مرون ساختمان شروع و به یرسانا از ب ياه تن قسمیه اک  ییجادر 

ورود به ساختمان  هه در نقطک يفلز ياه هلول. ند شوندب مه، ن از نقطه ورودشان به داخل ساختمانکمم یاتیفاصله عمل

 . متصل شوند یننده حفاظتک لیتانسپ مه يندب مست به هیاز نیهستند ن 5نندهک قیعا هقطع يدارا

                                                            
1 Available 
2 Incoming Metallic Parts 
3 Structural Extraneous Conductive Parts 
4 Accessible Reinforcement of Constructional Reinforced Concrete 
5 Insulating Section 
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  704 تاسی

-2-3- 2-5-12 وقوع خطاار در صورت کقطع خود 

ا یماس ت لقاب-يرسانا-ياه تفاز و قسم ين هادیماب ید در صورت وقوع اتصالیبا یله حفاظتیوس  - 1 - 2 - 3 - 2 - 5 - 12

فاز را ، آمده 3-2-3-2-5-12 و 2-2-3-2-5-12 يبندها ه درک يدر مدت زمان مجاز، زیا تجهیمدار  یحفاظت يهاد

مناسب ، پس از انجام عمل قطع، ) فازيها( يهادردن کزوله یا يد برایبا یحفاظت هلین وسیا. ندکار قطع کصورت خود به

 . باشد

، ریز یان اسمیثر جرکبا حدا یینها يد به مدارهایبا) 2-12( جدول ثر زمان قطع داده شده درکحدا  - 2 - 2 - 3 - 2 - 5 - 12

 : اعمال شود

 ز یا چند پری یکآمپر با  63 •

 1با اتصال ثابت ياه هنندک فه مصریتغذ يآمپر فقط برا 32 •

  ه)یقطع (ثان ياه نثر زماکحدا  -  2 -12 جدول 

 U0 < 50 230 ≤ U0 < 120 400 ≤ U0 < 230 400 > U0 ≥ 120 رویستم نیس

 (a.c.) (d.c.) (a.c.) (d.c.) (a.c.) (d.c.) (a.c.) (d.c.) 

TN 8/0 1/0 1/0 4/0 2/0 5 4/0 الف 

TT 3/0 1/0 04/0 2/0 07/0 4/0 2/0 الف 
-ياه تقسم یتمام یننده حفاظتک لیتانسپ مه يندب مان انجام شده و هیرج هاضاف یحفاظتله یتوسط وسه یتغذقطع مدار  TT ياه مستیه در سک  یدر صورت

 . ردیمورد استفاده قرار گ TN ياه مستیثر زمان قطع سکهمان حدا، آن ين است براکمم، سات را شامل شودیگانه در تاسیب-يرسانا
U0 فاز  یولتاژ نام(a.c.) ا ی(d.c.) استن ینسبت به زم . 
 . باشد یالزام یرفتگگ قر از حفاظت در برابر بریغ ین است به عللکمم هیتغذمدار قطع  الف

             ران به شمارهیا یملاستاندارد  3-5-411 بخش 4 يادآوری، 4-4-2-5-12 بند، انجام شود RCD وسیله به هیتغذقطع  که موارديدر  -يادآوری
 . رندید مد نظر قرار گیبا 1937-4-41ران به شماره یا یملاستاندارد  4-6-411بخش  يادآوریو  41-4-1937

پوشش داده  2-2-3-2-5-12ه توسط ک یهایمدار يع و برایتوز يمدارها يبرا، TN ياه مستیدر س  - 3 - 2 - 3 - 2 - 5 - 12

 .استه یثان 1ثر کزمان حدا این، TT ياه مستیدر سو  استه مجاز یثان 5ثر کزمان قطع حدا، ندا هنشد

ن کمم 2-3-2-5-12مطابق با بند ، انیرج هاضاف یله حفاظتیوس يه برایقطع تغذ که   موارديدر   - 4 - 2 - 3 - 2 - 5 - 12

با . ت شودیتبع IEC 60364-4-41استاندارد  Dوست ید از پیبا، ن منظور مناسب نباشدیا يبرا RCDا استفاده از ی، نبوده

  . باشد یالزام یرفتگگ قر از حفاظت در برابر بریغ ین است به عللکمم هیتغذقطع ، ن حالیا

                                                            
1 Fixed Connected Current-Using Equipment 



 
 

رو و یستم نین سیاتصال زم :فصل دوازدهم
ر برق گرفتگ راب  07/05/1400 یحفاظت در ب

 
705 

 

  و 2-2-3-2-5-12 يدر مدت زمان الزام شده در بندها 1-2-3-2-5-12ار مطابق کاگر قطع خود  - 5 - 2 - 3 - 2 - 5 - 12

اجرا  2-6-5-12 بند د مطابق بایبا 1یلیمکت یحفاظت هنندک لیتانسپ مه يندب مه،  دقابل انجام نباش 12-5-2-3-2-3

 . شود

-3-3- 2-5-12 یخارج ياستفاده در فضاها يار برایزات سیه تجهیتغذ يبرق و برا يزهایپر يبرا رت شیبالزامات  

 : شودمپر انجام آ یلیم 30ثر کحدا 2یمانده اسم یان عامل باقیبا جر RCDتوسط  ید حفاظت اضافیبا، ریموارد ز يبرا

ه محتمل است توسط کآمپر  32ثر کحدا یان اسمیبا جر (.a.c)برق  يزهایپرمدارهاي تغذیه کننده  •

 . ندا هدر نظر گرفته شد 4یاستفاده عموم يبرا رند ویمورد استفاده قرار بگ 3یافراد معمول

 . آمپر 32ثر کحدا یان اسمیبا جر یخارج ياستفاده در فضاها يبرا (.a.c)ار یزات سیتجه •

-TT 12-5-2 -3-4و  TN ياه مستیدر س ییروشنا ياه غچرا يحاو يمدارها يبرا رت شیبالزامات  

 هشد یطراح 6خانوار یکتنها اقامت  يه براک 5یساختماندر هاي روشنایی  کننده چراغ نهایی تغذیه يمدارها در خصوص

در مپر آ یلیم 30ثر کحدا یمانده اسم یان عامل باقیبا جر RCDتوسط  ید حفاظت اضافیبا، )ییالیو يها خانه مانند( است

 . شود نظر گرفته

  TNستم یس  - 4 - 2 - 5 - 12

-PEN 12-5-2 -4-1 ياه ينان هادیبه اتصال موثر و قابل اطم، ساتین تاسیاتصال زم 7یپارچگیک TN ياه مستیدر س 

ع فراهم یتوز ياه مستیر سیا سای 8یع عمومیستم توزین توسط سیاتصال زم که موارديدر . دارد ین بستگیبه زم PEا ی

 يبرا. ستاع یه توزکردار شبب ه) بهر9تیولئسات بر عهده (و مسیخارج از تاس ياه شتحقق الزامات مربوط به بخ، شده

  : مثال

                                                            
1 Supplementary Protective Equipotential Bonding 
2 Rated Residual Operating Current 
3 Ordinary Person 
4 General Use 
5 Premise  
6 Single Household 
7 Integrity 
8 Public 
9 Responsibility 
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عمومی شخصات فنی  سات برقی ساختمان م  و اجرایی تاسی
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  706 تاسی

ا ی یرر حفاظتکن مین متصل شده (موسوم به اتصال زمیدر نقاط متعدد به زم PEN يهاد که مواردي •

PME1ياز قطع هاد یناش کسیه رکنصب و اجرا شود  يا ه) و به گون PEN به حداقل برسد . 

𝑅𝑅𝐵𝐵 :هک یطیشرا • ≤ 50
𝑈𝑈0−50

𝑅𝑅𝐸𝐸 

 : ه در آنک

RB :ين موازیزم يترودهاکال ین معادلِ تمامیترود زمکمقاومت ال . 

RE :متصل نبوده و فاز  یحفاظت يه به هادک يا هگانیب-يرسانا-ياه تن و قسمین زمیب یحداقل مقدار مقاومت تماس

 . ندک یا اتصاله نن است به آکمم

U0 :فاز یولتاژ موثر نام )a.c.( نینسبت به زم . 

از  یکی، ستم وجود نداشته باشدیدر س یاگر نقطه خنث. ن شودید زمیه برق بایستم تغذیس يخنثا هنقط  12-5-2 -4-2-

 ینال اصلیبه ترم یحفاظت يهاد وسیله بهد یسات بایماس تاست لقاب-يرسانا-ياه تقسم. شودن ید زمیفاز با ياه يهاد

  .ند شوندب مه، ه برق متصلندیستم تغذیس هن شدیه به نقطه زمکسات ین تاسیاتصال زم

به  یحفاظت ياه ين باشد هادکه ممک ییجاود در هر ش یشنهاد میپ، ن وجود داردیبه زم يگریاگر نقاط اتصال موثر د

ن یرت یکدر نزد یحفاظت ياه يل هادیپتانس، ه در صورت وقوع خطاکنینان از ایاطم يبرا. متصل شوند ین نقاطیچن

ن نقاط تا یه اک يا ه(به گون ین در نقاط اضافین است اتصال به زمکمم، اندم یم ین باقیل زمین به سطح پتانسکمقدار مم

 . باشد يع شده باشند) ضروریتوز يفواصل مساو ن درکحد مم

 احتساببا ، وندش یوارد م 2کملا یه به هر ساختمان ک يا ه) در نقطPENو  PE( یحفاظت ياه يود هادش یشنهاد میپ

 . ن شوندیزم، ن شدهیرر زمکم PEN  ياه يهاد از 3افتهی انحراف يخنثا  نایجر

-3-4- 2-5-12 يهاد عنوان بهو هم  یحفاظت يهاد عنوان بههم  يهاد یکمجاز است از ، ثابتسات نصب یدر تاس 

ونه گ چین صورت هیدر ا. ندکرا برآورده  13فصل  4-6-13 بنده الزامات ک یبه شرط، ) استفاده شودPEN ي(هاد یخنث

 . قرار داده شود PEN يد سر راه هادینبا يا هنندک هزولیا ایله قطع و وصل یوس

 یع اصلین دست تابلو توزییدر پا PEN يود از هادش یه میتوص، هین نشریتحت پوشش ا ياه نساختما تمامدر  -يادآوری

 . استفاده نشود

                                                            
1 PME: Protective Multiple Earthing 
2 Premises 

-TN-Cستم یخنثا در س يان هادیاز جر ی)، بخشDiverted Neutral Currents یسیافته (به انگلی انحراف يان خنثاینجا منظور از جریدر ا 3
S  يهاد يه به جاکاست PEN ستم ین شده سین به نقطه زمیق جرم زمین متصل به آن و از طریزم يها ترودکر الین شده از مسیرر زمکم
 گردد. یرو در باالدست بر مین
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-4-4- 2-5-12 : نندکر صدق یز هد در رابطی) و امپدانس مدار با5-4-2-5-12 بند( یل حفاظتیمشخصات وسا 

)12- 1( Zs × Ia ≤ U0 
 : ه در آنک

Zs :یاتصال هاز منبع تا نقط یحفاظت يهادو  یاتصال هفاز از منبع تا نقط يهاد، منبع: وتاه شاملکاتصال  هامپدانس حلق 

 است.

Ia :ننده در مدت زمان مشخص شده در کله قطع یار وسکرد خودکه باعث عملکاست بر حسب آمپر  یانیجر            

 يا هماند یان باقیجرهمان ، ودش یاستفاده م RCDاز  که  زمانی، انین جریا. ودش یم 3-2-3-2-5-12و  12-5-2-3-2-2

 . ودش یم 3-2-3-2-5-12و  2-2-3-2-5-12ن شده در ییدر زمان تع هیتغذه باعث قطع کاست 

U0 :فاز  یولتاژ نام(a.c.) ا ی(d.c.) نینسبت به زم . 

ر یحفاظت خطا (حفاظت در برابر تماس غ ير برایز یل حفاظتین است وساکمم، TN ياه مستیدر س  12-5-2 -4-5-

 : رندیقرار گم) مورد استفاده یمستق

 انیاضافه جر یحفاظتل یوسا •

 ها) RCDمانده ( یان باقیجر یحفاظتل یوسا •

 یله حفاظتید توسط وسیبان یهمچنآن مدار ، حفاظت خطا استفاده شده باشد يبرا RCDاز  که مواردي -1 يادآوری

 . شودحفاظت  1937-4-43ران به شماره یا یان مطابق استاندارد ملیرج هاضاف

 . شوداستفاده  TN-C ياه مستید در سی) نباRCDمانده ( یان باقیجر یله حفاظتیاز وس -2 يادآوری

                استاندارد 535.3 د به بخشیبا، باشد يضرورها  RCDن یب 1یحفاظت یهماهنگ که موارديدر  -3     يادآوری

IEC 60364-5-53  مراجعه شود . 

 رو ین ياه مستیر سیسا  - 5 - 2 - 5 - 12

له یوس یکتوسط  یجمع صورت دسته ه بهکتماس  قابل -يرسانا -يها قسمت یتمام، TTهاي  در سیستم  12-5-2 -5-1-

ن نقطه یچن است، متصل شوند. هم كها مشتر ن تمام آن قسمتیه بک ینیترود زمکد به الیشوند با یحفاظت م یحفاظت

  ن شود.یاز فازها زم یکید یموجود نباشد با یه نقطه خنثک ین شود و در صورتید زمیه بایمنبع تغذ یخنث

ن یگزیعنوان جا ها جهت حفاظت خطا استفاده شود. به RCDد از ی، باTT يها ستمیدر س یلکبه طور   12-5-2 -5-2-

امپدانس  يبرا کیوچکه مقدار کن یرد مشروط بر اکحفاظت خطا استفاده  يان برایاضافه جر یل حفاظتیتوان از وسا یم

   نان فراهم شود.یدار و قابل اطمی) به طور پاZsحلقه خطا (

                                                            
1 Discrimination 
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اضافه  یله حفاظتیوس یکشود مدار توسط  یه میحفاظت خطا استفاده شود، توص يبرا RCDه از ک یدر صورت -يادآوری

 ز حفاظت شود.یان نیجر

-3-5- 2-5-12       ران به شمارهیا یاستاندارد مل 5-411مطابق مفاد بخش  TTرو یستم نیر الزامات سیت سایرعا 

  است. یه الزامین نشریدر مورد ا 41-4-1937

-4-5- 2-5-12 یافکق امپدانس به اندازه یا از طریق شوند ین عاید نسبت به زمیبا ITستم یس دار برق يها قسمت 

ه ک یبرقرار شود. در صورت یمصنوع یا در نقطه خنثیستم یس یتواند در نقطه خنث ین اتصال مین شوند. ایبزرگ، زم

ن وصل یامپدانس بزرگ به زم یکق یفاز را از طر يها ياز هاد یکیتوان  یوجود نداشته باشد، م یگونه نقطه خنث چیه

  رد.ک

ن یبه زم یا دسته جمعی ید به طور مجزا، گروهیقابل تماس با-يرسانا-يها قسمت ITرو یستم نیدر س  12-5-2 -5-5-

  متصل شوند.

-IT 12-5-2 -5-6ستم ین) از سیزم يخطا نیاول وقوع در صورت یحته برق (یل استمرار تغذیه به دلک ییاربردهاکدر  

با  دار برقن قسمت ین اتصال بیص وقوع اولیبه منظور تشخ )IMD1( يبند قیش عایله پایوس یکد یباشود،  یاستفاده م

آغاز  يداریا دیو/ يداریعالمت شن یکد با یله باین وسیرد اک. عملشودن فراهم یا با زمیقابل تماس -يرسانا-يها قسمت

  ابد.ی  یم خطا ادامه رفع ه تا زمانکشود 

-7-5- 2-5-12        ران به شمارهیا یاستاندارد مل 6-411مطابق مفاد بخش  ITرو یستم نیر الزامات سیت سایرعا 

 است. یه الزامین نشریدر مورد ا 41-4-1937

  )FELV( 2يردکعمل فیضع -یلیخ -ولتاژ   - 6 - 2 - 5 - 12

 یتمام یاستفاده شود ول (.d.c)ولت  120ا ی ).a.c( ولت 50 ثرکحدا یاز ولتاژ نام يردکعملل یبه دال که موارديدر 

 يضرور PELVو  SELV که موارديبرآورده نشده باشد و در  PELVا مربوط به ی SELVمربوط به  5-5-12 بندالزامات 

 1937-4-41ران به شماره یا یملاستاندارد  3-7-411و  2-7-411 ياه شمشروح در بخ یلیمکدات تید تمهیبا، نباشد

 عنوان بهدات یاز تمه یبکین تریچن. نظر گرفته شونده و حفاظت خطا در یافتن از حصول حفاظت پاینان یاطم يبرا

FELV ودش یشناخته م . 

                                                            
1 Insulation Monitoring Device 

ف یضعار یولتاژ بس”ا ی “یاتین عملییپا یلیولتاژ خ”صورت  منابع به ی) در برخFunctional Extra-Low Voltage یسین اصطالح (به انگلیا 2
 شده است. ينام گذار “يردکعمل
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ل ی(از قب است یزاتیتجه يه مدار حاوکرد کاشاره  يوان به موردت یم یتین وضعیر مثال از چنکذ يبرا -يادآوری

ولتاژ باالتر  يمدارهانسبت به  یافکصورت نا به هک تورها)کنتاک، نترل از راه دورک يدهایلک، اه هرل، ترانسفورماتورها

 . شده باشد يندب قیعا

 ت شدهیا تقویمضاعف (دوبل)  يندب قیعا: یحفاظت ریتدب  - 3 - 5 - 12

 اتیلک  - 1 - 3 - 5 - 12

-1-1-3-5-12 : هکاست  یحفاظت ریتدب یت شده نوعیا تقویمضاعف  يندب قیعا 

فراهم  یلیمکت يندب قیود و حفاظت خطا توسط عاش ین میه تامیپا يندب قیه توسط عایحفاظت پا •

 ای، شود  یم

در دسترس  ياه تو قسم دار برق ياه تن قسمیب شده تیتقو يندب قیه و خطا توسط عایحفاظت پا •

 . ودش ین میتام

در دسترس  ياه تقسم يبر رو كولتاژ خطرنا جادیااز  ممانعت ،یحفاظت ریتدبن یا يریارگکهدف از به  -يادآوری

 . ستاه یپا يندب قیخطا در عا در صورت وقوع یکیترکزات الیتجه

 یر از برخیبه غ، است يریارگکا قابل به تیموقع یشده در تمام تیا تقویمضاعف  يندب قیتوسط عا یحفاظت ریتدب

 . داده شده است 1937ران به شماره یا یاستاندارد مل درمتناظر  7 قسمته در کا ه تیمحدود

ا مدار یسات یل تاسکه ک یصورت استفاده شود (در ریتدبنوان تنها ع هب یحفاظت ریتدبن یه اک یمواقع  12-5-3-1-2-

موثري  ریتدابد در نظر گرفته شدن یباد) نشده باش تیتقو يندب قیا عایمضاعف  يندب قیزات با عایل از تجهکامالً متشک

 . شود 1ییزماآ یراست، حفاظتی را تضعیف کند ریتدباثربخشی ه ک یراتییاز هرگونه تغ يریجلوگ جهت نظارت کافی مانند

اتصال  پریز با کنتاکت(مانند  اتصال زمین است کنتاکت شامل حفاظتی نباید براي هر مداري که ریاین تدب جهیدر نت

 .به کار رود  ن)یزم

 ه و حفاظت خطایحفاظت پا يالزامات برا  - 2 - 3 - 5 - 12

-1-2-3-5-12 یکیترکزات الیتجه 

ار کسات بیاز تاس یا قسمتیسات یل تاسک يت شده برایا تقویمضاعف  يندب قیبا استفاده از عا، یحفاظت ریتدبه ک یمواقع

 : ل مطابقت داشته باشندیذ يربندهایاز ز یکیبا  دیبا یکیترکزات الیتجه، ودر یم

 

                                                            
1 Verified 
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 ای؛ 12-5-3-2-1-1 •

 ای؛ 2-2-3-5-12و  12-5-3-2-1-2 •

 ؛ 2-2-3-5-12 و 12-5-3-2-1-3 •

و مطابق  قرار گرفته آزمون مورد یصورت نوع هب، بوده زیرد از انواع یبا یکیترکزات الیتجه  - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 12

 : شده باشند يذارگ تمربوطه عالم ياستانداردها

 )IIالس کزات یت شده (تجهیا تقویمضاعف  يندب قیعا يدارا یکیترکزات الیتجه •

همانند ، اعالم شده است IIالس که در استاندارد محصول مربوطه معادل با ک یکیترکزات الیتجه •

 )IEC 61439 يسر ياستانداردها( 1یلک يندب قیبا عا یکیترکزات الیمونتاژ تجه

 . وندش یم ییشناسا IEC 60417-5172: 2003-02،  زات با نمادین تجهیا -يادآوری

مجهز به  یکیترکسات الیند نصب تاسید در فرآیه دارند بایپا يندب قیه فقط عاک یکیترکزات الیتجه  - 2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 12

                با و در انطباق 1-1-2-3-5-12مطابق با  یکیترکزات الیمعادل با تجه یمنیاز ا يا هشوند تا درج یلیمکت يندب قیعا

 یسطح داخل يت بر رویت قابل رویموقع در  نمادود ش یه میتوص. جاد شودیا  3-2-2-3-5-12تا   12-5-3-2-2-2

 .محفظه درج شود یو خارج

باشد  يا شده تیتقوبندي  عایق يدارا دیدارد با ق نشدهیعا دار برق ياه ته قسمک یکیترکزات الیتجه  - 3 - 1 - 2 - 3 - 5 - 12

  مطابق با یکیترکزات الیمعادل با تجه یمنیاز ا يا هتا درج شود یاعمال م یکیترکسات الینصب تاسات یعمل نیحدر ه ک

تنها در  يندب قیعا نیچن. است 3-2-2-3-5-12تا  2-2-2-3-5-12و در انطباق با رده کجاد یا 12-5-3-2-1-1

 ود نمادش یه میتوص. باشدمضاعف  يندب قیعا يریارگکبه  از مانع 2یساختمان ياه یژگیه وکرش است یمورد پذ یصورت

  .محفظه درج شود اخلخارج و دت یقابل رو یتیموقع در 

-2-2-3-5-12 اه همحفظ 

 يندب قیشان فقط با استفاده از عایرسانا ياه تقسم یه تمامک 3يارکآماده به  یکیترکزات الیتجه  - 1 - 2 - 2 - 3 - 5 - 12

 IP2Xا ی IPXXB یبا حداقل درجه حفاظت 4یقیمحفظه عا یکد در یبا، شده است يجداساز دار برق ياه ته از قسمیپا

 . قرار داده شوند

 

                                                            
1 Total Insulation 
2 Constructional Features 
3 Being Ready for Operation 
4 Insulating Enclosure 
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 : شوند اعمالد یشده با مشخصه ک یلکش همانبه ر یالزامات ز  - 2 - 2 - 2 - 3 - 5 - 12

عبور  یقیمحفظه عااز د ینبا ،منتقل شودها  آن قیطر ازل یپتانس ه احتمال داردک ییرسانا ياه تقسم •

 . ندک

 ن استکمم هکچرا باشد  یقیعامواد از جنس  انواع بست ای  چیپ هرگونه يداراد ینبا یقیمحفظه عا •

 اه چیو سپس با پ شودبرداشته  باشدمحتمل  یه حتکنیاا یباشد از ین نصب و نگهداري اتین عملیحدر 

 ند.کدچار نقص  را محفظه يندب قیعا تواند یجه میه در نتک شدهن یگزیجا يفلز يها بست گریدا ی

 یاتیعمل رهیگدست ي(به طور مثال برا نندکعبور  یقیاز محفظه عا یکیانکا اتصاالت می ها مفصله بنا باشد ک یصورتدر 

دچار  یرفتگگ قحفاظت در برابر بر، خطا وقوعه در صورت کابند یش یآرا يا هبه گوند یها با آن، )1داخل محفظه لوازم

  نشود. اننقص

به ، د باز شودیلکا یاز به استفاده از ابزار یبتواند بدون ن یقیا در محفظه عایدرپوش  که موارديدر   - 3 - 2 - 2 - 3 - 5 - 12

ه قابل ک ییرسانا ياه تقسم ید تمامیبا، ا در باز استیه درپوش ک یتیافراد در وضع يرعمدیمنظور ممانعت از تماس غ

ن یا. رندینباشد) قرار بگ IP2Xا ی  IPXXBاز  رت مکه ک ین درجه حفاظتی(با تام 2یقیعا حصار یکدسترس هستند پشت 

 . د قابل برداشتن باشدیلکا یله ابزار یوس د تنها بهیبا یقیعا حصار

ن حال یبا ا. ستین يضرور یحفاظت يبه هاد یقیرسانا محصور در محفظه عا ياه تقسماتصال   - 4 - 2 - 2 - 3 - 5 - 12

 ند درک یا از محفظه عبور مه نه آیه مدار تغذک یکیترکزات الیتجه یحفاظت ياه ياتصال هاد يبرا يدین است تمهکمم

 دار برق ياه تراز با) قسمت مد مشابه (و هیشان بایاه لنایو ترم ییاه ين هادیچن، در داخل محفظه. شودنظر گرفته 

 . شوند يذارگ تعالم PE ياه لناینوان ترمع  هشان بیاه لنایو ترمشده  يندب قیعا

 ید خاصیتمه هک نیمگر ا، ستین يضرور یحفاظت يبه هاد یانیم ياه تماس و قسمت لقاب-يرسانا-ياه تقسماتصال 

 . زات در نظر گرفته شده باشدین منظور در مشخصات تجهیا يبرا

 . بگذارد یر منفیوه تاثین شیزات حفاظت شده به ایرد تجهکعمل يد بر رویمحفظه نبا  - 5 - 2 - 2 - 3 - 5 - 12

-3-2-3-5-12 ساتیتاس 

انجام  يا هد به گونیره) بایغ، اه ياتصال هاد، 3(نصب ثابت 1-2-3-5-12ر شده در کزات ذیتجهنصب   - 1 - 3 - 2 - 3 - 5 - 12

 . ن نرودیاز ب، جاد شدهیزات ایه در انطباق با مشخصات تجهک یه حفاظتکشود 

 
                                                            
1 Operating Handles of Built-In Apparatus 
2 Insulating Barrier 
3 Fixing 



 
 

07/05/1400 
 

عمومی شخصات فنی  سات برقی ساختمان م  و اجرایی تاسی
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  712 تاسی

 يد دارایبا  IIالسکزات یننده تجهک هیمدار تغذ، 2-1-3-5-12 در مشخص شده موارد يبه استثنا  - 2 - 3 - 2 - 3 - 5 - 12

 . باشد 1یجانب لوازماز  یکو هر  یشک میاتصال به هر نقطه از س يبرامدار  یحفاظت يهاد

ردار در نظر ب هتوسط بهر I السکزات یبا تجه II السکزات یض تجهیان تعوکآوردن ام ن الزام به منظور فراهمیا -يادآوری

 . گرفته شده است

-4-2-3-5-12  یشک میس ياه مستیس 

را برآورده  2-3-5-12الزامات  یدر صورت، ندا هاجرا شد فصل دوم ه مطابق باک یشک میس ياه مستیس  - 1 - 4 - 2 - 3 - 5 - 12

  ل شوند:کیر تشیه از موارد زک نندک یم

 500ولت تا  300ستم و حداقل یس یاز ولتاژ نام رت مک یبا ولتاژ اسم يندب قیمجهز به عا ياه يالف) هاد

، IEC 61084 مجموعه استانداردمطابق با  یکیترکال یقیت با مشخصات عاکا داینگ کیه توسط ترانک، ولت

محصور شده  IEC 61386 مجموعه استانداردمطابق با  یکیترکال ینندگک قیا لوله محافظ با مشخصات عای

 ای، باشد

نان یت اطمیقابلبا همان  یطیو مح یکیانکم، یحرارت، یکیترکال ياه شتحمل تن يبراه ک یابلکب)  

 .مناسب باشد، ودش یم نیتاممضاعف  يندب قیتوسط عا هک یحفاظت

 . وندش ینم يذارگ هنشان  ا با نمادی  با نماد یشک میس ياه مستین سیچن -يادآوری

 یکیترکال ییجدا: یحفاظت ریتدب  - 4 - 5 - 12

 اتیلک  - 1 - 4 - 5 - 12

-1-1-4-5-12 ه در آنکاست  یحفاظت ریتدب ینوع یکیترکال ییجدا 

ا مطابق ه هو محفظ 2حصارهاا با استفاده از ی دار برق ياه ته قسمیپا يندب قیه با استفاده از عایحفاظت پا •

 جاد شده است ویا 1937-4-41ران به شماره یا یملاستاندارد  الفوست یبا پ

شده  4ين جداسازیو از زم هار مداریه از ساک ين مداریب 3ساده ییجاد جدایق ایحفاظت خطا از طر •

  است.

                                                            
1 Accessory 
2 Barriers  
3 Simple Seperation 
4 Separated Circuit 
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-2-1-4-5-12 یکه یتغذ به دیبا یحفاظت ریتدبن یا، مجاز شمرده شده است 3-1-4-5-12در  که   مواردي يبه استثنا 

 . ، محدود شودشود یمه یساده تغذ یین نشده با جدایمنبع زمعدد  یکه از ک يا  هنندک فمصر مورد

ه با استاندارد محصول یپا يندب قینان از انطباق عایسب اطمک، ودر یار مکه ب یحفاظت ریتدبن یه اک یهنگام -يادآوری

  .ار مهم استیبس

د الزامات بند یبا، ه شودیساده تغذ یین نشده با جدایزم یننده از منبعک فمصر یکش از یه بک یهنگام  12-5-4-1-3-

 . برآورده شود 1937-4-41ران به شماره یا یملاز استاندارد  3-پ

 هیالزامات حفاظت پا  - 2 - 4 - 5 - 12

ران به یا یملاستاندارد  الفوست یدر په شده یاراه یپا یدات حفاظتیاز تمه یکی مجهز بهد یبا یکیترکزات الیتجه تمام

 . باشند 3-5-12مندرج در بند  یحفاظت ریتدبا ی 1937-4-41شماره 

 الزامات حفاظت خطا   - 3 - 4 - 5 - 12

-1-3-4-5-12 . ن شودیتضم  6-3-4-5-12تا  2-3-4-5-12د مطابق با یبا یکیترکال ییق جدایحفاظت به طر 

شده  يازس اه شود و ولتاژ مدار جدیساده تغذ ییبا حداقل جدا یق منبعید از طریشده با يمدار جداساز  12-5-4-3-2-

 . ندکولت تجاوز  500د از ینبا

-3-3-4-5-12 يبه هادا ین یا زمیگر یبه مدار د يا هچ نقطیه د دریشده نبا يمدار جداساز دار برق ياه تقسم 

ن یه بیپا يندب قیه عاکباشند  يد طوریا باه شیآرا، یکیترکال یینان از جدایسب اطمک يبرا. دنمتصل شو یحفاظت

 . مدارها حاصل شود

قابل ، هستند یکیانکب میه مستعد آسکر خود یطول مس ید در تمامینعطاف باا لقاب ياه میا و سه لابک  12-5-4-3-4-

 . ت باشندیرو

اگر . استفاده شود 1جداگانه یشک میس ياه مستیاز س، دهش يجداساز يمدارها يود براش یه میتوص  12-5-4-3-5-

رشته بدون پوشش  چند ياه لابک د ازیبا، باشند كمشتر یشک میستم سیر مدارها در سیده و ساش يجداساز يمدارها

  :هکمشروط بر آن، استفاده شود  قیعا گنکیا ترانی  تکدا، محافظار در لوله د شکرو ياه يهاد، يفلز

 
 

                                                            
1 Separate Wiring Systems 
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 نباشد و 2یولتاژ نامن یرتباال ازتر  مک 1یولتاژ اسم •

 . شده باشدان حفاظت یهر مدار در برابر اضافه جر •

-يرسانا-ياه تا قسمی یحفاظت يد به هادیده نباش يماس مدار جداسازت لقاب-يرسانا-ياه تقسم  12-5-4-3-6-

 . ن متصل شودیا به زمیر مدارها یماس سات لقاب

ده با ش يماس مدار جداسازت لقاب-يرسانا-ياه تن قسمیب یا تصادفی يعمد صورت تماس به ياگر برقرار -يادآوری

 قیاز طر به حفاظتگر تنها ید یرفتگگ قحفاظت در برابر بر، محتمل باشد مدارهار یماس سات لقاب-يرسانا-ياه تقسم

ر یماس سات لقاب-يرسانا-ياه تقسم يه براکاست  یدات حفاظتیوابسته به تمه هکبل شود یمنحصر نم یکیترکال ییجدا

 . در نظر گرفته شده است مدارها

 PELVو  SELVف با استفاده از یضع-یلیخ-جاد ولتاژیا: یحفاظت ریتدب  - 5 - 5 - 12

  اتیلک  - 1 - 5 - 5 - 12

ستم مختلف یاز دو س یکیل از کمتش یاست حفاظت يریتدب، فیضع-یلیخ-حفاظت با استفاده از ولتاژ  12-5-5-1-1-

 : ریف زیضع-یلیخ-ولتاژ

 )SELV( یمنیف ایضع-یلیخ-ولتاژ •

 )PELV( یف حفاظتیضع-یلیخ-ولتاژ •

 : ر هستندیبه شرح ز یحفاظت ریتدبن یالزامات ا

 120ا ی ).a.c( ولت I ،50ولتاژ باند  يبه حد باال PELVا ی SELV ياه مستیولتاژ در س ردنک محدود •

 .).d.c( ولت

و  PELVو  SELV يمدارهار از یبه غ مدارها یاز تمام PELVا ی SELV ياه مستیس یحفاظت ییجدا •

 . PELVا ی SELV ياه مستیر سیو سا PELVا ی SELVستم ین سیه بیپا يندب قیعا

 . نیو زم SELVستم ین سیه بیپا يندب قیعا، SELV ياه مستیس يفقط برا •

ا در ه تیموقع یدر تمام یحفاظت ریتدب عنوان به، 5-5-12مطابق با بند  PELVو  SELV يریارگکب  12-5-5-1-2-

 . ودش ینظر گرفته م

 50از  رت مک يف را به مقداریضع-یلیمقدار ولتاژ خ 1937-7 يسرران یا یمل ياستانداردها، یدر موارد خاص -يادآوری

 . دننک یمحدود م ).d.c(ولت  120 ای ).a.c(ولت 

                                                            
1 Rated Voltage 
2 Highest Nominal Voltage  
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 ه و حفاظت خطایالزامات حفاظت پا  - 2 - 5 - 5 - 12

  ه:کشود  ین میتام یزمانه و حفاظت خطا یحفاظت پا

 . ندکتجاوز  Iولتاژ باند  ينتواند از حد باال یولتاژ نام •

 . باشد 3-5-5-12از منابع مندرج در  یکیصورت  ه بهیتغذ •

 . برآورده شود 4-5-5-12ط یشرا •

تجهیزاتی که حداقل جدایی ساده بین آن  توسط و با ولتاژ باالتر یسیستمق یطراز  ELVم سیست یکاگر  -1یادآوري 

 مطابق  PELVو  SELVالزامات مورد نیاز براي منابع  باشد اماشده تغذیه کند،  را فراهم می ELVسیستم و سیستم 

 ار گرفته شود.کتواند به  یم FELV را رعایت نکرده باشد، الزامات 12-5-5-3

) به IEC 60146-2استاندارد ( شود یمد یتول ياده همیه توسط مبدل نک ).d.c( يولتاژها ELV مدارهاي در -2 يادآوری

از  یداخل(.a.c) ن ولتاژ یااندازه  یکیزیل فیبه دال. اج داردیسوساز احتیک 1واحده یتغذ يبرا یداخل (.a.c)مدار ولتاژ  یک

ن بند یه مورد نظر اک ينوان مدار ولتاژ باالترع هد بینبا یداخل (.a.c)ن مدار یان حال یبا ا. رود یفراتر م ).d.c(ولتاژ اندازه 

 . است یالزام، یولتاژ باالتر خارجبا  يو مدارها یداخل ين مدارهایب یحفاظت ییت جدایرعا. است در نظر گرفته شود

 يباتر یاز ولتاژ نام يبسته به نوع باتر يباتر يشارژ و شناور ياه ژولتا، يباتر يدارا ).d.c( ياه مستیس در -3 يادآوری

. از نداردین يگرید ید حفاظتیونه تمهگ چین بند مشخص شده است به هیدر ا که مواردين عالوه بر یا هکود ر یفراتر م

ه در جدول ک ).d.c(ولت  150ا ی (.a.c)ولت  75ر یثر از مقادکحدا یطیط محیود ولتاژ شارژ متناسب با شراش یه میتوص

  . رودنفراتر ، آمده است  IEC TS 61201 استاندارد 1

  PELVو  SELV يمنابع برا  - 3 - 5 - 5 - 12

  :ردکاستفاده  زیروان از منابع ت یم PELVو  SELV ياه مستیس يبرا

-IEC 61558-2-6 . 12-5-5-3-1مطابق با  یمنیا  زولهیترانسفورماتور ا 

-2-3-5-5-12             بند ه درک یمنیا  زولهیمعادل با ترانسفورماتور ا یمنیاز ا يا هن درجیان با تامیمنبع جر یک 

  .ند)ک یمعادل را فراهم م ونیسزوالیه اک ییاه چیپ میس با 2ژنراتورموتور مثال  ياست (برا مشخص شده 12-5-5-3-1

مثال  يمستقل از مدار با ولتاژ باالتر (برا هک گریمنبع د یکا ی) يباتر مانند( ییایمیتروشکمنبع ال یک  12-5-5-3-3-

   .)3ژنراتورزل ید

                                                            
1 Stack 
2 Motor Generator 
3 Diesel-Driven Generator  



 
 

07/05/1400 
 

عمومی شخصات فنی  سات برقی ساختمان م  و اجرایی تاسی
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  716 تاسی

هاي خروجی حتی در  ولتاژ ترمینالتا شود  می اتخاذ تمهیداتی ،در برخی وسایل الکترونیکی استاندارد  12-5-5-3-4-

در صورت  هک نان حاصل شودیاطم اگرنکند. تجاوز  1-1-5-5-12صورت وقوع خطاي داخلی از مقادیر مشخص شده در 

 یخروج ياه لنایولتاژ ترم، ماست لقاب-يرسانا-و قسمت دار برققسمت  یکن یب یاتصالا ی دار برققسمت  یکتماس با 

  است.هاي خروجی مجاز  ولتاژهاي باالتر در ترمینال، وجود ابدی یاهش مک شده تر از مقادیر ذکر به مقداري کم بالفاصله

 . هستند 1 شیل پایو وسا یقیزات آزمون عایشامل تجه ین ادواتیاز چن اه لمثا -1 يادآوری

برآورده  یدر صورت ن بندیامطابقت با ، وجود داشته باشد یخروج ياه لنایباالتر در ترم يه ولتاژهاک یمواقع -2 يادآوری

در محدوده ، اهم 3000حداقل  یبا مقاومت داخل يترم تبا ول هاي خروجی در ترمینال ولتاژ يریگ هه اندازک شود یم

  باشد. 1-1-5-5-12ن شده در ییتع

  PELVو  SELV يالزامات مدارها  - 4 - 5 - 5 - 12

-1-4-5-5-12 ر باشند:یموارد ز يد دارایبا PELVو  SELV يمدارها 

 و، PELVا ی SELV يمدارهاگر یو د دار برق ياه تن قسمیه بیپا يندب قیعا •

 يندب قیعا قیاز طر هک ستندین PELV ای SELVه ک یهایمدار دار برق ياه تاز قسم یحفاظت ییجدا •

جاد ین ولتاژ موجود ایباالتر يبرا 2یحفاظت  ه و پردهیپا يندب قیعا قیاز طرا یت شده یا تقویمضاعف 

  شود. یم

 . جاد شودیه ایپا يندب قید عایبا SELV يمدارهان یو زم دار برق ياه تن قسمیب

، وندش یه میتغذ PELV يمدارهاه توسط ک یزاتیماس تجهت لقاب-يرسانا-ياه تا قسمی و/ PELV يمدارهاردن کن یزم

 . استمجاز 

، تورهاکنتاک،  ها هل رلیاز قب یکیترکزات الیتجه دار برق ياه تن قسمیب یحفاظت ییجدا، به طور خاص -1 يادآوری

 . است يضرور  FELV مدار یکا یو هر قسمت از مدار با ولتاژ باالتر  کیمک يدهایلک

ن شده در یزم یحفاظت يهاد یکا اتصال به ین یبا اتصال به زم PELV ين مدارهاین است اتصال زمکمم -2 يادآوری

 . داخل خود منبع حاصل شود

-2-4-5-5-12 مدارهار یسا دار برق ياه تقسماز  PELV و SELV يمدارها یشک میس ياه مستیس یحفاظت ییجدا 

 : ر حاصل شودیمجاز ز ياه شیاز آرا یکیواند با ت یم، ه دارندیپا يندب قیه حداقل عاک

 یقیا محفظه عای يلزف ریغ 3د درون غالفیبا، هیپا يندب قیعالوه بر عا PELVو  SELVمدار  ياه يهاد •

 ؛ محصور شوند

                                                            
1 Monitoring Devices 
2 Protective Screening 
3 Sheath 
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ن شده از یزم 1يا پرده فلزین شده یزم ياز غالف فلزد با استفاده یبا PELVو  SELVمدار  ياه يهاد •

 . شوند يجداساز Iباالتر از باند  يبا ولتاژها يمدارها ياه يهاد

 ياه هر گرویا سایرشته  ابل چندک یکاز  ییاه هوانند رشتت یم Iباالتر از باند  يمدار در ولتاژها ياه يهاد •

 . ق شده باشندین ولتاژ موجود عایباالتر يبرا PELVو  SELV ياه يه هادکنیباشند مشروط بر ا يهاد

 ؛ باشند 1-4-2-3-5-12منطبق با  يمدارهار یسا یشک میس ياه مستیس •

 . یکیزیف ییجدا •

-3-4-5-5-12 : ر مطابقت داشته باشندیط زید با شرایزها بایا و پره هدوشاخ PELV و SELV ياه مستیدر س 

 . وارد شوند يولتاژ ياه مستیر سیسا يزهاید قادر باشند به پریا نباه هدوشاخ •

 . را به خود راه بدهند يولتاژ ياه مستیر سیسا ياه هد دوشاخیزها نبایپر •

 . داشته باشند یحفاظت يت هادکنتاکد ینبا SELV ياه مستیزها در سیا و پره هدوشاخ •

-ياه تا قسمی یحفاظت ياه يا هادین ید به زمینبا SELV يماس مدارهات لقاب-يرسانا-ياه تقسم  12-5-5-4-4-

 . گر متصل شودیماس مدار دت لقاب-يرسانا

با  SELV يمدارهاماس ت لقاب-يرسانا-ياه تن قسمیب یا تصادفی يصورت عمد تماس به ياگر برقرار -يادآوری

تنها به حفاظت در نظر  یرفتگگ قحفاظت در برابر برگر ید  ،محتمل باشد مدارهار یماس سات لقاب-يرسانا-ياه تقسم

-يرسانا-ياه تقسم يه براکاست  ید حفاظتین وابسته به تمهیه همچنکنداشته بل یبستگ SELVگرفته با استفاده از 

 . در نظر گرفته شده است مدارهار یماس سات لقاب

، 2ر شوندو هغوط (در آب) زاتیا اگر تجهیفراتر رود  ).d.c(ولت  60ا ی (.a.c)ولت  25از  یاگر ولتاژ نام  12-5-5-4-5-

 : جاد شودیر ایتوسط موارد ز  PELVو SELV يمدارها يه برایحفاظت پاد یبا

 ای 1937-4-41ران به شماره یا یملاز استاندارد  1-الفمطابق با بند  يندب قیعا •

 . 1937-4-41ران به شماره یا یملاز استاندارد  2-الفمطابق با بند  ییاه ها محفظی حصارها •

 : است ير ضروریر غیموارد ز يبرا 3يعاد کط خشیدر شرا اًه عمومیحفاظت پا

 . ودر یفراتر نم (.d.c)ولت  60ا ی (.a.c)ولت  25از  یه ولتاژ نامک SELV يمدارها •

-ياه تود و قسمر یمفراتر ن (.d.c)ولت  60ا ی (.a.c)ولت  25از  یه ولتاژ نامک PELV يمدارها •

ن یاتصال زم ینال اصلیبه ترم یحفاظت يبا استفاده از هاد دار برق ياه تا قسمی ماس و/ت لقاب-يرسانا

 . ودش یمتصل م

                                                            
1 Metallic Screen 
2 Is Immersed 
3 Normal Dry Conditions 
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فراتر نرود حفاظت  (.d.c)ولت  30ا ی (.a.c)ولت  12از  PELVا ی  SELVستمیس یاگر ولتاژ نام، گریموارد د یدر تمام

 . ستین یه الزامیپا

 1یحفاظت اضاف  - 6 - 5 - 12

ن، یمع خاص ياه ناکن در میو همچن 2یخارج راتیتاثاز  نیمعط ین است تحت شراکمم یحفاظت اضاف -يادآوری

  ار گرفته شود.کبه  حفاظتی ریتدبهمراه با 

 )RCDsمانده ( یان باقیزات حفاظت جریتجه: یحفاظت اضاف  - 1 - 6 - 5 - 12

در  یحفاظت اضاف یکعنوان  هب، مپرآ یلیم 30ثر کحدا یمانده اسم یان عامل باقیبا جر RCDاستفاده از   12-5-6 -1-1-

حفاظت  يرفته برا ارکه بد یتمها یه و/یپاحفاظت  رفته براي کاره ب دیتمه در یوقوع خرابدر صورت  (.a.c) ياه مستیس

  شود. یشناخته م، اربرک ينگارا لا سهی، خطا

- 2-1- 6-5-12 ریتداباز  یکی ينبوده و الزام به اجرا یافک، یرفتگگ قعنوان تنها حفاظت در برابر بر به RCD از استفاده 

 . ندک یرا مرتفع نم 5-5-12 تا 2-5-12 ياه شگفته شده در بخ یحفاظت

 3یلیمکت یحفاظت هنندک لیتانسپ مه يندب مه: یحفاظت اضاف  - 2 - 6 - 5 - 12

 . ودش یحفاظت خطا در نظر گرفته م بر اضافه یروش عنوان به، یلیمکت یننده حفاظتک لیتانسپ مه يندب مه -1 يادآوری

به ، ر عللیه به خاطر سایار مدار تغذکود الزام قطع خودش یباعث نم یلیمکت یحفاظت يندب ماستفاده از ه -2 يادآوری

 . مرتفع شود، رهیزات و غیدر تجه یحرارت ياه شتن، يوزس شمثال حفاظت در برابر آتطور 

ان را در بر کا می، دستگاه یک، ساتیاز تاس یبخش، ساتین است تمام تاسکمم یلیمکت یحفاظت يندب مه -3 يادآوری

 . ردیبگ

 . ضرورت داشته باشد يگریعلل دا به ی خاص ياه ناکم ين است براکمم یدر نظر گرفتن الزامات اضاف -4 يادآوری

زات یماس تجهت لقاب-يرسانا-ياه تد شامل تمام قسمیبا یلیمکت یحفاظت هنندک لیتانسپ مه يندب مه  12-5-6 -2-1-

ه همزمان در دسترس کبتن مسلح سازه  یاصل يفلز يگانه از جمله آرماتورهایب-يرسانا-ياه تنصب ثابت و قسم

از  که موارديزات شامل یتجه یتمام یحفاظت ياه يد به هادیبا نندهک لیتانسپ مه يندب مستم هیسن یا. بشود، هستند

  . شودمتصل ، وندش یه میز تغذیپر

                                                            
1 Additional Protection 
2 External Influence 

 شده است. استفاده“ بندي مکمل هم”یا “ بندي کمکی هم”یا “ بندي اضافی هم”در برخی منابع از اصطالح  3
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مان در دسترسند)  ز مه هکگانه یب-يرسانا-ياه تماس و قسمت لقاب-يرسانا-ياه تن قسمی(ب Rمقاومت   12-5-6 -2-2-

 : ندکر صدق ید در شرط زیبا

a.c.( :50( ياه مستیدر س

a

R
I

≤ 

d.c.( : 120( ياه مستیدر س

a

R
I

≤ 

 : ه در آنک

Ia رد حفاظت مدار است وکان عملیجر : 

 . ستا) IΔn( یمانده اسم یان عامل باقیبرابر با جرها،  RCD يبرا •

 . ستاه یثان 5ان عامل در زمان یبرابر با جر، انیاضافه جر یل حفاظتیوسا يبرا •
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 دامنه پوشش   - 1 - 13

 يها يو هاد 1نیاتصال زم يها شیآرا یمعرفبه  یکیترکسات الیتاس یمنین ایبا هدف تام هین فصل از نشریا  - 1 - 1 - 13

 پردازد.  یم یحفاظت يبندهم يها ياز جمله هاد یحفاظت

 یتخصص يو استانداردها مقرراتد به یها با آن يه بوده و براین فصل از نشریاربرد اکر خارج از دامنه یموارد ز  - 2 - 1 - 13

 :شودمراجعه  IEC 60364استاندارد  7از جمله بخش مرتبط 

ها،  اروانکها،  ي، اصطبل و دامداري، شهربازیز درمانکبه طور مثال مرا 2مخصوص يها انکما یسات یتاس •

 .رهیاستخر و غ

 .3مناطق مستعد خطر انفجار •

  اصطالحات و فیتعار  - 2 - 13

  نیزم  - 1 - 2 - 13

earth 
 آن. 4یکیزین و تمام متعلقات فیاره زمیرنده سیاست در بر گ یمفهوم

 زمین کردن  - 2 - 2 - 13

earth (verb)  
 شود. اي از سیستم، تاسیسات یا تجهیزات گفته می به برقرار ساختن اتصال الکتریکی مابین زمین محلی و نقطه

 می یا موقتی باشد.یاتصال به زمین محلی ممکن است عمدي، غیر عمدي یا تصادفی بوده و ممکن است دا -یادآوري

 ن دور)ین مرجع (زمیزم  - 3 - 2 - 13

reference earth (remote earth)  
برابر صفر منظور شده و  ياش به طور قرارداد یکیترکل الیه رسانا در نظر گرفته شده و پتانسکن یاز جرم زم یقسمت

 .استن مربوطه یستم اتصال زمیش سیو آرا 5ریتاث همستقل از حوز

 اش است. یکیزیت فین با تمام موجودیاره زمیس يبه معنا “نیجرم زم”نجا یدر ا -يادآوری

                                                            
1 Earthing Arrangements 
2 Special Installations or Locations 
3 Hazardous Area/Explosive Atmosphere 
4 Physical Matter 
5 Zone of Influence 
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 یزمین محل  - 4 - 2 - 13

local earth  
 ست.یاش الزاماً برابر صفر ن یکیترکل الین است و پتانسیترود زمکبا ال یکیترکه در تماس الکن یاره زمیقسمتی از س

  نیش اتصال زمیآرا  - 5 - 2 - 13

earthing arrangement 
 شود. یگفته م 2زاتیتجه ایسات یستم، تاسیس یکردن کن یدر هنگام زم یکیترکال 1لیاتصاالت منبع و وسا يبه الگو

 نیستم اتصال زمیس  - 6 - 2 - 13

earthing system  
نار هم استفاده کدر  كا مشتریستم به طور جداگانه یا سیز یتجه یکردن کن یزم يه براکاز اجزاء هستند  يا مجموعه

 شوند. یم

 كخا یکیترکژه الیمقاومت و  - 7 - 2 - 13

electric resistivity of soil (ρE) 
 كاز خا ینمونه نوع یکژه یمقاومت و

 نیمقاومت زم  - 8 - 2 - 13

resistance to earth (RE) 
 نیامپدانس زم یقیقسمت حق

 نیامپدانس زم  - 9 - 2 - 13

impedance to earth (ZE) 
 معلوم انسکفر یکدر  ن مرجعیزات و زمیا تجهیسات یا تاسیستم یاز س يا ن نقطهیامپدانس ماب

 نیترود زمکال  - 10 - 2 - 13

earth electrode 
به طور مثال بتن  3خاص يرساناه ماد یکا ی كتواند در خا یه مکن است یبا جرم زم یکیترکو در تماس ال رسانا یجرم

 رد.یواقع است، قرار گ كه خود در دل خاک، ککا ی

                                                            
1 Devices  
2 Equipment  
3 Specific Conductive Medium 
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 ه شده در بتنیسازه) تعب ی(پ ونینداسون فیترود زمکال  - 11 - 2 - 13

concrete-embedded foundation earth electrode 
 بسته است. ها چند حلقی یکل که معموال به شکون ساختمان یه شده در بتن فونداسین تعبیترود زمکال

 1كه شده در خایسازه) تعب ی(پ ونینداسون فیترود زمکال  - 12 - 2 - 13

soil-embedded foundation earth electrode 
 بسته است. هل حلقکه معموال به شکون ساختمان یر فونداسیز كه شده در خاین تعبیترود زمکال

 ن یاتصال زم یاصل  نال یترم  - 13 - 2 - 13

main earthing terminal 
 يتعداد یکیترکان اتصال الکشود و ام یسات محسوب میتاس 2نیش اتصال زمیاز آرا یه قسمتک يا نهیا شینال یترم

 ند.ک یا مین شوند را مهید زمیه باک ییها ، متصل به قسمتيهاد

 یحفاظت يهاد  - 14 - 2 - 13

protective conductor 
 ) در نظر گرفته شده است.یگرفتگ (حفاظت در برابر برق یمنیمقاصد ا يه براکاست  يا يهاد

حفاظت  يبرا که  مواردين در یاتصال زم يو هاد )PE( ین حفاظتیاتصال زم ي، هادیحفاظت يبند هم يهاد -يادآوری

 هستند. یحفاظت ياز هاد ییها از آن استفاده شود نمونه یگرفتگ در برابر برق

 نیاتصال زم يهاد  - 15 - 2 - 13

earthing conductor 
ن، یاتصال زم ینال اصلیننده، معموال ترمک لیپتانس هم يبند ستم همیاز س يا ن به نقطهیترود زمکاتصال دهنده ال يهاد

 است.

 یحفاظت يبند هم  يهاد  - 16 - 2 - 13

protective bonding conductor 
 شود.  یدر نظر گرفته م یحفاظت هنندک لیپتانس هم يبند هم يه براکاست  يا یحفاظت يهاد

 )PE( ین حفاظتیاتصال زم يهاد  - 17 - 2 - 13

protective earthing conductor (PE) 
 شود. یدر نظر گرفته م ین حفاظتیاتصال زم يه براکاست  يا یحفاظت يهاد

                                                            
 شده است. يگذار نام ")ring earth electrodeنگ (ین ریترود زمکال"ترود به نام کن نوع الیاستانداردها ا یدر برخ 1

2 Earthing Arrangement 
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  PEN يهاد  - 18 - 2 - 13

PEN conductor 
 دهد. ی) را انجام مN( یخنث ي) و هادPE( ین حفاظتیاتصال زم يف هر دو هادیزمان وظا طور همه ه بکاست  يا يهاد

 )PE( ین حفاظتیاتصال زم  - 19 - 2 - 13

protective earthing 
 شود. یگفته م یکیترکال یمنیزات با مقاصد ایا در تجهیسات یا در تاسیستم یدر س یا نقاطیردن نقطه کن یبه زم

 )FE( يردکعملن یاتصال زم  - 20 - 2 - 13

functional earthing 
گفته  یکیترکال یمنیر از ایغ يمقاصدزات با یا در تجهیسات یا در تاسیستم یدر س یا نقاطیردن نقطه کن یبه زم

 شود. یم

 نندهک لیپتانس هم يبند هم  - 21 - 2 - 13

equipotential bonding 
 1يساز لیپتانس به هم یابی دسترسانا با هدف  يها ن قسمتیماب یکیترکردن اتصاالت الکفراهم 

داشته  یند بستگک یعبور م يبند ه از همک یانیانس جرکن است به فرکننده ممک لیپتانس هم يبند هم یاثربخش -يادآوری

 باشد.

  ي(ولتاژ) فشارقو   - 22 - 2 - 13

high voltage  
 شود. یولت گفته م 1000ش از یب ).a.c( يبه ولتاژها

  فیفشارضع(ولتاژ)   - 23 - 2 - 13

low voltage  
 شود. یولت گفته م 1000ا برابر با ی تر  کم) .a.c( يبه ولتاژها

 EPRن یل زمیش پتانسیافزا  - 24 - 2 - 13

earth potential rise (EPR) 
 شود. ین مرجع گفته مین و زمیستم اتصال زمین سیولتاژ ماببه 

                                                            
1 Equipotentiality 
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 ين سراسریستم اتصال زمیس  - 25 - 2 - 13

global earthing system  
ه کشود  یگر گفته میدیکبه  ین محلیاتصال زم يها ستمیس يبند ن معادل، بوجود آمده از همیستم اتصال زمیس یکبه 

 د.یایبوجود ن كخطرنا یتماس يولتاژهان، یاتصال زم يها ستمیند به خاطر مجاورت سک ین میتضم

ن یل زمیش پتانسیه افزاکم شود یتقس يا ن به گونهیزم يان خطایدهند تا جر یاجازه م ییها ستمین سیچن -1 يادآوری

 1لیپتانس سطح شبه هم یکتوان گفت  یم یستمین سیند. در مورد چنکدا یاهش پک ین محلیستم اتصال زمیدر س

 ل شده است.  کیتش

 يا انجام محاسبه برای 2نمونه يها يریگ ق اندازهین است از طرکمم ين سراسریستم اتصال زمیوجود س -2 يادآوری

ا ی ي، مناطق شهر3ز شهرکمرا، ين سراسریاتصال زم يها ستمیاز س ینوع يها مشخص شود. مثال ینوع يها ستمیس

 ع شده هستند.یتوز يف و فشارقوین فشارضعیبا اتصال زم یصنعت

 لیردن) پتانسکنواخت یک( يبند درجه  - 26 - 2 - 13

potential grading  
 شود. ین اطالق میزم يترودهاکله الین، به وسیل سطح زمین، به خصوص پتانسیل زمینترل پتانسکبه 

  یان نشتیجر  - 27 - 2 - 13

leakage current  
 شود. یم ير ناخواسته جاریمس یکدر  يط عادیه در شراکاست  یکیترکال یانیجر

  استانداردها  - 3 - 13

ب آن ین ترتیها ارجاع داده شده است. بد ه به آنین فصل از نشریه در متن اکاست  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

خ انتشار ارجاع داده شده باشد، یر تارکبا ذ کیبه مدر که  صورتیشود. در  یه محسوب مین نشریاز ا یمقررات، جزئ

ها  خ انتشار به آنیر تارکه بدون ذک کیت. در مورد مدارسین فصل نیآن مورد نظر ا يبعد يدنظرهایها و تجد هیاصالح

 ها مورد نظر است.  آن يبعد يها هید نظر و اصالحین تجدیارجاع داده شده است، همواره آخر

 است: ین فصل الزامیا ير برایاستفاده از مراجع ز

 یابی، ارزی: اصول اساس1قسمت  -ها  ساختمان یکیترکسات الی، تاس1937-1ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .فیو اصطالحات و تعار یلک يها مشخصه

                                                            
1 Quasi Equipotential Surface 
2 Sample Measurements 
3 City Centres 
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: حفاظت براي 41-4قسمت  -، تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف1937-4-41استاندارد ملی ایران به شماره  •

 گرفتگی. حفاظت در برابر برق -ایمنی 

: انتخاب و نصب 54-5قسمت  -ف یفشار ضع یکیترکسات الی، تاس1937-5-54ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 .یحفاظت يها ين و هادیاتصال زم يها شیآرا - یکیترکزات الیتجه

 .ارکن ییآ - یکیترکسات الیتاس ین حفاظتی، زم4123ران به شماره یا یاستاندارد مل •

، یطراح -سازه)  یون (پین فونداسیترود زمکن)، الی(در حال تدو DIN 18014ران معادل با یا یاستاندارد مل •

 .ياجرا و مستندساز

-ر)یگ ) (صاعقهLPSCستم حفاظت در برابر آذرخش (ی، قطعات س18499-1شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .قطعات اتصال ي: الزامات برا1قسمت 

-ر)یگ ) (صاعقهLPSCستم حفاظت در برابر آذرخش (ی، قطعات س18499-2شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .نیزم يترودهاکها و ال يهاد ي: الزامات برا2قسمت 

-ر)یگ ) (صاعقهLPSCستم حفاظت در برابر آذرخش (ی، قطعات س18499-3شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .)ISGفواصل جرقه ( يجداسازها ي: الزامات برا3قسمت 

-ر)یگ ) (صاعقهLPSCستم حفاظت در برابر آذرخش (ی، قطعات س18499-4شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .ها يهاد يها نندهک مکمح ي: الزامات برا4قسمت 

-ر)یگ ) (صاعقهLPSCستم حفاظت در برابر آذرخش (ی، قطعات س18499-5شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .نیترود زمکال يرهایو درزگ یبازرس يها حفاظ ي: الزامات برا5قسمت 

-ر)یگ ) (صاعقهLPSCدر برابر آذرخش (ستم حفاظت ی، قطعات س18499-7شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .ردنکن یزم يبرا یافزودن يها بکیتر ي: الزامات برا7قسمت 

 
 

• IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017, Low voltage electrical installations - Part 4-41: Protection 
for safety - Protection against electric shock. 

• IEC 60364-4-44:2007+AMD1:2015+AMD2:2018, Low-voltage electrical installations - Part 4-
44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic 
disturbances. 

• IEC 60364-5-51:2005, Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of 
electrical equipment - Common rules. 

• IEC 60364-5-52:2009, Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of 
electrical equipment - Wiring systems. 

• IEC 60364-7, Low-voltage electrical installations - Part 7: Requirements for special installations 
or locations - all parts. 
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• IEC 60909-0:2016, Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of 
currents. 

• IEC 61439-1:2013, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 0: Guidance to 
specifying assemblies. 

• IEC 61439-2:2020, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power 
switchgear and controlgear assemblies. 

• IEC 60949:1988, Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account 
non-adiabatic heating effects. 

• IEC 61936-1:2010+AMD1:2014, Power installations exceeding 1 kV (a.c.) - Part 1: Common 
rules. 

• IEC 61400-24:2019, Wind turbines - Part 2: Small wind turbines. 
• IEC 61140:2016, Protection against electric shock - Common aspects for installation and 

equipment. 
• IEC 60617, Graphical symbols for diagrams. 
• EN 50522:2010, Earthing of power installations exceeding 1 kV (a.c.). 
• EN 13601:2013, Copper and copper alloys — Copper rod, bar and wire for general electrical 

purposes. 

 استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 13

 دیها با ساختمان هاي حفاظتی ي و هاديبند هم ،نیاتصال زم آرایشمورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

راه،  قاتینامه مرکز تحقوهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر نیدر ا ان شدهیبمطابق ضوابط 

از  ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساخته يمسکن و شهرساز

مسکن و راه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیآزما

 شده باشد.ي شهرساز

و  رانیا یاستاندارد مل ز،یتجه ای لهی، وسقطعه کی يبرا ازیمورد ن يها کل آزمون ای یکه در خصوص بخش صورتی در

 یالمللنیب يمطابق استانداردها آزمونهر دو موجود نباشند، انجام  ،يمسکن و شهرسازراه،  قاتیمرکز تحق نامه وهیش

  است. يآزمون ضرور یگواهو اخذ  1تیمعتبر و صاحب صالح شگاهیآزما کیدر  ISOو  IEC رینظ

هاي حفاظتی و  بندي و هادي در آرایش اتصال زمین، هم ل و تجهیزات مورد استفادهیفهرستی از قطعات، وسا

 ) آمده است.1-13استانداردهاي ساخت و آزمون مربوطه در جدول (

مطابق الزامات بیان شده در هاي حفاظتی  بندي و هادي آرایش اتصال زمین، همطراحی، اجرا، نظارت و آزمون و تحویل 

ناظران و بازرسان متخصص و کارآزموده که داراي مجوز مرتبط و معتبر این فصل باید به ترتیب توسط طراحان، مجریان، 

 باشند، انجام شود. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازياز مراجع ذیصالح ملی و/یا گواهینامه فنی از 

                                                            
صالحیت آزمایشگاه توسط یکی از مراجع ذیصالح ملی (شامل سازمان ملی استاندارد ایران یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي) تعیین  1
 شود. یم 
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 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -13 جدول 

 شرح تجهیز ردیف
ساخت و  هاي استاندارد

 آزمون مربوطه

1 

 حفاظتی بندي هم هاي شینه ،زمین اصلی اتصال هاي شینه •

 ي هادي به هادي و هادي به میله/لوله در هوا، خاك یا بتنها کلمپ اتصاالت و انواع •

 انواع اتصاالت هادي به آرماتور در بتن و هادي به اسکلت فلزي در هوا •

 ها و سایر تجهیزات تاسیسات مکانیکی انواع اتصاالت به لوله •

 هاي هدایت کابل نظیر سینی و نردبان کابلهاي اتصال هادي به مسیر انواع کلمپ •

 بندي اسکلت بندي براي الکترود زمین فونداسیون یا شبکه هم نقطه/صفحه اتصال زمین یا هم •

 حفاظتی  هاي هادي انواع مفصل •

 ادوات مورد نیاز جهت زمین کردن شیلد و زره فلزي کابل •

INSO 18499-1 

2 
 مفتولی، تسمه)، صفحه (ساده و مشبک) ، چندمدورهادي (انواع الکترودهاي زمین، شامل میله، لوله،  •

 INSO 18499-2 هاي حفاظتی با/یا بدون روکش براي اجرا در هوا، خاك یا بتن انواع هادي •

 ISG( INSO 18499-3کننده قوسی ( ایزوله 3

 INSO 18499-4 ها و لوله ها دیواري و کفی هادي هاي) (بست هاي انواع نگهدارنده 4

 INSO 18499-5 بازدید الکترود زمیندریچه  5

 INSO 18499-7 و بتن هاديمواده کاهنده زمین  6

 - سازي و محاسبات سیستم زمین افزار طراحی، شبیه نرم 7

 - وسایل پایش الکتریکی اتصال زمین 8

 EN 13601 اقالم مسی (میله، سیم و شینه) 9

 نیفلسفه اتصال زم  - 4 - 13

 ر است:یساختمان به شرح ز یکن در یاز اتصال زم یهدف اصل

ه برق یستم تغذین در سیزم يه خطاک یطیمن در سرتاسر ساختمان به خصوص در شراین ولتاژ ایتام )1

 رون آن رخ داده باشد.یا بیدر ساختمان  يا فشارقویف یفشارضع

 زات.یسازه و تجه يبر رو 1از اضافه ولتاژ صاعقه یبه حداقل رساندن اثرات ناش )2

 ن.یزم يان خطایبرگشت جر ين براییامپدانس پار یردن مسکفراهم  )3

زات جمع یتجه ين است بر روکه ممک ینکسا يهرگونه بارها ين براییامپدانس پا یر نشتیردن مسکفراهم  )4

  شده باشند.

                                                            
1 Lightning Surges 
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ها، مدارها و  ن دستگاهیب 2نییپا یع و امپدانس نسبیباند وس يبا پهنا 1سیگنال مشتركردن مرجع کفراهم  )5

ق، یف (ابزاردقیان ضعیجر يها ستمیز در سیاز نو یبا هدف به حداقل رساندن تداخالت ناش 3املک يها ستمیس

 ).یو مخابرات ینترلک

 نیاتصال زم يها شیآرا  - 5 - 13

 یالزامات عموم  - 1 - 5 - 13

استفاده  يردکعملو  یاهداف حفاظت يصورت جداگانه برا هب ای اًکن است مشترکمم نیاتصال زم يها شیآرا  - 1 - 1 - 5 - 13

 رد.یت قرار بگیدر اولو یمربوط به اهداف حفاظتد الزامات یشوند. همواره با

 ینال اصلین به ترمیاتصال زم يد با استفاده از هادیسات، باین موجود در داخل تاسیزم يترودهاکال ههم  - 2 - 1 - 5 - 13

 ن متصل شوند.یاتصال زم

 داشته باشد. ین اختصاصیترود زمکسات حتماً الیتاس یکه کست ین یالزام -يادآوری

و  ين فشارقویاتصال زم يها شیشود، الزامات آرا یانجام م يولتاژ فشارقوسات با یتاس هیاگر تغذ  - 3 - 1 - 5 - 13

 ت شوند.یرعا 8-13 بخشد مطابق با یف، هر دو بایفشارضع

 ر است:یط زین، تحقق شرایاتصال زم يها شیآرا يهدف از الزامات گفته شده برا  - 4 - 1 - 5 - 13

 سات باشد.یتاس یالزامات حفاظت ينان و مناسب براین، قابل اطمیاتصال زم •

 يها جاد خطر از نقطه نظر تنشیرا بدون ا یحفاظت يهاد يها انین و جریزم يخطا يها انیبتواند جر •

ن انتقال یها، به زم انین جریاز ا یناش یگرفتگ و از نقطه نظر برق یکیانکترومکو ال یکیانک/می، حرارتیحرارت

 دهد.

 ز مناسب باشد.ین يردکعمل ياربردهاک يدر صورت وجود، برا •

   استاندارد .4ر.ك) مقاوم باشد (یو خوردگ یکیانکم يها (مثل تنش ینیب شیپ قابل  یعوامل خارج در مقابل •

IEC 60364-5-51(. 

د مالحظات الزم یشود با ين جاریستم اتصال زمیانس باال در سکفر يها انیرود جر یانتظار م هک يدر موارد  - 5 - 1 - 5 - 13

  ت شوند.یرعا IEC 60364-4-44از استاندارد   444طبق بند 
                                                            
1 Common Signal Reference 
2 Low Relative Impedance 
3 Complete Systems 

 رجوع کنید 4
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ا یشدن  ک، خشیاز خوردگ ین (به طور مثال ناشیترود زمکدر مقاومت ال ینیب شیر قابل پییهرگونه تغ  - 6 - 1 - 5 - 13

 بگذارد. یر منفی)، تاث12 فصل ر.ك.( یگرفتگ حفاظت در برابر برق يد بر روی) نباكخا یزدگ خی
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 حیتوض نام نشان

C گانهیب-يرسانا-قسمت - 
1C يا ش منطقهیا لوله گرمای از خارج ساختمان ي، وروديلوله آب فلز 
2C از خارج ساختمان ي، وروديلوله آب فاضالب فلز - 
3C از خارج ساختمان يننده، ورودک قیبا رابط عا يلوله گاز فلز - 
4C ه مطبوعیتهو - 
5C شیستم گرمایس - 
6C استاندارد  701.415.2بخش  ر.ك. ، به طور مثال در حماميلوله آب فلزIEC 60364-7-701  
7C استاندارد  701.415.2بخش  ر.ك. ، به طور مثال در حماميلوله آب فاضالب فلزIEC 60364-7-701  

D نندهک قیرابط عا - 
MDB یع اصلیتابلو توز - 
DB یع اصلیه شده از تابلو توزیتغذ عیتابلو توز 

MET 4-5-13بند  ر.ك. نیاتصال زم ینال اصلیترم  
SEBT یلیمکننده تک لیپتانس هم يبند نال همیترم - 

1T 
ن یترود زمکا الیه شده در بتن یون تعبین فونداسیترود زمکال

 كه شده در خایون تعبیفونداس
  3-2-5-13بند ر.ك. 

2T ين برایترود زمکال LPS14فصل   4-1-5-14بند ر.ك.  ازی، در صورت ن  
LPS ستم حفاظت صاعقه، در صورت وجودیس - 
PE ي(ها   نالیترم (PE عیدر تابلو توز - 

PE/PEN ي(ها   نالیترم (PE/PEN یع اصلیدر تابلو توز - 
M تماس قابل-يرسانا-قسمت - 

 )PE( ین حفاظتیاتصال زم يهاد 1

 . 6-13بخش ر.ك. 
 .1-6-13بند ر.ك. سطح مقطع  يبرا
 .2-6-13بند  ر.ك. یحفاظت يانواع هاد يبرا
 . 3-6-13بند ر.ك.  یکیترکال یوستگیپ يبرا

a1 
ننده، در صورت ک هیه تغذکاز شب PEN يا هادی یحفاظت يهاد

 وجود
- 

2 
نال ی(اتصال به ترم یاصل يبند هم يبرا یحفاظت يبند هم يهاد
 ن)یاتصال زم یاصل

 .1-7-13بند  ر.ك.

 .2-7-13بند ر.ك.  یلیمکت يبند هم يبرا یحفاظت يبند هم يهاد 3
 .15فصل ر.ك.  )، در صورت وجودLPSحفاظت صاعقه (ستم یس ینزول يهاد 4
 . 3-5-13بند ر.ك.  نیاتصال زم يهاد 5

     و 1-2-8-15 يالخصوص بندها یعل 2-8-15در بند  یستم حفاظت صاعقه اجرا شده باشد، الزامات اضافیس که  موارديدر  -1 يادآوری
 ان شده است.یب 15فصل   15-8-2-2

 .اند ) نشان داده نشده1-13ل (کش در )FE( يردکعملن یاتصال زم يها يهاد -2 يادآوری

 یحفاظت يبند هم يها يو هاد یحفاظت يها يون، هادین فونداسیترود زمکال ين برایاتصال زم يها شیاز آرا  ییها مثال   - 1 -13 شکل
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  1نیترود زمکال  - 2 - 5 - 13

 اتیلک  - 1 - 2 - 5 - 13

استفاده  3نیزم یلکبه جرم  یکیترکسات الیتاس 2نیستم اتصال زمیاتصال س ين برایترود زمکد از الیبا  - 1 - 1 - 2 - 5 - 13

 شود.

 يها و تنش یه تحمل خوردگکانتخاب شوند  يا د به گونهین بایزم يترودهاکنوع، جنس و اندازه ال  - 2 - 1 - 2 - 5 - 13

 مورد انتظار خود داشته باشند. يبردار د بهرهیرا در طول عمر مف یافک یکیانکم

 ن است در نظر گرفته شوند:کر ممیز ي، پارامترهایخوردگ يبرا -يادآوری

 یآل يدهایمحل و اس كخا pHمقدار  •

 كژه خایمقاومت و •

 كرطوبت خا •

 و سرگردان ینشت (.a.c)و  (.d.c)ان یجر •

 4ییایمیش يها یآلودگ •

 ون سولفات)یر ی(نظ كدر خا 5محلول يها کد و نمیلرکون یوجود  •

 6جنس مجاورت با مواد ناهم •

 7كخا یاهشکل یپتانس •

 یه در آن اجرا شده بستگک 9یانکم كط خایآن و شرا 8يبند هریکن به نحوه پیترود زمکال یکت یفکی  - 3 - 1 - 2 - 5 - 13

 ن انتخاب شوند. یترود زمکا چند الی یکد ین، بایاز مقاومت زمیو مقدار مورد ن كط خایدارد. متناسب با شرا

اهش کن حال ین نشده است، با ایین تعیترود زمکمقاومت ال يبرا یچ مقدار خاصیه هین نشریهر چند در ا -يادآوری

است و  ير، ضروریاز اهداف زین الزامات مورد نیتام ين براکن مقدار ممیتر  کمن به یترود زمکستم الیمقاومت سمقدار 

 ن در نظر گرفته شود:یستم زمیصالح سید توسط طراح ذیبا

                                                            
1 Earth Electrode 
2 Earthing System 
3 General Mass of Earth 
4 Chemical Contamination 
5 Dissolved Salts and Chlorides  
6 Dissimilar Materials 
7 Redox Potential 
8 Configuration 
9 Local Soil Conditions 
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 .)15فصل ر.ك. حفاظت صاعقه ( ینینال زمیترم )1

ر.ك. ( ن ساختمانیصال زمستم اتیپست برق به س يتماس سمت فشارقو قابل-يرسانا-يها اتصال قسمت )2

 .)8-13بخش 

 .)14فصل ر.ك. ن (یزم يزات در هنگام وقوع خطایتجه یقیستم عایس ياهش تنش ولتاژ بر روک )3

 ).14فصل  ر.ك.() EMI1( یسیترومغناطکاهش تداخالت الک )4

 .TNبرق نوع  يرویستم نیدر س PE/PEN ياز قطع هاد یناش کسیاهش رک )5

ل نسبت به جرم یاختالف پتانس يدارا هک داري برق يها قسمت نیب وتاهکاز اتصال  یناش کسیاهش رک )6

-يها فاز به قسمت يق اتصال هادی(مثال از طر TNبرق نوع  يرویستم نیدر س نیو زم هستند نیزم یلک

با  یبه خوب ین هستند ولیه در تماس موثر با جرم زمکگانه یب-يرسانا-يها ا قسمتیتماس  قابل-يرسانا

 .ن)یسطح زم يلخت فاز رو يا مثالً افتادن هادیاند،  بند نشده هم یکیترکسات الیتاس نیستم اتصال زمیس

ابد، یاهش کن یترود زمکستم الید مقاومت سیه باکنیبند فوق، عالوه بر ا 6و  5 يها فیور، در ردکمذ کسیاهش رک يبرا

ز انجام یف نیبرق فشارضع يرویع نیه توزکدر طول شب )PME2(موسوم به  نیبه زم PE/PEN يرر هادکد اتصال میبا

ن یترود زمکع برق و احداث الیت توزکن در فواصل مشخص توسط شریزم يترودهاکق نصب الیار در عمل از طرکنی. اشود

فصل  1-4-2-5-12بند ر.ك. ( شود   یمها انجام  سازندگان ساختمان/نکین توسط مالکیرو به مشتریل نیدر نقطه تحو

12 .( 

معتبر به قرار  يه در استانداردهاک ید از روابطیبا یطراح هن در مرحلیترود زمکبرآورد مقاومت ال يبرا  - 4 - 1 - 2 - 5 - 13

 رد:ک، استفاده شده استر داده یز

 .1937-5-54ران به شماره یا یاستاندارد مل 2-3-بخش ت •

 .4123ران به شماره یا یاستاندارد مل 5-9بخش  •

 .IEC 61400-24 یالملل نیاز استاندارد ب Iوست یپ •

ر یمقاد یا افقی/و يعمود يها هیدر ال كخا هژیه مقاومت وک یطیا در شرایده یچیپ يبند  هریکن با پیزم يترودهاکال يبرا

ز استفاده ین يوتریامپک يساز هیشب يمعتبر برا يافزارها ، از نرمیشود عالوه بر محاسبات دست یه میدارد، توص یمختلف

ب قابل یبا تقر يافزار و محاسبات نرم یج محاسبات دستیرود نتا یهمگن و شبهه همگن، انتظار م يها ك. در خاشود

 باشد. یکبه هم نزد یقبول

 تیسا یطیط محین شراید بر اساس بدتریشود با یمنظور م يافزار /نرمیه در محاسبات دستک كژه خایمقدار مقاومت و

 ) در نظر گرفته شود. كخا يدمان یتر نییا پاین رطوبت و/یتر  کم( در طول سال

                                                            
1 Electromagnetic Interference 
2 PME: Protective Multiple Earthing 
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 4123ران به شماره یا یاستاندارد مل 6-9د مطابق بند ین بایزم يترودهاکل در اطراف الیان پتانسیگراد  - 5 - 1 - 2 - 5 - 13

 کمکد با یاست، با كانسان خطرنا يمقدار آن برا که  صورتیشده و در  يساز هیافزار معتبر شب ا با استفاده از نرمیمحاسبه 

اهنده، کترود، استفاده از مواد کش عمق دفن الیش، افزایترودها، بهبود آراکش تعداد الیافزار یمناسب (نظ يها روش

 نترل شود. کترود و ...) مقدار آن کاطراف ال كخا یش مقاومت سطحیافزا

 4123ران به شماره یا یاستاندارد مل 8-9د مطابق بخش ین بایترود زمکان در سطح الیجر یچگال  - 6 - 1 - 2 - 5 - 13

ط یآن تحت هر شرا يردن انرژک کن ساختمان قادر به مستهلیترود زمکه الکنان حاصل شود ید اطمیمحاسبه شده و با

 .است يارک

 16در فصل  كژه خایمقاومت و يریگ ن و اندازهیستم اتصال زمیل سیو تحو (آزمون) تست يها روش  - 7 - 1 - 2 - 5 - 13

  شرح داده شده است.

 نیزم يترودهاکانواع ال  - 2 - 2 - 5 - 13

 ر است:ین مجاز به شرح زیترود زمکانواع ال  - 1 - 2 - 2 - 5 - 13

 ه شده در بتن.یون تعبین فونداسیترود زمکالالف) 

 ون).یر فونداسیا زیمش دور و/ هکا شبینگ یصورت ر (به كه شده در خایون تعبین فونداسیترود زمکالب) 

 يهادله، لوله، یه شده باشد (مثل میتعب كماً در خایمستق يا عمودی یصورت افق ه بهک يترود فلزکالپ) 

 ا صفحه).یمش  هکتسمه، شب، یمفتول چند میمدور، س

د در ین نبایاهش مقاومت زمکها در  ر آنین مجاز نبوده و تاثیترود زمکعنوان ال ر بهیاستفاده از موارد ز  - 2 - 2 - 2 - 5 - 13

 لحاظ شود: يریگ ا اندازهیمحاسبات 

 آب يفلز  لولهالف) 

 قابل اشتعال يعات و پودرهایها، ما گاز يحاو يفلز  لولهب) 

 ابلک يا هرگونه پوشش فلزیلد یشپ) 

در  3-2-5-13ون به شرح ین فونداسیترود زمکال يط هادیه شراکنیبتن مسلح بدون ا يفوالد يآرماتورهات) 

 ت شده باشد.یآن رعا

 .لت ساختمانکاس ي/عمودیافق يفلز يها ستونث) 

موارد فوق  ين برایاتصال زم ینال اصلیبه ترم یحفاظته نندک لیپتانس هم يبند بودن هم ین مطلب الزامیا -يادآوری

 ند. ک ینم یا منتفی) را نقض 12فصل  2-1-3-2-5-12بند (جهت انطباق با 
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 سازه) یون (پین فونداسیترود زمکال  - 3 - 2 - 5 - 13

ر یز صورت به ،ها انواع ساختمان یتمام يمش برا هکشب یک لکش  هون بین فونداسیترود زمکال ياجرا  - 1 - 3 - 2 - 5 - 13

 است: یالزام

 ك/شالوده) ساختمان با خایون (پیه فونداسک ییدر جاه شده در بتن یون تعبین فونداسیترود زمکال )الف

 م داردیتماس مستق

ون ساختمان یه فونداسک یینگ) در جاین ریترود زمک(ال كه شده در خایون تعبین فونداسیترود زمکال )ب

 زوله شده باشد.یاطراف ا كامل از خاکبه طور  ی/رطوبتیق حرارتیتوسط عا

م با یو در تماس مستق يبند قیعا هید خارج از الیبا كه شده در خایون تعبیاسن فوندیترود زمکال يهاد -1 يادآوری

 اجرا شود. كخا

ز بر یلت نکاس يبند ه همکشب یک، الزم است كه شده در خایون تعبین فونداسیترود زمکال يدر صورت اجرا -2 يادآوری

 ).4-7-13بند ر.ك. (شود ون ساختمان اجرا یفونداس يرو

ه ساختمان ک یتر باشد. در صورت متر بزرگ 20×20د از یون نباین فونداسیترود زمکه مش الکابعاد شب  - 2 - 3 - 2 - 5 - 13

 تر باشد. متر بزرگ 10×10د از یون نباین فونداسیترود زمکه مش الکستم حفاظت صاعقه باشد ابعاد شبیمجهز به س

ه مش کآن از شب ه ابعادکنیصورت حلقه بسته، مشروط بر ا نگ بهیر یک ياجرا کوچک يها در ساختمان -يادآوری

 ند.ک یت میفاکتر باشد،  کوچکمربوطه 

د مطابق با ی) باكا خایه شده در بتن یون (تعبین فونداسیترود زمکال ي، اجرا و مستندسازینحوه طراح  - 3 - 3 - 2 - 5 - 13

 است، باشد.  DIN 18014 استاندارد ه معادل باکران یا یاز استاندارد مل يا شماره

ه شده در بتن در یون تعبین فونداسیترود زمکعنوان ال همجاز ب يها يل و اندازه انواع هادکجنس، ش  - 4 - 3 - 2 - 5 - 13

  شده است.) داده 3-13در جدول ( كه شده در خایون تعبین فونداسیترود زمکال عنوان به) و 1-13جدول (

 یستمجاز ن كه شده در خایون تعبین فونداسیترود زمکال يهاد يبرا 1داغ یزه عمقیاستفاده از فوالد گالوان -يادآوری 

 ).6-5-2-5-13بند ر.ك. (

                                                            
فوالد گالوانیزه ”تر  یا خالصه “گرموري  فوالد گالوانیزه غوطه” صورت به در برخی منابع ،Hot Dipped Galvanized Steelبه انگلیسی  1

 شده استسازي  معادل “فوالد گالوانیزه داغ”یا 
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ن فاصله را یتر وتاهکه کشود  يجاساز يا د به گونهیه شده در بتن بایون تعبین فونداسیترود زمکال يهاد  - 5 - 3 - 2 - 5 - 13

متر  یلیم 50از  يا چ نقطهیدر ه كتا سطح تماس با خا يهاد يد ضخامت بتن روین حال نبایداشته باشد. با ا كبا خا

 شود.  تر  کم

 يبند ه مش همکا شبیه شده در بتن (یون تعبین فونداسیترود زمکه مش الکبه شب یدسترس يبرا  - 6 - 3 - 2 - 5 - 13

ر در نظر گرفته یز يها تین طبقه ساختمان و در موقعیتر نییدر پا 1نینقاط اتصال زم/صفحات يد تعدادیون) بایفونداس

 شود:

 نباشند. تر  بیشمتر  20ه از ک یرامون ساختمان به فواصلیپ یوار بتنیا دیها  در ستون •

 .آسانسور يها کاز چاه یکدر داخل هر  •

  .ع برق در صورت وجودیتوز يدر مجاورت تابلوها •

 .نتور) در صورت وجودک(تابلو  یکیترکال يانرژ يریگ در مجاورت تابلو لوازم اندازه •

 .فیان ضعیجر يها ستمیبرق و س يزرهایرا تمامدر مجاورت  •

  .ره) به ساختمانی(آب، گاز، فاضالب و غ يفلز یساتیتاس يها ا نقاط ورود لولهیدر صورت وجود در نقطه  •

 عنوان بهون (یه مش در فونداسکشب يد مشابه با هادیه مش باکن و شبین صفحه اتصال زمیواسط ماب يهاد -يادآوری

 .) باشديبند هم عنوان هب این یترود زمکال

 شده هیتعب ونیفونداس نیزم ترودکال مش هکشب به ها ستون تمام دیبا ،يلت فلزکاس يها  در ساختمان  - 7 - 3 - 2 - 5 - 13

 از دو مورد حداقل با اتصال مناسب است یافک منظور نیا يبرا.  شوند متصل) ونیفونداس يبند هم مش هکشب ای( بتن در

 .شود برقرار  2ستون صفحه هر يها ربولتکان

 یلیمکن تیترود زمکال  - 4 - 2 - 5 - 13

ون در یم فونداسکا عمق ی كون با خایبودن سطح تماس فونداس کوچکر ینظ یلیه به دالک یدر صورت  - 1 - 4 - 2 - 5 - 13

مقدور  ییون به تنهاین فونداسیترود زمکق احداث الین مطلوب در تمام طول سال از طریدن به مقاومت زمی، رسكخا

ون بهره برد. در صورت استفاده ین فونداسیترود زمکب با الکین مجاز، در تریزم يترودهاکر انواع الیتوان از سا ینباشد، م

  ندهد.  یکل گالوانیل پکیون، تشین فونداسیترود زمکه با الکباشد  يا د جنس آن به گونهی، بایلیمکن تیترود زمکاز ال

                                                            
شده و در تماس  ي) جاسازیوار بتنیا دیامل در داخل بتن (ستون که به طور ک ياست فلز يا ، قطعهEarthing Plate/Point یسیبه انگل 1

 .استه شده در بتن یه مش تعبکم با شبیمستق
2 Base Plate Anchor Bolt 
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ه شده یون تعبین فونداسیترود زمکاز ال 1یوسته و بزرگین پیزم یان نشتیرود جر یه انتظار مک ییدر جا  - 2 - 4 - 2 - 5 - 13

اهش نرخ آن، از انواع کا یون یفونداس يآرماتورها یاز خوردگ يریشود به منظور جلوگ یه میشود، توص يدر بتن جار

ترود کن صورت از الیاستفاده شود. در ا یترود اصلکال عنوان بهرود،  ین بخش میه شرح آن در اکن یزم يترودهاکگر الید

 بهره برد. 2کیمکترود کعنوان ال هتوان ب یه شده در بتن، میون تعبین فونداسیزم

 .شود یز فرض میناچ (.a.c) يان خطایاز عبور جر یون ناشیفونداس يآرماتورها یخوردگ -يادآوری

و  است ن یترود زمکن نوع الیتر ن و متداولیر (دست نخورده) موثرترکب كله/لوله در خایدن میوبک  - 3 - 4 - 2 - 5 - 13

 2د از یمنفرد نبا هله/لولیم یک ير براکب كت دارد. حداقل طول در تماس با خاین اولویترود زمکر انواع الینسبت به سا

دن به یرس يتر به هم برا  لوله با طول کماز طریق اتصال چند میله/ اد (مثالیله/لوله با طول زیدن میوبک. 3باشد تر  کممتر 

در  يرات محدودییزان دما و رطوبت تغیه به لحاظ مک كاز خا یل ارتباط با بخشی) به دلنیزم يمتر 20 یال 6 عمق

 .شود   یدار مین پایستم زمیس یکطول سال دارد منجر به حصول 

(با  یقیعم هد حفریحالت با نیشود. در ا یانجام م یصورت دفن لوله به/لهیم يدن، اجرایوبک يبجا یگاه  - 4 - 4 - 2 - 5 - 13

له ین از نوع میترود زمکال یکجاد شده و یا ين حفاریتوسط ماش متر سانتی 30 یال 5/7ن یش از دو متر) به قطر بیعمق ب

 استاندارد هاهندکن با مواد یسطح زم یکیف تا نزدکده شود. سپس حفره از یوبکف آن کدر  متر سانتی 30 ها لوله به اندازی

 گونه  هیچد ین نبایترود زمکن نوع الیا ییاراکرد و کالف). عمل-2-13شکل (شود   فشرده یبه خوبپر و  مناسب كا خای

  داشته باشد.  تیترولکا الیآب  يا ق دورهیبه تزر یوابستگ

 ر باشد:یز یژگیه حائز سه وکاست  کیمناسب در بند فوق، خا كمنظور از خا -1 يادآوری

 .ا سرند شده)یاب شده یآس كل داشته باشد (به طور مثال خاکش يز و پودریار ریبس يبند دانه -الف

ز یها ناچ ا مقدار آنی یستن )و سولفات كایلر، آمونکر ینظ(مواد خورنده  يه حاوکنان حاصل شود یاطم -ب

 است.

سان)، یک يمشابه (به طور مثال رطوبت و دما یطیط محیشرا یکو در ه دژه آن در حالت فشریمقاومت و -پ

 .نباشد نیترود زمکال ير محل اجراکب كژه خایتر از مقاومت و شیب

د یبا ي، عمق دفن هادیصورت افق هن بیترود زمکال يانال جهت دفن هادکاز به حفر یدر صورت ن  - 5 - 4 - 2 - 5 - 13

با  يشود اطراف هاد یه می) باشد. توصكخا یخ زدگیاز عمق  تر  بیشا ین (یسطح زمتر از  نییپا متر سانتی 50حداقل 

                                                            
1 Significant Continuous Earth Leakage Current 
2 Auxiliary Electrode 

 متر باشد. 2 باید ترودکه طول الکست ین ین جمله بدان معنیا  3
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ه ضخامت ک يا شود به گونه  فشرده یبه خوبپر و ) بند قبل يادآوریمطابق ( مناسب كا خای اهنده استانداردکمواد 

  ب).-2-13شکل نباشد ( متر سانتی 5از  تر  کم یچ جهتین در هیترود زمکال يهاد يبر رو اهندهکپوشش مواد 

 
 (ب) (الف)

يهاد 1 سرند شده كخا 3   
اهندهکمواد  2 یدست كخا 4   

 استاندارد اهندهکبا استفاده از مواد  یقائم و افق يترودهاکال ياجرا   - 2 -13 شکل

احداث  يدر دسترس برا يه فضاکشود  یه میتوص يتنها در موارد يا ن صفحهیترود زمکال ياجرا  - 6 - 4 - 2 - 5 - 13

ق وجود ندارد. یعم يها حفرهجاد یاا یله یدن میوبکان کام كل سفت بودن خایزمان به دل و هم ن محدود بودهیترود زمکال

و  متر باشد 5/1ن حداقل یصفحه از سطح زم ییه فاصله لبه باالک يبه نحوم عمق ک کچاه یکجاد ین حالت ایدر ا

ل ین به دلیترود زمکن نوع الیا يشود. اجرا یم كن با خایترود زمکش سطح تماس الیباعث افزا ،صفحه در آن يجاساز

آن،  يه باشد و در صورت اجراین نشرین مجاز در ایزم يترودهاکن انواع الیها در ب  تین اولوید جزو آخریم اثر بودن باک

  . 1ن به صفحه شودیاتصال زم ياتصال هاد هبه نقط یث حفاظت در برابر خوردگید از حیبا يا ه ژیتوجه و

محتمل و به  یکیانکم يها بید به آسین، بایترود زمکال یک يعمق جاساز در هنگام انتخاب نوع و  - 7 - 4 - 2 - 5 - 13

توجه  كخا یخ زدگیا یشدن  کاز خش یترود با هدف به حداقل رساندن اثر نامطلوب ناشکط خاص محل دفن الیشرا

  شود.

موارد اچه و یمانند نهر، رودخانه، تاالب، در يجار يها ر آبیدر مس ماًید مستقین نبایزم يترودهاکال  - 8 - 4 - 2 - 5 - 13

  ور شوند. مشابه غوطه

  شود، دور نگه داشته شوند. یها م آن یخوردگه باعث ک يد از موادین بایزم يها  ترودکال  - 9 - 4 - 2 - 5 - 13

                                                            
متر) و قطر زیاد  3از طریق حفر چاه عمیق (بیش از  "چاه ارت"اجراي روش سنتی احداث الکترود زمین موسوم به از ه ین نشریبر اساس ا 1

حلقه) و یا سایر اشکال هندسی و  5شده به شکل یک فنر بزرگ (موسوم به   حلقهمتر) و دفن صفحات بزرگ یا یک هادي  سانتی 50(بیش از 
تا  ،تیترولکا الیآب  یق مصنوعیستم تزریس یکه یو تعب سپس پوشاندن اطراف الکترود در یک بخش محدود از عمق چاه توسط مواد کاهنده

 اید اجتناب شود.بحد امکان 
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 یاز خوردگ يریبه هوا، جهت جلوگ كا خایخروج از بتن  هن در نقطیاتصال زم  يشود هاد یه میتوص  - 10 - 4 - 2 - 5 - 13

ن جهت یچننگ) پوشش داده شده و همیری(ش یش حرارتکا روی یمتر توسط نوار ضد خوردگ 3/0به طول حداقل 

 مناسب عبور داده شوند. یکیترکاز داخل لوله ال یکیانکحفاظت م

 نیترود زمکاندازه و جنس ال  - 5 - 2 - 5 - 13

د یشده باشند با یه در بتن طراحیتعب يه براک ین در صورتیزم يترودهاکال يحداقل مشخصات ابعاد  - 1 - 5 - 2 - 5 - 13

  نند.کت یتبع) 3-13جدول (د از یشده باشند با یطراح كخاه در یتعب يه براک یبوده و در صورت) 2-13جدول ( مطابق

 یکیترکال یوستگیردن پکفراهم  يط الزم برایلت بتن مسلح شراکون و اسیموجود در فونداس يآرماتورها -1 يادآوری

 را ندارد. یننده حفاظتک لیپتانس هم يبند ن و همیترود زمکاز الیمورد ن

 ونیه شده در بتن فونداسیتعب يردکعمل حفاظتی و يبند ن و همیترود زمکال عنوان بهمجاز  يها يحداقل اندازه هاد  -  2 -13 جدول 

 قطر لکش جنس
mm 

 سطح مقطع
2mm 

 ضخامت
mm 

 شکوزن رو
2g/m 

 غالف/شکضخامت رو
μm 

 مس
 - - 2 50 - تسمه

 - - - 50 8 مدور يهاد

 1 الففوالد ضدزنگ 
 - - 3 75 - تسمه

 - - - 78 10 مدور يهاد

  بداغ یزه عمقیگالوانفوالد 
 63 500 3 75 - تسمه

 45 350 - 78 10 مدور يهاد
 ربن.ک ≥% 08/0م، یبدیمول ≤ %2ل، یکن ≤ %5روم ک ≤ %16 -الف
 باشد. 2وسته و فاقد شُرّهید صاف، پیش باکرو -ب

 

شود از  یه میآن وجود داشته باشد، توص 4ینیزم يها در آب کن است نمکه ممک 3یدر مناطق ساحل  - 2 - 5 - 2 - 5 - 13

بتن  يدر تماس با آرماتورها ه شده در بتن)یون تعبین فونداسیترود زمکال يهاد عنوان به( زهیفوالد گالوان يریارگکبه 

 .شودمسلح (در داخل بتن) اجتناب 

به آرماتور  ماًیتواند مستق یاز جنس فوالد ضدزنگ و مس م )كه شده در خای(تعب نیاتصال زم  ستمیس  - 3 - 5 - 2 - 5 - 13

  .در داخل بتن متصل شود يفوالد

                                                            
1 Stainless Steel 
2 Flux Stains 
3 Coastal Areas 
4 Ground Water 
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سات  شار متوسطتاسی شار ضعیف و ف  742 برقی ف

از  ه شده در بتنیتعب ونین فونداسیترود زمکال یرامونینگ پیر يشود سطح مقطع هاد یه میتوص  - 4 - 5 - 2 - 5 - 13

متر  یلیم 10با قطر  یمدور مس يتر انتخاب شود، مثال هاد تر و مقاوم بزرگ ) 2-13جدول ( داده شده در یر حداقلیمقاد

  متر. یلیم 12داغ) با قطر  یزه عمقیگالواند فوالا یضد زنگ فوالد ( يمدور فوالد يا هادی

شود به  یه میاست، توص تر  کممدور  يسه با هادیتانس تسمه در مقاکه پارامتر اندوکنیبا توجه به ا  - 5 - 5 - 2 - 5 - 13

ه مش کشب يها ياز هاد یا بخشیل کمجهز به حفاظت صاعقه،  يها انس باال و ساختمانکفر ياربردهاکخصوص در 

  از نوع تسمه انتخاب شود. ه شده در بتنیتعب ونین فونداسیترود زمکال یانیم

 ییها ساختمان، مثالً در ن وجود داردیترود زمکستم الیبزرگ از س يها انیعبور جر کسیه رک ییدر جا  - 6 - 5 - 2 - 5 - 13

شود از  یه میتوص ،باشدبزرگ ار یبسوتاه کان اتصال یه مقدار سطح جرک ییا در جایع یار وسیون بسیبا سطح فونداس

 استفاده شود. ) 2-13( جدولر داده شده در یمقادنسبت به  نیترود زمکال يهادتر  مقاطع بزرگ

 داغ تا سطح مقطع یزه عمقیفوالد ضد زنگ و فوالد گالواناز جنس مس،   تسمه استفاده ازن گونه موارد یدر ا -يادآوری

 خواهد بود. یاتیعمل مترمربع یلیم 200 تاًینها

تر باشد، سطح و نیروي تماس بین  از میله، هر چقدر قطر میله بیشدر الکترود زمین کوبشی با استفاده   - 7 - 5 - 2 - 5 - 13

شود. بر این اساس  یابد که در نتیجه این موجب بهبود کارایی الکترود زمین می الکترود زمین و خاك اطراف افزایش می

و  20)، مثالً 3-13تر به نسبت مقادیر داده شده در جدول ( شود تا جایی که ممکن است از میله با قطر بزرگ توصیه می

 متر استفاده شود.  میلی 25

هاي کوتاه و در نتیجه سهولت رسیدن  هاي قطور، کوپلینگ بهتر بین میله یکی دیگر از مزایاي استفاده از میله -یادآوري

 ).3-4-2-5-13(ر.ك. به بند  استتر از خاك  به اعماق عمیق

عنوان ترمینال زمینی سیستم حفاظت صاعقه)  به الکترود زمین از جنس فوالد گالوانیزه، در خاك (مثالً  - 8 - 5 - 2 - 5 - 13

) به آرماتورهاي فوالدي در بتن متصل شود. اتصال مستقیم در خاك ریسک ISG1کننده قوسی ( باید از طریق ایزوله

 دهد. خوردگی را به شکل قابل توجهی افزایش می

 رسی یا مرطوب، فوالد گالوانیزه ممکن است خورده شود.  در خاك  - 9 - 5 - 2 - 5 - 13

  

                                                            
1 Isolating Spark Gap 
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 كه شده در خاین مجاز تعبیزم يترودهاکاندازه الحداقل   -  3 -13 جدول 

 قطر شکل جنس
mm 

 سطح مقطع
 ضخامت

mm 

وزن 
 روکش

2g/m 

ضخامت 
 روکش/غالف

μm 
 يهاد

2mm 
 له/لولهیم

2mm 
 صفحه

2cm 

مس، مس 
 1اندود قلع

 - - 2 - - 50 - تسمه
 - - - - - 50 8 هادي مدور
 - - - - 176 - 15 میله گرد

سیم 
 مفتولی چند

براي هر یک  7/1
هاي  از مفتول
 سیم

50 - - - - - 

 - - 2 - 110 - 20 لوله
 - - 2 2500 - - - صفحه تو پر

 - - - 3600 - - - 2مشبک هصفح

  3فوالد ضدزنگ

 - - 3 - - 100 - تسمه
 - - - - - 78 10 هادي مدور
 - - - - 176 - 15 میله گرد

 - - 2 - 140 - 25 لوله

فوالد گالوانیزه 
 4عمقی داغ

 63 500 3 - - 90 - تسمه
 45 350 - - - 78 10 هادي مدور
 45 350 - - 150 - 14 میله گرد

 45 350 2 - 140 - 25 لوله
 63 500 3 2500 - - - صفحه تو پر

 63 500 - 3600 - - - 5مشبک هصفح
 63 500 3 - 290 - - پروفیل

 6فوالد روکش مس

 70 - 3 - - 90 - تسمه
 250 - - - - 50 8 هادي مدور
 70 - - - - 78 10 هادي مدور
 250 - - - 150 - 14 میله گرد

اندود کردن مس تنها  میکرومتر باشد. از آنجا که قلع 1وري داغ یا الکتروپلیت ممکن خواهد بود. حداقل ضخامت روکش باید  اندود کردن با روش غوطه قلع -1
 .یستگیري ضخامت روکش الزامی ن شود، اندازه انجام می 1زیباییبا هدف 

متر یا هادي  میلی  2×25 متر متشکل از تسمه با سطح مقطع میلی 600×600متر و در ابعاد  8/4صفحه مشبک باید با حداقل مجموع طول هادي برابر  -2
 متر ساخته شده باشد. میلی 8مدور با قطر 

 کربن. ≥% 08/0مولیبدیم،  ≤% 2نیکل،  ≤% 5کروم،  ≤% 16 -3
 روکش باید صاف، پیوسته و فاقد شُرّه باشد. -4
متر یا هادي  میلی 3×30متر متشکل از تسمه با سطح مقطع  میلی 600×600متر و در ابعاد  8/4صفحه مشبک باید با حداقل مجموع طول هادي برابر  -5

 متر ساخته شده باشد. میلی 10مدور با قطر 
گیري  گیري ضخامت سنج الکترونیکی اندازه توان با استفاده از لوازم اندازه روکش مسی باید ذاتا به مغز فوالد جوش (متصل) شود. ضخامت روکش را می -6

 کرد.
 

 فوالد گالوانیزه در بتن به دلیل امکان خوردگی فوالد در نقطه خروج از بتن، نباید به داخل خاك امتداد یابد. -یادآوري
                                                            
1 Aesthetic 
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لوله داراي روکش محافظتی (نظیر فوالد روکش مس و فوالد / شود از میله وارد زیر توصیه میمدر   - 10 - 5 - 2 - 5 - 13

لوله تماماً مسی یا تماماً از جنس فوالد ضدزنگ تفاده نشده و به جاي آن از میله/گالوانیزه) براي کوبیدن در خاك اس

 استفاده شود:

لوله هنگام کوبیده شدن داده شدن روکش میله/شیده بندي احتمال خرا علت نوع دانهه هایی که ب در خاك •

 شود،

برداري الکترود  اي که احتمال داده شود با از بین رفتن الیه نازك روکش، عمر بهره هاي خورنده در خاك •

 زمین به شدت کاهش یابد. 

نامه وهیشیا و/ 18499-2د ملی ایران به شماره تمامی انواع الکترودهاي زمین باید مطابق استاندار  - 11 - 5 - 2 - 5 - 13

 ).10-13شده باشند (ر.ك. بخش  آزمودهي ساخته و مسکن و شهرسازراه،  قاتیمرکز تحقمربوطه در 

  1كمقاومت خا هاهندکمواد   - 6 - 2 - 5 - 13

اهش ک ين است براکباشد، مم كن در خایترود زمکدفن ال يا چاه برایانال کاز به حفر ین که  موارديدر   - 1 - 6 - 2 - 5 - 13

 اهنده پر و فشرده شود.کبا استفاده از مواد  ترودکالن، اطراف یمقاومت زم تر  بیش

ند. یط را آلوده ننمایبوده و محخطر  یب كستم خایوسکا يبرا ییایمید از نظر شین بایاهنده زمکمواد   - 2 - 6 - 2 - 5 - 13

داشته  ینیینسبتاً پا هژینند و مقاومت وکن یتام ییایمیو ش یکیزیف يها یژگیدار از لحاظ ویط پایمح یکد ین مواد بایا

 ن شوند.یزم يترودهاکال ید باعث خوردگین نبایاهنده زمکباشند. مواد 

با  ییها كن باشد (مثال در خایاهش مقامت زمکاهنده کاز استفاده از ماده  یه هدف اصلک يدر موارد  - 3 - 6 - 2 - 5 - 13

نسبت به  یطیمح یطیشرا یژه آن در تمامیه مقاومت وکانتخاب شوند  يا د به گونهیاهنده باکژه باال)، مواد یمقاومت و

ق یا تزریو/ ياریبه آب یگونه وابستگ چین مواد هیا ییاراکبرابر) بوده و  10ش از یتر (ب کوچکار یت بسیسا یمحل كخا

  ت نداشته باشد.یترولکال يا دوره

مقاومت  و شود یمحسوب م یکیترکال قیعا ،انجماد ایشدن  کدر صورت خش یه بتن معمولکاز آنجا   - 4 - 6 - 2 - 5 - 13

اهنده کعنوان ماده  هب ییان در آن وجود ندارد استفاده از آن به تنهایت جریان هداکند و امک یدا میپ یار بزرگیژه بسیو

  . شود یه نمیتوصن یزم

                                                            
1 Earthing Enhancing Compounds 
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د مجاز یخورنده بودن شد به علتن یاهنده زمکماده  عنوان به کذغال و نم یب سنتکیاستفاده از تر  - 5 - 6 - 2 - 5 - 13

د و سولفات به یلرکون ی يمواد حاو، ذغال چوب و کیخورا کر نمی. عالوه بر آن افزودن هرگونه مواد خورنده نظستین

 .استممنوع  یلکن به طور یاهنده زمکبات کیر تریسا

از  ا بعدی ترود قبلکا محل دفن الیاهنده از آب استفاده شده باشد ک هماد يساز آماده يه براک یدر صورت  - 6 - 6 - 2 - 5 - 13

قابل توجه از زمان  یزمان هفاصل یکد با یترود باکن الیمقاومت زم يریگ شده باشد، اندازه ياریاهنده آبک هختن مادیر

ا ماده ی كبه خا یق شده مصنوعی، آب تزريریگ نان حاصل شود در زمان اندازهیه اطمک يا . به گونهشوداحداث آن انجام 

 امل از آن خارج شده باشد.کاهنده به طور ک

نامه وهیشا ی/و 18499-7ران به شماره یا یش استاندارد ملیراین وید بر اساس آخرین بایاهنده زمکمواد   - 7 - 6 - 2 - 5 - 13

 ).10-13بخش ر.ك. شده باشند ( آزمودهساخته و ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیتحقز کمرمربوطه در 

 يها ین منحنییتع يشگاه برایژه در آزماین مقاومت وییو آزمون تع یند انجام آزمون خوردگیدر فرآ  - 8 - 6 - 2 - 5 - 13

در  ورد ین آب انجام پذکبا حداقل مقدار مم ژهیمقاومت و آزمونون (قطبش) و یزاسیمقاومت پالر يریگ تافل و اندازه

 د شود.یق کد درصد آب به ماده خشیبا جینتا

 اتصاالت  - 7 - 2 - 5 - 13

ن یمتصل شوند، ا كر خایگر در زیدیکد به یه باکل شده است کیتش یین از اجزایترود زمکه الک یزمان  - 1 - 7 - 2 - 5 - 13

 مناسب انجام شود.  یکیانکر اتصاالت میا سایلمپ ک، 2ی، اتصاالت پرس1ید با استفاده از جوش احتراقیاتصال با

 يها میچاندن سیبا استفاده از پ صرفاًاتصال  جادیبراي اهداف حفاظتی اترود مدفون در بتن، کدر مورد ال -يادآوری

 .ستیقابل قبول ن 3یآهن یمفتول

ترود کن به الیاتصال زم ياتصال هاد يبخش برا تیرضا یکیترکد از اتصاالت مطمئن و به لحاظ الیبا  - 2 - 7 - 2 - 5 - 13

مناسب  یکیانکر اتصاالت میا سایلمپ ک، ی، اتصاالت پرسید با استفاده از جوش احتراقین اتصال بای. اشودن استفاده یزم

 انجام شود. 

  د مطابق دستورالعمل سازنده نصب گردند. یبا یکیانکاتصاالت م  - 3 - 7 - 2 - 5 - 13

                                                            
1 Exothermic Welding 
2 Pressure Connectors 
3 Wrapped Iron Wire 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات  شار متوسطتاسی شار ضعیف و ف  746 برقی ف

ن یاتصال زم يا هادیترود کردن آن، به الکم کد در اثر محیشود نبا یلمپ استفاده مکه از ک یزمان  - 4 - 7 - 2 - 5 - 13

 .کندوارد  يا صدمه

د استفاده ینند نباک یفراهم نم یمطمئن یکیانکاستقامت م یمیزات اتصال لحیه لوازم و تجهکاز آنجا   - 5 - 7 - 2 - 5 - 13

 شوند.

در نقاط  1خوردگی باید با استفاده از نوار محافظه باشد ک یاز هر نوع كخا مدفون در اتصاالت یتمام  - 6 - 7 - 2 - 5 - 13

 اتصال محافظت شود.

ز کمرمربوطه در نامه وهیشا ی/و 18499-1ران به شماره یا یمطابق استاندارد ملد یاتصاالت با تمام  - 7 - 7 - 2 - 5 - 13

 ).10-13بخش ر.ك. شده باشند ( آزمودهساخته و ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیتحق

نباید میزان عنصر مس به لحاظ وزنی از شود،  یه در بتن مدفون نمکاژ مس یاتصاالت از جنس آل يبرا  - 8 - 7 - 2 - 5 - 13

 تر باشد. کم ددرص 80

مناسب با  یبا جنس ییها لمپکد از یگر بایدیکه شده در بتن به ین تعبیترود زمکال ياتصال اجزا يبرا  - 9 - 7 - 2 - 5 - 13

ون به ین فونداسیترود زمکال ياتصال هاد يبرا یول ).یا مسیزه، فوالد ضد زنگ ی(مثال فوالد گالوان بهره برد ينوع هاد

  رد.کاستفاده  ش محافظکبدون رو يفوالد يها لمپکتوان از  یدر داخل بتن م يفوالد يآرماتورها

زه در یو اتصاالت از جنس فوالد گالوان ي) و هادیاژ مسی(و آل یو اتصاالت مس ين هادیم بید از تماس مستقیبا -يادآوری

 شود. يا بتن خودداری كداخل خا

 د یچه بازدیدر  - 8 - 2 - 5 - 13

ن، به خصوص یترود زمکال يه بر روک يرفلزیا غی ياست فلز يا محفظه 2نیترود زمکد الیچه بازدیدر  - 1 - 8 - 2 - 5 - 13

قائم قرار  يها لهیم یاحتمال ینیگزین و جایترود زمکال ياتصاالت، انجام آزمون بر رو ی، با هدف بازرسيعمود يترودهاکال

 ست. ین ین الزامیزم يترودهاکال یتمام يبته نصب آن برالرد. ایگ یم

ز کمرمربوطه در نامه وهیشا ی/و 18499-5ران به شماره یا ید مطابق استاندارد ملید بایچه بازدیدر  - 2 - 8 - 2 - 5 - 13

 .)10-13بخش ر.ك. شده باشد ( آزمودهساخته و ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیتحق

 
 

                                                            
1 Corrosion Protection or Anti-Corrosion Tape 
2 Earth Electrode Inspection Housing 
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 1نیاتصال زم   يهاد  - 3 - 5 - 13

 ند:کر را پاس یالزامات ز ید تمامین بایاتصال زم يهاد  - 1 - 3 - 5 - 13

 .2-1-6-13و  1-1-6-13 يط بندهایشرا )1

 تر باشد. کوچکفوالد  يمترمربع برا یلیم 50ا یمس  يمترمربع برا یلیم 25د از ینبا  سطح مقطع آن )2

د یدفن شده باشد، ابعاد و مشخصات آن با كر خاین لخت بوده و در زیاتصال به زم يه هادک یدر صورت )3

 .شودن ییتع ))3-13(جدول ( نیزم يترودهاکمطابق الزامات ال

 شود.ن استفاده یاتصال زم يهاد عنوان بهد یش نباکا بدون رویبا  یومینیآلوم يهاد )4

 ) METن (یاتصال زم ینال اصلیترم  - 4 - 5 - 13

اتصال  ینال اصلید ترمیاستفاده شده است، با یننده حفاظتک لیپتانس هم يبند ه همک یساتیدر هر تاس  - 1 - 4 - 5 - 13

 ):)3-13ل (کشر.ك. (د به آن متصل شوند یر بایده و موارد زین فراهم گردیزم

 ،یحفاظت يبند هم يها يهاد •

 ن،یاتصال زم يها يهاد •

 ،یحفاظت يها يهاد •

 .يردکعملن یاتصال زم يها يدر موارد مربوط، هاد •

سایر  قیاز طرهاي حفاظتی به ترمینال اصلی اتصال زمین در حالی که  اتصال مستقیم هر یک از هادي -1یادآوري 

 .ستیاند، مورد نظر ن هاي حفاظتی به این ترمینال متصل شده هادي

استفاده کرد. براي  يردکعملمین ساختمان براي اهداف اتصال زمین توان از ترمینال اصلی اتصال ز می -2یادآوري 

 شود. نقطه اتصال به زمین در نظر گرفته می عنوان به)، این ترمینال IT2آوري اطالعات ( اهداف فن

 بند گردند. ها به یکدیگر هم آن هه بیش از یک ترمینال اتصال زمین موجود باشد، باید همک در صورتی

صورت مستقل قابل جدا کردن باشند. این  هاي متصل به ترمینال اصلی اتصال زمین باید به هاديهر یک از   - 2 - 4 - 5 - 13

 نوعی ابزار بتوان آن را جدا نمود.  هوسیله اي باشد که فقط ب اتصال باید قابل اطمینان بوده و به گونه

گیري  اندازه هترکیب شده تا اجاز ممکن است قابلیت جدا کردن به شکل مناسبی با ترمینال اصلی اتصال زمین -یادآوري

 مقاومت الکترود زمین را بدهد.

 

                                                            
1 Earthing Conductor 
2 IT: Information Technology 
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سات  شار متوسطتاسی شار ضعیف و ف  748 برقی ف

 
 یکیترونکلوازم ال 8 كه برق در سمت مشتریتغذ 1
 ابل آنتنکلد یش 9 نتور برق)ک( یکیترکال يانرژ يریگ تابلو لوازم اندازه 2
 TN(در سیستم  عیه توزکه برق در سمت شبیتغذ 4

 متصل شود) METباید به  PEN/PEهادي 
 )METن (یاتصال زم ینال اصلیترم 10

 ونین فونداسیترود زمکال 11 نندهک قیبا رابط عا يلوله گاز فلز 5
 )ISG( یننده قوسک زولهیا 12 يلوله آب فلز 6
 نتور)ک( يریگ لوازم اندازه M يزکش مریستم گرمایس 7

 نندهک لیپتانس هم يبند ش همیاز آرا یمثال   - 3 -13 شکل

  1یحفاظت يها يهاد  - 6 - 13

 د در نظر گرفته شوند.یبا IEC 60364-5-51 استاندارد  516الزامات داده شده در بند  -يادآوری

 حداقل سطح مقطع  - 1 - 6 - 13

برآورده  12فصل  2-5-12بند ه را مطابق یار مدار تغذکط قطع خودید شرایبا یحفاظت  يسطح مقطع هاد  - 1 - 1 - 6 - 13

 وسیلهدر طول زمان قطع  2مورد انتظار وتاهکان اتصال یاز جر یناش یو حرارت یکیانکم يها تحمل تنش یینموده و توانا

  را داشته باشد. یحفاظت

                                                            
1 Protective Conductors 
2 Prospective Fault Current 
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. در هر دو شودانتخاب  )4-13جدول (ا مطابق یمحاسبه شود  2-1-6-13د مطابق بند یا بای یحفاظت يسطح مقطع هاد

 يا با اندازه یحفاظت يها ياتصال هاد يدر نظر گرفته شده برا يها نالید لحاظ شوند. ترمیبا 3-1-6-13مورد الزامات بند 

 .باشند داشته تد مطابقیشود، با یه الزام مین نشریه توسط مطالب اک

 تر باشد: کوچکر یر زیاز مقاد یکید از ینبا یحفاظت يها يسطح مقطع هاد  - 2 - 1 - 6 - 13

 .ن شده باشدییتع IEC 60949استاندارد ه مطابق ک يمقدار •

 ن شده باشد:ییاستفاده است، تع ه قابلیثان 5 ثرکحدا زمان قطع يه تنها براکر یز فرمولله یوسه ب •

)13- 1( 𝑆𝑆 = √𝐼𝐼2𝑡𝑡
𝑘𝑘

 
 ه در آن:ک

Sمترمربع است، یلی: سطح مقطع بر حسب م 

Iیحفاظت وسیلهتواند از  یه مکز است یخطا با امپدانس ناچ يان مورد انتظار خطا بر حسب آمپر برای: مقدار موثر جر 

 ،)IEC 60909-0استاندارد ر.ك. ند (کعبور 

tه است،یار بر حسب ثانکقطع خود يبرا یحفاظتوسیله رد ک: زمان عمل  

kمحاسبه  ياست (برا ییه و نهایاول يو دما يها ر قسمتیق و سای، عایحفاظت يبر حسب جنس هاد یبی: ضرk  به

 مراجعه شود). 1937-5-54ران به شماره یا یوست الف استاندارد ملیپ

ن سطح مقطع استاندارد و یتر یکد نزدید، باوخارج از استاندارد ش يا جه رابطه فوق منجر به اندازهینت که  موارديدر 

 ار برد.که تر از مقدار محاسبه شده را ب بزرگ

در نظر  یحفاظتوسیله  I2tت یاز امپدانس مدار و محدود یناش 1انیجر ینندگکشود اثر محدود یه میتوص -يادآوری

 گرفته شوند.

 .محاسبه نشده باشد) 2-1-6-13بر اساس بند  هک يموارد(در  یحفاظت يها يحداقل سطح مقطع هاد  -  4 -13 جدول 

 فاز يسطح مقطع هاد
 مترمربع یلیبر حسب ممس 

 متناظر با آن یحفاظت يحداقل سطح مقطع هاد
 مترمربع یلیبر حسب ممس 

 نباشد فاز يجنس هاد هم یحفاظت يهاد که  موارديدر  باشد فاز يجنس هاد هم یحفاظت يهاد هک موارديدر 
16 ≤ S S × S )2/k 1k( 

35  ≤S  <16 16 2( ×16 الف/k 1k( 

35 > S 2/S 2( الف/(S × )2/k 1k( 
   ران به شمارهیا یاستاندارد مل يها ا از جدولیمحاسبه  1937-5-54ران به شماره یا یوست الف استاندارد ملیه از فرمول پک فاز يهاد kمقدار  k1ه در آن:ک

 شود. یانتخاب مق یو عا يبر حسب جنس هاد 43-4-1937
k2  مقدارk د.یآ یبدست م 1937-5-54ران به شماره یا یاستاندارد مل) 6-54-الف( تا )2-54-الف( يها اربرد از جدولکه متناسب با ک یحفاظت يهاد 

 اهش داد.ک ،)IEC 60364-5-52استاندارد ر.ك. ( یخنث ين ابعاد هادییتوان بر اساس قواعد تع یرا تنها م PEN يسطح مقطع هاد -الف

                                                            
1 Current-Limiting Effect 
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قرار  فاز يبا هاد 1كمشتر يا محفظها در یابل نبوده کاز  يا ه رشتهک یدر صورت یحفاظت يسطح مقطع هاد  - 3 - 1 - 6 - 13

 باشد: تر  کمر ید از موارد زینداشته باشد، نبا

فراهم شده  یکیانکاگر حفاظت در برابر صدمه م یومینیمترمربع آلوم یلیم 16ا ی یمترمربع مس یلیم 5/2 •

 باشد.

 فراهم نشده باشد. یکیانکاگر حفاظت در برابر صدمه م یومینیمترمربع آلوم یلیم 16ا ی یمترمربع مس یلیم 4 •

حفاظت شده در نظر گرفته  یکیانکبه لحاظ م یابل نباشد تنها در صورتکاز  يا رشته یحفاظت يه هادک یدر صورت

 .ها قرار داشته باشد ا مشابه آنی 3نگکی، تران2ه در داخل لولهکشود  یم

 د:یاست، سطح مقطع آن با كمدار مشتر يتر  بیشا تعداد ین دو یب یحفاظت يه هادک ییدر جا  - 4 - 1 - 6 - 13

ن مدارها با آن یه اک يبردار قابل انتظار و زمان بهره يان خطاین جریدتریشد يبرا 2-1-6-13براساس بند  •

 .شودشوند محاسبه  یمواجه م

 آن مدارها انجام شود. فاز ين هادیتر و متناظر با بزرگ) 5-13جدول (مطابق با  •

 یحفاظت يها يانواع هاد  - 2 - 6 - 13

 ر باشند:یاز موارد ز يا تعدادی یکل کن است به شکمم یحفاظت يها يهاد  - 1 - 2 - 6 - 13

 .رشته چند يها ابلکموجود در  يها يهاد •

 .دار برق يها يبا هاد 4كمشتر يا ش) در محفظهکا لخت (بدون رویدار)  شکشده (رو قیعا يها يهاد •

 .ا لخت نصب ثابتیشده  قیعا يها يهاد •

 که صورتیدر  ي، لوله فلز6زکمر هم ي، هاد5يا لوله  يا بافته م یابل، سکابل، زره کلد ی، شيابل فلزکغالف  •

 و ب را داشته باشند. لفا-2-2-6-13ان شده در یط بیشرا

 د.ینیبب یحفاظت يها يهاد  شیآرا يرا برا 7-6-13بند  -يادآوری

                                                            
1 Common Enclosure 
2 Conduit 
3 Trunking 
4 Common Enclosure 
5 Wirebraid  
6 Concentric  
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               ياستانداردهار.ك. ( 1فیر تابلو قدرت و فرمان فشارضعیدارند نظ يفلز يها ه محفظهک یزاتیتجه يبرا  - 2 - 2 - 6 - 13

IEC 61439-1  وIEC 61439-2 (2تکباسدا يها ستمیا سی ) .استاندارد ر.كIEC 60439-2ا ی  ن است از محفظهک)، مم

 ند:یت نمایر را رعایرط ززمان هر سه ش ه همکنیمشروط بر اشود استفاده  یحفاظت  يهاد عنوان بهشان  يفلز 3چارچوب

اتصاالت مناسب به  يا با اجراین شود یشان تضم د بر اساس نوع ساختمانیا بایها  آن یکیترکال یوستگیپ )الف

نان حاصل یاطم ییایمیتروشکا الی ییایمی، شیکیانکم 4كدر برابر استهال یافکه از داشتن حفاظت ک يا گونه

 شود.

 داشته باشد.انطباق  1-6-13بند با الزامات  )ب

 ن شده بدهد.ییش تعیاز پ 5نقاط انشعاب تمامرا در  یحفاظت يها ير هادیاتصال سا امکاند یبا )پ

 :ستیمجاز ن یحفاظت يبند هم يا هادی یحفاظت يهاد عنوان بهر یز يفلز يها استفاده از قسمت  - 3 - 2 - 6 - 13

 .آب يفلز يها لوله •

 عات، پودر.یر گازها، مایمواد قابل اشتعال نظ يحاو يفلز يها لوله •

 هستند. یکیانکشان تحت تنش م ار معمولکط یه در شراک 6یساختمان يها قسمت •

 شده باشند. یطراح ین هدفیچن يه براکنی، مگر ا7ریپذ ا خمیقابل انعطاف  يفلز يها لوله •

 .قابل انعطاف يفلز يها قسمت •

 .ابلکابل و نردبان ک ینی، س8نگهدارنده يها میس •

اتصال  يو هاد )PE( ین حفاظتیاتصال زم ي، هادیحفاظت يبند هم يشامل هاد یحفاظت ياز هاد ییها مثال -يادآوری

 شود، هستند. یاستفاده م یگرفتگ حفاظت در برابر برق يه براک ینیزم

 یحفاظت يها يهاد یکیترکال یوستگیپ  - 3 - 6 - 13

، ییایمیتروشکو ال ییایمیب شی، تخریکیانکب میدر برابر آس یل مناسبکد به شیبا یحفاظت يها يهاد  - 1 - 3 - 6 - 13

  محافظت شوند. یکینامیترمود يروهایو ن یکینامیترودکال يروهاین

                                                            
1 Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies 
2 Busbar Trunking Systems 
3 Frames 
4 Deterioration 
5 Tap-Off Point 
6 Constructional Parts 
7 Pliable 
8 Support Wires 
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ر یو سا یحفاظت ين هادیا مابی یحفاظت يها ين هادیها) ماب لمپک، یچیاتصاالت (به طور مثال اتصاالت پ یتمام

اتصال  يه براک ییها چیپ ند.یرا فراهم نما یافک یکیانکبا دوام، استقامت و حفاظت م یکیترکال یوستگید پیزات بایتجه

 باشد. 2یمید از نوع لحینبا 1 انجام دهند. مفصل يگریار دکد یروند نبا یار مکبه  یحفاظت يها يهاد

از  یبکیتحمل هر تر يبرا یبخش تیرضا یکیانکو استقامت م یت حرارتید ظرفیبا یکیترکاتصاالت ال یتمام -يادآوری

 افتد، داشته باشند.ین سطح مقطع اتفاق بیتر محفظه با بزرگ/ابلکا ی ين است در هادکه ممکان/زمان یجر

 ر:یجز موارد زه و انجام آزمون در دسترس باشند. ب یبازرس يد برایبا یحفاظت يها يهاد  مفصل  - 2 - 3 - 6 - 13

 3ترکیبیپر شده با مواد  يها مفصل •

 4پسول شدهک يها مفصل •

  6تکباسدا يها ستمیسو  5یشک تکدا، يفلز يها لولهدر ها  مفصل •

 دهند. یل مکیاز آن را تش یز، قسمتیتجه يه مطابق استانداردهاک ییها مفصل •

 ساخته شده باشند. 7سخت يارک میا لحی يارکه با جوشک ییها مفصل •

 ساخته شده باشند. 8یله ابزار پرسیوسه ه بک ییها مفصل •

 يا استفاده از مفصل به گونه یقرار داده شود ول یحفاظت ير هادیدر مس 9یله قطع و وصلیوسچ ید هینبا  - 3 - 3 - 6 - 13

 ابزار قطع نمود، مجاز خواهد بود. یانجام آزمون بتوان آن را با استفاده از نوع يه براک

 ي(به طور مثال حسگرها یل اختصاصیشود، وسا یاستفاده م 10نیاتصال زم یکیترکش الیه از پاک ییدر جا  - 4 - 3 - 6 - 13

 .رندیقرار بگ یحفاظت يها ير هادیدر مس يصورت سر هد بیان)، نبایجر يچ، ترانسفورماتورهایپ می، س11یاتیعمل

ر یسا يبرا یحفاظت ياز هاد یقسمت عنوان بهد ینبا یکیترکزات الیتماس تجه قابل-يرسانا-يها قسمت  - 5 - 3 - 6 - 13

  اند.  دهیمشخص گرد 2-2-6-13در بند  که  يمواردار روند مگر کزات به یتجه

                                                            
1 Joint  
2 Soldering  
3 Compound-Filled Joints 
4 Encapsulated Joints 
5 Ducting 
6 Busbar Trunking Systems 
7 Brazing  
8 Compression Tool 
9 Switching Device 
10 Electrical Monitoring of Earthing 
11 Operating Sensors 
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 PEN يها يهاد  - 4 - 6 - 13

ل یو سطح مقطع آن به دالمجاز است نصب ثابت  یکیترکالسات یتاس يفقط برا PEN ياستفاده از هاد  - 1 - 4 - 6 - 13

 تر باشد.کوچک یومینیمترمربع آلوم یلیم 16ا ی یمترمربع مس یلیم 10د از ینبا یکیانکم

ه یتوصدست مبدا تاسیسات  در پایین PENاستفاده از هادي ) EMC1( یسیترومغناطکال يسازگار منظراز  -يادآوری

 شود. ینم

 شده باشد. بندي قی، عافاز يهاد یمعادل با ولتاژ نامد یبا PEN يهاد  - 2 - 4 - 6 - 13

 3تکباسدا يها ستمیجز در مورد سه استفاده شود ب PEN يهاد عنوان به 2یشک میس يها ستمیس يد از محفظه فلزینبا

 باشند.د شده یتول IEC 61534-1 استاندارد با  ه مطابقک 4كپاورترا يها ستمیا سی IEC 60439-2 استانداره  ه مطابقک

، ه شده باشدیتعب یو حفاظت یخنث  ردکعمل يبرا يا هاي جداگانه هادي هکسات یاز تاس يا از هر نقطه  - 3 - 4 - 6 - 13

ش از یو ب یخنث يهاد یکش از یانشعاب ب اما. ستیسات مجاز نین شده تاسیزم يبه هرگونه اجزا یخنث ياتصال هاد

  .استمجاز  PEN ياز هاد یحفاظت يهاد یک

ه ک، مگر آنشوددر نظر گرفته شده است متصل  یحفاظت يها يهاد يه براک يا نهیا شینال ید به ترمیبا PEN يهاد

 ).)4-13ل (کشر.ك. وجود داشته باشد ( PEN ياتصال هاد يبرا یخصوصه نه بیا شینال یترم

 د.ناستفاده شو PEN يهاد عنوان بهد ینباگانه یب-يرسانا-يها قسمت  - 4 - 4 - 6 - 13

 
MDB یع اصلیتابلو توز 

 PEN ياز نحوه اتصال هاد یمثال   - 4 -13 شکل

                                                            
1 EMC: Electromagnetic Compatibility  
2 Wiring Systems 
3 Busbar Trunking Systems 

 شده است.ترجمه  "دار نهیش يها انالک يها ستمیس"ه به صورت ین نشریا 19-2-2در بخش  Powertrack Systemsبه انگلیسی  4
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  يردکعملو  ین حفاظتیب اتصال زمکمر يها يهاد  - 5 - 6 - 13

 یحفاظت يد هم الزامات هادیشود، با یاستفاده م يردکعملو  یحفاظت یبکین تریاتصال زم يهاد یکه از ک یدر مواقع

 یکدر  .)IEC 60364-4-44 استاندارد 444بخش ر.ك. را برآورد ( يردکعملو هم الزامات شود ت یدر مورد آن رعا

و  ین حفاظتیب اتصال زمکمر يهاد عنوان بهتواند  یم ،هیمنبع تغذ (.d.c)برگشت  ياطالعات از هاد يورآ ستم فنیس

 استفاده شود. يردکعمل

 ان شده است.یب IEC 61140 استاندارد  7.5.3.1بخش  در تر  بیشاطالعات  -يادآوری

 )PE( یحفاظتن یاتصال زم يها ياز هاد يان عبوریجر  - 6 - 6 - 13

ه در بخش ک یر مشخصید از مقادینبا يبردار بهره يط عادیدر شرا یکیترکزات الیتجه یحفاظت ياز هاد يان عبوریجر

 باشد. تر  بیشآورده شده،  IEC 60364-5-51 استاندارد از  Eوست یو پ 516و بخش  IEC 61140 استاندارد از  7.6.3

(به طور  يبردار بهره يط عادیان در شرایت جریر هدایمس عنوان به) PE( ین حفاظتیزماتصال  يشود از هاد یه میتوص

 يط عادیان در شرایچنانچه جر ).IEC 61140استاندارد ر.ك. ( ) استفاده نشودEMCل یدال يلترها برایمثال اتصال ف

استاندارد  7-543بخش ر.ك. استفاده شود ( 1شده تیتقو یحفاظت يد از هادیند باکآمپر تجاوز  یلیم 10از  يبردار بهره

 ).1937-5-54ران به شماره یا یمل

 یحفاظت يها يش هادیآرا  - 7 - 6 - 13

 ستمیسد در یبا یحفاظت يشود، هاد یاستفاده م یگرفتگ حفاظت در برابر برق يان برایاضافه جر وسایلاز  که  زمانی

 .شودها نصب  آن 3قاً در مجاورتیا دقیاجرا شود  دار برق يها يمشابه با هاد 2یشک میس

 4نندهک لیپتانس هم يبند هم  - 7 - 13

 :استر یننده به شرح زک لیپتانس هم يبند انواع هم

 شود:  يبند مین است تقسکر ممیه خود به سه صورت زک، یحفاظت هنندک لیپتانس هم يبند هم )1

  5یاصل •

 6یلیمکت •

 

                                                            
1 Reinforced Protective Conductor 
2 Wiring System 
3 Immediate Proximity 
4 Equipotential Bonding 
5 Main Protective Equipotential Bonding 
6 Supplementary Protective Equipotential Bonding 
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 )1937-4-41شماره  ملی ایران بهاستاندارد  پوست یپر.ك. ( 1نیزم-بدون یمحل يبند هم •

 )14فصل ر.ك. ( 2يردکعمل هنندک لیپتانس هم يبند هم )2

 )15کننده صاعقه (ر.ك. فصل  پتانسیل بندي هم هم )3

 )یاصل يبند (به اختصار هم یاصل یننده حفاظتک لیپتانس هم يبند هم يسطح مقطع هاد  - 1 - 7 - 13

ن یتر د از نصف سطح مقطع بزرگین نبایاتصال زم ینال اصلیاتصال به ترم يبرا یحفاظت يبند هم يسطح مقطع هاد

 تر باشد: کوچکز یر نیر زید از مقادین حال نبایتر بوده و در ع کوچکسات ی) تاسPE( ین حفاظتیزماتصال  يهاد

 یمترمربع مس یلیم 6 •

 یومینیمترمربع آلوم یلیم 16 •

 .يمترمربع فوالد یلیم 50 •

 یمترمربع مس یلیم  25ست از یاز نین نیاتصال زم ینال اصلیاتصال به ترم يبرا یحفاظت يبند هم يها يسطح مقطع هاد

 تر باشد. ر مواد) بزرگیسا يا سطح مقطع معادل آن برای(

 یلیمکتپتانسیل کننده حفاظتی  هم يبند هم يسطح مقطع هاد  - 2 - 7 - 13

د از یند نباک یتماس را به هم متصل م قابل-يرسانا-ه دو قسمتک یحفاظت يبند هم يسطح مقطع هاد  - 1 - 2 - 7 - 13

 باشد. تر  کمترند)  کوچکدام کمتصل به آن دو (هر  یحفاظت يهاد

گانه متصل یب-يرسانا-تماس را به قسمت قابل-يرسانا-ه قسمتک یحفاظت يبند هم يسطح مقطع هاد  - 2 - 2 - 7 - 13

 باشد. تر  کمتماس  قابل-يرسانا-متصل به قسمت یحفاظت يمقطع هادنصف سطح د از یند نباک یم

ن یب یحفاظت يها يو هاد یلیمکت يبند هم يبرا یحفاظت يبند هم يها يحداقل سطح مقطع هاد  - 3 - 2 - 7 - 13

  باشد. 3-1-6-13د مطابق بند یگانه، بایب-يرسانا-يها قسمت

                                                            
1 Earth-Free Local Equipotential Bonding 
2 Functional Equipotential Bonding 
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 ابلکت یهدا يرهایدر مس یلیمکت يبند هم  - 3 - 7 - 13

ان یف و جری، فشارضعيابل (اعم از فشارقوکت یهدا يرهایمورد استفاده در مس يفلز ياجزا یتمام  - 1 - 3 - 7 - 13

) و هم با اهداف یمنین ای(تام یهم با اهداف حفاظت يبند ن همیبند شوند. ا گر همیدیکبه  يل موثرکد به شیف) بایضع

را   ابلک تیهدا ریمسبند  هم هکتوان شب یاز، میشود. در صورت ن ی) انجام میسیترومغناطکاهش تداخالت الک( يردکعمل

 رد. کبند  ساختمان هم يسات فلزیسازه و تاس يفلز يبه اجزا

 ها قابل انجام است: از آن یبکیا تریر یاز دو صورت ز یکیبه  ابلک تیهدا يرهایمس یلیمکت يبند هم  - 2 - 3 - 7 - 13

زه یا گالوانیوم ینیبا سطح مقطع مناسب از جنس مس، آلوم يبند هم يرشته هاد یکحداقل  ینیب شیپ )1

 لمپ مناسب.کبه آن با استفاده از  يفلز ياجزا تمامابل ساختمان و اتصال کت یر هدایداغ در تمام مس یعمق

 .1نقاط انفصال تمامگر در یدیکابل به کت یریستم مدیس يفلز يردن اجزاکجامپر  )2

 يها ستمیاتصاالت س ها جعبیع برق یتوز يتابلو یکه به کد هر جا یبا یلیمکت يبند هم يهاد ،ابلک تیهدا يرهایمسدر 

 .شودآن متصل  FEا ی PE/PEN هنیماً به شیشود، مستق یا از آن خارج میف وارد یان ضعیجر

 لت ساختمانکدر اس يبند ه همکشب  - 4 - 7 - 13

 ر ضرورت دارد:ین اهداف زیتام يلت ساختمان براکدر اس يبند ه همکشب یکه یتعب  - 1 - 4 - 7 - 13

ر.ك. است ( یالزام یلیمکو ت یاصل يبند هم يه اجراک یلت در نقاطکاس يفلز يها به قسمت یدسترس )1

 ).)5-13ل (کش

ه تعداد قابل ک ییها ساختمان يبران ییبا امپدانس پا يردکعمل هنندک لیپتانس هم يبند هم هکشب یکجاد یا )2

 ها وجود دارد. حساس در آن یو مخابرات یکیترونکال يها هکزات و شبیتجه یتوجه

    لکشر.ك. هستند ( یخارج هستم حفاظت صاعقیه مجهز به سک ییها ساختمان يبرار ین موارد زیتام )3

)13-6:(( 

 2یداخل يها ستمیس ين براییامپدانس پا صاعقه هنندک لیپتانس هم يبند ه همکشب یکجاد یا •

 هفاصل الزامات تیلت ساختمان به منظور رعاکبا اس یستم حفاظت صاعقه خارجیس يبند ان انجام همکام •

  ییجدا

 ستم حفاظت صاعقه یس ینزول يهاد يبرا 3یعیطب ياجزا عنوان بهلت کاس يبند ه همکاستفاده از شب •

 ساختمان. یداخل يها ستمیس ير برایفراگ یسیترومغناطکلد الیه شکشب یکجاد یا •

                                                            
 برود.ن یاز ب يبند ه همکشب ی الکتریکیوستگیپممکن است از جامپرها،  یکدر هر  یدر صورت استفاده از روش دوم، در صورت وقوع قطع 1

2 Internal Systems 
3 Natural Components 
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اتصال  یاصل يها نهیطبقات ساختمان و ش تمامع در یتوز يها تابلو PE/PEN يها نهیشود ش یه میتوص  - 2 - 4 - 7 - 13

 لت ساختمان متصل شوند.کاس يبند هم  هکبه شب يل موثرکساختمان به ش یلیمکت يبند هم يها نهین و شیزم

وسته یگسترده و پ يبند ه همکشب یکد یاست با یصورت بتن لت بهکل اسکا ی یه بخشک ییها در ساختمان  - 3 - 4 - 7 - 13

 :شودو اجرا  یر طراحیبه شرح ز حلقه بستهصورت  هب

 لت استفاده شود.کاس يبند هم ياجرا يبرا) 5-13جدول (مجاز مطابق با  يرشته هاد یکاز حداقل  )1

استفاده شود،  ستم حفاظت صاعقهیس ینزول يعنوان هاد هلت بکاس يبند ه همکه قرار باشد از شبک یدر صورت )2

 ) انتخاب شود.2-13د مطابق جدول (یها) با باالرو (ستون يرهایدر مس يبند هم  يسطح مقطع هاد

حاً یترج يمتر نباشد به آرماتورها 2از  تر  بیشه ک ید در فواصلیر خود بایلت در تمام مسکاس يبند هم يهاد )3

 متصل شود. يل موثرکبه ش با خود متعامد

 يا بسته دور تا دور طبقه اجرا شود، به گونه هصورت حلق هنگ بیر یکد حداقل یساختمان بادر هر طبقه از  )4

 .کندسازه را به هم متصل  یرامونیپ يها ستون یه تمامک

صورت  هلت در طبقات مختلف بکاس يبند ه همکآن الزم است شب ياربرکت ساختمان و یبسته به حساس )5

وار) در نظر یف، سقف، ستون و دکشامل  یمتر (در هر سه بعد هندس 20×20 یمتر ال 5×5با ابعاد  ییها مش

 ). )6-13( لکشر.ك. گرفته شود (

مختلف ساختمان با هم برابر نباشد. بسته به ضرورت  يها ه مش در قسمتکن است ابعاد شبکمم -1 يادآوری

تر الزم باشد، در  کوچکبعاد با ا یه مشکد شبیزات حساس وجود دارد، شایز تجهکه تمرکها  قسمت یدر برخ

 ند.کت یفاکتر  ساختمان ابعاد بزرگ یه در مابقک یحال

ز کزان حضور و تمریمثال): م عنوان بهه مش عبارتند از (کابعاد شب يرگذار بر رویتاث يپارامترها -2 يادآوری

صاعقه در  ستم حفاظتی، نصب سيوتریامپکه کشب يارکانس ک، فریو مخابرات یکیترونکزات حساس الیتجه

 ره.یو غ یسیلد مغناطیش عنوان بهه مش کساختمان، استفاده از شب

 ه شود:یتعب یبتن يوارهایا دیستون  يبر رو يبند صفحه اتصال هم/نقطه یکد یر باینقاط ز یدر تمام )6

 ع برق،یتوز يدر مجاورت تابلوها •

 ،دارند یلیمکت يبند از به انجام همیه نک ییفضاها تمامدر مجاورت  •

حفاظت صاعقه، در صورت  یینال هوایستم ترمیساختمان جهت اتصال س یخارج يبام، خرپشته و نمادر  •

 وجود.
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 ساختمان یلت بتنکه شده در اسیتعب يردکعمل/یحفاظت يبند عنوان هم همجاز ب يها يحداقل اندازه هاد  -  5 -13 جدول 

 قطر لکش مواد و سطح
mm 

 سطح مقطع
2mm 

 ضخامت
mm 

 شکوزن رو
2g/m 

 غالف/شکضخامت رو
μm 

 مس
 - - 5/1 30 - تسمه

 - - - 28 6 مدور يهاد

 1فوالد ضدزنگ
 - - 2 50 - تسمه

 - - - 50 8 مدور يهاد

 2داغ یزه عمقیفوالد گالوان
 63 500 2 50 - تسمه

 45 350 - 50 8 مدور يهاد
 ربن.ک ≥ %08/0م، یبدیمول ≤ %2ل، یکن ≤ %5روم، ک ≤ 16% -1
 وسته و فاقد شُرّه باشد.ید صاف، پیش باکرو -2

 
 يبند نه همیش 6 بان)ی(ترانسفورماتور، مولد برق پشت یکیترکه الیمنبع تغذ 1
 ه مش اضافه شده)کشب يها يدر بتن (به همراه هاد يفوالد يآرماتورها 7 ر آهن)ی(ت ير فوالدیت 2
 ه شده در بتنیتعب ونین فونداسیترود زمکال 8 ساختمان ينما يپوشش فلز 3
 آب، گاز و فاضالب) يفلز يها (مانند لوله خدمات مختلف يبرا كمشتر يچه ورودیدر 9 يبند صفحه اتصال هم 4
   یکیترونکا الی یکیترکزات الیتجه 5

  ساختمان یلت بتنکننده در اسک لیپتانس هم يبند هم   - 5 -13 شکل
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و در  هستنداي) معموال به لحاظ الکتریکی پیوسته  هاي با اسکلت فلزي (جوشی یا پیچ و مهره ساختمان  - 4 - 4 - 7 - 13

  .ستیبندي براي اتصال اجزاي مختلف آن به هم ن نتیجه نیازي به اجراي هادي هم

مورد آزمون و ، 15فصل  4-4-15بند ه شده در یاراحات یتوان به قرار توض یسازه را م یکیترکال یوستگیپ -يادآوری

 قرار داد. یابیارز

بندي اسکلت بر روي  در صورت اجراي الکترود زمین فونداسیون تعبیه شده در خاك، باید شبکه هم  - 5 - 4 - 7 - 13

اجرا گردیده و سپس این دو،  3-2-5-13فونداسیون ساختمان (هم براي اسکلت بتنی و هم براي اسکلت فلزي) مطابق 

تواند بر روي  بندي می ناسب به یکدیگر متصل شوند. در این حالت شبکه همبار به شکل م متر یک 20در فواصل حداکثر 

 سطح آرماتورهاي فوقانی فونداسیون تعبیه شود.

بندي اسکلت  جداگانه براي هم در صورت اجراي الکترود زمین فونداسیون تعبیه شده در بتن، اجراي یک شبکه  -یادآوري

مورد نیاز  يردکعملدر تراز فونداسیون ضرورت ندارد، مشروط بر آن که الکترود زمین فونداسیون الزامات حفاظتی و 

 .کند بندي اسکت در تراز فونداسیون را برآورده شبکه هم

 
 مفتول) اتصال اختیاري آرماتورها به هم (مثال توسط سیم 8 هادي ترمینال هوایی (سیستم حفاظت صاعقه) 1
 هاي شبکه مش اضافه شده) آرماتورهاي فوالدي در بتن (به همراه هادي 9 پناه بام (فالشینگ) پوشش فلزي جان 2
 وجود)الکترود زمین رینگ (در صورت  10 آرماتورهاي فوالدي 3
 الکترود زمین فونداسیون تعبیه شده در بتن 11 به آرماتور هاي شبکه مش اضافه شده هادي 4
 متر براي ابعاد شبکه مش اضافه شده 5فاصله نوعی  a بندي اسکلت) صفحه اتصال هادي مش (شبکه هم 5
 شبکه مش به آرماتورمتر براي اتصال هادي  1فاصله نوعی  b بندي داخلی صفحه اتصال براي شینه هم 6
   اتصال هادي شبکه مش به آرماتور با استفاده از کلمپ 7

 نندهک لیپتانس هم يبند هم يساختمان برا یلت بتنکاس ياستفاده از آرماتورها   - 6 -13 شکل
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  يفشارقو هیبا تغذ یکیترکال ساتین در تاسیش اتصال زمیآرا  - 8 - 13

ستم اتصال یل سکیگر قرار گرفته و تشیدیکدر مجاورت  يف و فشارقوین فشارضعیاتصال زم يها ستمیاگر س  - 1 - 8 - 13

ن یاجتناب از ا يمنتقل شود. برا LV3ستم یتواند به س یم HV2ستم یاز س EPR1از  ینداده باشند، بخش ين سراسریزم

 رود: یار مکر به یل، در حال حاضر دو روش زکمش

 .به هم LVو  HVن یاتصال زم يها ستمیس تمامالف) اتصال 

 .LVاز  HVن یاتصال زم يها ستمیامل سک ییب) جدا

ه شده از آن یتغذ  LVسات یداخل پست و در تاس 4یگام، تماس و انتقال يها لیدر هر دو مورد، الزامات مربوط به پتانس

 ت گردند.ید رعایپست با

 يها ستمیس تمامن بخش قابل انجام باشد، اتصال یاز مشروح در ایردن الزامات مورد نک ییه اجراک یدر صورت -يادآوری

 .5شود یح داده میبه هم ترج LVو  HVن یاتصال زم

نواخت یک( يبند شوند، درجه یوتاه ظاهر مکه در خالل اتصال ک یگام و تماس ياهش ولتاژهاک يتوان برا یم  - 2 - 8 - 13

 ن انجام داد.یزم يترودهاکل را با نصب الیردن) پتانسک

گر و ید يرساناا هر جرم یزات یمتر از تجه 1 یافق هفاصل ن دریزم يترودهاکمعموال الل یپتانس يبند درجه يبرا -يادآوری

 ).4-3-6-15(ر.ك. بند  شوند ین متصل میستم اتصال زمین دفن شده و به سیمتر از سطح زم 5/0در عمق 

استاندارد  10ت گردند در بخش یها) رعا  (شامل پست يسات فشارقویتاس يد برایه باک يا ژهیالزامات و  - 3 - 8 - 13

حفاظت از  يد برایه باک ین الزاماتی. همچنشده استه یارا EN 50522 ییو استاندارد اروپا IEC 61936-1 یالملل نیب

ت گردند، در فصل یرعا HVه یستم تغذین در سیزم ياز وقوع خطاها یناش یموقت يدر برابر اضافه ولتاژها LVسات یتاس

  شرح داده شده است. IEC 60364-4-44استاندارد  442و بخش  14

دمان اتصال یاز چ ییها ، شامل مثالHVو  LV يها ستمیرسیدر خصوص ارتباط ز يتر  بیش يها ییراهنما -يادآوری

 اند. ر شدهکذ 4123ران به شماره یا یوست الف استاندارد ملیپ، در 6نیزم

                                                            
1 EPR/GPR: Earth/Ground Potential Rise 
2 HV: High Voltage 
3 LV: Low Voltage 
4 Transfer  
5 Interconnection Is Preferred When Practicable. 
6 Earthing Layouts  
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  ابلک يفلز هلد و زریردن شکن یزم  - 9 - 13

ساختمان  یکها در داخل  ر آنیل مسکه ک، ITو  یابل مخابراتکرشته و  برق چند يها ابلک يفلز هلد و زریش  - 1 - 9 - 13

ز، یا تجهیننده ک ا در سمت مصرفی/ن شده ویماً زمیمناسب مستق یلکد در هر دو سمت به شیان باکاست، در صورت ام

 .1تماس مربوطه متصل گردند قابل-يرسانا-به قسمت

شدن  ياز جار یناش یحرارتد اثر ین شود، بایهر دو طرف زم دررشته  کت برق ابلک یک هلد و زریاگر ش  - 2 - 9 - 13

ت قابل یاهش ظرفکن یه اک یآن در نظر گرفته شود. در صورت یانیت جریاهش ظرفکابل در کلد یدر ش ییان القایجر

ر.ك. رد (کن یطرف زم یکتنها از را  ییها ابلکن یچنلد و زره یتوان ش یر مالحظات میقبول نباشد، با در نظر گرفتن سا

 ).4123ران به شماره یا یاستاندارد مل 2-12-9و  3-11-6 بخش

ن فاصله از یتر یکد در نزدیشوند با یه از خارج ساختمان به آن وارد مکها  ابلکانواع  یتمام يلد و زره فلزیش  - 3 - 9 - 13

 لیم به دالیاتصال مستق که  صورتین آن ساختمان متصل شوند. در یستم اتصال زمیمناسب به س یلکورود، به ش هنقط

 رد.ی) صورت گISG( یننده قوسک زولهیا یکد با استفاده از یمجاز نباشد، اتصال با یفن

  یمیعالئم ترس  - 10 - 13

 IEC 60617مطابق استاندارد  یمیعالئم ترس  -  6 -13 جدول 

 عالمت شرح عالمت

 یلکن، عالمت یزم
 

 )PE( ین حفاظتیاتصال زم
 

 یننده حفاظتک لیپتانس هم يبند هم
 

 يردکعملن یاتصال زم
 

 يردکعملننده ک لیپتانس هم يبند هم
 

 .شودساختمان متصل  ین حفاظتیستم اتصال زمید به سیه نباک یتماس قابل-يرسانا-قسمت
 

 مضاعف (دوبل) يبند قیزات با عایتجه
 

                                                            
ن شده و در طرف یطرف زم یکاز  يلد فلزیاز شود شین یسیترومغناطکاهش تداخالت الک يبران است کق ممیو ابزاردق ینترلک يها ابلک در 1
 ان شده است)یب IEEE Std 1050 استاندارد تر در شی(اطالعات ب. شودق یگر عاید
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 یلیمکننده تک لیپتانس هم يبند اتصال هم 11 نیترود زمکال 1
 یننده محلک لیپتانس هم يبند اتصال هم 12 نیاتصال زم يهاد 2
 HVو  LVترانسفورماتور  یحفاظت يهاد 13 يریگ اندازه يننده براک جداله یوس 3
 يفشارقو تماس قابل-يرسانا-عنوان قسمت اتصال به يهاد یک 14 یا مفصلشینه یا ترمینال  4
 )SPDسرج ( یله حفاظتیوسن یاتصال زم 15 نیاتصال زم ینال اصلیا ترمینه یش 5
 يردکعملن یزم يهاد 16 یننده اصلک لیپتانس هم يبند هم يها يهاد 6
 محلی بدون زمین يبند اتصال هم 17 یاصل يبند هم يها يهاد 7
 يردکعملبندي  هادي هم 18 یاصل یحفاظت يهاد 8
 ɪɪالس کز یتجه 19 یحفاظت يها ينال هادیا ترمینه یش 9
   یحفاظت يها يهاد 10

 یساختمان نوع یکن در یستم اتصال زمیس يبرا یمیاز عالئم ترس یمثال   - 7 -13 شکل

 یمحل يسازه فلز
 ن شدهیزم

ستم یس
 يت فلزکباسدا

لت کاس
 ساختمان

 یینال هوایترم
 حفاظت صاعقه

 یمحل يسازه فلز
 ن شدهیزم

فشار  یع اصلیتوز تابلو
 فیضع



 
  

 

 14فصل 
 برابر اغتشاشات ولتاژيحفاظت در 

 و اغتشاشات الکترومغناطیسی 
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- 1-14 دامنه پوشش 

 پردازد:  یر میه به موضوعات زین فصل از نشریا

 یکیترکسات الیاز تاسیمورد ن یقیعا یبه هماهنگ یابی ردن ولتاژ جهت دستکالزامات در خصوص محدود  •

 .ها ساختمان

 .ها و نحوه نصب و انتخاب آن 1ولتاژ گذرا ساختمان در برابر اضافه یکیترکسات الیالزامات حفاظت از تاس •

ه ک یسیترومغناطکو اغتشاشات ال يدر صورت وقوع اغتشاشات ولتاژ یکیترکسات الیتاس یمنیط به ابوالزامات مر •

 اند. شدهد یتول یبه علل مشخص مختلف

د و یتول يها هکا شبیبرق  یع عمومیتوز يها هکشبم به یه قابل تعمین فصل از نشریه شده در ایضوابط ارا  - 1 - 1 - 14

ت یهدا یکیترکسات الین است به سمت تاسکه ممیتغذ يها ستمین سیق همی، اگرچه اغتشاشات از طریستن رویانتقال ن

 شود. 

- 2-14  اصطالحات و تعاریف 

 نندهکلیپتانس  بندي هم  هم  - 1 - 2 - 14

equipotential bonding  
 .يساز لیپتانس رسانا با هدف هم يها ن قسمتیب یکیترکجاد اتصال الیا

 )BN( يبند ه همکشب  - 2 - 2 - 14

bonding network (BN)  
در  یکیترونکال يها ستمیس يرا برا “یسیترومغناطکلد الیش” تیه قابلکبه هم متصل  يرسانا يها از سازه يا مجموعه

 نند. ک یجاد میا 2ییویراد نییپا يها انسک) تا فر.d.cم (یمستقان یاز جر یانسکمحدوده فر

 )BRCنگ (یر يبند هم يهاد  - 3 - 2 - 14

bonding ring conductor (BRC) 
 .از ساختمان يا ا طبقهیاتاق  یکل حلقه بسته دور تا دور کن به شینه اتصال زمی/شيهاد

 

                                                            
1 Transient Overvoltage 
2 Low Radio Frequency 
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 )CBN) (كمشتر يبند ه همکا شبی( كننده مشترک لیپتانس هم يبند ستم همیس  - 4 - 2 - 14

common equipotential bonding system  
common bonding network (CBN)  

-نندهک لیپتانس هم-يبند و هم یحفاظت-نندهک لیپتانس هم-يبند همزمان  هم هک يا نندهک لیپتانس هم يبند ستم همیس

 ند. ک یمن یرا تام يردکعمل

 )MESH-BNمش شده ( يبند ه همکشب  - 5 - 2 - 14

meshed bonding network (MESH-BN) 
 ).d.c( هیتغذبرگشت  يها و معموال هاد  نتیابکها،  كها، ر چارچوبتمام ه در آن کل مش کبه ش عموماً يبند ه همکشب

 شوند. یز متصل مین CBNن در نقاط متعدد به یبند شده و عالوه بر ا گر همیدیکزات مرتبط با هم به یتجه

 ند.ک یت می) را تقوCBN( كمشتر يبند ه همک)، شبMESH-BNمش شده ( يبند ه همکشب -يادآوری

 )PEC) (ين موازیاتصال زم يا هادیپس (يننده باک لیپتانس هم يبند هم يهاد  - 6 - 2 - 14

by-pass equipotential bonding conductor 
parallel earthing conductor (PEC) 

ها  به آن يصورت مواز ا داده بهیگنال و/یس يها ابلکلد یاز ش يان عبوریردن جرکه با هدف محدود کن یاتصال زم يهاد

 شوند. یمتصل م

 1سرج  - 7 - 2 - 14

surge 
 شود. یان ظاهر میا اضافه جریصورت اضافه ولتاژ و/ ه بهکصاعقه  یسیترومغناطکله ضربه الیوس جاد شده بهیا يگذرا  دهیپد

 (SPD) 2سرج یله حفاظتیوس  - 8 - 2 - 14

surge arrester 
surge protective device (SPD) 

 یککند و حداقل شامل    ان را به زمین منحرف مییجر يها گذرا را محدود و سرج يولتاژها ه اضافه کاست  يزیتجه

 .است یرخطیالمان غ

 شده هماهنگ SPDستم یس  - 9 - 2 - 14

coordinated SPD system 

                                                            
 استفاده شده است.  “فراتاخت”واژه در برخی منابع از  1
 ي شده است.گذار نام “یر حفاظتیگ برق”صورت  منابع به یدر برخ 2
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و  یکیترکال يها ستمیس یاهش خرابکرا جهت  یستمیاند تا س انتخاب، هماهنگ و نصب شده یدرسته ه بک SPDادوات 

 ل دهند.کیتش یکیترونکال

 (UC)م یثر ولتاژ کار داکحدا  - 10 - 2 - 14

maximum continuous operating voltage  
ن مقدار معادل با یشود. ا یاعمال م SPD به یحفاظت يها م در حالتیه به طور داک ).d.c( ایمؤثر  (.a.c)ثر ولتاژ کحدا

 .است یولتاژ اسم

 (UP)تراز حفاظت ولتاژ   - 11 - 2 - 14

voltage protection level  
ن مقدار از باالترین یند. اک یخود مشخص م يها نالیردن ولتاژ دو سر ترمکرا در محدود  SPDرد کارکه کاست  يعدد

انتخاب  یحیر ترجیاز مقاد یستیتراز حفاظت ولتاژ بر اساس ل تر است. گیري شده، بزرگ سطح ولتاژ محدود شده اندازه

 شود. یم

 (In)جریان تخلیه نامی   - 12 - 2 - 14

nominal discharge current  
و  II السکها در آزمون  SPDبندي  ند و براي دستهک یعبور م SPDاست که از  20/8مقدار پیک جریان با شکل موج 

 شود. استفاده می II و Iالس ک يها آزمون يشرط برا عنوان یک پیش ن بهیهمچن

 (Iimp)جریان ضربه   - 13 - 2 - 14

impulse current  
شود. از این  یف می، تعر W/Rمخصوص يو انرژ Qترونی ک، بار الIpeakاي  ان با سه پارامتر، مقدار پیک جریان ضربهین جریا

 شود.یها استفاده مSPD بنديدر دسته Iآزمون کالس  يپارامتر برا

 (Uw) یاسم يا ولتاژ قابل تحمل ضربه  - 14 - 2 - 14

rated impulse withstand voltage  
 ییننده تواناکشود و مشخص  یاز یک دستگاه در سیستم معرفی م یکل و یا قسمت يسازنده برا ه توسطکاست  يولتاژ

ن مورد یو زم دار برق يها ن قسمتیه تنها ولتاژ تحمل عایقی بین نشری. در ااستآن در برابر اضافه ولتاژها  یقیتحمل عا

 نظر است.
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 SPD )هلکشاا ی( همجموع  - 15 - 2 - 14

SPD assembly 
ه کشود،  یاند گفته م الزام شده SPDنار که توسط سازنده در ک ییها نندهک قطع یبه همراه تمام، SPDا چند ی یکبه 

 ند.ک ین را فراهم میزم  ستمیاز بر اساس نوع سیحفاظت اضافه ولتاژ مورد ن

 )Ifان دنباله (یجر  - 16 - 2 - 14

follow current (If) 
ان یند. جرک یعبور م SPDان ضربه از یه جریتخلشود و پس از  ین میتام یکیترکستم قدرت الیه توسط سکاست  یانیجر

 ) متفاوت است.IC( 1میار داکان یاز جر یدنباله به طور قابل توجه

 )Ifiان دنباله (یقدرت قطع جر  - 17 - 2 - 14

follow current interrupt rating  
 .ندک، آن را قطع 3نندهکردن جداکقادر است بدون عمل SPDه کاست  2يوتاه قابل انتظارکان اتصال یجر

 مانده  جریان باقی  - 18 - 2 - 14

residual current (IΔ) 
 ند.ک یمانده عبور م یان باقیله جریوس یه از مدار اصلک ییها انیجر یتمام يا ر لحظهیمقادبردار مجموع  RMS4مقدار 

 (RCD)مانده  ان باقیی) جریله (حفاظتیوس  - 19 - 2 - 14

residual current (protective) device (RCD) 
اي بیش از یک  مانده از قطعاتی است که تحت شرایط خاص در زمان رسیدن جریان باقی اي کلید مکانیکی یا مجموعه

 کند. شده، قطع مین ییتعمقدار 

 یاضافه ولتاژ موقت  - 20 - 2 - 14

temporary overvoltage 
  قدرت یانس اصلکدر فره) یه تا چند ثانیاز ثان يسرک( مدت یطوالن نسبتاً اضافه ولتاژ

 اضافه ولتاژ گذرا  - 21 - 2 - 14

transient overvoltage 
 را شدهیم داًیشد، معموال یر نوسانیا غی ینوسانصورت  بهتر،  مکا یه یثان یلیچند م مدت زمان در حدود با ياضافه ولتاژ

                                                             
1 Continuous Operating Current 
2 Prospective Short-Circuit Current 
3 Disconnector 
4 Root Mean Square 
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- 3-14 استانداردها 

ب آن مقررات، ین ترتیها ارجاع داده شده است. بد ن فصل به آنیه در متن اکهستند  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

ها و  هیخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیر تارکبا ذ کیبه مدر که  صورتیشود. در  یه محسوب مینشرن یاز ا یجزئ

ها ارجاع داده شده  خ انتشار به آنیر تارکه بدون ذک کیست. در مورد مدارین فصل نیآن مورد نظر ا يبعد يدنظرهایتجد

 مورد نظر است. ها  آن يبعد يها هید نظر و اصالحین تجدیاست، همواره آخر

 است: ین فصل الزامیا ير برایاستفاده از مراجع ز

 ي: حفاظت برا43-4قسمت  –ف یضع فشار یکیترکسات الی، تاس1937-4-43شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .انیحفاظت در برابر اضافه جر – یمنیا

 .ارکن ییآ – یکیترکسات الیتاس ین حفاظتی، زم4123ران به شماره یا یاستاندارد مل •
• IEC 60364-4-44:2007+AMD1:2015+AMD2:2018, Low-voltage electrical installations-Part 4-44: 

Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances. 
• IEC 60364-5-53:2019, Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of 

electrical equipment - Devices for protection for safety, isolation, switching, control and 
monitoring. 

• IEC 61643-11:2011, Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices 
connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods. 

• IEC 61643-12:2020, Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices 
connected to low-voltage power systems - Selection and application principles. 

• IEC 61643-21:2000+AMD1:2008+AMD2:2012, Low voltage surge protective devices - Part 21: 
Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - 
Performance requirements and testing methods. 

• IEC 61643-22:2015, Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices 
connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles. 

• IEC 60664-1:2020, Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems - 
Part 1: Principles, requirements and tests. 

• IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and 
measurement techniques - Surge immunity test. 

• IEC 61009-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013, Residual current operated circuit-breakers with 
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules. 

• IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013, Residual current operated circuit-breakers 
without. integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part1: General 
rules. 

• IEC 60038:2009, IEC standard voltages. 
• ISO/IEC 30129:2015+AMD1:2019, Information Technology-Telecommunications bonding 

networks for buildings and other structures. 
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 استاندارد ساخت و آزمون   - 1 - 3 - 14

حفاظت در برابر اغتشاشات ولتاژي و اغتشاشات الکترومغناطیسی مورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

نامه مرکز وهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیفصل از نشر نیدر ا ان شدهیبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان

 ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیشده و موفق به در آزموده ،ساخته يمسکن و شهرسازراه،  قاتیتحق

مسکن و راه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیاز آزما

 شده باشد.ي شهرساز

و  رانیا یاستاندارد مل ز،یتجه ای لهی، وسقطعه کی يبرا ازیمورد ن يها کل آزمون ای یکه در خصوص بخش صورتی در

 یالمللنیب يمطابق استانداردها آزمونهر دو موجود نباشند، انجام  ،يمسکن و شهرسازراه،  قاتیمرکز تحق نامه وهیش

  است. يآزمون ضرور یگواهو اخذ  1تیمعتبر و صاحب صالح شگاهیآزما کیدر  ISOو  IEC رینظ

اغتشاشات ولتاژي و اغتشاشات الکترومغناطیسی ل و تجهیزات مورد استفاده در حفاظت در برابر یفهرستی از قطعات، وسا

 ) آمده است.1-14و استانداردهاي ساخت و آزمون مربوطه در جدول (

طراحی، اجرا، نظارت و آزمون و تحویل حفاظت در برابر اغتشاشات ولتاژي و اغتشاشات الکترومغناطیسی مطابق الزامات 

جریان، ناظران و بازرسان متخصص و کارآزموده که داراي مجوز بیان شده در این فصل باید به ترتیب توسط طراحان، م

 باشند، انجام شود. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازيمرتبط و معتبر از مراجع ذیصالح ملی و/یا گواهینامه فنی از 

 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -14 جدول 

 استاندارد ساخت و آزمون شرح تجهیز ردیف
 IEC 61643-11 ) فشار ضعیف SPDوسیله حفاظتی سرج ( 1
 IEC 61643-21 ) جریان ضعیفSPDوسیله حفاظتی سرج ( 2
 EMC( IEC 61000سازگاري الکترومغناطیسی ( 3

 

-4-14 از وقوع خطا یناش یموقت يولتاژها اضافهف در برابر یسات فشار ضعیحفاظت از تاس 

 ر هستند:یبه قرار ز یکیترکسات الید در تاسیشد یموقت يولتاژها جاد اضافهیا یعلل اصل  - 1 - 4 - 14

ه یف را تغذیسات فشار ضعیه تاسک ين در پست ترانسفورماتوریو زم يقو ن سمت فشاریب یوقوع اتصال •

 .)IEC 60364-4-44استاندارد  442.2بخش . 2كر.ند (ک یم

 .)IEC 60364-4-44استاندارد  442.3بخش  .كر.( TTو  TNستم یدر س یخنث يقطع هاد •

                                                            
ملی (شامل سازمان ملی استاندارد ایران یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي) تعیین صالحیت آزمایشگاه توسط یکی از مراجع ذیصالح  1
 شود. یم 

 رجوع کنید. 2
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                  استاندارد 442.4بخش . كر.ع شده (یتوز يخنثا يبا هاد ITستم یدر س 1ین اتفاقیاتصال زم •

IEC 60364-4-44(. 

      استاندارد 442.5بخش . كر.ف (یسات فشار ضعیدر تاس یفاز و خنث يهاين هادیوتاه بکوقوع اتصال  •

IEC 60364-4-44(. 

  عنوان شده است. 13فصل  8-13در بخش  يترانسفورماتور يها ن در پستیش اتصال زمیالزامات آرا -يادآوری

شود.  یم یکیترکسات الیزات و تاسیتجه یقیستم عایبه س يباعث اعمال تنش ولتاژ یوقوع اضافه ولتاژ موقت  - 2 - 4 - 14

ان اتصال یاهش جرکن، یش اتصال زمیاهش مقدار مقاومت آراکر یمناسب نظ ریتدابد توسط ین اضافه ولتاژها بایمقدار ا

وتاه، تا حد کاتصال  يخطا ياهش مدت زمان برقرارکاز هم و  LV3و  HV2ن یش اتصال زمیردن آراکن، جدا یزم وتاهک

ه تحمل کانتخاب شود  يا د به گونهیبا یکیترکسات الیزات و تاسیتجه یقیابد. در هر صورت سطح عایاهش کن کمم

 را داشته باشد. یاز اضافه ولتاژ موقت یناش يولتاژ يها ن تنشیتربزرگ

- 5-14 (قطع و وصل) یدزنیلکاز  یا ناشی يجو گذرا با منشاء يولتاژها حفاظت در برابر اضافه 

 اتیلک  - 1 - 5 - 14

دارد.  5يجومنشاء  يدارا يگذرا يسه با اضافه ولتاژهایدر مقا يتر کوچک هانداز 4یدزنیلک يولتاژها اضافه یلکدر حالت 

  به طور معمول الزامات حفاظت در برابر اضافه يجوگذرا با منشاء  يجه، الزامات حفاظت در برابر اضافه ولتاژهایدر نت

در برابر اغتشاشات با منشاء  ییگونه حفاظت اضافه ولتاژ گذرا چیه هک  یدهد. در صورت یز پوشش میرا ن یدزنیلک يولتاژها

 ابد.یز ضرورت ین یدزنیلکن است حفاظت در برابر اضافه ولتاژ کنصب نشده باشد، مم يجو

نسبت به اضافه  يتر شیب يداشته و حامل انرژ يتر یطوالن یتواند بازه زمان یم یدزنیلکاز  یناش يولتاژها اضافه -يادآوری

 باشد.  يجوگذرا با منشاء  يولتاژها

ه ک  یشود. در صورت یفراهم م SPDموسوم به  6حفاظت سرج لیوساله نصب یوس گذرا به يحفاظت در برابر اضافه ولتاژها

 SPDز یل خطوط مخابرات نیر خطوط از قبیسا يشود برا یشنهاد میاز شود، پیه برق نیخطوط تغذ يبرا SPDاستفاده از 

 .شود ینیب شیپ

 

                                                            
1 Accidental Earthing 
2 HV: High Voltage 
3 LV: Low Voltage 
4 Switching Overvoltage 
5 Atmospheric Origin 
6 SPDs: Surge Protective Devices 
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منتقل  1انتقال داده يها ستمیق سیه از طرکگذرا  يه، در مورد الزامات حفاظت در برابر اضافه ولتاژهاین نشریدر ا

 .شودمراجعه  IEC 61643-22نگونه موارد به استاندارد یا يد برایشود بحث نشده و با یم

 یکیترکسات الیسرج در تاس یله حفاظتیه وسیضرورت تعب  - 2 - 5 - 14

 ن است:ییر قابل تعیبه طرق ز یکیترکسات الیتاس ي) براSPDسرج ( یله حفاظتیضرورت نصب وس

ن است منجر به که ممک 15فصل  5-15بر بخش  یصاعقه مبتن کسیت ریریق انجام مطالعه مدیاز طر )الف

 ر شود:یز یحفاظت ریتدبا هر دو ی یکشدن  یالزام

 كخطرنا يها از وقوع قوس يریبا هدف جلوگ یداخل LPS2از  یعنوان بخش به يبند هم يها SPDه یتعب )1

 يرسانا ير اجزایا سای یخارج LPSان صاعقه در یشدن جر ياز جار یدر داخل سازه تحت حفاظت ناش

و  15فصل  2-2-6-15بند د بر اساس یبا یسرج یل حفاظتین وسایدمان چنیسازه (پارامترها و نحوه چ

 .ن شوند)ییتع 4-5-14بند 

 يها ستمیس یاز خراب يریجلوگ يبرا SPM3از  یعنوان قسمت هماهنگ شده به يها SPDستم یه سیتعب )2

) LEMP4صاعقه ( یسیترومغناطکضربه الر یه تحت تاثک ی) زمانیکیترونکو ال یکیترکزات الی(تجه یداخل

فصل  4-7-15    بندد بر اساس یبا یسرج یل حفاظتین وسایدمان چنیرند (پارامترها و نحوه چیگ یقرار م

 .ن شوند)ییتع 4-5-14بند و  15

برق، مثالً در اثر  يرویع نیه توزکق شبی(منتقل شده از طر يجو ه اضافه ولتاژ گذرا با منشاءکر یدر موارد ز )ب

، وجود حفاظت اضافه ولتاژ را یدزنیلکاز  یناش ي) و اضافه ولتاژ گذراییم صاعقه به خط هوایبرخورد مستق

 عمل شود: 4-5-14 بندد مطابق یند، باک يضرور

د حفاظت مناسب در یر شود، بایموارد ز يرو ه اضافه ولتاژ گذرا منجر به اثرات نامطلوب برک یدر مواقع )1

 :شود ینیب شیاضافه ولتاژ گذرا پ برابر

 .یانات مراقبت بهداشتک، امیمنیا نیتام يها ستمیسعنوان مثال  جان انسان به -

ا ی، ITز ک(آب، برق و گاز)، مرا یعنوان مثال قطع خدمات عموم . بهیراث فرهنگیو م یخدمات عموم -

 .ها ب به موزهیآس

 .يشاورزک، مزارع يتجار يع، بازارهایها، صنا کبانها،  عنوان مثال هتل به یا صنعتی يتجار يها تیفعال -

                                                            
1 Data Transmission Systems 
2 LPS: Lightning Protection System 
3 SPM: LEMP Protection Measures 
4 LEMP: Lightning Electromagnetic Impulse 



 
 

شاشات ولتاژي و  :چهاردهمفصل  غت ر ا راب حفاظت در ب
سی کترومغناطی شاشات ال غت  07/05/1400 ا

 
773 

 

انسان اثر  یک ياضافه ولتاژ بتواند بر رو که  موارديحفاظت در برابر اضافه ولتاژ گذرا در  ینیب شیپ )2

با  یزاتیه تجهک کیوچکا دفاتر ی یونکمس يها عنوان مثال در ساختمان است به ينامطلوب بگذارد ضرور

 ها نصب شده باشد. در آن IIا ی Iاضافه ولتاژ  هرد

لحاظ  يسوز آتش کسیر يدارا يها ساختمان يشود حفاظت در برابر اضافه ولتاژ گذرا برا یه میتوص )3

 .شود

ا اغتشاشات ید اضافه ولتاژ یه احتمال تولکهست  یزاتیه در ساختمان تجهک یشود در مواقع یه میتوص )4

سات یتاس يبرا یاسمر یتواند از مقاد یاضافه ولتاژ من یا هها وجود دارد و انداز در آن یدزنیلکاز  یناش

ه ک ییعنوان مثال جا در نظر گرفته شود. به یدزنیلک يند، حفاظت در برابر اضافه ولتاژهاک موردنظر تجاوز 

تروموتورها، کعنوان مثال ال (به ینزو خا یسلف يا بارهایسات استفاده شده، یه تاسیتغذ يبرا LVاز ژنراتور 

 نصب شده باشند. يساز انرژ رهیذخ يا واحدهایره)، یو غ یخازن يها کترانسفورماتورها، بان

 یاسم هضرب يولتاژها يبند دسته  - 3 - 5 - 14

ا بطور ی( 2یاسم هولتاژ ضرب یکزات مختلف یتجه يبرا 1یقیعا ین هماهنگیبا هدف تضم یکیترکسات الیدر هر تاس

 یکیترکسات الیماً از تاسیه مستقک یزاتیردن تجهک يبند دسته يبرا ن شده و از آنییاضافه ولتاژ) تع هرد یکمتناظر، 

 . شود  یمشوند، استفاده  یه میف تغذیفشار ضع

استاندارد . كر.( UW یاسم هرند، در نظر گرفتن ولتاژ ضربید تحت حفاظت قرار گیه باک یزات حساسیثر تجهکا يبرا

IEC 60664-1 یط بحرانیجاد شرایز باعث ایزات نیرد تجهکارک یتوقف موقت یحت که  مواردي) ضرورت دارد اما در 

 ) را در نظر گرفت. IEC 61000-4-5استاندارد . كر.( 3زاتیتجه یمنیآن، پارامتر سطح ا يد به جایشود، با یم

 رند:ید همواره مورد توجه قرار گیر بایات زکن

 یکیا در نزدیسات یاستفاده در مبدا تاس ي، براIVاضافه ولتاژ  همتناظر با رد یاسم هزات با ولتاژ ضربیتجه )الف

 هت تحمل ضربیقابل IV اضافه ولتاژ هرددر زات ی) مناسب هستند. تجهیع اصلیآن (مثالً در باالدست تابلو توز

از  تر کوچکد یها نبا آن یاسم هنند. ولتاژ ضربک ینان را فراهم میت اطمیاز قابل ییداشته و درجه باال ییار باالیبس

 باشد.) 2-14جدول (ر مشخص شده در یمقاد

و  5)يمریه (پرایان اولیاضافه جر يها ، رله4نتورهاکزات عبارتند از:ین تجهیااز  ییها نمونه -1 يادآوری

 .6پلینترل رک يها دستگاه

                                                            
1 Insulation Coordination 
2 Rated Impulse Voltage 
3 Equipment Level Immunity  
4 Electricity Meters 
5 Primary Overcurrent Protective Devices 
6 Ripple Control Units 
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ا ی یاصل عیتوز ياستفاده در تابلوها ي، براIIIاضافه ولتاژ  همتناظر با رد یاسم هولتاژ ضرب يزات دارایتجه )ب

 یاسم هد ولتاژ ضربیرا دارند و نبا 1يریپذ از دسترس ییباال هزات درجین تجهین دست آن مناسب هستند. اییپا

 باشد.) 2-14جدول (ر مشخص شده در یاز مقاد تر کوچکها  آن

 3ها ساختمان یشک می، س2ننده مدارک قطعع، یتوز يتابلوها زات عبارتند از:ین تجهیااز  ییها نمونه -2 يادآوری

 یمیبا اتصال دا 6نکسا ي، موتورهایزات صنعتی)، تجه5زهایدها، پریلک، 4ها میها، جعبه تقس نهیها، ش ابلک(شامل 

  .رهیو غ یکیترکسات الیبه تاس

سات نصب ثابت مناسب یاتصال به تاس ي، براIIاضافه ولتاژ  همتناظر با رد یاسم هزات با ولتاژ ضربیتجه پ)

است. ولتاژ  یافک 7ها نندهک مصرف يه به طور معمول براکنند ک یرا فراهم م يریپذ از دسترس يا هستند، درجه

 باشد. )2-14جدول (ر مشخص شده در یاز مقاد تر کوچکد یها نبا آن یاسم هضرب

 .هستندزات ین تجهیاز ا ییها مشابه نمونه يو بارها 8یلوازم خانگ -3 يادآوری

ه ک یسات نصب ثابتیاستفاده در تاس ي، فقط براIاضافه ولتاژ  همتناظر با رد یاسم هزات با ولتاژ ضربیتجه ت)

SPD ند، مناسبیمحدود نما ینیگذرا را به سطح مع يزات نصب شده و اضافه ولتاژهایرون تجهیدر ب ییها 

ه یتوصن یباشد. بنابرا) 2-14جدول (ر مشخص شده در یاز مقاد تر کوچکد یها نبا آن یاسم ه. ولتاژ ضربهستند

آن  یکیا در نزدیسات یحاً در مبدا تاسیترج Iاضافه ولتاژ  همتناظر با رد یاسم هزات با ولتاژ ضربیشود تجه یم

 نصب نشوند.

و  یخانگ یکیترونکزات الیوترها، تجهیامپکر یهستند (نظ یکیترونکال مدارهاي يه داراک یزاتیتجه -4 يادآوری

 زات هستند.ین تجهیاز ا ییها ره) نمونهیغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Availability  
2 Circuit Breakers 
3 Wiring Systems 
4 Junction Boxes 
5 Socket Outlets 
6 Stationary Motors 

7 Current-Using Equipment 

8 Household Appliances 



 
 

شاشات ولتاژي و  :چهاردهمفصل  غت ر ا راب حفاظت در ب
سی کترومغناطی شاشات ال غت  07/05/1400 ا

 
775 

 

 UWزات، یتجه يضرور یاسم هولتاژ ضرب  -  2 -14 جدول 

 یولتاژ نام

 الفساتیتاس
 ولت

 يولتاژ خط به خنثا
(تا  ).d.c(ا ی (.a.c) ینام
ر و شامل ین مقادیا

 ها) آن
 ولت

 جزاتیاز تجهیمورد ن یاسم هحداقل ولتاژ ضرب
 لو ولتکی

-- -- 

مثال، لوازم  يبرا
نتور ک( يانرژ يریگ اندازه

نترل ک يها ستمیبرق)، س
 1از راه دور

 يمثال، تابلوها يبرا
 زهاید و پریلکع، یتوز

ل یمثال، وسا يبرا
و  یخانگ یبرق

 ابزارآالت

زات یمثال، تجه يبرا
 حساس یکیترونکال

-- -- 
 IVاضافه ولتاژ  هرد
 هزات با ولتاژ ضربی(تجه

 ار باال)یبس یاسم

 IIIاضافه ولتاژ  هرد
زات با ولتاژ ی(تجه
 باال) یاسم هضرب

 IIاضافه ولتاژ  هرد
زات با ولتاژ ی(تجه

 )يعاد یاسم هضرب

 Iاضافه ولتاژ  هرد
زات با ولتاژ ی(تجه
 م)ک یاسم هضرب

208/120 150 4 5/2 5/1 8/0 
 5/1 5/2 4 6 300 400/230ب

 .IEC 60038 با استاندارد مطابق -الف

د یاز خطوط با یکی ين بر رویزم ين در هنگام وقوع خطایش ولتاژ نسبت به زمیولت، به خاطر افزا 220-240 يبردار با ولتاژ بهره IT يها ستمیس يبرا -ب
 .شوداستفاده  400/230ف یر ردیمقاد

 شود. یاعمال م PE2و  دار برق يها ين هادیب یاسم هن ولتاژ ضربیا -ج

 ها SPDانتخاب و نصب   - 4 - 5 - 14

 SPDالس آزمون کو  SPDمحل نصب   - 1 - 4 - 5 - 14

ل ی. وساشوداستفاده  IIالس آزمون کبا  SPDد ی، بایدزنیلک يولتاژها حفاظت در برابر اثرات صاعقه و در برابر اضافه يبرا

ستم حفاظت یه مجهز به سک ییها سات نصب شوند. در سازهین به مبدا تاسکمم هن نقطیتر یکد در نزدیسرج با یحفاظت

د از یها در نظر گرفته شده است، با آن يم صاعقه برایحفاظت در برابر اثرات مستق يا ا به گونهیهستند  یصاعقه خارج

SPD  الس آزمون کباI  شوداستفاده . 

م صاعقه به یان اصابت مستقکن حال امیدر ع یاند، ول مجهز نشده یستم حفاظت صاعقه خارجیه به سک ییها در سازه

الس کبا  SPDد یسات وجود داشته باشد، بایتاس يبرق و نقطه ورود عیتوز هکشب هین پاین آخریب هدر فاصل ییخطوط هوا

 ه شود.یآن تعب یکا نزدی یکیترکسات الیدر مبدا تاس )3-14جدول (مطابق  Iآزمون 

 

 

 

                                                            
1 Telecontrol Systems 
2 PE: Protective Earthing 
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 )Iimpه ضربه (یان تخلیانتخاب جر  -  3 -14 جدول 

 نوع اتصال

Iimp  لو آمپرکیبا واحد 

 هیستم تغذیس

 فاز سه فاز کت

CT11 CT2 CT1 CT2 

L - N -- 5 -- 5 
L - PE 5 -- 5 -- 
N - PE 5 10 5 20 

 .است IVو  IIIن جدول بر اساس تراز حفاظت صاعقه یا -يادآوری

 

 شود. یوارد م یع اصلیا تابلو توزیه به ساختمان یه مدار تغذکباشد  ییتواند جا یسات میمبدا تاس -1 يادآوری

 هبا توجه به ولتاژ ضرب UPاهش تراز حفاظت ولتاژ کحفاظت شود ( یافکسات به اندازه یه تاسک  نیا ين است براکمم

صورت   نیاز باشد. در این IIIالس آزمون کا ی IIالس آزمون کبا  ییها SPDزات مورد حفاظت) استفاده از یتجه UW یاسم

SPD زها). یا در پری یفرع يرند (مثالً در تابلوهاینصب ثابت قرار گ یکیترکسات الین دست تاسیید در پایور باکمذ يها

باالدست خود  يها SPDد با یسات نصب شده باشد استفاده گردند و بایدر مبدا تاس SPDه کد بدون آنیها نباSPDن یا

 هماهنگ گردند.

 IEC 60364-5-53استاندارد  534.4.4.2بخش قادر به فراهم نمودن حفاظت مورد نظر در  Iالس آزمون کبا  SPDاگر 

از ین تراز حفاظت ولتاژ مورد نیبه آن افزوده شود تا از تام IIIالس آزمون کا ی IIالس آزمون کبا  ییها SPDد ینباشد، با

 .شودنان حاصل یاطم

زات حساس نصب یتجه یکیز در نزدین IIIالس آزمون کا ی IIالس آزمون کبا  یاضاف SPD ياز شود تعدادین است نکمم

 يها SPDالزم با  یصورت هماهنگ  نیحفاظت شوند. در ا یافکبه اندازه  )2-14جدول (زات مطابق یشوند تا تجه

 .شودد انجام یباالدست با

 ار باشند.یا از نوع سینصب ثابت بوده  یکیترکسات الیاز تاس ین است جزئکمم یاضاف يها SPDل ین قبیا -2 يادآوری

ر منابع اضافه ولتاژ یسا يه از سوک یداتیجهت حفاظت اضافه ولتاژ گذرا در برابر تهد یاضاف يها SPDن است نصب کمم

 ل: یاز قب یباشد. منابع يز ضروریمحتمل است ن

 .شود ید میسات قرار دارند تولیه در داخل تاسک ییها نندهک ه توسط مصرفک یدزنیلک ياضافه ولتاژها •

 .نترنتیا یابلک يها هکشبر خطوط تلفن، ینظ يورود يشهر یسات خدماتیر تاسیسا يرو ياضافه ولتاژها •

سات ی، تاسیفرع يها ر ساختمانینند، نظک یه میذغگر را تید يها ه سازهک یخطوط يرو ياضافه ولتاژها •

 . یخارج يحسگرها هی، خطوط تغذیخارج ییروشنا

                                                            
1 CT: Connection Type  
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در نظر گرفته شود.  یداتین تهدین به مبدا چنکمم هن نقطیتر یکدر نزد SPDشود نصب  یه میدر موارد فوق توص

ن ییدر پا SPDافت. در صورت نصب ی IEC 61643-22و  IEC 61643-12 يتوان در استانداردها یرا م تر شیباطالعات 

شود (به طور  يگذار ع عالمتین تابلو توزیدر ا یمیل داکد به شیز)، بایپر یک(به طور مثال در  یفرع يتابلو یکدست 

 برچسب). یکله یوس مثال به

 لزامات حفاظت اضافه ولتاژ گذراا  - 2 - 4 - 5 - 14

 ر فراهم شود:یاز طرق ز ن استکگذار مم يحفاظت در برابر اضافه ولتاژها

 )ك(حفاظت مود مشتر PE ین حفاظتیو اتصال زم دار برق يها ين هادیماب •

 )ی(حفاظت مود تفاضل دار برق يها ين هادیماب •

ز ضرورت ین یند. اگر حفاظت مود تفاضلک یرا فراهم م كدر وهله اول حفاظت مود مشتر 1CT1اتصال نوع  -1 يادآوری

 از است.ین دار برق يها ين هادیماب هاضاف يها SPDه یداشته باشد، اغلب به تعب

 ند.ک یفراهم م را یو حفاظت مود تفاضل كاز حفاظت مود مشتر یبکیتر 2CT2اتصال نوع  -2يادآوری

 PEبه  یوجود داشته باشد شامل خنث یخنث ي(چنانچه هاد PE ین حفاظتیو اتصال زم دار برق يها ين هادیحفاظت ب

 است. يشود) اجبار یز مین

نان از حفاظت یبه منظور حصول اطم وجود داشته باشد) یخنث ي(چنانچه هاد یفاز و خنث يها ين هادیحفاظت ب

 شود. یشنهاد میپ اتزیتجه

 است. ياریفاز) اخت ط وجود چندیفاز (در شرا يها ين هادیحفاظت ب

 ي(برا یدر برابر ضربه) و مود تفاضل یقیتحمل عا ي(برا كن است به هر دو حفاظت مود مشترکزات ممیتجه یبرخ

 اج داشته باشند.یدر برابر ضربه) احت یمنیا

به حفاظت مود  FE3 يردکعملن یاتصال زم يدارا IIالس کا ی Iالس ک یکیترونکزات الیمثال، تجه يبرا -3 يادآوری

 يگذرا يحفاظت جامع در برابر اضافه ولتاژها یکاز  نانیحصول اطم يبرا یحال حفاظت مود تفاضلن یو در ع كمشتر

 اج دارند.یاحت يجو يها دهیا پدی یدزنیلکاز  یناش

 انواع اتصال  - 3 - 4 - 5 - 14

متر  5/0از  تر مکها  SPDو محل نصب  Nو  PE یین نقطه جدایب هه فاصلک ی، در صورتTN-C-Sا ی TN-S يها ستمیدر س

 را حذف نمود. PEو  ین خنثیب SPDتوان  یواقع شده باشد، م یتابلو فرع یکها در داخل SPDو  ییجدا هنقط ایباشد، 

                                                            
 شوند. از طرف دیگر متصل می PEطرف و هادي یا شینه   دار از یک هاي برق بین هادي SPDهاي  پل CT1در اتصال نوع  1
شوند. در این نوع اتصال  هاي فاز از یک طرف و هادي یا شینه خنثی از طرف دیگر متصل می بین هادي SPDهاي  پل CT2در اتصال نوع  2

 قرار گیرد. PEو هادي یا شینه  ثیخنمخصوص نیز بین هادي یا شینه  SPDممکن است یک 
3 FE: Functional Earthing 
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 ها SPDانتخاب   - 4 - 4 - 5 - 14

 ):IEC 60364-5-53استاندارد  534.4.4بخش . كر.ر باشد (یز يه پارامترهاید بر پایها با SPDانتخاب 

 حفاظت تحت اتزی) تجهUW( یاسم ه) و ولتاژ ضربUpتراز حفاظت ولتاژ ( •

 )Uc( یمیار داکولتاژ  •

 )TT ،TN ،ITرو (یستم نینوع س •

 )Iimpضربه ( هیان تخلی) و جرIn( ینام هیان تخلیجر •

 سرج یل حفاظتین وسایب یهماهنگ •

 1وتاه مورد انتظارکان اتصال یجر •

 ان دنبالهیقدرت قطع جر •

 شده باشند. آزمودهساخته و  IEC 61643-11 استاندارد د مطابق الزاماتی) باSPDسرج ( یل حفاظتیوسا -1يادآوری

 آورده شده است. IEC 61643-12ها در استاندارد  SPDاربرد کراجع به انتخاب و  تر شیباطالعات  -2يادآوری

 انیدر برابر اضافه جر SPDحفاظت   - 5 - 4 - 5 - 14

ن حفاظت بر اساس یان حفاظت شود. ایوتاه، در برابر اضافه جرکان اتصال ید با توجه به اندازه جریسرج با یله حفاظتیوس

 باشد. SPDا خارج از ین است داخل و/کدستورالعمل سازنده مم

د با یبا SPDحفاظت  ياز برای)، مورد نOCPD2( یان خارجیاضافه جر یحفاظت لیوسا یو مشخصات فن یاسمر یمقاد

  ر انتخاب شوند:یت به موارد زیعنا

  .1937-4-43ران به شماره یا یاستاندارد مل 434ا مفاد بخش یمطابق  •

  .SPD همجموعل ک يان سرج برایت جرینان از باال بودن قابلین بزرگ به منظور حصول اطمکتا حد مم •

در خصوص  SPDالزام شده مندرج در دستورالعمل نصب سازنده  یمشخصات فن و یر اسمیمقاد از یول •

  .ندکنان تجاوز یجر ثر مقدار حفاظت اضافهکحدا

 3وتاهکحفاظت در برابر اتصال   - 6 - 4 - 5 - 14

 .است یه الزامین نشریدر مورد ا IEC 60364-5-53استاندارد  534.4.6ت الزامات بخش یرعا

 RCDدر مدار مجهز به  SPDنصب   - 7 - 4 - 5 - 14

 گرفته باشند، قرارمانده  یان باقیجر یحفاظت لهیدر سمت بار وس و نصب شده 1-4-5-14 بندها مطابق  SPDاگر 

RCDندکلو آمپر را تحمل کی 3 هبا دامن 20/8ان سرج ید بتواند جریبا یول باشد یر زمانیا بدون تاخی/بان است ک(ها) مم. 
                                                            
1 Expected Short-Circuit Current 
2 OCPD: Over Current Protection Device 
3 Fault Protection 
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 نند.ک یالزام فوق را برآورده م IEC 61009-1و  IEC 61008-1 يبا استانداردها مطابق Sنوع  يها RCD -1 يادآوری

اذب مدار کن است موجب قطع کمم RCDلو آمپر باشد، کی 3تر از  بزرگ 20/8ان سرج یه جرکیدر صورت -2 يادآوری

 ه شود.یتغذ

 يشده برا ینیب شی(پ یاضاف يها SPDه در باالدست ک ییها RCD ين است براکت موارد فوق ممیرعا -3 يادآوری

 ن نباشد.کاند، مم زات حساس)، قرار گرفتهیحفاظت تجه

 شود. یه نمیها توص RCDدست  نییدر پا Iالس آزمون کبا  يها SPDنصب  -4 يادآوری

 SPDمتصل به  يها يهاد  - 8 - 4 - 5 - 14

 ))1-14ل (کش در Bو  Aن ی(ب PEو  دار برق يها ين هادیر بی، شامل مجموع طول مسSPDمتصل به  يها يطول هاد

 باشد. متر 5/0از  تر مکد یبا

 

OCPDانیله حفاظت اضافه جری: وس  PE :ین حفاظتیاتصال زم يهاد 

SPDسرج یله حفاظتی: وس A و Bهمجموع : نقاط اتصال در SPD 

  شود. یبرابر صفر م bوجود نداشته باشد، طول  OCPDه ک یجائ -يادآوری

 SPD یکنحوه اتصاالت در    - 1 -14 شکل
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 SPDموثر  یفاصله حفاظت  - 9 - 4 - 5 - 14

ر یز یاضاف یحفاظت ریتدابشود  یه میمتر باشد، توص 10تر از  حفاظت، بزرگ تحت اتزیتا تجه SPDفاصله  که  موارديدر 

 :شودانجام 

حفاظت نصب شود. تراز حفاظت ولتاژ  تحت اتزیبه تجه یکن نزدکتا حد مم یانکدر م، یاضاف SPD یک •

UP ن یاSPD یاسم هد از مقدار ولتاژ ضربینبا UW ندکتجاوز  اتزیاز تجهیمورد ن. 

 يه تراز حفاظت ولتاژک يآن استفاده شود. به طور یکیا نزدیسات یدر مبدا تاس 1پورت-کت يها SPDاز  •

UP یاسم هدرصد ولتاژ ضرب 50ها از  آن UW ندکنحفاظت تجاوز  تحت اتزیاز تجهیمورد ن. 

از ولتاژ  UP يآن استفاده شود و تراز حفاظت ولتاژ یکیا در نزدیسات یدر مبدا تاس 2پورت-دو يها SPDاز  •

از  ریتدابر یار همراه با ساکن یشود ا یه می. توصندکنحفاظت تجاوز  تحت اتزیاز تجهیمورد ن UW یاسم هضرب

 حفاظت شده، همراه شود. مدارهايدار در سراسر  لدیش يها ابلکل استفاده از یقب

 ها SPDدهنده  اتصال يهاد  - 10 - 4 - 5 - 14

 ر باشد:یاز موارد ز تر مکد ینبا یحفاظت يا هادین یاتصال زم ینه اصلیو ش SPDن یب يها يسطح مقطع هاد

 یمترمربع مس یلیم 6اند  آن نصب شده یکیا نزدیسات یه در مبدا تاسک IIالس آزمون کبا  يها SPD يبرا •

 وم.ینیا معادل آن از آلومی

آن نصب  یکیا نزدیسات یه در مبدا تاسک Iالس آزمون کبا  يها SPD يا معادل آن برای یمس يهاد يبرا •

 وم.ینیا معادل آن از آلومی یمترمربع مس یلیم 16اند  شده

د بر اساس ینند باک یمتصل م دار برق يها يبه هادان را یاضافه جر یحفاظت لیوساها و  SPDه ک ییها يهاد

 ر نباشد:یاز حدود ز تر کوچکشان  ن شده و سطح مقطعییوتاه مورد انتظار تعکان اتصال یتحمل جر

مترمربع  یلیم 5/2اند  آن نصب شده یکیا نزدیسات یه در مبدا تاسک IIالس آزمون کبا  يها SPD يبرا •

 وم.ینیا معادل آن از آلومی یمس

 یمترمربع مس یلیم 6اند  آن نصب شده یکیا نزدیسات یه در مبدا تاسک Iالس آزمون کبا  يها SPD يبرا •

 وم.ینیا معادل آن از آلومی

                                                            
1 One-Port SPDs 
2 Two-Port SPDs 
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-6-14  یسیترومغناطکرات الیدر برابر تاث ریتداب 

 اتیلک  - 1 - 6 - 14

 یسیترومغناطکدهد. تداخل ال یه میارا یسیترومغناطکاهش اغتشاشات الک يبرا یشنهادات اساسیه پین بخش از نشریا

)EMI1ن یاطالعات و همچن يآورفنزات یا تجهیاطالعات  يورآفن يها ستمیس یا خرابین است باعث مختل شدن ک) مم

ر یها و سا وتاهک ردن، اتصالکاز صاعقه، قطع و وصل  یناش يها انیشود. جر یکیترونکا قطعات الی مدارها يزات دارایتجه

 شوند. یسیترومغناطکولتاژ و تداخالت ال باعث وقوع اضافهن است کمم یسیترومغناطکال يها دهیپد

 ر هستند:یرات در موارد زین تاثین ایدتریشد

 وجود دارد، گسترده يفلز يها ه حلقهک ییجا •

 ياجرا شده است، به طور مثال برا كمشتر يرهایمتفاوت در مس یکیترکال یشک میس يها ستمیه سک ییجا •

 .اطالعات در داخل ساختمان يآورفنزات یتجه 2یده گنالیس يه برق و برایتغذ

 )EMI( یسیترومغناطکاهش تداخل الک  - 2 - 6 - 14

 يبر رو یسیو مغناط یکیترکاهش اثرات الکمناسب جهت  ریتدابد یها با ساختمان یکیترکسات الیان تاسیطراحان و مجر

 444.4ه الزم است الزامات بخش ین بخش از نشریرند. عالوه بر مطالب مندرج در ایار بگکبه  یکیترکزات الیتجه

 ز در نظر گرفته شوند.ین IEC 60364-4-44استاندارد 

مندرج  EMCا الزامات ی EMC3مناسب در مورد  يه الزامات استانداردهاکمجاز است  یکیترکزات الیفقط استفاده از تجه

 رده باشند.کدر استاندارد محصوالت مربوطه را برآورده 

 ه چندگانهیبا منابع تغذ TN يروین   ستمیس  - 1 - 2 - 6 - 14

نشوند،  یطراح یصورت مناسب ه چندگانه بهیبا منابع تغذ TN يرویستم نیاز نوع س یکیترکسات الیه تاسک یدر صورت

 یالتکن است باعث مشکها مم انین جریابد. ایان یناخواسته جر يرهاین است در مسکمم يبردار ان بهرهیاز جر یقسمت

 ر شوند:یر موارد زینظ

 يسوز آتش •

 یخوردگ •

 یسیترومغناطکتداخل ال •

                                                            
1 EMI: Electromagnetic Interference 
2 Signalling  
3 EMC: Electromagnetic Compatibility 



 
 

07/05/1400 
 

سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
سات برقی شار متوسط تاسی شار ضعیف و ف  782 ف

 

 نیو زم PENن ین اتصال نامناسب مابیه چندگانه با چندیبا منابع تغذ TNستم یس   - 2 -14 شکل

 یخنث، نقاط شوده یتغذ یکیترکسات الیه تاسین منبع تغذیتوسط چند TNبرق از نوع  يرویستم نیس یکه ک یدر صورت

دار و  شکرو ين هادیگر متصل شده و سپس ایدیکشده به قیدار و عا شکرو يهاد یکد توسط یه مختلف بایمنابع تغذ

 ).)3-14(و ) 2-14( يها  لکش. كر.(شود ن ینقطه منفرد و مشابه زم یکز و تنها از کصورت متمر شده بهقیعا

 

نقطه  یکه تنها در یمنابع تغذ یخنثه نقطه ک یسات است در حالیبه تاس یرو رسانیه در حال نین منبع تغذیبا چند TNستم یس   - 3 -14 شکل

  اند. ن شدهیمشابه و منفرد زم
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 ):3-14در شکل (

aیستگونه اتصالی بین نقطه خنثاي ترانسفورماتور یا نقطه خنثی ژنراتور به زمین مجاز ن: هیچ. 

bهادي  دار باشد. این دهنده نقاط خنثی ترانسفورماتور و نقاط خنثی ژنراتورها به یکدیگر باید از نوع روکش: هادي اتصال

گذاري شود. با این حال نباید از این هادي براي اتصال به عمل کرده و ممکن است به همین نام نیز عالمت PEN عنوان به

استفاده شود و براي جلوگیري از آن باید عالئم هشدار دهنده بر روي آن چسبانده یا در نزدیکی آن قرار  1ها کننده مصرف

 داده شود.

c فقط یک اتصال مابین نقاط خنثاي متصل به هم منابع تغذیه چندگانه و هادي :PE  باید ایجاد شود. این اتصال باید در

 داخل تابلو توزیع اصلی ساختمان باشد.

d زمین کردن اضافی هادي :PE .در تاسیسات مجاز است 

 2بانیپشته یمنابع تغذ ين برایش اتصال زمیآرا  - 2 - 2 - 6 - 14

ه کز قطع و وصل استفاده شود یتجه یکد از یبا بانیپشتبه منبع  یه از منبع اصلیتغذ 3نتقالا يبرا TN يها ستمیدر س

 ندکوصل  بانیپشته یه اول قطع و به منبع تغذیرا از منبع تغذ یخنث يو هم در صورت وجود، هاد فاز يها يهم هاد

 .IEC 60364-4-44(4استاندارد  444.4.7بخش . كر.(

 

 پل چهارد یلکفاز با  بان سهیه پشتیمنبع تغذ   - 4 -14 شکل

                                                            
1 Current-Using-Equipment 
2 Alternative Supply 
3 Transfer  

) به UPSبرق بدون وقفه ( يها ستمیبرق و س ير مولدهایبان نظیه پشتین منابع تغذیخصوص نحوه اتصال زمتر در  براي کسب اطالعات بیش 4
و  8.3.4.2 بخش ،IEEE Std 446:1995استاندارد  7بخش  ،4123ران به شماره یا یاستاندارد مل 7شود: بخش ر مراجعه یز ياستانداردها

 .IEEE Std 142:2007استاندارد 1.9  و بخش IEEE Std 1100:2005استاندارد  8.5.2بخش
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سات یتاس یه اصلیستم تغذینده در سکپرا يها انیاز جر یناش یسیترومغناطکال يها دانیجاد مین روش از ایا -يادآوری

 یه وقتکدهد  ینان مین به ما اطمید برابر صفر باشد. ایابل باک یکداخل  يها انیجر يبردار  جمعند. ک یم يریجلوگ

 يها انیه مجموع جرکد دقت داشت یشود. با یم يمدار جار يخنثا يفقط در هاد یان خنثید وصل است جریلک

 شوند. یر میسراز یخنث يفاز به هاد يها يهرتز) هاد150سوم ( یکهارمون

 

 یسیترومغناطکال يها دانید میتول ناخواسته و متعاقباً یگردش يها انیپل نامناسب منجربه جر سهد یلکفاز با  بان سهیه پشتیمنبع تغذ -يادآوری

 شوند. یم

 پل نامناسب سهد یلکفاز با  بان سهیه پشتیدر منبع تغذ یان خنثیشدن جر يجار   - 5 -14 شکل

 )1EB( نندهک لیپتانس هم يبند ن و همیاتصال زم  - 3 - 6 - 14

ز ین IEC 60364-4-44استاندارد  444.5مندرج در بخش  يها هید الزامات و توصین بخش بایعالوه بر مطالب مندرج در ا

 ISO/IEC 30129 يهاد الزامات استانداردیها با در ساختمان یمخابرات يبند هم يها هکشب ين برای. همچنشودت یرعا

 .2ت شوندیرعا

 ن به همیزم يترودهاکاتصال ال  - 1 - 3 - 6 - 14

ن چند ساختمان مختلف استفاده یمخابره و تبادل داده ب يبرا یکیترونکزات الیه از تجهک یدر صورت  - 1 - 1 - 3 - 6 - 14

اتصال  ینال اصلیترم یکها به  ن ساختمانیا یو حفاظت يردکعملن یاتصال زم يها يهاد  یشود تمام یه میشود توص یم

  . شوندنِ واحد متصل یزم

                                                            
1 EB: Equipotential Bonding 

 مراجعه شود. IEEE Std 1100:2005استاندارد  8.5.4تر به بخش  شیاطالعات ببراي  2
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د یو حفاظت صاعقه)، با يردکعمل، ی(شامل حفاظت ساختمان یکن موجود در یزم يترودهاکال یتمام  - 2 - 1 - 3 - 6 - 14

 .))6-14ل (کشگر متصل شوند (یدیکبه  يل موثرکما و به شیمستق

 

 ن یزم يترودهاکال يبند هم   - 6 -14 شکل

ن متصل شوند یاتصال زم ینه اصلیصورت جداگانه به ش هد بیبا یو حفاظت يردکعمل يبند هم يها  يهاد  - 3 - 1 - 3 - 6 - 14

 بماند. یها متصل باق ير هادی، اتصال سایکیه در صورت قطع ک يا به گونه

 نیاتصال زم يها يننده و هادک لیپتانس هم يها يه هادکشب يمجاز برا يساختارها  - 2 - 3 - 6 - 14

زات، استفاده شوند به شرح یتجه يریپذ بیت و آسین است با توجه به اهمکه ممک یاساسچهار ساختار   - 1 - 2 - 3 - 6 - 14

  رند:یز

 1نگیر يبند هم يهاد یکمتصل به  یحفاظت يها  يهاد )1

 يا ستاره هکشب یکدر  یحفاظت يها  يهاد )2

 2چندگانه  بند با مش هم يا ه ستارهکشب )3

 3كمشتر  بند با مش هم يا ه ستارهکشب )4

ق یاطالعات در داخل ساختمان از طر يورآو فن یکیترونکزات الیتماس تجه قابل -يرسانا- يها قسمت  - 2 - 2 - 3 - 6 - 14

 یکیترونکزات الیتجه يه عموماً تعداد محدودک یونکمس يها شوند. در ساختمان یبه هم متصل م یحفاظت يها يهاد

زات یبا تجه ییها در ساختمان یقابل قبول باشد. ول يا ستاره یحفاظت يهاد هکشب یکن است کنند، ممک یاستفاده م

  الزم باشد. يبند هم يها هکر شبیسا ين است اجراکگسترده، مم یارتباط هکمتعدد و شب یکیترونکال

                                                            
1 Bonding-Ring Conductor 
2 Multiple Meshed Bonding Star Network 
3 Common Meshed Bonding Star Network 
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 ن طبقهیبا چند ییها ننده در ساختمانک لیپتانس هم )BN( يبند هم يها هکشب  - 3 - 3 - 6 - 14

          لکشننده نصب شود، ک لیپتانس هم يبند ستم همیس یکشود در هر طبقه  یشنهاد میچند طبقه، پ يها ساختمان يبرا

شود  یه میدهد. توص یدر طبقات مختلف را نشان م يبند هم يها هکاز شب كمشتر هاز استفاد ییها مثال) 14-7(

 ).13فصل  4-7-13بخش . كر.( گر متصل شوندیدیکبه  يطبقات مختلف حداقل با دو رشته هاد يبند هم يها ستمیس

 

 حفاظت صاعقه  ستمیفاقد س هننده در سازک لیپتانس هم يبند هم يها هکاز شب یمثال   - 7 -14 شکل

 )FE( يردکعملن یاتصال زم يهاد  - 4 - 3 - 6 - 14

ن یل جرم زمیبرابر با پتانس یح به ولتاژ مرجعیرد صحکداشتن عمل يبرا یکیترونکزات الیتجه یبرخ  - 1 - 4 - 3 - 6 - 14

 شود. یفراهم م يردکعملن یاتصال زم يله هادیوس هن ولتاژ مرجع بیاج دارند. ایاحت

زات مورد نظر، یار تجهکانس کبه توجه به فر يردکعملن یاتصال زم يمورد استفاده برا يها يهاد  - 2 - 4 - 3 - 6 - 14

  مدور) باشند. يبا سطح مقطع مدور (هاد ییها ابلکا یتخت  يا بافته  يها می، سيفلز يها صورت تسمه هن است بکمم
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ه کزرد -و-ن حال رنگ سبزیاست. با ا  مشخص نشده یچ رنگیه يردکعملن یاتصال زم يها يهاد يبرا  - 3 - 4 - 3 - 6 - 14

رنگ مشابه در  یکشود از  یشنهاد مید استفاده شود. پین شده است نباییتع) PE( ین حفاظتیاتصال زم يها يهاد يبرا

 ار برده شود.کبه  يدر هر دو سمت هاد يردکعملن یاتصال زم يها يمشخص بودن هاد يسات برایسرتاسر تاس

 1مدارها کیکتف  - 4 - 6 - 14

ر یا مسی یمشابه 2ابلکت یهدا ستمیه سکو اطالعات  اتارتباط يآور فن يها ابلکه برق و یتغذ )يها يا هادیها ( ابلک

نصب  IEC 60364-4-44استاندارد  444.6د مطابق الزامات داده شده در بخش یبا ،گذارند یم كرا به اشترا 3یمشابه

 شوند.

ت یهدا يها ستمیجزو س 5كپاورترا يها ستمیو س 4تکباسدا يها ستمین بخش، سیاهداف مورد نظر ا يبرا -يادآوری

 شوند.  یابل در نظر گرفته مک

و  6یکیترکال کیکتف يبرا يبرا یالزامات متفاوت تیرعابه ن است کمم یسیترومغناطکال يو سازگار یکیترکال یمنیا

 دارد. يت باالتریاولو یکیترکال یمنیا همواره .منجر شوند 7یکیترکال ییجدا

 ابل کت یهدا يها ستمیس  - 5 - 6 - 14

 444.7د الزامات داده شده در بخش یه باکوجود دارند  ير فلزیو غ يل فلزکشهر دو ابل به کت یهدا يها ستمیس

ه مطابق بخش ک یدر صورت يفلز ابلکت یهدا يها ستمیت شوند. سیرعاها  در مورد آن IEC 60364-4-44استاندارد 

را فراهم  EMIدر برابر  8هافتی ارتقاء از حفاظت یمختلف درجاتنصب شده باشند،  IEC 60364-4-44استاندارد  444.7.3

 نند.ک یم

- 7-14 اهش ولتاژکحفاظت در برابر  

ر ید تدابیا اموال شود، بایافراد  يتواند منجر به وقوع خطر برا یمجدد ولتاژ م یابیا قطع و بازیافت ولتاژ  که   موارديدر 

نند یب ببین است در اثر افت ولتاژ آسکمم 9ها نندهک ا مصرفیسات یاز تاس یقسمت که  زمانی. شوداتخاذ  یمناسب یحفاظت

 .شودانجام  یمشابه ریتدابز ین

                                                            
1 Segregation of Circuits 
2 Cable Management System 
3 Same Route 
4 Busbar Trunking Systems 
5 Powertrack Systems 
6 Electrical Segregation 
7 Electrical Separation 
8 Enhanced Protection 
9 Current-Using Equipment 
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د یافراد را تهد يچ خطریننده قابل تحمل بوده و هک زات مصرفیا تجهیسات یدن به تاسیب رسیآس کسیه رک  یدر صورت

     استاندارد 445.1بخش به  یحفاظت ریتدابر یاطالع از سا يست. براین یاهش ولتاژ الزامکحفاظت  ینیب شیند، پکن

IEC 60364-4-44 مراجعه شود. 

- 8-14 عالئم ترسیمی 

 

 د.ینکمراجعه  IEC 61643-12 استاندارد به تر شیباطالعات  يبرا -يادآوری

 

 TNستم یدر س IIIو  I ،IIالس آزمون کبا  SPDاز نصب  یمثال   - 8 -14 شکل

                                                            
1 Distribution Outlet 
2 Decoupling Element 

 مبدا تاسیسات 1

 تابلو توزیع 2

 1ز برقیپر 3

 ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین 4

 IIیا  Iوسیله حفاظتی سرج، کالس آزمون  5

 )SPDهادي اتصال زمین وسیله حفاظتی سرج ( 6

 ثابتتجهیزات نصب  7

 نیز استفاده کرد) 1+3صورت  به CT2اتصال نوع  بندي پیکرهتوان از  عنوان طرح جایگزین می (به IIوسیله حفاظتی سرج، کالس آزمون  8

 نیز استفاده کرد) 1+1 بندي پیکرهتوان از  عنوان طرح جایگزین می (به IIIیا  IIوسیله حفاظتی سرج، کالس آزمون  9

 از مدار یمناسبیا طول  2نندهکمجزا  عنصر 10

1F  2وF  3وF هاي حفاظتی اضافه جریان جداکننده 
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 حفاظت در برابر صاعقه
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 دامنه پوشش  - 1 - 15

 پردازد:  یر میه به موضوعات زین فصل از نشریا

ه در ک يشان از جمله افراد اتیسات و محتوی، شامل تاس ن جهت حفاظت صاعقه ساختمانیادیو بن یلکاصول  •

 داخل ساختمان حضور دارند،

 ن،یاز اصابت صاعقه به زم یناش کسیر تیریمد •

ستم حفاظت صاعقه یس یک يریارگکبا استفاده از به  یکیزیب فیحفاظت از ساختمان در برابر تخر يالزامات برا •

)LPS1یکگام و تماس در مجاورت  ياز ولتاژها یناش زندهحفاظت در برابر صدمه به موجودات  ين برای) و همچن 

LPS، 

و  یکیترکال يها ستمیزات و سیستم حفاظت از تجهیس ي، نصب و اجرایطراحاز جهت یاطالعات مورد ن •

) در LEMP3صاعقه ( یسیترومغناطکاز ضربه ال یناش یمیدا یخراب کسیاهش رک) به منظور SPM2( یکیترونکال

 .ساختمان یکداخل 

 یتخصص ياستانداردها دها وکد به یها با آن يه بوده و براین فصل از نشریاربرد اکر خارج از دامنه یموارد ز  - 1 - 1 - 15

 :شودمرتبط مراجعه 

 یلیر يها ستمیس •

 سات فراساحلی، تاسیی، هواییای، درینیه زمیل نقلیوسا •

 ینیرزمیپرفشار ز يها لوله •

 ه خارج از ساختمان قرار دارند. کها  برق، لوله يروی، نیخطوط مخابرات •

 انفجار کسیبا ر ییها ساختمان •

عنوان مثال نشت مواد  بگذارد (به 4طیمح يبر رو ین است اثر نامطلوبکها مم ه خسارت به آنک ییها ساختمان •

 .و)یتکوایا رادی ییایمیش

گونه  چیساختمان بدون ه یکستم حفاظت صاعقه یس ي، نصب و اجرایطراح يه براین فصل از نشریا  - 2 - 1 - 15

  .استاربرد کاز ارتفاع آن قابل  یتیمحدود

                                                            
1 LPS: Lightning Protection System 
2 SPM: LEMP Protection Measures 
3 LEMP: Lightning Electromagnetic Impulse 
4 Environment 
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  792 تاسی

رد کن است باعث عملکه ممکاز صاعقه  یناش یسیترومغناطکال ه موضوع حفاظت در برابر تداخالتیاز نشرن فصل یا

 مراجعه شود. 14فصل د به ین موضوع بایا يپردازد. برا ید، نمنبشو یداخل يها ستمینادرست س

 و اصطالحات فیتعار  - 2 - 15

 صاعقه ستم حفاظتیس  - 1 - 2 - 15

lightning protection system (LPS) 
 شود. یاز اصابت صاعقه به ساختمان استفاده م یناش یکیزیف هاي تاهش خسارکه با هدف ک یاملکستم یس

ل کیتش یستم حفاظت صاعقه خارجیو س یستم حفاظت صاعقه داخلیستم خود از دو قسمت سین سیا -يادآوری

 شود. یم

 )یرونیا بی( یستم حفاظت صاعقه خارجیس  - 2 - 2 - 15

external lightning protection system 
نال یترمستم یسو  ینزول يستم هادی، سیینال هوایستم ترمیه شامل سک) LPSستم حفاظت صاعقه (یاز س یقسمت

 شود. یم ینیزم

 )یا درونی( یستم حفاظت صاعقه داخلیس  - 3 - 2 - 15

internal lightning protection system 
ستم یس 1یکیترکال يبند قیا عای/ننده صاعقه وک لیپتانسهم يبند همه شامل ک) LPSستم حفاظت صاعقه (یاز س یقسمت

 شود. یم یخارجحفاظت صاعقه 

  یکیترکستم الیس  - 4 - 2 - 15

electrical system 
 فیه برق فشار ضعیتغذ يشامل اجزا یستمیس

  یکیترونکستم الیس  - 5 - 2 - 15

electronic system 
 ،ینترلک ق ویابزاردق يها ستمیوتر، سیامپک، یزات مخابراتیل تجهیحساس از قب یکیترونکال يه شامل اجزاک یستمیس

 .قدرت است یکترونکسات الیتاس و ییویراد يها ستمیس

                                                            
1  Electrical Insulation 
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 نندهک زولهیا يها واسط  - 6 - 2 - 15

isolating interfaces 
 حفاظت صاعقه هستند.  به زون يخطوط ورود يت شده بر رویهدا 1يها اهش سرجکه قادر به ک یادوات

ها مجهز  چیپ مین سین شده مابیصفحه محافظ زم یکه به ک(زوله یا ين ادوات شامل ترانسفورماتورهایا -1 يادآوری

 .هستند )ينور يها نندهک جیوپلرها (تزوکاز فلز و اپتو يعار يبر نوریف يها ابلک و )هستند

اربرد مورد ک يسرج برا یله حفاظتیق وسیا از طریو  یصورت ذات ا بهیزات ین تجهیا یقیمشخصه تحمل عا -2 يادآوری

 نظر مناسب هستند.

 صاعقه یسیترومغناطکضربه ال  - 7 - 2 - 15

lightning electromagnetic impulse  
LEMP 

ها و  جاد سرجیه باعث اک، یو خازن یی، القایج مقاومتیق تزویان صاعقه از طریاز جر یناش یسیترومغناطکاثرات ال یتمام

 شوند. یم یسیترومغناطکال يها دانیم

 سرج (فراتاخت)  - 8 - 2 - 15

surge 
ان ظاهر یا اضافه جری/و ولتاژ اضافه یکصورت  ه بهکصاعقه  یسیترومغناطکله ضربه الیوس جاد شده بهیا يگذرا  دهیپد

 شود. یم

 )LEMP )SPM یحفاظت ریتداب  - 9 - 2 - 15

LEMP protection measures  
SPM 

 صاعقه است. یسیترومغناطکدر برابر اثرات ضربه ال یداخل يها ستمیدر نظر گرفته شده به منظور حفاظت س ریتدابشامل 

 حفاظت صاعقه است. یلکستم یاز س یجزئ ریتداب نیا -يادآوری

 سازه) ی(پ ونینداسون فیترود زمکال  - 10 - 2 - 15

foundation earth electrode 
 ون ساختمان، عموماًیه شده در بتن فونداسی، تعبحاًیا، ترجیون ساختمان یر فونداسیز ك، مدفون در خاياست فلز یجرم

 ن را داشته باشد.یترود زمکال یکامل کط یه شراکل حلقه بسته، کبه ش

 

                                                            
1 Surges 
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  LPS یعیطب ياجزا  - 11 - 2 - 15

natural component of LPS 
ستم حفاظت صاعقه یمازاد بر س صورت بهتوانند  یاند و م ستم حفاظت صاعقه نصب نشدهیه مخصوص سک يا يفلز ياجزا

 نند.کستم حفاظت صاعقه عمل یا چند جز از سی یکعنوان  توانند به یموارد م یا در برخیاستفاده شده 

 ن اصطالح عبارت است از:یاز استفاده از ا ییها مثال -يادآوری

 یعیطب یینال هوایترم •

  یعیطب ینزول يهاد •

 یعین طبیترود زمکال •

 دهنده اتصال ياجزا  - 12 - 2 - 15

connecting component 
 شوند. یاستفاده م يسات فلزیا تاسیگر ید ها به هم ياتصال هاد يه براکستم حفاظت صاعقه یس یکاز  یقسمت

 شوند. یم 2ریو قطعات انبساط پذ 1هاشامل جمپر نین اجزا همچنیا -يادآوری

 نگهدارندهبست   - 13 - 2 - 15

fixing component 
ستم حفاظت صاعقه به ساختمان یم نگه داشتن عناصر سکثابت و مح يه براکستم حفاظت صاعقه یس یکاز  یقسمت

 شود. یتحت حفاظت استفاده م

  يسات فلزیتاس  - 14 - 2 - 15

metal installations 
ل یل دهند، از قبکیان صاعقه تشیعبور جر يبرا يرین است مسکه ممکموجود در ساختمانِ تحت حفاظت  ياجرام فلز

 يوسته، اجزایبه هم پ يه مطبوع، آرماتورهایش و تهویه، گرمایتهو يها تکآسانسور، دا يل راهنمایها، ر پله ها، راه لوله

 .ساختمان يفلز

 یخارج يرسانا يها قسمت  - 15 - 2 - 15

external conductive parts 
ابل، ک يها، زره فلز ل لولهیشوند، از قب یا از آن خارج میه از خارج به ساختمانِ تحت حفاظت وارد و ک ياياجرام فلز

 نند.کان صاعقه را حمل یاز جر ین است قسمتکه ممکره یو غ يفلز يها تکدا

                                                            
1 Bridging Component 
2  Expansion Piece 
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 ننده صاعقهکل یپتانس  هم يبند هم  - 16 - 2 - 15

lightning equipotential bonding (EB) 
ل یق وسایا از طریم یله اتصال مستقیوس ستم حفاظت صاعقه بهیس یکمجزا از هم در  يفلز يها قسمت يبند همبه 

 شود.یگفته م ان صاعقهیاز جر یناش هان آنیل مابیاهش اختالف پتانسک) به منظور SPD1سرج ( یحفاظت

 وستهیبه هم پ يآرماتورها  - 17 - 2 - 15

interconnected reinforcing steel 
 وسته باشند. یپ یکیترکه از لحاظ الک یسازه بتن یکداخل  يقطعات فوالد

پ، لمکق یاز طر مناسب و اتصال آن به آرماتورها يه مش از هادکشب یک هیتعبا بتنها  یلت بتنکدر اس -يادآوری

 .)13فصل  4-7-13بند . 2ر.ك( شود یجاد میا یموثر و قابل قبول یکیترکال یوستگیپ

 ییفاصله جدا  - 18 - 2 - 15

separation distance 
 رخ دهد. کیها قوس خطرنا ن آنیبنتواند ه ک يا به گونه ين دو قسمت فلزیفاصله ب

 ستم حفاظت صاعقهیالس سک  - 19 - 2 - 15

class of LPS 
بر اساس  LPS یه طراحکاست  يستم حفاظت صاعقه مطابق با ترازیس یک يبند دهنده طبقه ه نشانک ياعداد

 آن انجام شده است. يپارامترها

 طراح حفاظت صاعقه  - 20 - 2 - 15

lightning protection designer 
 ستم حفاظت صاعقه.یس ینه طراحیارآزموده در زمکو  يا ت حرفهیصالح يصالح، دارایاست ذ یتیشخص

 حفاظت صاعقه يمجر  - 21 - 2 - 15

lightning protection installer 
 .ستم حفاظت صاعقهیس ينه نصب و اجرایارآزموده در زمکو  يا ت حرفهیصالح يصالح، دارایاست ذ یتیشخص

 

 

                                                            
1 SPD: Surge Protective Device 

 .رجوع کنید 2
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 )ISG( اي) (یا جرقه یننده قوسک زولهیا  - 22 - 2 - 15

isolating spark gap (ISG) 
 یکیترکردن الکزوله یه هدف از نصب آن اک، یکیترکه الیان تخلک، با امییهوا ها فاصلیاف کش یکاست مجهز به  يزیتجه

 .استسات یتاس يرسانا يها قسمت

در فاصله  یکیترکه الیده تخلیجه وقوع پدیسات در نتیمختلف تاس يها صاعقه، قسمت یکدر هنگام اصابت  -يادآوری

 شوند. یبه هم متصل م یکیترکصورت موقت به لحاظ ال به ISG ییهوا

 تراز حفاظت صاعقه  - 23 - 2 - 15

lightning protection level (LPL) 
 یکط وقوع یه در شراکن احتمال هستند یه متناسب با اکان صاعقه یجر ياز پارامترها يا است جامعِ مجموعه يعدد

 نند.کن شده آن تراز تجاوز نییثر تعکشده حداقل و حدا یر طراحین پارامترها از مقادیا یعیصاعقه طب

ان صاعقه، مورد استفاده یجر ياز پارامترها یمطابق با برخ یحفاظت ریتداب یطراح يصاعقه برا یتراز حفاظت -يادآوری

 رد.یگ یقرار م

 زون حفاظت صاعقه  - 24 - 2 - 15

lightning protection zone (LPZ)  
 ف شده است.یآن تعر يصاعقه برا یسیترومغناطکط الیه محک يا هیا ناحیزون 

 ستند.یف و سقف) نکوارها، ی(مانند د یکیزیف يمرزها ستم حفاظت صاعقه لزوماًیس یکمختلف  يها مرز زون -يادآوری

 شده هماهنگ SPDستم یس  - 25 - 2 - 15

coordinated SPD system 
و  یکیترکال يها ستمیس یاهش خرابکرا جهت  یستمیاند تا س انتخاب، هماهنگ و نصب شده یدرسته ه بک SPDادوات 

 ل دهند.کیتش یکیترونکال

 کسیر  - 26 - 2 - 15

risk (R)  
ها در  ل آنکزان یم بر میاز صاعقه، تقس یها) ناش ییا دارایها  متوسط ساالنه (انسان 1)از دست رفتن(اتالف زان یم

 .ساختمان تحت حفاظت

 

                                                            
1 Loss  
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 قابل تحمل کسیر  - 27 - 2 - 15

tolerable risk (RT) 
 تواند قابل تحمل باشد. یساختمان تحت حفاظت م يه براکاست  کیسیثر رکحدا

 یسیلد مغناطیش  - 28 - 2 - 15

magnetic shield 
اهش ک يپوشاند و برا یاز آن را م یا قسمتیه ساختمان تحت حفاظت کوسته یا پی 1لکش يا هکشب ي بسته يپوشش فلز

 شود. یاستفاده م یکیترونکو ال یکیترکال يها ستمیس یخراب

 یداخل يها  ستمیس  - 29 - 2 - 15

internal systems 
 شود. یدر داخل ساختمان گفته م یکیترونکو ال یکیترکال يها ستمیبه س

 خط  - 30 - 2 - 15

line 
 شود. یمتصل به ساختمان تحت حفاظت گفته م یا خط مخابراتیبه خط برق 

 نیبه زم یله منتهیم  - 31 - 2 - 15

earth lead-in rod 
 ن است.یترود زمکمفصل آزمون و ال/ینزول يهادن یله نصب شده مابیم

 شود. یاستفاده م یکیانکم يداریبهبود پا ين برایبه زم یله منتهیم -يادآوری

 ینزول يهاد  - 32 - 2 - 15

down conductor 
نال یبه ترم یینال هوایستم ترمیان صاعقه از سیت جریه به منظور هداکاست  یستم حفاظت صاعقه خارجیاز س یقسمت

 شود. یاستفاده م ینیزم

 یینال هوایستم ترمیس  - 33 - 2 - 15

air termination system 
به  2گارد يها میسا ی شده مش يها يها، هاد لهیل میاز قب يه از عناصر فلزک یستم حفاظت صاعقه خارجیاز س یقسمت

 شود. یها استفاده م افت صاعقهیمنظور جذب و در

                                                            
1 Grid-Like 
2 Catenary Wire  
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 ینینال زمیستم ترمیس  - 34 - 2 - 15

earth termination system 
 شود. ین استفاده میان صاعقه به زمیردن جرکنده کت و پرایه به منظور هداک یحفاظت صاعقه خارجستم یاز س یقسمت

 ریقطعه انبساط پذ  - 35 - 2 - 15

expansion piece 
سات یا تاسی/ها و يرات طول هادییتغ يساز جبرانان کردن امکفراهم ن دو قسمت، به منظور یدهنده ب اتصال هقطع ینوع

 رات دما است.ییاز تغ یناش يفلز

 يبند همنه یش  - 36 - 2 - 15

bonding bar 
توانند  یها م ابلکر ی، خطوط برق و مخابرات و سایخارج يرسانا يها ، قسمتيسات فلزیق آن تاسیه از طرک ينه فلزیش

 متصل شوند. یستم حفاظت خارجیبه س

 يبند همه کشب  - 37 - 2 - 15

bonding network 
ستم ی) به سدار برق يها ر از قسمتی(غ یداخل يها ستمیساختمان و از س يرسانا يها وسته از همه قسمتیه به هم پکشب

 .ینینال زمیترم

 يبند هم يهاد  - 38 - 2 - 15

bonding conductor 
 یخارجصاعقه  ستم حفاظتیشده به س  يسازجدا يرسانا يها اتصال دهنده قسمت يهاد

 تحت حفاظت ساختمان  - 39 - 2 - 15

structure to be protected 
 است. یه الزامین نشریآن حفاظت در برابر اثرات صاعقه مطابق با ا يه براک یساختمان

 باشد. تر بزرگساختمان  یکاز  ین است خود قسمتکساختمان تحت حفاظت مم یک -يادآوری

 شده از ساختمان تحت حفاظت  زولهیا یستم حفاظت صاعقه خارجیس  - 40 - 2 - 15

external LPS isolated from the structure to be protected 
شده  ییجانما يا به گونه ،ینزول يستم هادیو س یینال هوایستم ترمیهمراه سه ب هکاست  یستم حفاظت خارجیس ینوع

 ساختمان تحت حفاظت نداشته باشد. اب یگونه تماس چیان صاعقه هیر جریه مسک
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صاعقه و ستم حفاظت ین سیماب كخطرنا يها شده، از وقوع قوس  زولهیستم حفاظت صاعقه ایس یکدر  -يادآوری

 شود. یم يریساختمان جلوگ

 زوله نشده از ساختمان تحت حفاظتیا یستم حفاظت صاعقه خارجیس  - 41 - 2 - 15

external LPS not isolated from the structure to be protected 
شده  ییجانما يا ، به گونهینزول يستم هادیو س یینال هوایستم ترمیس به همراهه کاست  یستم حفاظت خارجیس ینوع

 تواند با ساختمان تحت حفاظت در تماس باشد. یان صاعقه میر جریسه مک

 نگین ریترود زمکال  - 42 - 2 - 15

ring earth electrode 
 نیسطح زم يا رویر یحلقه بسته دور تا دور ساختمان، ز یکل کاست به ش ینیترود زمکال

 نگ یر يهاد  - 43 - 2 - 15

ring conductor 
ن یان صاعقه بیع جریتوز يبرا(است  ینزول يها يهاد ل حلقه بسته دور تا دور ساختمان و متصل بهکبه ش يهاد یک

 .)ها آن

 )یحفاظت ریگ (برق (SPD)سرج  یله حفاظتیوس  - 44 - 2 - 15

surge arrester 
surge protective device (SPD) 

المان  یککند و حداقل شامل    ان را به زمین منحرف مییجر يها سرجگذرا را محدود و  يهاولتاژ اضافهه کاست  يزیتجه

 .است یرخطیغ

 (UC) میثر ولتاژ کار داکحدا  - 45 - 2 - 15

maximum continuous operating voltage  
ن مقدار معادل با یشود. ا یاعمال م  SPDبه یحفاظت يها م در حالتیه به طور داک  (.d.c)ایمؤثر  (.a.c) ثر ولتاژکحدا

 .است یاسمولتاژ 

 (UP) تراز حفاظت ولتاژ  - 46 - 2 - 15

voltage protection level  
ن مقدار از باالترین یند. اک یخود مشخص م يها نالیردن ولتاژ دو سر ترمکرا در محدود  SPDرد کارکه کاست  يعدد

انتخاب  یحیر ترجیاز مقاد یستیتراز حفاظت ولتاژ بر اساس ل است. تر بزرگگیري شده،  سطح ولتاژ محدود شده اندازه

 شود. یم
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 (In) جریان تخلیه نامی  - 47 - 2 - 15

nominal discharge current  
و   IIالسکها در آزمون SPDبراي دسته بندي  و ندک یعبور م SPDاست که از  20/8شکل موج  یکمقدار پیک جریان 

 شود. استفاده می SPDبراي  II و  Iالس ک يها شرط آزمون عنوان یک پیش  ن بهیهمچن

 (Iimp) جریان ضربه  - 48 - 2 - 15

impulse current  
شود. از این  یف می، تعر W/Rمخصوص يو انرژ Qترونی ک، بار الIpeakاي  ان با سه پارامتر، مقدار پیک جریان ضربهین جریا

 شود.یها استفاده مSPDبندي  در دسته Iآزمون کالس  يپارامتر برا

 (RCD) مانده جریان باقی )یله (حفاظتیوس  - 49 - 2 - 15

residual current (protective) device (RCD)  
اي بیش از یک  مانده تحت شرایط خاص در زمان رسیدن جریان باقیقطعاتی است که  اي از کلید مکانیکی و یا مجموعه

 کند. قطع می مقدار داده شده،

 بندي آزمون ضربه دسته  - 50 - 2 - 15

impulse test classification 

-I 15-2-50-1آزمون کالس  

class I test 
به  (Iimp)به جریان ضرر و حداکث 50/2/1اي  ، ولتاژ ضربه(In)که با جریان تخلیه نامی شود  یگفته ممراحل آزمونی به 

 گیرد.صورت می Iکالس  سرج یل حفاظتیوسان دمنظور آزمو

- II 15-2-50-2آزمون کالس  

class II test 
به   (Imax)و حداکثر جریان تخلیه  50/2/1اي ، ولتاژ ضربه(In)که با جریان نامی تخلیه شود  یگفته ممراحل آزمونی به 

 .گیرد صورت می IIکالس  سرج یل حفاظتیوسان دمنظور آزمو

-III 15-2-50-3آزمون کالس  

class III test 
 IIIکالس  سرج یل حفاظتیوسان د)  به منظور آزمو50/2/1 ،20/8که با موج ترکیبی (شود  یگفته ممراحل آزمونی به 

 گیرد. صورت می
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 (Uw) اسمی يا ضربه ولتاژ قابل تحمل  - 51 - 2 - 15

rated impulse withstand voltage  
 ییننده تواناکشود و مشخص  یاز یک دستگاه در سیستم معرفی م یکل یا قسمت يه توسط سازنده براکاست  يولتاژ

ن مورد یو زم دار برق يها قسمتن یتنها ولتاژ تحمل عایقی ب هینشرن یدر ا .استها ولتاژ  اضافهآن در برابر  یقیتحمل عا

 نظر است.

 يسامانه هشدار توفان تندر  - 52 - 2 - 15

thunderstorm warning system (TWS) 
ش یصاعقه در منطقه تحت پا یآت يهاتیا فعالیش صاعقه یه قادر به پاک 1يتوفان تندر يها ابیردل از کمتش يا سامانه

)MA2( دادهایرواخطار معتبر (هشدار) مرتبط با  یک صدور يبرا یافتیدر يها پردازش داده يبراه ک ییو ابزارها هستند 

 شوند. یاستفاده م )SA5اطراف (ط یاز مح یبخش مشخص ي) براLRC4ا ی LREs3مرتبط صاعقه ( طیا شرای

 استانداردها  - 3 - 15

ب آن مقررات، ین ترتیها ارجاع داده شده است. بد ن فصل به آنیه در متن اکهستند  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

ها و  هیخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیر تارکبا ذ کیبه مدر که  صورتیشود. در  یه محسوب مین نشریاز ا یجزئ

ها ارجاع داده شده  خ انتشار به آنیر تارکه بدون ذک کیست. در مورد مدارین فصل نیآن مورد نظر ا يبعد يدنظرهایتجد

 ها مورد نظر است. آن يبعد يها هید نظر و اصالحین تجدیاست، همواره آخر

 است: ین فصل الزامیا ير برایاستفاده از مراجع ز

 4(شامل  ها قسمت تمام –، حفاظت در برابر آذرخش  INSO-IEC 62305شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .قسمت)

 تمام – ر)یگ ) (برقLPSCستم حفاظت در برابر آذرخش (ی، قطعات س18499شماره به ران یا یاستاندارد مل •

 .قسمت) 8ها (شامل قسمت

 ي: حفاظت برا43-4قسمت  –ف یفشارضع یکیترکسات الی، تاس1937-4-43شماره  به رانیا یاستاندارد مل •

 .انیحفاظت در برابر اضافه جر – یمنیا

                                                            
جو  آن در یو اثر صوت صاعقه آن حضور یژگیه وکاست   آشفته يآب و هوا از یع) نوthunderstorm یسیانگل تندرتوفان (به ای يتوفان تندر 1

 یشوند و گاه یم یهمراه تگرگ ایز برف یر يها با دانه ید و گاهیشد باد د،یشد باران با ي معموالتندر يها . توفانتاس تندر به نام نیزم
اتفاق  زین در سال يگرید ن است در هر زمانکدهند، مم یرخ م تابستان و بهار تر در شیها ب ن توفانیدهند. هرچند ا یرخ م بدون بارش زین
 .فتندایب

2 Monitoring Area 
3 Lightning Related Events  
4 Lightning Related Conditions 
5 Surrounding Area 
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• IEC 62305, Protection against lightning – All Parts. 
• IEC 62793:2020, Protection against lightning – Thunderstorm warning systems. 
• IEC 60364-4-44:2007+AMD1:2015+AMD2:2018, Low-voltage electrical installations - Part 4-

44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic 
disturbances. 

• IEC 60364-5-53:2019, Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of 
electrical equipment - Devices for protection for safety, isolation, switching, control and 
monitoring. 

• IEC 61643-11:2011, Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices 
connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods. 

• IEC 61643-12:2020, Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices 
connected to low-voltage power systems - Selection and application principles. 

• IEC 61643-21:2000+AMD1:2008+AMD2:2012, Low voltage surge protective devices - Part 21: 
Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - 
Performance requirements and testing methods. 

• IEC 61643-22:2015, Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices 
connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles. 

• IEC 60664-1:2020, Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems - 
Part 1: Principles, requirements and tests. 

• IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and 
measurement techniques - Surge immunity test. 

• IEC 61009-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013, Residual current operated circuit-breakers with 
integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules. 

• IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013, Residual current operated circuit-breakers 
without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part1: General 
rules. 

• EN 13601:2013, Copper and copper alloys. Copper rod, bar and wire for general electrical 
purposes. 

 استاندارد ساخت و آزمون  - 1 - 3 - 15

فصل  نیدر ا ان شدهیبمطابق ضوابط  دیها با ساختمان حفاظت صاعقهمورد استفاده در  زاتیو تجه لی، وساقطعات تمام

شده  آزموده ،ساخته يمسکن و شهرسازراه،  قاتینامه مرکز تحقوهیش ایو/ رانیا یبر اساس استاندارد مل باشد و هیاز نشر

 یسازمان مل دییمرجع مورد تا يها شگاهیاز آزما ی انطباقاخذ گواه ای رانیا استاندارد ینشان مل افتیو موفق به در

 شده باشد.ي مسکن و شهرسازراه،  قاتیاز مرکز تحق یفن نامهیاخذ گواه ایو/ رانیاستاندارد ا
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و  رانیا یاستاندارد مل ز،یتجه ای لهی، وسقطعه کی يبرا ازیمورد ن يها کل آزمون ای یکه در خصوص بخش  صورتی در

 یالمللنیب يمطابق استانداردها آزمونهر دو موجود نباشند، انجام  ،يمسکن و شهرسازراه،  قاتیمرکز تحق نامه وهیش

  است. يآزمون ضرور یگواهو اخذ  1تیمعتبر و صاحب صالح شگاهیآزما کیدر  ISOو  IEC رینظ

و استانداردهاي ساخت و آزمون مربوطه در  و تجهیزات مورد استفاده در حفاظت صاعقهل یفهرستی از قطعات، وسا

 ) آمده است.1-15جدول (

مطابق الزامات بیان شده در این فصل باید به ترتیب توسط  طراحی، اجرا، نظارت و آزمون و تحویل حفاظت صاعقه

ي مجوز مرتبط و معتبر از مراجع ذیصالح ملی و/یا طراحان، مجریان، ناظران و بازرسان متخصص و کارآزموده که دارا

 باشند، انجام شود. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازيگواهینامه فنی از 

 استاندارد ساخت و آزمون  -  1 -15 جدول 
 آزمون مربوطهاستاندارد ساخت و  شرح تجهیز ردیف

1 
 بندي هاي زمین و هم شینه -
 INSO 18499-1 نآزمو مفصلو  غیره)دري، قطري، پیچی و  ها (موازي، ضرب پانواع کلم -

2 
 ، تسمه)، صفحه (ساده و مشبک)چندمفتولی، مدورانواع الکترودهاي زمین، شامل میله، لوله، هادي ( -
 و تسمه) مدور، هادي (ستا)ی، خودايواری(د هوایی حفاظت صاعقه، شامل میله ترمینالانواع  -
 و تسمه) مدورانواع هادي نزولی حفاظت صاعقه ( -

INSO 18499-2 

 ISG( INSO 18499-3کننده قوسی ( ایزوله 3

هاي  میلهها و  هادي براي و ي نزولی (فلزي و غیر فلزي)ها هادي براي نگهدارنده دیواري و کفیبست انواع  4
 ترمینال هوایی حفاظت صاعقه

INSO 18499-4 

 INSO 18499-5 (بتنی یا پالستیکی/پلمري) دریچه بازدید الکترود زمین 5

 INSO 18499-6 شمارنده صاعقه 6

 INSO 18499-7 و بتن هاديمواده کاهنده زمین  7

 INSO 18499-8 کننده) هاي ایزوله هاي عایقی و کابل دارنده (شامل نگه حفاظت صاعقه ایزوله وسایل 8

 IEC 61643-11 ضعیف  فشار )SPDوسیله حفاظتی سرج ( 9

 IEC 61643-21 جریان ضعیف )SPDوسیله حفاظتی سرج ( 10

 EN 13601 اقالم مسی (میله، سیم و شینه) 11

 IEC 62793 سامانه هشدار توفان تندري 12

 - صاعقه کسیر یابیت/ارزیریسازي و محاسبات مد افزار طراحی، شبیه نرم 13

 - یینال هوایستم ترمیس ییسازي و محاسبات جانما افزار طراحی، شبیه نرم 14

 - ییسازي و محاسبات فاصله جدا شبیهافزار طراحی،  نرم 15

 - مختلف حفاظت صاعقه يها سازي و محاسبات بخش افزار طراحی، شبیه نرم 16

                                                            
صالحیت آزمایشگاه توسط یکی از مراجع ذیصالح ملی (شامل سازمان ملی استاندارد ایران یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي) تعیین  1
 شود. یم 
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 ها حفاظت ساختمان يبرا یضوابط اصول  - 4 - 15

 یحفاظت ریتداب  - 1 - 4 - 15

-1-1-4-15 اتیلک 

اهش کبه منظور  الزم یحفاظت ریتداب)، 5-15بخش ر.ك. ( کسیت ریریمد مطالعاتج بدست آمده از یبر اساس نتا

 . شود ینیب شید پیبا 1متناسب با نوع خسارت، صاعقه از یناش خطرات

-2-1-4-15  یگرفتگ برقاز  یب به موجودات زنده ناشیاهش آسک يبرا یحفاظت ریتداب 

 :استل یشامل موارد ذ ن،کمم یحفاظت ریتداب

 در معرض تماس يفلز يها قسمت يمناسب برا يبند قیعا •

 شده يبند مشن یستم زمیس یکله یوس به يساز لیپتانس هم •

 ده نده م هشداریو نصب عال یکیزیو موانع ف ها تیقراردادن محدود •

   )EB2صاعقه (  نندهک لیپتانس هم يبند هم •

اهش کتواند به  یساختمان م رونیبا یو  دروندر  ن،یزم یطحه سیمقاومت ال شیافزاو  يساز لیپتانس هم -يادآوری

 .ندک کمک یجانخطرات 

-3-1-4-15  یکیزیف يها بیسآاهش کجهت  یحفاظت ریتداب 

 : شود یر می) شامل موارد زLPSستم حفاظت صاعقه (یس یکاز  يریگبا بهره یحفاظت ریتدابن یا

 یینال هوایترمستم یس )1

 ینزول يستم هادیس )2

 ینینال زمیستم ترمیس )3

 صاعقه  نندهک لیپتانس هم يبند هم )4

 یستم حفاظت صاعقه خارجیاز س ییت فاصله جدایو رعا یکیترکال يبند قیعا )5

-4-1-4-15 یکیترونکال و یکیترکال يها ستمیسبه  صدمهاهش کجهت  یحفاظت ریتداب 

 ن خصوص عبارتند از:ین در اکمم )SPM( یحفاظت ریتداب

 نیاتصال زمو  يبند هم •

 یسیلد مغناطیاستفاده از ش •

                                                            
1 Damage 
2 EB: Equipotential Bonding 
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 یکیترونکو ال یکیترکزات الیخطوط مرتبط با تجه ير مناسب براین مسییتع •

 نندهک زولهیا يها واسط •

 شده هماهنگ 1سرج یل حفاظتیوسا ستمیس •

 ار رود.کبه  یبکیتر صورت بها ی یین است به تنهاکمم ریتدابن یا -1 يادآوری

تواند منجر  یمدات مناسب یو اتخاذ تمه IEC 62793استاندارد  با مطابق 2يتوفان تندر يها ابیرد استفاده از -2 يادآوری

 .)8-15بخش  ر.ك.(  شود یکیترکو ال یکیترونکال يها ستمیس یاهش خرابکبه 

-5-1-4-15  یحفاظت ریتدابانتخاب  

ردن کو لحاظ  یب احتمالیو نوع خطر و آس یانکت میبسته به موقع ،نه توسط مهندس طراحیبه یحفاظت ریتدابانتخاب 

و  کسیت ریریمد يالزم برا ياارهیمع .شود  یم انجام ،کسیت ریریجه مطالعه مدیت به نتیو با عنا يمالحظات اقتصاد

 است. ح شدهیتشر IEC 62305-2استاندارد  در یحفاظت ریتدابن یتر مناسبانتخاب 

 سات در برابر صاعقه یها و تاس ت ساختمانظجهت حفا یاساس يارهایمع  - 2 - 4 - 15

-1-2-4-15 اتیلک 

ضخامت مناسب  ، باوستهیپ يلد رسانایش یکتوسط   ساختماند ی، باآل دهیستم حفاظت صاعقه ایس یکبه  یابیدست يبرا

 مانند ،به ساختمان اردهو يزات فلزیسات و تجهیتاس یتمامد یبان یهمچن .ن شده باشدیزم به طور مطلوبو احاطه 

 .شده باشند بند هممطلوب  یلکبه شدر بدو ورود  ،رهیها و غ ابلکلد یش ،گاز و آب يفلز يها لوله

داخل ساختمان شده و از زات یبه تجه آنمرتبط با  یسیدان مغناطیان صاعقه و میاز نفوذ جر يریباال  باعث جلوگ ریتداب

 .خواهد شد یکیترونکو ال یکیترکزات الیتجه يرو ولتاژ اضافهو  3قوسز یان و نیجر یها و خطرات حرارت بیبروز آس

را در حالت یز، ستین يصرفه اقتصاد يبوده و دارا ییگرا آل دهیا ینوع صفر، کسیامل و با رک یدن به حفاظتیدر عمل رس

به  قرار داد. مناسب،ضخامت  به يا وستهیپلد ین شیداخل چن امالًکو  یتمامتوان به  یسات را نمیها و تاس ساختمان یواقع

شده و منجر  ساختمان ان صاعقه به داخلیباعث نفوذ جر ،لدیا ضخامت شی یوستگیدر پ ین نقصیتر کوچکگر، یعبارت د

 شود. یمزات داخل ساختمان یرد تجهکالل در عملتاخ ای یا خطرات جانی یکیزیف يها بیآس به

 یحفاظت ریتدابان صاعقه (تراز حفاظت صاعقه)، یجر يمشخصات و پارامترها يبند جه الزم است متناسب با طبقهیدر نت

 ها انجام شوند. ها و تبعات آن بیالزم، با هدف به حداقل رساندن آس

                                                            
1 SPD: Surge Protective Devices 
2 Thunderstorm Detectors 
3 Spark  
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  806 تاسی

-2-2-4-15 1حفاظت صاعقه تراز 

ان صاعقه یجر ثرکمقدار حدا یکحداقل و  مقدار یک متناظر با )IVتا  I( یتراز حفاظت چهار حفاظت در برابر صاعقه يبرا

 شوند. یم یمعرف

 I یثر آن از تراز حفاظتکحداقل و حدا يه پارامترهاکدر برابر صاعقه  یحفاظت ریتدابمجموعه ه ینشرن یدر ا -يادآوری

 .ان نخواهد شدیند بک یتجاوز م

ن پارامترها یا .است )2-15( جدولمطابق گانه چهار یحفاظت يترازها يان صاعقه برایجر ياهثر پارامترکر حدایمقاد

ت یقابل ،ینزول يهاد و یینال هوایترم ياز جمله سطح مقطع و ضخامت هاد حفاظت صاعقهستم یس ياجزا یطراح يبرا

ان یجر يساز هیمطالعات شب و قوساز  يریجلوگ ياسب برانم ییانتخاب فاصله جدا سرج، یله حفاظتیاز وسان یعبور جر

 .شود یصاعقه استفاده م

 ان صاعقه متناظر با تراز حفاظت صاعقهیثر جرکر حدایمقاد  -  2 -15 جدول 

 LPL I II III IVتراز حفاظت صاعقه 

 100 100 150 200 لو آمپر)کیان صاعقه (یثر جرکحدا
 

ردن شعاع کبه منظور مشخص  ،چهارگانه یحفاظت يترازها يبرا )3-15جدول (مطابق  ان صاعقهیجر حداقلر یمقاد

ن ی. ادنشو یاستفاده مز ینصاعقه  یحفاظت يها زونف یز به منظور تعریو ن )2-2-2-1-6-15 بند ر.ك.( انتغل يگو

 اربرد دارند.کهم  LPZ 0Bف یو تعر ییهوا نالیترم 2ییجانما در ریمقاد

 غلتان مربوطه، متناظر با تراز حفاظت صاعقه يگو  ان صاعقه و شعاعیر حداقل جریمقاد  -  3 -15 جدول 

 LPL I II III IVتراز حفاظت صاعقه 

 16 10 5 3 لو آمپر)کیان صاعقه (یحداقل جر
 60 45 30 20 غلتان (متر) يشعاع گو

 

 
 

                                                            
1 Lightning Protection Levels 
2 Positioning  
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-3-2-4-15 1حفاظت صاعقه يها زون 

 یسیمغناط لدیشاستفاده از  لد،یش يدارا يها ابلکاستفاده از  )،LPSستم حفاظت صاعقه (یس رینظ یحفاظت ریتدابانجام 

متناسب با  ،یحفاظت يها زون .هستند صاعقه یحفاظت يها زون حین صحییدر گرو تع سرج یحفاظت لیوسا ینیب شیپو 

 ):)1-15ل (کششوند ( یف میتعرر یزل کبه ش ،صاعقه از یخطرات ناش

• LPZ 0A :است یسیدان مغناطیان و میثر جرکم صاعقه با حدایمستق برخورد ه در معرضک یزون. 

• LPZ 0B: ان صاعقه و یاز جر یقسمت یول است م صاعقه حفاظت شدهیبرخورد مستقه در مقابل ک یزون

  .وارد شود زونن ین است به اکصاعقه مم یسیدان مغناطیم یتمام

• LPZ 1 :ننده ک زولهیا يها ان و استفاده از واسطیم جریتقس کمکان صاعقه به یه در آن اضافه جرک یزون

لد ین است با استفاده از شکزون، محدود شده است. ممن یسرج در مرز ا یل حفاظتیا استفاده از وسای/و

 ف شود.یدر داخل زون تضع یسیدان مغناطیم 2ییفضا

• LPZ 2, …, n : ان و استفاده از یم جریتقس کمکان صاعقه به یه در آن اضافه جرک ییها ا زونیزون

از قبل محدود شده  تر شیبن زون، یسرج در مرز ا یل حفاظتیا استفاده از وسای/ننده وک زولهیا يها واسط

از  تر شیب یحفاظت يها در داخل زون یسیدان مغناطیمتعدد م ییلد فضاین است با استفاده از شکباشد. مم

 ف شوند.یقبل تضع

                                                            
1 Lightning Protection Zones  
2 Spatial Shielding 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  808 تاسی

 

 اصابت صاعقه به ساختمان 1S ساختمان 1

 اصابت صاعقه به مجاورت ساختمان 2S یینال هوایستم ترمیس 2

 صاعقه به خطوط متصل به ساختماناصابت  3S ینزول يستم هادیس 3

 اصابت صاعقه به مجاورت خطوط متصل به ساختمان 4S ینینال زمیستم ترمیس 4

 غلتان يشعاع گو r يخطوط ورود 5

  s كخطرنا يها  در برابر وقوع قوس ییفاصله جدا 

 نیسطح زم 

 SPDله یوس ننده صاعقه بهک لیپتانس هم يبند هم ○

LPZ 0A املکان صاعقه یصاعقه، جر میاصابت مستق 

LPZ 0B ییا القای یان صاعقه جزئیم صاعقه، جریعدم اصابت مستق 

LPZ 1 ییا القایان صاعقه محدود یم صاعقه، جریعدم اصابت مستق 

 )LPSستم حفاظت صاعقه (یس یکله یوس ) بهLPZحفاظت صاعقه ( يها ف زونیتعر   - 1 -15 شکل
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-4-2-4-15 ها     حفاظت ساختمان 

 یو خطرات جان یکیزیف يها  اهش خسارتکحفاظت جهت   - 1 - 4 - 2 - 4 - 15

 ستم حفاظتیو نصب س یبا طراح ارکن یا رد.یقرار گا باالتر ی LPZ 0B یحفاظت زوند داخل یساختمان تحت حفاظت با

ستم حفاظت یو س یستم حفاظت صاعقه خارجیشامل س )LPS( ستم حفاظت صاعقهیس هر انجام خواهد شد. 1صاعقه

 :ر را بر عهده داردیف زیوظا یخارجستم حفاظت صاعقه یس. است یصاعقه داخل

 ی)یهوا نالیترمستم یجلوگیري از برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تأسیسات بیرونی (توسط س •

 )یجریان صاعقه به زمین (توسط سیستم هادي نزول منیا هدایت •

 )یزمین نالیترمزمین (توسط سیستم  درپراکنده کردن جریان صاعقه  •

در داخل  كخطرنا ولتاژ اضافهو  قوساز خطرات  يریرود جلوگ یار مظانت 2یصاعقه داخلستم حفاظت یآنچه از س

ستم یس ياز اجزا یکیترونکو ال یکیترکزات حساس الیتجه 4ییا جدای 3نندهک لیپتانس هم يبند همساختمان با استفاده از 

 .استحفاظت صاعقه 

 یداخل يها ستمیس یاهش خرابکحفاظت جهت   - 2 - 4 - 2 - 4 - 15

 یداخل يها ستمیدر س یاهش خطر بروز خرابک) و LEMPصاعقه ( یسیترومغناطکال يها  برابر ضربه به منظور حفاظت در

 :شودر محدود ید موارد زیبا

 .به علت برخورد صاعقه به ساختمان یو مقاومت ییالقا يها جیاز تزو یناش يها  سرج •

 .ساختمان یکیبه علت برخورد به نزد ییج القایاز تزو یناش يها  سرج •

ا به یمنتقل شده توسط خطوط برق و مخابرات متصل به سازه به علت برخورد به خطوط  يها  سرج •

 .خطوط یکینزد

 .زیبا تجه یسیدان مغناطیم میج مستقیتزو •

 یحفاظت ریتدابق ین هدف از طریبه ا یابی رد. دستیباالتر قرار گ يها ا زونی LPZ 1د در داخل یستم تحت حفاظت بایس

)SPMنند ک  یف میرا تضع ییالقا يها  دانیه مک یسیردن مغناطکلدی، مشتمل بر شیکیترونکو ال یکیترکستم الیس ي) برا

و  يفلز يها  قسمت يبرا يبند هم. شود یمحقق م ییالقا يها  اهش حلقهکبه منظور  یشک  میمناسب س یابیریا مسیو 

 يبند همن یرد. ایدر مرز هر زون صورت پذد ینند باک  یحفاظت صاعقه مختلف عبور م يها ه از مرز زونک ییها  ستمیس

 یحفاظت ریتدابرد. یها) صورت پذ SPDسرج ( یل حفاظتیا در صورت لزوم توسط وسای يبند هم يها  يق هادید از طریبا

 مطابقت داشته باشند. 7-15د با بخش یها باLPZ یتمام يبرا

                                                            
1 LPS 
2 Internal LPS 
3 Equipotential Bonding 
4 Separation 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  810 تاسی

ن است از ک، ممشوند میساختمان  یداخل يها  ستمیدر س یه منجر به بروز خرابکها،   ولتاژ اضافهحفاظت موثر در برابر 

 تر مک يریولتاژها را به مقاد  ه اضافهکسرج هماهنگ شده،  یل حفاظتیاستم وسیس یکا ی/ننده وک زولهیا يها  ق واسطیطر

 بندد مطابق با الزامات یسرج با یل حفاظتی. وساشودن یند، تامک  یستم مورد حفاظت محدود میس یاسم هاز ولتاژ ضرب

 . شوندانتخاب و نصب  15-7-4

 ستم حفاظت صاعقهیس یطراح  - 3 - 4 - 15

و  یژه اگر مراحل طراحیر است. به ویپذ انکستم حفاظت صاعقه امیس ينه برایو به یفن یانجام طراح ياز منظر اقتصاد

و ساخت ساختمان تحت حفاظت هماهنگ شده باشند. به طور خاص،  یستم حفاظت صاعقه با مراحل طراحیس ياجرا

 یستم حفاظت خارجیاز س یعنوان قسمت ن  بهکآن، تا حد مم يفلز يها د از قسمتیخود ساختمان، با یدر طراح

ت یها و موقع تید محدودیموجود، با يها ساختمان يستم حفاظت صاعقه برایان سکالس و مک یاستفاده شود. در طراح

 ساختمان را در نظر گرفت. یکیزیف

از یسات نیل تاسیمکنان از اصالح و تیسب اطمک يه براک یاطالعات ید تمامیستم حفاظت صاعقه بایس یطراح كمدار

صالح و یان ذیله طراحان و مجریوس د بهیستم حفاظت صاعقه بای. س))2-15ل (کش (ر.ك. است، در بر داشته باشد

 ).IEC 62305-3استاندارد  E.4.2بخش  ر.ك.و نصب شوند ( یارآزموده طراحک

 هاي بتنی  هاي فلزي و آرماتورها در ساختمان پیوستگی الکتریکی  قسمت  - 4 - 4 - 15

شوند که  هاي بتن مسلح، از نظر الکتریکی در صورتی پیوسته محسوب می آرماتورهاي فوالدي به کار رفته در ساختمان

 ر.ك.لی ایمن (مثالً با استفاده از کلمپ) به هم متصل شوند (توسط یک شبکه از هادي و اتصال الکتریکی مجاز به شک

 ). 13فصل  4-7-13بند 

ترین قسمت  وسیله انجام آزمون پیوستگی، بین باالترین و پایین ارتباط الکتریکی مطلوب آرماتورهاي اسکلت بتنی باید به

گیري باید توسط ابزاري  باشد (اندازه Ω 2/0تر از  ساختمان (سطح زمین) بررسی شود. مقاومت الکتریکی کل نباید بزرگ

مقدار  شود). اگر این انجام شود که براي این کار مناسب است، به خصوص از لحاظ جریانی که در خالل آزمون برقرار می

د عنوان هادي نزولی استفاده شو به دست نیاید، یا انجام آزمون ممکن نباشد، از آرماتورهاي موجود در بتن مسلح نباید به

 . شودو طبیعتاً الزم خواهد بود که یک مجموعه هادي نزولی خارجی نصب 

گیري مقاومت بین باالترین  توان با استفاده از اندازه را می Ω 2/0الزام برقراري یک مقاومت الکتریکی حداکثر  -یادآوري

محل اتصال به ترمینال زمینی با ترین نقطه آن یعنی  نقطه هادي نزولی یعنی در محل اتصال به ترمینال هوایی و پایین

گیري ولتاژ)  گیري با چهار ترمینال (دو ترمینال براي تزریق جریان و دو ترمینال براي اندازه استفاده از یک دستگاه اندازه

 آمپر تنظیم شود. 10شود جریان تزریقی دستگاه آزمون در حدود  بررسی نمود. توصیه می) 3-15شکل (مطابق با 
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مشخصات سازه تحت حفاظت

ارزیابی خطر و تعیین تراز حفاظتی 
مورد نیاز

انتخاب نوع سیستم حفاظت صاعقه خارجی

اجزاء طبیعی
نوع مواد

.مشکالت خوردگی-
.سطوح قابل اشتعال-

اجزاء حفاظت صاعقه تعیین ابعاد

سیستم ترمینال هوایی

ترمینال هاي 
طبیعی

سیم هاي ترمینال 
هوایی

سیم هاي گارد

میله هاي 
ترمینال هوایی 

عمودي

سیستم مش به 
صورت هادي هاي 

افقی بر روي بام

پوشانده شده یا تعداد مورد نیازاجزاء طبیعی
در معرض تماس

طراحی هادي 
هاي نزولی

سیستم ترمینال زمینی

 Bالکترودهاي زمین نوع اجزاء طبیعی
Aیا نوع 

الکترود فونداسیون
Bنوع 

همجواري ها و مسیریابی وسیله حفاظتی سرج
همبندي و پرده کشیکابل

طراحی سیستم حفاظت صاعقه داخلی

نقشه ها و مشخصات فنی طرح سیستم حفاظت  صاعقه
 

سیستم هادي نزولی

1 

 .استو تعامل معمار، مهندس و طراح حفاظت صاعقه  يارکازمند همین شده با عالمت  هنشان داد ینقاط ارتباط -يادآوری

 ستم حفاظت صاعقهیس یاگرام نشان دهنده روند طراحید   - 2 -15 شکل

                                                            
1 Screening 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  812 تاسی

 

a هاي آزمون براي تزریق جریان سیم d  طریق صفحه اتصال تعبیه شده در بام)اتصال به آرماتورهاي فوالدي (به طور مثال از 
b گیري ولتاژ هاي آزمون براي اندازه سیم e اتصال شبکه زمین 
c بندي یا اتصال شبکه زمین شینه هم   

 لت بتن مسلح کوسته در اسیبه هم پ يفوالد يآرماتورها یلک یکیترکمقاومت ال يریگ اندازه   - 3 -15 شکل

بتن شود، استفاده از  یخوردگ كن است باعث ترکان صاعقه ممیاز عبور جر یناش یه اثر حرارتکاز آنجا  -1 يادآوری

اهداف  يبرا یلت بتنکدر داخل اس یکیترکال یوستگیجاد پیبه منظور ا ییبه تنها )یا اضافی ی(اصل يآرماتور فوالد

 ).13فصل  4-7-13بند  ر.ك.( ستیحفاظت در برابر صاعقه مجاز ن

د مطابق یروند، با یار مکبتن مسلح به  يها فوالد داخل ساختمان یوستگیجاد پیا يه براک ییها لمپک -2 يادآوری

ساخته و  ين و شهرسازکقات راه، مسیز تحقکنامه مربوطه در مر وهیا شی/و 18499-1ران به شماره یا یاستاندارد مل

 شده باشند. آزموده

 کسیت ریریمد  - 5 - 15

 آن يه اقتصادیستم حفاظت صاعقه و توجیه سیص ضرورت تعبیتشخ  - 1 - 5 - 15

 آن ساختمان ضرورتاً مطالعات يد برایر، بایا خیاز به حفاظت صاعقه دارد یساختمان ن یکه کنین اییبه منظور تع

 د در محاسبات در نظر گرفته شوند:یر بایز يها کسیرد. ریانجام پذ IEC 62305-2 با استاندارد مطابق کسیر تیریمد

 یمیدا جراحاتا ی )مرگ( جان انسان 1تلف کسی: رR1 کسیر

 ون و خطوط مخابرات)یزیل آب، برق، گاز، تلوی(از قب یخدمات عموم )ا قطعیتلف ( کسی: رR2 کسیر

 یراث فرهنگیم )ب بهیا آسی( تلف کسی: رR3 کسیر

                                                            
1 Loss  
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است  يلذا ضرور .حفاظت صاعقه مدنظر باشد يه اقتصادیتوج یبررسها  پروژه یدر تمامشود   یه میتوص -1 يادآوری

 گنجانده شود. کسیر تیریمد) در مطالعات 1یمال )انیا زی( تلف کسی(ر R4 کسیر

از  تر بزرگ) R3تا  R )R1 کسیه مقدار رکاست  يضرور یساختمان تنها در صورت یک يه حفاظت در برابر صاعقه برایتعب

 باشد. RT 2سطح قابل تحمل
R > RT 

 .شوداتخاذ  RT) نسبت به سطح قابل تحمل R3تا  R )R1 کسیاهش رکبه منظور  یحفاظت ریتدابد ین صورت، بایدر ا

 کت کت يد برایبا Ri > RTنوع از تلفات مد نظر باشد، شرط  یکش از یب يبرا کسیر هساختمان محاسب یکاگر در 

 در نظر گرفته شود: )3-15جدول (د براساس ی) باRTقابل تحمل ( کسیر برقرار باشد. R3تا  R1 يها کسیر

 RTقابل تحمل  کسیمقدار متناظر ر  -  4 -15 جدول 

 RT (y-1) نوع تلف

1L 10-5 یمیدا جراحاتا ی (مرگ) انسان تلف جان 

2L 10-3 یخدمات عموم ا قطع)ی( تلف 

3L  10-4 یراث فرهنگیمب به) یا آسی(تلف 

 

است. چنانچه اطالعات الزم  یان طرح حفاظتین سود/زیب ياقتصاد هسیانجام مقا ي، برا)4L( یاصوال محاسبه تلفات مال

 در نظر گرفته شود. RT=10-3د برابر یقابل تحمل با کسیدر دسترس نباشد، مقدار متناظر ر یابین ارزیا يبرا

 NGن یاصابت صاعقه به زم یچگال  - 2 - 5 - 15

ند و ک ین اصابت میلومترمربع از سطح زمکیه به هر کاست  ییها ، برابر با تعداد صاعقهNGن یاصابت صاعقه به زم یچگال

  شود:  یمحاسبه مر یز فرمولاز 

)15- 1( NG ≈ 0.1 TD 
ه یشود. توص یاستعالم م یهواشناس سازماندر هر سال است و از  3يوفان تندرت يبا هوا يتعداد روزها TDه در آن ک

استعالم فوق قابل انجام  که صورتین پارامتر در نظر گرفته شود. در یا يسال گذشته برا 30ن مقدار در یباالتر شود  یم

در نظر گرفته  )5-15جدول (د مطابق یبا NGموثق نباشد، مقدار  یهواشناسسازمان  ه شده توسطیر ارایا مقادینبوده 

 شود.

 

                                                            
1 Loss of Economic Value 
2 Tolerable Risk 
3 Thunderstorm Days 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  814 تاسی

 شورکمختلف  يها استان يبرا NGمقدار پارامتر   -  5 -15 جدول 

 NG نام استان فیرد

 4 یجان شرقیآذربا 1

 4 یجان غربیآذربا 2

 4 لیاردب 3

 5/1 اصفهان 4

 3 البرز 5

 3 المیا 6

 5 بوشهر 7

 5/2 تهران 8

 3 ياریچهارمحال و بخت 9

 1 یخراسان جنوب 10

 1 يخراسان رضو 11

 1 یخراسان شمال 12

 3 خوزستان 13

 3 زنجان 14

 5/1 سمنان 15

 1 ستان و بلوچستانیس 16

 5/2 فارس 17

 5/2 نیقزو 18

 5/1 قم 19

 5/2 ردستانک 20

 5/1 رمانک 21

 3 رمانشاهک 22

 3 راحمدیه و بویلویهگک 23

 5/2 گلستان 24

 5/2 گیالن 25

 3 لرستان 26

 5/2 مازندران 27

 3 مرکزي 28

 3 هرمزگان 29

 5/2 همدان 30

 5/1 یزد 31
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 )LPSستم حفاظت صاعقه (یس  - 6 - 15

 یستم حفاظت صاعقه خارجیس  - 1 - 6 - 15

-1-1- 6-15 اتیلک 

 يا بر رویاصابت صاعقه  هدر نقط يو انفجار یاثرات حرارت که  موارديزوله در یا هستم حفاظت صاعقیشود س یه میتوص

، در نظر گرفته شود. شودات آن یا محتویجاد خسارات به ساختمان ین است موجب اکان صاعقه ممیحامل جر يهاد

با  ییها ال، ساختمانقابل اشتع هبا پوشش بدن ییها توان به ساختمان یها، م ل سازهین قبیاز ا ییها عنوان نمونه به

 . قابل اشتعال و مناطق با خطر انفجار و آتش اشاره نمود يها وارهید

ر ییشود تغ یم ینیب شیه پکمناسب باشد  ییجا ين است براکزوله ممیستم حفاظت صاعقه ایس یکاستفاده از  -يادآوری

ن یند. همچنکدا یاز به اصالح پیصاعقه نستم حفاظت یآن باعث شود تا س ياربرکا نحوه یات آن یدر ساختمان، محتو

شده در  يجار هان صاعقیاز پالس جر یناش یسیترومغناطکال يها  دانیداخل ساختمان، نسبت به م يها ستمیس که  زمانی

 زوله استفاده نمود.یا یستم حفاظت صاعقه خارجیتوان از س یر باشند، میپذ بیآس ینزول يهاد

نند (به ک یر نمییمانده و تغ یساختمان باق يا بر رویدر داخل  یمیه بطور داکاد رسانا، ساخته شده از مو یعیطب ياز اجزا

ستم حفاظت یاز س یعنوان قسمت توان به یره) میساختمان و غ یک يلت فلزکوسته، اسیبه هم پ يطور مثال آرماتورها

 رد.کصاعقه استفاده 

 ستم حفاظت صاعقه در نظر گرفته شوند.یدر س کیمکو  یاضاف يها عنوان قسمت توانند تنها به ی، میعیطب ير اجزایسا 

- 2-1- 6-15 یینال هوایستم ترمیس 

 اتیلک  - 1 - 2 - 1 - 6 - 15

توانند یک یا  ، میشوند  یمروي ساختمان مورد حفاظت نصب  بر جذب صاعقهی که به منظور یهاي هوا نالیترم ياجزا

  ترکیبی از انواع زیر باشند:

 1اه همیل )الف

 2)يتنرکگارد ( يها میس )ب

 3مش شدههاي  هادي) پ

                                                            
1 Rods 

 باشد.  شده يگذار ز نامین “معلق يها میس”ا ی “زانیآو يها میس”همچون  يگرید يها ن است با نامکمم Catenary Wires یسیانگلبه  ۲
3 Meshed Conductors 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  816 تاسی

        و  2-2-1-6-15 يبندهامطابق با د یبا 1یینال هوایترم يها ستمیانواع س هه، همین نشریردن از اک يرویپ يبرا

ن یامل مطابق با مندرجات اکبه طور  دیبا ییهوا يها نالیانواع ترم ههم یشوند. مشخصات فن ییجانما 15-6-1-2-3

 ه باشند.ینشر

ن حجم حفاظت ییدر تع يفلز یینال هوایترم يها ستمیس یواقع یکیزی، تنها ابعاد فییهوا يها نالیانواع ترم هدر هم

نال یمنفرد ترم يها لهیان صاعقه، میم مطلوب جرینان از تقسیبه منظور اطم شود   یه میشوند. توص یشده، استفاده م

 .ستیمجاز ن 2ویتکوایراد ییهوا يها نالیگر متصل شوند. استفاده از ترمیدیک، در سطح بام به ییهوا

نامه  وهیا شی/و 18499-2ران به شمارهیا یبا استاندارد مل د مطابقیه باشند باکاز هر نوع  ییهوا يها نالیانواع ترم ههم

 ).9-15بخش  ر.ك.شده باشند ( آزمودهساخته و  ين و شهرسازکقات راه، مسیز تحقکمربوطه در مر

 3ییجانما  - 2 - 2 - 1 - 6 - 15

ژه در یوه ها (ب و لبه 4ها، نقاط در معرض اصابت در گوشه دیباساختمان،  یک ينصب شده بر رو یینال هوایترم ياجزا

 شوند: ییر جانمایقابل قبول ز يها از روش يا تعدادی یک) مطابق با 5یخارج يهرگونه نما یسطح فوقان

 6روش زاویه حفاظتی •

 7روش گوي غلتان •

 8روش مش •

   جدولستم حفاظت صاعقه در یس يها السکاز  یکهر  يبرا یه حفاظتیغلتان، اندازه مش و زاو ير شعاع گویمقاد

 است. داده شده )4-15ل (کشو  )15-6(

 

 

 

 

                                                            
و از هر یتکو و ایپس حفاظت صاعقه ییهوا يها نالیانواع ترم یشامل تمام 1-2-1-6-15در بخش  “ییهوا يها نالیترم همه انواع”عبارت 1

به  حفاظت صاعقه ییهوا يها نالیترم الزم به ذکر است شود. یم ،شده باشند دهه ساخته و آزموک يه باشند و بر اساس هر استانداردک ینوع
 ییهوا يها نالیترم. دنشویم يبند میتقس) non-conventionalیا نامتعارف و (یتک) و اconventionalیا متعارف ( ویدو نوع پس به یلکطور 
شور کشده و در  يگذار نام زیره نیو غ نگیر ، صاعقه، ضد صاعقه.E.S.E، ی، خازنیکیترونکال ریگ برق/ریگ ر صاعقهینظ يگرید يها و با نامیتکانوع 

 شوند.  یشناخته م ما
2 Radioactive Air Terminals 
3 Positioning  
4 Exposed Points  
5 Facades  
6 Protection Angle Method 
7 Rolling Sphere Method 
8 Mesh Method 
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 ستم حفاظت صاعقهیالس سکمتناظر با  یه حفاظتیغلتان، اندازه مش و زاو يثر شعاع گوکر حدایمقاد  -  6 -15 جدول 

 ستم حفاظت صاعقهیالس سک
 یروش حفاظت

 rغلتان  يشعاع گو
 متر

 Wmاندازه مش 
 متر

 یه حفاظتیزاو
αº 

I 20 5 × 5 

 II 30 10 × 10  )4-15ل (کش
III 45 15 × 15 
IV 60 20 × 20 

 

 يها ن گونه موارد تنها روشیاربرد ندارد. در اک از نقاط نشان داده شده با  تر بزرگر یمقاد يبرا یه حفاظتیاستفاده از روش زاو -1 يادآوری

 غلتان قابل استفاده هستند. يمش و گو

 .استه تحت حفاظت یمرجع ناح صفحهاز  یینال هوایارتفاع ترم h -2 يادآوری

 رد.کر نخواهد ییمتر تغ 2ر یر زیمقاد يبرا یه حفاظتیزاو -3 يادآوری

 ستم حفاظت صاعقهیالس سکمتناظر با  یه حفاظتیزاو   - 4 -15 شکل

 یه حفاظتیروش زاو  - 1 - 2 - 2 - 1 - 6 - 15

ساختمان بزرگ  یک تر کوچک يها قسمت يا برایساده  یل هندسکبا ش ییها ساختمان يبرا یحفاظت هیروش زاو

انتخاب  هغلتان متناظر با تراز حفاظت صاعق يش از شعاع گویب یه ارتفاعک ییها ساختمان ين روش برایاند. ا مناسب

 . ستیشده دارند، مناسب ن

. در این است 1مرجع هصفحارتفاع هادي (میله ساده) از یک ح ین صحییتعمبتنی بر  ،یه حفاظتیحفاظت در روش زاو

ر آن قرار یز ایمن هتجهیز تحت حفاظت در ناحیه کشود  یجاد میا یفرض حالت یک سطح حفاظتی مخروطی شکل

 ):)5-15ل (کش( شود مخروط محصورن یا کامالً در دیشده باحفاظت  قسمت .ردیگ یم

 

 

                                                            
1 Reference Plane  
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  818 تاسی

 گیرد. تنها ابعاد فیزیکی قسمت فلزي میله مورد توجه قرار دیبابراي تعیین ابعاد مخروط حفاظتی  •

نوك  که راس آن بر استیک مخروط قائم  صورت بهفضاي حفاظت شده توسط یک میله عمودي  •

به ترازهاي مختلف  بسته )4-15ل (کش) متناسب با منحنی αمیله منطبق شده است و زاویه آن (

 بود. حفاظتی، متفاوت خواهد

 
 

گوشه  یک یرونیخط در سمت ب يحجم حفاظت شده توسط هاد )ب يله عمودیحجم حفاظت شده توسط م )الف
 ساختمان

 

 با استفاده از صفحات مرجع مختلف يله عمودیحجم حفاظت شده توسط م )پ
 ه حفاظت شدهیناح 4 یینال هوایترم يهاد 1

 )h1 )α1 يصفحه مرجع برا 5 صفحه مرجع 2

 )h2 )α2 يصفحه مرجع برا 6 یینال هوایله ترمیم 3

 یه حفاظتیاربرد روش زاوک   - 5 -15 شکل

 غلتان يروش گو  - 2 - 2 - 2 - 1 - 6 - 15

 در این روش با غلتاندنده مناسب است. یچیال پکبا اش ییها ساختمان يژه برایوه ط بیشرا یغلتان در تمام يروش گو

خارجی ساختمان از تمامی جهات و یافتن نقاط تماس گوي با ساختمان، محل نصب  سطح ير روب يروک گوي یک

گیرند،  این روش، نقاطی از ساختمان که در تماس با گوي قرار نمی شوند. در نال هوایی مشخص مییهاي ترم هادي
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ل کشنخواهد بود ( ورکجهت حفاظت از نقاط مذ نال هوائییهادي ترم هیتعبنیاز به لذا  شوند. یمحسوب م حفاظت شده

 شود. ینظر گرفته م در )6-15جدول (شعاع گوي غلتان متناسب با تراز حفاظتی مطابق  .))15-6(

 

 ییهوا يها نالین ترمیه حفاظت نشده مابیناح )ب          شود یدار حفاظت نم بیلبه بام ش یآمدگ شیپ )الف
 

 )شودخط تماس (باید خودداري  4 گوي غلتان 1

 جهت غلتیدن 5 هواییترمینال  2

   )شودنقطه تماس (باید خودداري  3

 غلتان با سازه تحت حفاظت يردن گوکبرخورد    - 6 -15 شکل

  روش مش  - 3 - 2 - 2 - 1 - 6 - 15

که تمامی سطح  یمشهاي  ، هاديییها ساختمانن یچنبراي با بام مسطح مناسب است.  ییها ساختمان يروش مش برا

جدول مطابق  یبا توجه به تراز حفاظت ها مشن یابعاد اند، بهترین روش حفاظت براي سطح مورد نظرند. نبام را بپوشا

 ر محقق شوند:یط زیه شراکند ک یسطح صاف را حفاظت م یکل ک یمش زمان یک شود. ینظر گرفته م در) 15-5(

 شده باشند: ییجانمانال هوایی در نقاط زیر یهاي ترم هادي )1

 1بام يها ها و لبه نارهک •

 2بام يها یبرآمدگ •

 ده) باشد يبر رو یک( 10/1ش از یبام بشیب  که  صورتی، در 3بام اسالر خط •

 درصد ارتفاع ساختمان 80متر در سطوح باالتر از  60بلندتر از  يها ساختمان یجانب ينماها •

                                                            
1 Roof Edge Lines 
2 Roof Overhangs 
3 Roof Ridge Lines 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  820 تاسی

 د.نباشنتر  بیش) 6-15جدول (داد شده در براي ترازهاي مختلف حفاظتی از مقادیر  مشابعاد  )2

 به مجزا يفلز حداقل دو مسیر همواره شوند که انجاماي  گونهه ب یینال هوایستم ترمیس يها شبکه هادي )3

 یینال هوایترم يها ستمیمحافظت شده توسط س يخارج از فضا يسات فلزیگونه تاس چیباشد و هزمین داشته 

 رد.یقرار نگ

 يها دانیاهش مکو  ییاهش فاصله جداکمنجربه  ینزول يها ياز هاد يتر شیباستفاده از تعداد  -يادآوری

 شود.  یداخل ساختمان م یسیترومغناطکال

 .شوند نصب میمستق و وتاهک يرهایمس در انکام حد تا یینال هوایترم يها يهاد )4

 بلند يها ساختمان یجانب يها وارهیجهت حفاظت در برابر اصابت صاعقه به د یینال هوایترم  - 3 - 2 - 1 - 6 - 15

از  تر مکساختمان با ارتفاع  یک يعمود یجانب يها وارهیبه د کوچکر یاحتمال اصابت صاعقه با مقاد  - 1 - 3 - 2 - 1 - 6 - 15

 دیبا یافق يها یآمدگ شیها و پ ست. بامیبه در نظر گرفتن آن ن يازیه نک يا ن است به گونهییپا یافکمتر به اندازه  60

  ، حفاظت شوند.کسیت ریریبدست آمده از محاسبات مد هستم حفاظت صاعقیالس سکمطابق با 

ها  ز، گوشهیت كژه نقاط نوی، بویجانب يها وارهیمتر، اصابت صاعقه به د 60بلندتر از  يها  در ساختمان  - 2 - 3 - 2 - 1 - 6 - 15

صورت  بلند (به يها ساختمان یفوقان يها جهت حفاظت قسمت دیبا یینال هوایساختمان، محتمل است. ترم يها و لبه

آن،  يزات قرار گرفته بر رویتجهمتر باشد) و  60ش از یه ارتفاع آن بکنیساختمان مشروط بر ا يدرصد باال 20 ینوع

  )IEC 62305-3از استاندارد  E.5.2.3و  5.2.3.2 يها به بخش (ر.ك.نصب شوند. 

-3-1- 6-15  ینزول يستم هادیس  

 اتیلک  - 1 - 3 - 1 - 6 - 15

 ینزول يها يستم حفاظت صاعقه، هادیشده در س يان صاعقه جاریاز جر یاهش احتمال وقوع خسارات ناشکبه منظور 

 ن:یه از نقطه اصابت صاعقه تا زمکشوند  ییجانما يا به گونه دیبا

 وجود داشته باشد يان موازیر جرین مسیچند )1

 ان حداقل باشدیر جریطول مس )2

 انجام شود. 2-2-6-15 بندساختمان مطابق با الزامات  يرسانا يها ننده قسمتک لیپتانس هم يبند هم )3

 شود. یم یموثر تلق يریتدب 1گریدیک به نیطرف از ینزول يها يهاد اتصال -1 يادآوری

 )3-2-6-15 بند ر.ك.گذارد ( یاثر م ییفاصله جدا ينگ بر رویر يها يو هاد ینزول يها يش هادیهندسه و آرا

                                                            
1 Lateral Connection of Down-Conductors 



 
 

عقه :پانزدهمفصل  ر صا راب  07/05/1400 حفاظت در ب
 

821 

 

ه توسط ک یط خارجیسان دور تا دور محیکالمقدور در فواصل  ی، حتینزول يها يهاد تر شیبنصب هر چه  -2 يادآوری

سات یاهش داده و حفاظت تاسکرا  كخطرنا یکیترکال يها قوساند، احتمال وقوع  هم متصل شدهه نگ بیر يها يهاد

ها  ه در آنکبتن مسلح  يها و در ساختمان يلت فلزکبا اس يها ط در ساختمانین شرایند. اک یل میرا تسه یداخل

 است. یابی را دارد قابل دست یکیترکال یوستگیمتصل به هم، پ يآرماتورها

 اند. داده شده) 7-15جدول (شوند در  یح داده میگر ترجیدیکاز  ینزول يها يهاد هفاصل يه براک یر نوعیمقاد

 زولهیستم حفاظت صاعقه ایس یک ییجانما  - 2 - 3 - 1 - 6 - 15

 ر انجام شود:یبه شرح ز دیبا ییجانما

به هم  يا آرماتورهایر از فلز یغ ی) مجزا، از جنسيها ه (یمستقر بر پا ییها لهیشامل م یینال هوایالف) اگر ترم

ا ی يفلز يها هیپا ياز خواهد بود. برایه نیهر پا يبرا ینزول يهاد یکوسته در بتن مسلح باشد، حداقل یپ

 ست.ین یاضاف ینزول يها يبه هاد يازیوسته در بتن مسلح، نیبه هم پ يآرماتورها

 یحرارته اثرات کمجاز است  یستم حفاظت صاعقه زمانیاز س یعنوان قسمت استفاده از بتن مسلح به -يادآوری

ن کاد ممیده باشد (حرارت زیبتن در محاسبات مهندس طراح لحاظ گرد يان صاعقه بر رویاز عبور جر یناش

 بتن شود). یخوردگ كاست باعث تر

 يها هیا پایها  از سازه یکدر هر  ینزول يهاد یکباشد، حداقل  گارد) يها م(یشامل س یینال هوایب) اگر ترم

 از است.یها ن میمحل اتصال س

از  یکدر هر  ینزول يهاد یکاز به حداقل یها را داده باشد، ن ياز هاد يا  هکل شبکیتش یینال هوای) اگر ترمپ

 است. ين هادیاتصال طرف يها محل

 زولهیر ایستم حفاظت صاعقه غیس یک ییجانما  - 3 - 3 - 1 - 6 - 15

د با در نظر یها با يهادن یباشد و ا 2از  تر مکد ینبا ینزول يها يزوله تعداد هادیر ایستم حفاظت صاعقه غیهر س يبرا

 شود  یم هیع شوند. توصیساختمان تحت حفاظت توز یط خارجیدر مح یو عمل يمعمار يها تیگرفتن محدود

د از یز نباین ینزول يها ين هادی. فاصله بشودساختمان انجام  یط خارجیدر مح ینزول يها ين هادیب يبرابر يگذار فاصله

 باشد. تر بزرگ) 7-15جدول (ر داده شده در یمقاد

 مرتبط است.ه شده، یارا 3-2-6-15 بنددر ه ک 1ییبا فاصله جدا ینزول يها ين هادیب  مقدار فاصله -يادآوری

 

 

 

                                                            
1 Separation Distance 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  822 تاسی

 ستم حفاظت صاعقهیالس سکمتناسب با  ینزول يها ين هادیماب يثرکر فاصله حدایمقاد  -  7 -15 جدول 

 متر یفواصل نوع ستم حفاظت صاعقهیالس سک

I 10 
II 10 
III 15 
IV 20 

 

 نصب شود. ینزول يهاد یکاصابت ساختمان  معرض در يها از گوشه یکد در هر ین است، باکه ممک ییتا جا

 نحوه اجرا  - 4 - 3 - 1 - 6 - 15

 يها ياز هاد 1يم و ممتدیر مستقیه مسک شوندد چنان نصب ین است، باکه در عمل ممک یی، تا آنجاینزول يها يهاد

ه ک يا نصب شوند. به گونه يم و عمودیامالً مستقکل کبه شد یبا ینزول يها يند. هادیرا فراهم نما یینال هوایترم

شود. اما در  يان خودداریر جریل هرگونه حلقه در مسکین فراهم نموده و از تشیر را به زمین مسیتر مین و مستقیتر وتاهک

 يو طول هادشده است  يریگ اندازه یین فاصله هوایدر طرف ين دو نقطه از هادیه بک، sن نباشد، فاصله که ممک ییجا

 .ندک يرویپ 3-2-6-15 بندد از الزامات ی) با)7-15ل (کشر (در کالذ ن دو نقطه فوقیب

 

 پیچ فلزي براي ثابت کردن بست نگهدارنده فلزي 3 هادي نزولی 1

 سازه 4 بست نگهدارنده فلزي 2

 ینزول ير هادیجاد حلقه در مسیا   - 7 -15 شکل

                                                            
1 Continuation  
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 نصب شوند. 2ها یا ناودانی 1ها راه د در آبیده شود، نبایپوشان یقیاگر توسط مواد عا ی، حتینزول يها يهاد

 شود. یم ینزول يد هادیشد یها منجر به خوردگ راه رطوبت موجود در آب -يادآوری

ها و  ها و در ن آنی، ب3-2-6-15 بند، برابر با يا ه فاصلهکشوند  ییچنان جانما ینزول يها يه هادکشود  یشنهاد میپ

توان  یستند، را میزوله نیه از ساختمان تحت حفاظت اکستم حفاظت صاعقه یس ینزول يها ي. هادشودها فراهم  پنجره

 رد:کر نصب یصورت ز به

ا داخل یسطح  يتوان بر رو یرا م ینزول يها ير قابل اشتعال ساخته شده باشد، هادیوار از مواد غیاگر د •

 وار اجرا نمود.ید

وار نصب یسطح د يتوانند بر رو یم ینزول يها يساخته شده باشد، هاد 3وار از مواد قابل اشتعالیاگر د •

وار، یموجود در د يمواد يبرا يان صاعقه خطریاز عبور جر یناش يش دمایه افزاکنیشوند مشروط بر ا

 ند.کجاد نیا

د یباها را  باشد، آن كخطرنا ینزول يها يهاد يش دمایوار از مواد قابل اشتعال ساخته شده و افزایاگر د •

 يها ط بستین شرایمتر باشد. در ا 1/0از  تر بزرگها همواره  وار با آنین دیه فاصله بکچنان قرار داد 

 وار باشند.یتوانند در تماس با د یم 4نگهدارنده

ا هر ی( يفوالد ینزول يرد، سطح مقطع هادکجاد یتا مواد قابل اشتعال را ا ینزول ين هادیب یافکنتوان فاصله  که  زمانی

 باشد. تر مکمربع متر یلیم 100د از یآن) نبا 5معادل یت حرارتیگر با ظرفید يهاد

 یعیطب ياجزا  - 5 - 3 - 1 - 6 - 15

 IEC 62305-3استاندارد  5.3.5ط بخش یمطابق با شرا ینزول يها يعنوان هاد ساختمان به یک یعیطب ياستفاده از اجزا

 مجاز است.

 6آزمون يها مفصل  - 6 - 3 - 1 - 6 - 15

قرار داده شود،  ینزول يهر هاد يد رویبا مفصل آزمون  یک، ینینال زمیبه ترم ینزول يها ياز هاد یکدر محل اتصال هر 

ون استفاده شده باشد. ین فونداسیزم يترودهاکب شده با الکیصورت تر هب یعیطب ینزول يها ياز هاد که   موارديمگر در 

ابزار خاص وجود داشته  کمکردن آن به کان باز کد امیبا يریگ جهت اندازه ین مفصل بسته است ولیا يط عادیدر شرا

 باشد. 

                                                            
1 Gutters 
2 Water Spouts 
3 Readily Combustible Material 
4 Mounting Brackets 
5 Thermal Equivalent Conductor 
6 Test Joints  
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  824 تاسی

شود از  یه میتوص یکیانکم يدارین، با هدف بهبود پایترود زمکمفصل آزمون به ال/ینزول ياتصال هاد يبرا -يادآوری

در نقطه  یله در برابر خوردگین میحفاظت از ا يالزم برا ریتداب. شوداستفاده  “1نیبه زم یله منتهیم”با نام  يا قطعه

ن یبه زم یمنته يها لهیسطح مقطع م ده شود.یشید اندیردن آن باکش کبتن به طور مثال با استفاده از رو/كخروج از خا

 ) باشد.9-15د مطابق جدول (یبا

-4-1- 6-15 ینینال زمیستم ترمیس 

 اتیلک  - 1 - 4 - 1 - 6 - 15

حاصله،  كخطرنا يهاولتاژ اضافهاهش کن حال ین و در عیصاعقه در زم يانس باالکان فریجر 2ردنکنده کبه منظور پرا

احتساب  بان (یین با مقاومت پایستم زمی، سیلکاست. در حالت  ینینال زمیستم ترمیل و ابعاد سکار مهم شیمع

شود. از نقطه نظر حفاظت صاعقه، استفاده از  یه میاهم) توص 10از  تر مکان کن در صورت امییانس پاکدر فر يریگ اندازه

  ستمیر حفاظت صاعقه، سیاهداف (نظ یتمام يو برا شدهح داده یترج 3پارچهیک يبا ساختار كمشتر ینینال زمیترم

بند  هم 2-2-6-15 بندمطابق الزامات  دیبان یزم يها ستمیس ه. همره) مناسب استیمخابرات و غ يها ستمیقدرت و س

 شوند.

ن ییصالح مربوطه تعیمراجع ذ لهیوس به معموال ینینال زمیترم يها ستمیر سیسا يبند همو  يط جداسازیشرا -1 يادآوری

 شوند. یم

الت کتواند مش یگر متصل شوند، میدیکن اجرا شده با فلزات متفاوت، به یزماتصال  يها ستمیه سک یزمان -2 يادآوری

 جاد شود.یا یخوردگ يجد

 یلک حالتن در یزم اتصالش یآرا  - 2 - 4 - 1 - 6 - 15

 رود. یار مکن به یزمترود کال يها شیاز آرا ی، دو نوع اساسینیزمنال یترم يها ستمیس يبرا

  Aش نوع یآرا  - 1 - 2 - 4 - 1 - 6 - 15

ل کیه تشکنیرون ساختمان نصب شده و بدون ایه بکشود  یل مکیتش يو عمود ین افقیزم يترودهاکش، از الین نوع آرایا

، Aش نوع یشوند. در آرا یون متصل مین فونداسیزم يترودهاکا الی ینزول يها ياز هاد یکبسته بدهند به هر  هحلق یک

از  یکن متصل به هر یزم يترودهاکاز ال یکباشد. حداقل طول هر  2از  تر مکد ین نبایزم يترودهاکل الکتعداد 

 برابر است با: ینزول يها يهاد

 

                                                            
1 Earth Lead-In Rod 
2 Dispersion 
3 Single Integrated Structure Earth-Termination System 



 
 

عقه :پانزدهمفصل  ر صا راب  07/05/1400 حفاظت در ب
 

825 

 

• l1 :ای، یافق يترودهاکال يبرا 

• l1 5/0 :1دار بیا شی( يعمود يترودهاکال يبرا( 

ستم حفاظت صاعقه یمختلف س يها السک يبرا )8-15ل (کشاست و در  یافق يترودهاکحداقل طول ال l1ه در آن ک

 نشان داده شده است. 

ن، یستم زمیس يبرا که صورتید در نظر گرفته شود. در یها با )، مجموع طوليا عمودی یب (افقکمر يترودهاکال يبرا

تا از  ا مضارب آن انجام شودیانس قدرت و کمتفاوت از فر یانسکدر فر يریگ د (اندازهیاهم بدست آ 10از  تر مکمقاومت 

ن داده شده، یزم يترودهاکطول ال يبرا) 8-15ل (کشه در ک یت حداقلین است از رعاکشود)، مم يریگ شیتداخل پ

 .شودنظر  صرف

 

 هستند. كژه خایمستقل از مقاومت و IVو  III يها السک -يادآوری

 ستم حفاظت صاعقهیالس سکن مطابق با یزم يترودهاکاز ال یکهر  يبرا l1حداقل طول    - 8 -15 شکل

 استفاده شود. Bش نوع ید از آراینباشد، با یابی الزامات فوق قابل دست که صورتیدر  -1 يادآوری

رسد. لذا  یبه نظر م یمتر منطق 60ن، در عمل تا طول یاهش مقاومت زمکترودها با هدف کش طول الیافزا -2 يادآوری

 2نیاهنده زمکبا استفاده از مواد  Bن نوع یزم ترودکمتر، استفاده از ال-اهم 3000از  تر بزرگژه یبا مقاومت و كدر خا

 شود. یشنهاد میپ

 .شودمراجعه  IEC 62305-3از استاندارد  Eوست ی، به پتر شیبسب اطالعات ک يبرا -3 يادآوری

                                                            
1 Inclined  
2 Earthing Enhancing Compounds 
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  826 تاسی

  Bش نوع یآرا  - 2 - 2 - 4 - 1 - 6 - 15

خود درصد مجموع طول  80ه حداقل در ک، تحت حفاظت از ساختمان خارج نگیر يهاد یکا از یش، ین نوع از آرایدر ا

ل ین قبی. اشود   ی، استفاده مل حلقه بسته داده استکیه تشک یونین فونداسیترود زمکا از الیدر تماس باشد  كبا خا

 هم اجرا شوند.  صورت مش ن است بهکترودها ممکال

 د در سرتاسریبا ين هادین حال اینباشد، با ا كن است در تماس با خاکمم نگیر يدرصد از هاد 20اگرچه  -يادآوری

 وسته باشد.یطول خود همواره متصل و پ

ا ینگ (ین ریترود زمکله الیوس سطح محصور به reون)، شعاع متوسط ین فونداسیترود زمکا الینگ (ین ریترود زمکال يبرا

 نباشد: تر مک l1از مقدار  دیباون) ین فونداسیترود زمکال
)15- 2( 𝑟𝑟𝑒𝑒 ≥ 𝑙𝑙1 

 نشان داده شده است. IVو  I ،II ،IIIستم حفاظت صاعقه یالس سکمطابق با ) 8-15ل (کشدر  l1ه ک

د به طول یبا یدار) اضاف بیا شی( يو عمود یافق يترودهاکاست، ال reاز مقدار مناسب  تر بزرگ l1مقدار مطلوب  که  زمانی

 شوند: اضافهآن  ه) بي(عمود lv) و ی(افق lrمنفرد 
)15- 3( 𝑙𝑙𝑟𝑟 = 𝑙𝑙1 − 𝑟𝑟𝑒𝑒 

)15- 4( 𝑙𝑙𝑣𝑣 = (𝑙𝑙1 − 𝑟𝑟𝑒𝑒)/2 
 يترودهاکشود ال یه میباشد. توصن تر مکز ین 2از نبوده و  ینزول يها ياز تعداد هاد تر مکترودها کتعداد الشود  یشنهاد میپ

سان، به آن یکان در فواصل کنگ وصل شده و تا حد امین ریترود زمکبه ال ینزول يها يه هادک يا درست در نقطه یاضاف

 متصل گردند.

 نیزم يترودهاکنصب ال  - 3 - 4 - 1 - 6 - 15

متر از  1 هحدوداً به انداز يا متر و در فاصله 5/0) در عمق حداقل Bش نوع ینگ (آراین ریترود زمکشود ال یه میتوص

 ساختمان دفن شوند. یخارج ه وارید

نواخت نصب شوند تا اثر یکن کمتر و تا حد مم 5/0د در عمق حداقل ی) باAش نوع ین (آرایزم يترودهاکال ییلبه باال

 حداقل برسد. ن بهیدر زم 1یکیترکال يها جیتزو

با سنگ  یز به نوبه خود در محلیه آن نکقرار گرفته باشد  2دیچه بازدیدر یکدر داخل  Aترود نوع کاگر ال -1 يادآوری

 رد.کمتر صرف نظر  5/0توان از الزام  یبا مقاومت باال نصب شده باشد، م یف بتنکا یفرش 

ها در خالل ساخت و ساز فراهم باشد. عمق پوشش  آن یبازرسان که امکنصب شوند  يا د به گونهین بایزم يترودهاکال

و امثال آن  كخا یخ زدگیشدن و  ک، خشیل خوردگیاز قب یه اثراتکباشد  يا به گونه دیبان یزم يترودهاکبتن و نوع ال

                                                            
1 Electrical Coupling Effects 
2 Inspection Housing 
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 ییباالشود تا قسمت  یشنهاد میداشته باشد. پ 1داریان پاکاالم یحت يآن مقدار هژیده و مقاومت ویبه حداقل رس

خبندان، در نظر یط یل موثر نبودن در شرایقرار دارد به دل كخا یخ زدگیه باالتر از تراز ک ين عمودیزم يترودهاکال

 گرفته نشود.

                يبندهاه در ک l1متر به مقدار طول  5/0شود  یه می، توصيترود عمودکهر ال ين، به ازایبنابرا -2 يادآوری

 محاسبه شد، افزوده شود. 2-2-4-1-6-15و  15-6-1-4-2-1

 شود. یشنهاد میپ Bش نوع ی، آرا2يا مناطق صخره يبرا

 ارجح است. Bن نوع یش زمی، آرايسوز آتش يا با خطر باالی یکیترونکع الیوس يها ستمیبا س ییها ساختمان يبرا

 یعین طبیزم يترودهاکال  - 4 - 4 - 1 - 6 - 15

ر یا سای، 13فصل  3-2-5-13ون بتن مسلح مطابق با بخش یوسته در فونداسیبه هم پ يشود از آرماتورها یه میتوص

 كاز تر يرین صورت، به منظور جلوگین استفاده شود. در ایترود زمکعنوان ال مناسب، به ینیر زمیز يفلز يها سازه

 بشود. يا ژهیو اطید در اتصاالت آرماتورها  احتیبتن، با 3یکیانکم یخوردگ

 ر خواهد بود.یان پذکن امیش بلندمدت در مقاومت زمیون استفاده شود، افزاینداسن فویترود زمکاگر از ال -1 يادآوری

-5-1- 6-15 اجزا 

 اتیلک  - 1 - 5 - 1 - 6 - 15

قابل  يها ان صاعقه و تنشیجر یسیترومغناطکنند، اثرات الیب ببیه آسکنید بدون ایستم حفاظت صاعقه، بایس ياجزا

قابل تحقق  18499 يران سریا یمندرج در استاندارد مل يها زمونآن مقصود، با گذراندن ینند. اکرا تحمل  ینیب شیپ

با  يگریا مواد دی) 8-15جدول (د با استفاده از مواد فهرست شده در یستم حفاظت صاعقه بایهر س ياست. اجزا

 د شوند.ی) مشابه تولی(خوردگ ییایمیو ش یکیترک، الیکیانکمشخصات م

 رند.ینگهدارنده مورد استفاده قرار گبست عنوان  ن است بهکمم ير فلزیساخته شده غ ياجزا -يادآوری

 

 

 

 

 

 
                                                            

 ن است.ید در مقدار مقاومت زمیرات و نوسانات شدیینداشتن تغنجا، ین در ایمقاومت زم يداریمنظور از پا  1
2 Bare Solid Rock 
3 Mechanical Splitting 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  828 تاسی

 الفط استفادهیستم حفاظت صاعقه و شرایس يجنس اجزا  -  8 -15 جدول 

 جنس

 یخوردگ ياربرک

 مقاومت در بتن نیدر زم آزاد يدر هوا
ل یشود به دل ید میتشد

 وجود

ب یان تخرکام
له اتصال یوس به

 با یکیگالوان

 مس
 1یاستخوان

 یچندمفتول

 یاستخوان
 یچندمفتول

 شکعنوان رو به

 یاستخوان
 شکعنوان رو به

از  ياریخوب در بس
 ها طیمح

 بات گوگردکیتر
 2یمواد آل

- 

 یزه عمقیفوالد گالوان

 پ، ت، ثداغ
 یاستخوان
 یاستخوان یاستخوان بیچندمفتول

قابل قبول در هوا، بتن و 
 3خوب كخا

 مس ادید با غلظت زیلرک

 يارکفوالد با آب
 مس یکیترکال

 - بات گوگردکیتر ها طیثر محکمناسب در ا یاستخوان یاستخوان یاستخوان

 زنگضد فوالد
 یاستخوان

 یچندمفتول
 - ادید با غلظت زیلرک ها طیثر محکمناسب در ا یاستخوان یاستخوان

 ومینیآلوم
 یاستخوان

 یچندمفتول
 نامناسب نامناسب

با غلظت  ییهاجومناسب 
 دیلرکم گوگرد و ک

 مس ییایقل يها حالل

 از است.ین یدر مقابل خوردگ يتر ژه، مالحظات محتاطانهیط ویدهد. در شرا یه مایرا ار یلک يها یین جدول تنها راهنمایا -الف
ه از ک ییدر جا یچندمفتول يها ين هادیدارند. همچن یدر مقابل خوردگ يتر شیب يریپذ بیآس یاستخوان يها ينسبت به هاد یچندمفتول يها يهاد -ب

 شود. یشنهاد نمیپ و بتن نیدر زم یزه چندمفتولیل فوالد گالوانین دلیر خواهند بود. به همیپذ بیشوند، آس یا وارد میبتن خارج /نیت زمیموقع
 خورده شود. 5مرطوب كا خای 4یرس كن است در خاکزه ممیفوالد گالوان -پ
ن است کشود مم یه از بتن خارج مک يا از فوالد درست در نقطه یه قسمتکنیل ایدله شود. ب ینم هیتوص بتن و كخا بستر دو در يفوالد يهاد گرفتن قرار -ت

 ند.کدا یپ یخوردگ
 بتن مسلح استفاده شود. يزه در تماس با آرماتورهاید از فوالد گالوانی، نباینیر زمیز يها در آب کل احتمال وجود نمیدله ب یدر مناطق ساحل -ث

 

 6نگهدارندهبست   - 2 - 5 - 1 - 6 - 15

 یکیانکا می یکینامیترودکال يروهایه نکم ثابت نگه داشته شوند کچنان مح دیبا ینزول يها يو هاد ییهوا يها نالیترم

ا شل شدن یره) منجر به قطع شدن یو غ یبام، انبساط حرارت يمثال ارتعاشات، سقوط برف جمع شده رو ي(برا یاحتمال

) 9-15جدول ( نگهدارنده در يها بستن یب يشنهادی). فواصل پIEC 62305-1استاندارد  Dوست یپ ر.ك.ها نشود ( يهاد

 اند.  داده شده

 

 

                                                            
1 Solid 
2 Organic Materials 
3 Benign Soil 
4 Clay Soil 
5 Moist Soil 
6 Fixing 
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 نگهدارنده يها بستن یب يشنهادیفاصله پ  -  9 -15 جدول 

 شیآرا
 یو چندمفتول 1، مدور نرميا تسمه يها يهاد يفاصله برا

 متر یلیم
 2مدور یاستخوان يها يهاد يفاصله برا

 متر یلیم

 1000 1000 یسطوح افق يرو یافق يها يهاد

 1000 500 يسطوح عمود يرو یافق يها يهاد

 1000 1000 متر 20ن تا یاز زم يعمود يها يهاد

 1000 500 متر به باال 20از  يعمود يها يهاد

 .ستیژه داشته باشند، قابل اعمال نیو یردن مالحظاتکاز به منظور ین است نکه ممک 3ارکتونوع   نگهدارنده يها بست ين جدول برایا  -1 يادآوری
از فواصل  ین است تخطکاز وزش باد) در نظر گرفته شود و مم یناش ي(مثل بارگذار یطیط محیشرا یج حاصل از بررسیشود نتا یه میتوص -2 يادآوری
 باشد. ينگهدارنده ضرور يها بستز کمرا يبرا يشنهادیپ

 4اتصاالت  - 3 - 5 - 1 - 6 - 15

ر ینظ ییها له روشیوس د بهیباار گرفته شود. اتصاالت کها به  ين در طول هادکن اتصاالت ممیتر مکد یهمواره با

م کامالً محک 11چ و مهره بستنیا با پی 10ردنکچ ی، پ9يری، درزگ8يارک ، پرس7لمپک، 6يارک، جوش5سخت يارک میلح

 شوند.

 .شودت ید رعایبا 13فصل   7-2-5-13 بندالزامات  كر خایاتصاالت ز يبرا -1 يادآوری

قات یز تحقکنامه مربوطه در مر وهیش ای/و 18499-1ران به شماره یا یملد مطابق استاندارد یاتصاالت با تمام -2 يادآوری

 شوند. دهساخته و آزمو ين و شهرسازکراه، مس

- 6-1- 6-15  جنس و ابعاد 

را هم در ساختمان تحت حفاظت و هم در  ید احتمال خوردگیدر انتخاب جنس و ابعاد همواره با  - 1 - 6 - 1 - 6 - 15

  در نظر داشت. یستم حفاظت خارجیس

                                                            
1 Soft Drawn Round Conductor 
2 Round Solid Conductors 
3 Built-In Type 
4 Connections 
5  Brazing  
6 Welding 
7 Clamping 
8 Crimping 
9 Seaming 
10 Screwing 
11 Bolting 



 
 

07/05/1400 
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 یمنته يها لهی، میینال هوایترم يها لهی، میینال هوایترم يها يمقطع هادل و حداقل سطح کجنس، ش  - 2 - 6 - 1 - 6 - 15

ن ین حال ایه شده و در عیارا IEC 62305-3استاندارد  6) و جدول 10-15مجاز در جدول ( ینزول يها ين و هادیبه زم

  ).9-15بخش  ر.ك.را برآورده سازند ( 18499 يران سریا یاستاندارد مل يها د الزامات و آزمونیها همواره با قسمت

حسب  13فصل  )3-13(و  )2-13( يها ن مجاز در جدولیزم يترودهاکل و حداقل ابعاد الکجنس، ش  - 3 - 6 - 1 - 6 - 15

ز کنامه مربوطه در مر وهیا شی/و 18499 يران سریا یاستاندارد مل يها د الزامات و آزمونیه شده و همواره بایمورد ارا

 ).9-15بخش ر.ك. را برآورده سازند ( يشهرسازن و کقات راه، مسیتحق

ل و کجنس، شصاعقه استفاده شود،  ینزول يعنوان هاد هلت بکاس يبند همه کقرار باشد از شب که  صورتیدر  -يادآوری 

 .شودانتخاب  13فصل  )2-13د مطابق جدول (یها) با باال رو (ستون يرهایدر مس يبند هم  يسطح مقطع هاد

                                                    ، یینال هوایترم يها لهی، میینال هوایترم يها يحداقل سطح مقطع هادل و کجنس، ش  -  10 -15 جدول 

  ینزول يها ين و هادیبه زم یمنته يها لهیم

 لکش جنس
 سطح مقطع

2mm 

 1مس قلع اندودمس، 

 50 تسمه
 50 مدور يهاد

 50 یچند مفتول
 176 له مدوریم

 2فوالد ضد زنگ

 50 تسمه
 50 مدور يهاد

 70 یچند مفتول
 176 له مدوریم

 50 مدور يهاد 3یش مسکوم با روینیاژ آلومیآل
ردن مس کاندود  ه قلعکرومتر باشد. از آنجا یکم 1د یش باکن خواهد بود. حداقل ضخامت روکت ممیتروپلکا الیداغ  يور ردن با روش غوطهکاندود  قلع  -1

 .ستین یش الزامکضخامت رو يریگ شود، اندازه یانجام م 1ییبایبا هدف زتنها 
 ربن.ک ≥ %08/0ل، یکن ≤% 8روم، ک ≤ 16% -2
 داشته باشد. %9/99رومتر و خلوص یکم 70حداقل  ید ضخامت شعاعیبا یش مسکرو -3

 یستم حفاظت صاعقه داخلیس  - 2 - 6 - 15

-1-2- 6-15 ات یلک 

ان یشدن جر يدر داخل ساختمان، متعاقب جار كخطرنا یکیترکال يها د از بروز قوسی، بایداخل هستم حفاظت صاعقیس

ن ی. بروز قوس، بندک يریساختمان، جلوگ يرسانا يها  ر قسمتیا در سای یستم حفاظت صاعقه خارجیصاعقه در س

 تواند محتمل باشد: یر میاز اجزاء ز یکیو  یستم حفاظت صاعقه خارجیس
                                                            
1 Aesthetic 
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  يسات فلزیتاس •

 یداخل يها  ستمیس •

 و خطوط (برق، مخابرات و ...) متصل به ساختمان یخارج يرسانا يها قسمت •

 ریتدابط ین شرایهستند. در ا كشه خطرنایبا خطر انفجار هم يها رخ داده در داخل ساختمان يها قوس -1 يادآوری

 ها اشاره شده است. به آن IEC 62305-3استاندارد  Dوست یه در پکار برود کد به یبا یخاص یحفاظت

 .شودمراجعه  7-15، به بخش ولتاژ اضافهدر برابر  یداخل يها ستمیحفاظت س يبرا -2 يادآوری

 ر استفاده نمود:یز يها  توان از روش  ین اجزاء مختلف میب كخطرنا يها از بروز قوس يریبه منظور جلوگ

 ای، 2-2-6-15 بندننده مطابق با ک لیپتانس هم يبند هم •

 3-2-6-15بند مختلف مطابق با  ين اجزایب یکیترکال يبند قیعا •

-2-2- 6-15 ننده صاعقه ک لیپتانس هم يبند هم 

 اتیلک  - 1 - 2 - 2 - 6 - 15

 شود: یر حاصل میز يها  ستم حفاظت صاعقه با قسمتیله اتصال اجزاء سیوس ساختمان به یکدر  يساز لیپتانس هم

  يسات فلزیتاس •

 یداخل يها  ستمیس •

 و خطوط (برق، مخابرات و ...) متصل به ساختمان یخارج يرسانا يها قسمت •

شود،  یجاد میساختمان ا یداخل يها  ستمیستم حفاظت صاعقه و سین سیننده، بک لیپتانس هم يبند همه ک یهنگام

ستم یجاد ارتباطات الزم با سیا يزات وجود دارد. برایل تجهین قبیان صاعقه به ایاز جر یشدن قسمت ياحتمال جار

 ر استفاده نمود:یز يها  توان از روش  یم يبند هم

 وجود نداشته باشد. یعیطب صورت به یکیترکال یوستگیه پک یی، در جاهايبند هم يها ياستفاده از هاد •

 يبند هم يهايم با استفاده از هادیه اتصال مستقک یی) در جاهاSPD( سرج یله حفاظتیاستفاده از وس •

 1ن نباشدکمم

 يبند هم يها يم با استفاده از هادیه اتصال مستقک یی) در جاهاISG( یقوس هنندک زولهیاستفاده از ا •

 .2مجاز نباشد

                                                            
 به سازه تحت حفاظت يخطوط ورود یگنال مخابراتیس يا حاویو  فاز يها يبا هاد بندي هممانند  1
 LPS ترمینال زمینیاز  يار عادکط یدر شرا یمهندس يها تیمحدو یل برخیه بدلکسات یتاس يا بدنه هادین یستم زمیبه س بندي هممانند  2
 زوله هستند.یا
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 يسات فلزیننده صاعقه  با تاسک لیپتانس هم يبند هم  - 2 - 2 - 2 - 6 - 15

ن ید فقط در سطح زمیستم باین سیننده با اک لیپتانس هم يبند همزوله، یا هستم حفاظت صاعقیدر صورت استفاده از س

ر یز يها  انکد در میننده باک لیپتانس هم يبند همزوله، یرایغ هستم حفاظت صاعقیاستفاده از سرد. در صورت یصورت پذ

 رد:یصورت پذ

 يا  موجود به گونه يبند همنه ید به شیبا يبند هم يها  ين. هادیسطح زم یکیا در نزدی 1نیرزمیدر ز )1

د به یبا يبند هم يها نهیآن وجود داشته باشد. ش يا  دوره یآسان و بازرس یان دسترسکه امک دنشومتصل 

از  یکیمتر در  20از  تر شیببزرگ (به طور معمول با طول  يها . در ساختمانشوندمتصل  ینینال زمیترم

نه ین شیا چندیرامون ساختمان ینگ پیر یکصورت  تواند به  یم يبند همنه یاضالع ساختمان)، ش

 اند، اجرا شود.   گر متصل شدهیدیکه به کدر نقاط مختلف ساختمان  يبند هم

 )3-2-6-15بند با مطابق ت نشده باشد (یرعا یقیه الزامات عاک ییدر جا )2

چ و تاب) اجرا یم (بدون پیصورت مستق ان بهکد تا حد امیبا یحفاظت هنندک لیپتانس هم يبند هماتصاالت  -1 يادآوری

 .شوند

ن کان صاعقه ممیاز جر یشود، قسمت یجاد میا یننده صاعقه با اجزا داخلک لیپتانس هم يبند هم که  زمانی -2 يادآوری

 د در نظر گرفت. یز بایج آن را نین آثار و نتای. بنابراشودن اجزا یاست وارد ا

د یبا ینینال زمیا اتصال به ترمیگر و یدیکمختلف به  يبند هم يها  نهیاتصال ش يبرا يبند هم يحداقل سطح مقطع هاد

 يها نهیبه ش یداخل يسات فلزیننده تاسک متصل يبند هم يباشد. حداقل سطح مقطع هاد) 11-15(جدول مطابق 

 آمده است:) 12-15جدول ( در يبند هم

  ینینال زمیا اتصال به ترمیگر و یدیکمختلف به  يبند هم يها  نهیاتصال ش يبرا يبند هم يحداقل سطح مقطع هاد  -  11 -15 جدول 

 مربع متر یلیمبر حسب  مقطع سطح جنس ستم حفاظت صاعقهیالس حفاظت سک

I  تاIV 
 16 مس

 25 ومینیآلوم
 50 فوالد

 ندک یمتصل م يبند هم يها نهیرا به ش یداخل يسات فلزیه تاسک يبند هم يحداقل سطح مقطع هاد  -  12 -15 جدول 

 مربعمتر یلیمبر حسب  سطح مقطع جنس ستم حفاظت صاعقهیالس حفاظت سک

I  تاIV 
 6 مس

 10 ومینیآلوم
 16 فوالد

                                                            
1 Basement  



 
 

عقه :پانزدهمفصل  ر صا راب  07/05/1400 حفاظت در ب
 

833 

 

قرار گرفته  يگاز و آب داخل ساختمان و خطوط شهر يفلز يها ن لولهی) بیقیعا (همانند فلنج نندهک قیقطعه عا یکاگر 

ق، توسط ید دو طرف آن قطعه عای، با1سب مجوز از اداره گاز و اداره آبکباشد، به منظور حفاظت در داخل ساختمان، با 

 شده مرتبط گردند. ین منظور طراحیه بدک یقوس هنندک زولهیا

 یمشخصات فن يآزمون شده و دارا 18499-3ران به شماره یا ید براساس استاندارد ملی) باISG( یقوس ينندهاک زولهیا

 ر باشند:یز

• Iimp ≥ KcI ه در آن کKcI ستم حفاظت صاعقه یاز س مربوطه قسمت امتداد ه درکاست  يا ان صاعقهیجر

 ).IEC 62305-3استاندارد  Cوست یپ ر.ك.شود ( یم يجار یخارج

 تر کوچک، ها قسمتن یق قرار گرفته بیقطعه عا 2ضربه قدرت تحمل از URIMPبروز قوس  یضربه اسمولتاژ  •

 باشد.

 یخارج يرسانا يها قسمت يننده صاعقه براک لیپتانس هم يبند هم  - 3 - 2 - 2 - 6 - 15

به نقطه  یکان نزدکد تا حد امیامر بان ی، ایخارج يرسانا يها قسمت يننده براک  لیپتانس هم يبند همجاد یبه منظور ا

ان یجراز  یبخشتحمل عبور  یید توانایبا يبند هم يهايرد. هادیسات به ساختمان مورد حفاظت صورت پذیورود تاس

 شود را داشته باشند. ین زده میتخم  IEC 62305-1از استاندارد  Eوست یه مطابق با پک)، IFصاعقه (

 یقوس هنندک زولهی. اشوداستاندارد استفاده  یها با مشخصات فنISGد از ینباشد، بام قابل قبول یمستق يبند هماگر 

)ISGر باشند: یز یمشخصات فن يد دارایشوند و با یآزمون م 18499-3ران به شماره یا ی) بر اساس استاندارد مل 

• Iimp ≥ IF ه در آن کIF يجارمورد نظر  یخارج يرساناقسمت  امتداد ه درکاست  يا ان صاعقهیجر 

 ).IEC 62305-1استاندارد  Eوست یپ ر.ك.شود ( یم

ها،  قسمتن یق قرار گرفته بیقطعه عا ضربهاز قدرت تحمل  URIMP بروز قوس  یولتاژ ضربه اسم •

 باشد. تر کوچک

توان از   ینباشد، م یستم حفاظت صاعقه الزامیبوده اما نصب س يننده ضرورک لیپتانس هم يبند هم که   زمانی -يادآوری

ستم یاز به نصب سین ین منظور استفاده نمود. به منظور بررسیف بدیفشار ضع یکیترکسات الیتاس ینینال زمیترم

 د.ییمراجعه نما 5-15 بخش ) بهکسیت ریریحفاظت صاعقه (بر اساس مطالعات مد

 یداخل يها ستمیس يننده صاعقه براک لیپتانس هم يبند هم  - 4 - 2 - 2 - 6 - 15

 يها ابلکرد. اگر یصورت پذ 2-2-2-6-15 بند 2 و 1 مواردد براساس یننده صاعقه باک لیپتانس هم يبند هم ياجرا

 يها ا لولهیها و  ابلکن یلد ایست شا یافکرده باشند، کعبور  يفلز يها ا از داخل لولهیلددار بوده و یش یداخل يها ستمیس

 ).IEC 62305-3در استاندارد  Bوست یپ ر.ك.بند شوند ( هم يفلز

                                                            
1 Gas & Water Supplier 
2 Impulse Withstand Level 
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ها،  ابلکن یزات متصل به ایراد در تجهیها، مانع از بروز ا ها و لوله ابلکلد یش يبند همه کان وجود دارد کن امیا -يادآوری

 د.ییمراجعه نما 7-15زات به یل تجهین قبیحفاظت ا ي. براشودها نولتاژ اضافهدر اثر 

ق یها از طر آن يبند همد یرده باشند، باکن ز عبورین يلد بوده و از داخل لوله فلزیفاقد ش یداخل يها  ستمیس يها ابلکاگر 

SPDستم یرد. در سیها صورت پذTN یحفاظت يها يهاد )PE1( یخنث/ی) و حفاظتPENا از یم یصورت مستق د بهی) با

 ستم حفاظت صاعقه متصل گردند.ی) به سSPDسرج ( یله حفاظتیق وسیطر

 ).2-2-2-6-15بند باشند (ها ISGسان با یک یانیتحمل جر يد دارایبا يبند هم يها يهاد

مشخصات  يبوده و دارا IEC 61643-21و  IEC 61643-11 يمطابق با استانداردها دیبا) SPDsسرج ( یل حفاظتیوسا

 ر باشند: یز یفن

از  مربوطه قسمت امتداده در کاست  يا  ان صاعقهیجر KcIه در آن ک آزمون شده باشند Iimp ≥ KcI با •

 ).IEC 62305-3استاندارد  Cوست یپ ر.ك.( شود یم يجار یستم حفاظت صاعقه خارجیس

 باشد. تر کوچکها،  ن قسمتیقرار گرفته بق یعاقطعه ضربه  قدرت تحملها از  آن )UP( یسطح حفاظت •

سرج مطابق الزامات  یل حفاظتین وسایب یحفاظت یدر برابر سرج، هماهنگ یداخل يها  ستمیاز به حفاظت سیدر صورت ن

 .است يضرور 4-7-15بند 

 خطوط متصل به ساختمان تحت حفاظت  يبرا صاعقه نندهک لیپتانس هم يبند هم  - 5 - 2 - 2 - 6 - 15

تمام  .انجام شود 3-2-2-6-15بند د مطابق با یبا یو مخابرات یکیترکخطوط ال يبراصاعقه ننده ک لیپتانس هم يبند هم

 TNستم یمتصل شوند. در س يبند همنه یسرج به ش یله حفاظتیق وسید از طریاز خطوط با یکها در هر  يهاد

نه یسرج به ش یله حفاظتیق وسیا از طریم یصورت مستق د بهی) باPEN( یخنث/ی) و حفاظتPE( یحفاظت يها يهاد

 متصل شوند. يبند هم

 يبند همبند شوند.  د همیها با  ا لولهیلد یباشد، ش يفلز يها ها از درون لوله ر عبور آنیا مسیلددار بوده یاگر خطوط ش

، از حداقل سطح مقطع يفلز يها ا لولهیلدها ین شیا SCسطح مقطع  که صورتیها در  يهاد يبرا صاعقه نندهک لیپتانس هم

SCMIN وست ین شده در پییتعB  استانداردIEC 62305-3 يها  ا لولهیها  ابلکلد یش يبند همست. ین يضرور ،نباشد تر مک 

د یبا يبند هم يها ي. هادشودها به ساختمان اجرا  ن نقطه ورود آنیتر یکنزد د دری، بايساز  لیپتانس ، به منظور هميفلز

  باشند. 3-2-2-6-15بند ان شده در یها مطابق مطالب بISGسان با یک یانیتحمل جر يدارا

ر یز یمشخصات فن يبوده و دارا IEC 61643-21و  IEC 61643-11 يد مطابق استانداردهایسرج با یل حفاظتیوسا

 باشند: 

شود  یم يخطوط جار امتداد ه درکاست  يا ان صاعقهیجر IFه در آن کآزمون شده باشند  Iimp ≥ IF با •

 ).IEC 62305-1استاندارد  Eوست یپ ر.ك.(

                                                            
1 PE: Protective Earthing 
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 باشد. تر کوچکها،  ن قسمتیق قرار گرفته بیها از قدرت تحمل ضربه قطعه عا آن )UP( یسطح حفاظت •

از به حفاظت در برابر سرج داشته باشند، یبه ساختمان، ن يمتصل به خطوط ورود یکیترونکو ال یکیترکال يها  ستمیاگر س

 .است يضرور 4-7-15سرج مطابق الزامات  یل حفاظتین وسایماب یحفاظت یهماهنگ

توان از   ینباشد، م یستم حفاظت صاعقه الزامیبوده اما نصب س يننده ضرورک لیپتانس هم يبند هم که  زمانی -يادآوری

ستم یاز به نصب سین ین منظور استفاده نمود. به منظور بررسیف بدیفشار ضع یکیترکسات الیتاس ینیزم نالیترم

 د.ییمراجعه نما 5-15) به کسیت ریریحفاظت صاعقه (بر اساس مطالعات مد

-3-2- 6-15 یستم حفاظت صاعقه خارجیس یکیترکال يبند قیعا 

 اتیلک  - 1 - 3 - 2 - 6 - 15

 يها ستمیو س يسات فلزیساختمان، تاس يفلز يها  و قسمت ینزول يا هادی یینال هواین ترمیب یکیترکال يبند قیعا

ر یصورت ز به sمحاسبه  يبرا یلک فرمول. شود    یها فراهم م  ن قسمتین ای، بs، ییت فاصله جدایق رعای، از طریداخل

 :است

)15- 5( 𝑆𝑆 = 𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑚𝑚

× 𝑘𝑘𝑐𝑐 × 𝑙𝑙        (𝑚𝑚) 
 ه در آن: ک

ki13-15جدول (ستم حفاظت صاعقه منتخب دارد (یالس سکبه  ی: بستگ(.( 

km: 14-15جدول (( دارد یکیترکق الیعابه جنس  یبستگ(.( 

kc: و  )15-15(جدول  ر.ك.( ندک یعبور م ینزول يو هاد یینال هوایاز ترم هکدارد  ینایجراز)  1ی(بخشبه  یبستگ

 ).IEC 62305-3استاندارد  Cوست یپ

l :رد تا ید مورد محاسبه قرار گیبا ییه فاصله جداک يا  از نقطه ینزول يو هاد یینال هوایطول بر حسب متر، در امتداد ترم

 ).IEC 62305-3استاندارد  E.6.3بخش  Eوست یپ ر.ك.( است ینینال زمیا ترمی يبند همن نقطه یتر یکنزد

 kiب یر مختلف ضرایمقاد –ستم حفاظت صاعقه یس یقسمت خارج يبند قیعا  -  13 -15 جدول 

ki ستم حفاظت صاعقهیالس سک 

08/0 I 
06/0 II 
04/0 III  وIV 

 

 

 

                                                            
1 Partial 
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  kmب یر مختلف ضرایمقاد –ستم حفاظت صاعقه یس یقسمت خارج يبند قیعا  -  14 -15 جدول 

m جنس ماده 
 هوا 1
 آجر، بتن 5/0

 .است kmن مقدار یتر مکار استفاده از کن ید، بهترنباش قرار داشته يسرصورت  به یقیعا  ن مادهیچند که صورتیدر  -1 يادآوری
 .شوده یتوسط سازنده ارا دیبا kmب یاستفاده شده باشد، مقدار ضر يبند قیعاجهت  یاز مواد خاص که صورتیدر  -2 يادآوری
 

ننده صاعقه در ک لیپتانس هم يبند همد از یشوند، همواره با یبه ساختمان وارد م یخارج يها رسانا ایخطوط  که صورتیدر 

 )). SPDسرج ( یله حفاظتیق وسیاتصال از طرا با ی میاتصال مستق بانقطه ورود به ساختمان مطمئن بود (

 ییت فاصله جدای، رعاوستهیبه هم پ یکیترکبه لحاظ ال يبا آرماتورهاا بتن مسلح ی يلت فلزکاس يدارا يها در ساختمان

 ست.ین یالزام

ستم حفاظت صاعقه، به یالس سکبه  ینزول يها يو هاد یینال هوایان صاعقه گذرنده از ترمیمربوط به جر kcب یضر

وابسته  ینینال زمیها و نوع ترم  نگیر یارتباط يها  ي، هادینزول يها يت هادی، به موقعn ینزول يها  يل هادکتعداد 

رد ید در آن مد نظر قرار گیبا ییه فاصله جداک يا ر از نقطهین مسیتر وتاهکاز، به افت ولتاژ در یمورد ن ییاست. فاصله جدا

 دارد. یننده بستگک لیپتانس هم يبند همن نقطه یتر یکا نزدین یترود زمکتا ال

 1شده يساز روش ساده  - 2 - 3 - 2 - 6 - 15

 رد:ینظر قرار گ د مدیر بایط زی)، شرا5-15( استفاده از فرمول يبرا 2ینوع يها در ساختمان

kc: وست یاز پ 12 جدولر.ك. ( ندک یعبور م ینزول يها  يهادش یآراز ه اکدارد  یانیجراز)  ی(بخشبه  یبستگC 

 ).IEC 62305-3استاندارد 

lن نقطه یتر یکتا نزد شودمحاسبه  یید فاصله جدایه باک يا  از نقطه ینزول يبر حسب متر در امتداد هاد ي: طول عمود

 .ینینال زمیا ترمی يبند هم

  kcب یضر يبرا یبیر تقریمقاد – یستم حفاظت صاعقه خارجیس ردنک  زولهیا  -  15 -15 جدول 

 ینزول يها يتعداد هاد
n 

kc 

 1 زوله)یحفاظت صاعقه ا  ستمیدر مورد س (فقط 1
2 66/0 

 44/0 تر شیبو  3
ه مقاومت ک اربرد داردک یبه شرط، Aن نوع یاتصال زم يها شیآرا یتمام يبراو  Bن نوع یاتصال زم يها شیآرا یتمام ين جدول برایر ایمقاد -يادآوری

ن یند، در اکر ییتغ 2از  تر شیب یبیبا ضر ن منفردیزم يهاترودکال یک نیند. اگر مقاومت زمکر نییتغ 2از  تر شیبب ین مجاور با ضریزم يترودهاکن الیزم
 در نظر گرفته شود. 1برابر  kc بید ضریحالت با

 

                                                            
1 Simplified Approach 
2 Typical 
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 ه شده است.یارا IEC 62305-3استاندارد  Cوست یدر پ ینزول يها ين هادیان بیم جریدر خصوص تقس تر شیباطالعات 

 شود. یمن میدر محدوده ا یجیشده معموال منجر به نتا يساز  روش ساده -يادآوری

 1)تر(مفصل یلیتفص روش  - 3 - 3 - 2 - 6 - 15

ان، یم جریهم، به علت تقسه نگ متصل بیر يها يا هادیمش  یینال هوایستم ترمیستم حفاظت صاعقه با سیس یکدر 

ن موارد یخود خواهند بود. در ا، در امتداد طول یانیر متفاوت جریمقاد يدارا ینزول يها يا هادیو  ییهوا يها  نالیترم

 :انجام شودر یز فرمولد با استفاده از یبا s ییق فاصله جدایدق یابیارز

)15- 6( 𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑚𝑚

× (𝑘𝑘𝑐𝑐1 × 𝑙𝑙1 + 𝑘𝑘𝑐𝑐2 × 𝑙𝑙2+. . . . +𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑙𝑙𝑐𝑐) 
در امتداد  یانیر مختلف جریمقاد ينگ، دارایر يها  ي، به علت اتصال هادینزول يها يو هاد یینال هوایه ترمک یهنگام

 ).IEC 62305-3استاندارد  C.5و  C.4 يها لکشر.ك. ( طول خود باشند

ده مناسب یچیال پکها با اش ا ساختمانیبزرگ  یلیخ يها در ساختمان ییفاصله جدا یابیارز ين روش برایا -1 يادآوری

 . است

 استفاده نمود. يوتریامپک يها  افزار نرمتوان از   یها، م  يدام از هادکهر  يبرا kcب یمحاسبه ضرا يبرا -2 يادآوری

  گام و تماس صاعقه ياز ولتاژها یناش يها بیحفاظت موجودات زنده در برابر آس  - 3 - 6 - 15

-1-3- 6-15 یان بروز خطرات جانکستم حفاظت صاعقه؛ امیس یکدر  ینزول يها يبودن موجودات زنده به هاد یکنزد 

 و با دقت انجام شده باشد. یستم حفاظت صاعقه به درستیس یاگر طراح یدارد؛ حت یرا در پ

 اهش داد:ک یزان قابل قبولیزان خطر ولتاژ گام و تماس را به میتوان م یر میز يها از روش یکیبا اتخاذ 

 حضور نداشته باشد. ینزول يها ياز هاد يمتر 3فاصله  در يچ فردیه يعاد يبردار ط بهرهیدر شرا )1

  5-3-1-6-15بند با  مطابق ینزول يهاد 10حداقل  يریارگکبه  )2

 ینزول يها ياز هاد يمتر 3لو اهم در محدوده کی 100با حداقل مقاومت  یه سطحیال یکجاد یا )3

به  2گراول از يا هیا الی( متر یسانت 5آسفالت به ضخامت  ننده، به طور مثالکق یاز ماده عا يا هیال يریارگکبه  -يادآوری

 دهد.  یاهش مک یزان قابل توجهیخطر را به م )متر یسانت 15ضخامت 

از ولتاژ  یاهش خطرات ناشک، به منظور 1-3-6-15گانه بند  از موارد سه یکچ یدر صورت عدم تحقق ه  15-6 -3-2-

  رد:یر صورت پذیز یحفاظت ریتدابد یتماس، با

                                                            
1 Detailed Approach 
2 Gravel  
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و  50/2/1یت تحمل ولتاژ ضربه با شکل موج ه قابلک يا  به گونه قابل تماس ینزول يها يق نمودن هادیعا •

 2متر میلی 3با ضخامت حداقل 1کراس لینک اتیلن را داشته باشد، به طور نمونه پلیکیلوولت  100دامنه 

هاي فیزیکی و/یا عالئم هشدار دهنده به منظور کاهش احتمال تماس افراد با  استفاده از محدودیت •

 هاي نزولی هادي

از ولتاژ  یاهش خطرات ناشک، به منظور 1-3-6-15 بند گانه از موارد سه یکچ یدرصورت عدم تحقق ه  15-6 -3-3-

 رد:یر صورت پذیز یحفاظت ریتدابد یگام، با

 شده يبند مش ینینال زمیله احداث ترمیوس به يساز لیپتانس انجام هم •

به منطقه  یدسترساهش احتمال کا عالئم هشدار دهنده به منظور ی/و یکیزیف يها تیمحدود استفاده از •

 .ینزول يها يهاد يمتر 3خطر در محدوده 

مجهز به  یا ساختمانیسازه  یکیدر نزد يریاز قرارگ یناش کسیبا ره ک يا در منطقه يادیافراد ز چنانچه  15-6 -3-4-

جهت  يریتدب افراد نیاحفاظت از  يشود برا یه میحضور داشته باشند، توصاغلب مواقع ، مواجه است حفاظت صاعقه

ن یسطح زم يبر رو 3مقاومت بیشند ک یت میفاک لینترل پتانسکن یاانجام  يبرا. ار گرفته شودکل به ینترل پتانسک

 .ندکاهم بر متر تجاوز ن 1منطقه مورد نظر از 

ن یترود زمکبه ال يمتر 5/0و عمق  يمتر 1نگ در فاصله ین ریترود زمکال یکد ین هدف، بایبه ا یابیدست يبرا

ترود کاز نوع ال ینینال زمیستم ترمیون موجود افزوده شود. چنانچه ساختمان مورد نظر در حال حاضر مجهز به سیفونداس

ه یل در نظر گرفته شود. در هر صورت توصینترل پتانسکنگ یه از رین الیعنوان اول هد بینگ باین ری، ااستنگ ین ریزم

 يهاترودکاجرا شوند. عمق دفن ال ینگ قبلین ریترود زمکاز ال يمتر 3در فاصله  ینگ اضافین ریزم يترودهاکشود ال یم

د به یبا ینزول يها يهاد ابد.یش یافزا يمتر 5/0 يها د در پلهیشود با یساختمان دور م ه ازکهر چه  یاضاف نگین ریزم

 شده باشند.مرتبه متصل  2ها حداقل  نگیاز ر یکهر ه ک يا ، به گونهل متصل شدهینترل پتانسک يها نگیر یتمام

                                                            
1 Cross-Linked Polyethylene 

متر  یلیم 3ق حداقل ی) صرفا با دارا بودن ضخامت عايا فشار قویف ی(فشار ضع یابل قدرت معمولکاستفاده از مجاز بودن  ين بند به معنایا 2
          ران معادل با استانداردیا یمل د مطابق استانداردیزوله بایصاعقه استم حفاظت یس ياجزا ی. تمامستیزوله نیا ینزول يبه عنوان هاد

IEC 62561-8  شده باشند. آزمودهساخته و 
3 Resistance Gradient 
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 )LEMP )SPMستم حفاظت یس  - 7 - 15

 اتیلک  - 1 - 7 - 15

و  یکیترکال يها ستمیس يبر رو) LEMP1( صاعقه یسیترومغناطکال ضرباتاز  یخسارات ناشبا توجه به احتمال بروز 

حفاظت در برابر  ریتدابدر نظر گرفتن  از بهین یداخل يها ستمیوارده به س يها بیاز آس يریجلوگ يبرا ،یکیترونکال

LEMP موسوم به) SPM2( است. 

 یسیترومغناطکال يدرخصوص سازگار یعیه اطالعات وسکن حفاظت صاعقه و سرج ید توسط متخصصیبا SPM یطراح

)EMC3رد. یاجرا و نصب دارند، صورت گ يها ) و روش 

ه شامل ک يا هیه در آن ناحکرد یگ ی) صورت مLPZحفاظت صاعقه ( يها بر اساس مفهوم زون LEMPحفاظت در برابر 

 ).)9-15ل (کششود ( يبندمیمختلف تقس يها د به زونیه مد نظر است تا حفاظت شوند باکاست  ییها ستمیس

 يبند همن و یزماتصال   - 2 - 7 - 15

ل کیتشر یاز موارد ز ) بوده و)10-15ل (کشامل (کن یستم اتصال زمیس یک، بر اساس مناسب يبند همو  نیاتصال زم

 :شود یم

 ند)؛ک ینده مکپرا كخا دران صاعقه را یه جرک( ینینال زمیترمستم یس •

را  یسیمغناط   دانیرا به حداقل رسانده و م مختلف ساختمانن نقاط یب لیه اختالف پتانسک( يبند همه کشب •

 دهد). یماهش ک

                                                            
1 LEMP: Lightning Electromagnetic Impulse 
2 SPM: LEMP Protection Measures 
3 EMC: Electromagnetic Compatibility 
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 دهد.  یش میرا نما مناسب SPD یکق یا از طریم و یطور مستقه ب يورود 1خدمات يبند هم )○(ل فوقکره در شیعالمت دا

 LPZ 1به ساختمان در  يورود يفلز يها قسمت. تمام است یداخل يها ساختمان به زون يبند میدهنده تقس شیل نماکن شیا -يادآوری

 LPZ 2در يبند هم يها نهیوتر) توسط شیامپکمثال اتاق  ي(برا LPZ 2به  يورود خدماتاند.  گر متصل شدهیدیکبه  يبند هم يها نهیتوسط ش

 اند. به هم متصل شده 

  مختلف يها زون يبند میتقس یلکاصول    - 9 -15 شکل

 

توانند نقش  یها م از آن یشده باشند. برخ متصل، يبند هم يا به هادیساختمان و  يفلز يها به قسمتد یبا ینزول يها يتمام هاد -يادآوری

 ند.یفا نماین را ایان صاعقه به زمیجر يساز ندهکت و پرایهدا

  .است ینینال زمیمتصل به ترم يبند همه که شامل  شبک ين سه بعدیزم ستمیس یکاز  يا نمونه   - 10 -15 شکل

                                                            
1 Services  
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-1- 2-7-15 ینینال زمیترم ستمیس 

باشد. در  IEC 62305-3استاندارد ن یو همچن 4-1-6-15بند د براساس الزامات یها با ساختمان ینینال زمیترم

 یرد، ولین است مورد استفاده قرارگکمم Aنوع  نیش زمیآرا، هستند یکیترکال يها  ستمیه تنها شامل سک ییها ساختمان

ش یآرا، هستند یکیترونکال يها ستمیه شامل سک ییها  ساختماندر  یول. است Bنوع  نیش زمیآرا استفاده از ت بایارجح

 .شود    یه میتوص Bنوع  ن ازیزم

(معموال با ه مش کد با شبیون بایفونداس رامونیپدر داخل بتن  نگیر نیزم ترودکالا یدور ساختمان نگ یر نیزم ترودکال

چنانچه شود.   یم ینینال زمیرد ترمکباعث بهبود عملار کن یشود. ا پارچهیکر و اطراف ساختمان یز در )متر 5عرض مش 

، شودمتصل  ینینال زمیمتر به ترم 5ل داده و هر کیوسته را تشیه مش به هم پکشب یکز، یون نیبتن مسلح فونداس

ارخانه نشان ک یک شده در يبند مشن یزمستم یاز س یمثال )11-15ل (کدر ش. شودمحسوب  یتواند روش مناسب یم

 ت. داده شده اس

 

 1مستقلز یتجه یک 3 ونیفونداس يآرماتورها يبند ه مشکبا شب یساختمان 1

 ابلک ینیس 4 ارخانهکل در داخل کد 2

 ارخانهک یکشده  يبند مش ینینال زمیترمستم یس   - 11 -15 شکل

                                                            
1 Stand-Alone 
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ن یزم يها  ستمیسبه  موارد خاص یدر برخ ن استکه ممک، یداخل يها  ستمیل دو نقطه از سیاهش اختالف پتانسک يبرا

 ار برد:کتوان ب  یر را میز يها باشند، روشمتصل شده  ییمجزا

ا عبور دادن یو  یکیترکال يها    ابلک با كمشتر يرهایدر مس يمواز صورت به يبند هم ين هادیچندقرار دادن  •

) و متصل نمودن یکیترکال یوستگیبا پ يفلز يهالولها ی( 1لکش يا هکشب بتن مسلح يها تکها از داخل دا ابلک

 ؛ینینال زمیترم ستمیهر دو س ها بهآن

اتصال  يها ستمیابل به سکلدها از دو سر یبا سطح مقطع مناسب و اتصال ش دارلدیش يها  ابلکاستفاده از  •

 .مجزا نیزم

- 2- 2-7-15 يبند همه کشب 

از صاعقه  یاهش خطرات ناشکدر  ییتواند نقش بسزا  یح، میصح يبند همستم یس یک يه اجراکتوان گفت  یبه جرات م

جاد یااز  يریجلوگ ين منظور برایست. به این یچ عنوان قابل حذف و چشم پوشیساختمان داشته باشد و به ه یکدر 

با  يبند همه کشب یکبه ، داخل ساختمان یحفاظت يها موجود در زونزات ین تجهیبما كخطرنا يها لیاختالف پتانس

  است.کخواهد  یسیمغناط يها دانیم از شدت جاد شدهیا يبند هم هکشبن، یعالوه بر ااز است. ین نیامپدانس پائ

 یکیترکال يها مستیس يا اجزایساختمان  يفلز يها  ه قسمتکمش  يبند همه کشب یکجاد یق ایتواند از طر ین مهم میا

 يها (مانند لوله يسات فلزیتاس ای يفلز يها  قسمت يبند همق ینموده و از طر  پارچه یکرا  داخل ساختمان یکیترونکو ال

 .شود محقق ،SPDا با استفاده از یم و یمستق صورت به یحفاظت يها  از زون یکدر مرز هر  برق، مخابرات، گاز، آب و ...)

 5 عرض يها به طور معمول دارا  مشه ک ،يشده سه بعد يبند ساختمان مش یکصورت  توان به  یرا م يبند همه کشب

ساختمان  موجود در ين اجزا فلزیب ت متعدداتصاال جادین امر مستلزم ایا ).)10-15(ل کشنظر گرفت ( ، دراستمتر 

و  ها  ها، در  ، چهارچوبيفلز يها و نماها  ها، بام  لیآسانسورها، جرثق يها  لیدر بتن، ر مدفون يهاآرماتور(همانند 

نگ، یر يبند هم يها نهی(همانند ش يبند هم يها نهیشانواع . استابل) کمربوط به  يها  ینیها و س  ، لولهيفلز يها  پنجره

 ن روش،یبه همد یز باین )LPZ( یحفاظت يها  زون یسیمغناط يلدهایش ) وساختمان طبقات درمختلف  يبند همنه یش

 .اند آمده 13فصل   )6-13(و  )5-13( يها لکدر ش يبند همه کاز شب ییها مثال گر متصل شوند.یدیکبه 

          ل کش مطابقد یبا یداخل يها  ستمی) سPE( یحفاظت يها  يها) و هاد كها و ر ها، محفظه  (مانند تابلو رسانا يها  قسمت

 .گردند متصل يبند همه کبه شب ) 15-12(

د از یبا یداخل يها  ستمیها) س كها و ر ها، محفظه تابلوهمانند ( يفلز يها  ، تمام قسمتS دمانیچدر صورت استفاده از 

ه ک رد؛یپذصورت  يبند همنه یش یکق یتنها از طرد ین بایستم زمیبه س Sدمان یاتصال چد. نزوله باشیا ،نیزمستم یس

دمان یدر هنگام استفاده از چخواهد بود.  SS دمانیچ ن امر،یاجه ینت و ندک  یم) عمل ERP2ن (یعنوان نقطه مرجع زم به

S ،جاد یرند تا از ایستاره قرار گ دمانیچ يبند هم يها  يهاد یکید به موازات و در نزدیزات باین تجهیتمام خطوط ب
                                                            
1 Grid-Like Reinforced Concrete Ducts 
2 ERP: Earth Reference Point 



 
 

عقه :پانزدهمفصل  ر صا راب  07/05/1400 حفاظت در ب
 

843 

 

قرار  کوچک نسبتاً يها  زوندر  یداخل يها ستمیسه ک ییدر جا Sدمان یتوان از چ  یمشود.  يخوددار ییالقا يها  حلقه

 استفاده نمود.شوند،  یم زوننقطه وارد  یکخطوط تنها از  یتمامدر آن گرفته و 
 
 

 دمان مشیچ
M 

 دمان ستارهیچ
S 

 هیدمان پایچ

  

 با يساز پارچهیک
 يبند همه کشب 

  

 يبند همه کشب 
 

 يبند هم يهاد 
 

 
 اتزیتجه

 يبند همه کشب بهنقطه اتصال  
ERP  نیزمنقطه مرجع 
SS نقطه) یکدر  يبند هم( يبند همه کدمان ستاره به شبیچ كاتصال نقطه مشتر 

MM در چند نقطه) يبند همبه روش مش ( يبند همه کبه شبدمان مش یاتصال چ 

  يبند همه کشب به یداخل يها ستمیس يرسانا يها  نحوه اتصال قسمت   - 12 -15 شکل

از  ستیالزم ن ،یداخل يها  ستمیها) س  كها، ر  ها، محفظه  (همانند تابلو يفلز يها  قسمت ،M دمانیچدر صورت استفاده از 

 دمانیچ. است MM دمانی، چجه آنیه نتکبند شده باشد  در نقاط مختلف با آن هم دیباه ک، بلگردندزوله ین ایستم زمیس

 شود:  یح داده میر ترجیدر موارد ز Mنوع 

 باشند.نده کپرا ساختمانل کا در ی ادیز یبا گستردگ ییها  در زون یداخل يها  ستمیساگر  •

 باشند داشتهزات وجود ین تجهیماب  (برق، مخابرات و ...) يمتعدد خطوطه ک ییجا •

 شوند.  ساختمان  از نقاط مختلف وارد (برق، مخابرات، ...) خطوطاگر  •

در  SS( 1 بکیعنوان تر ه بهک )Sو  Mدمان یدمان (چیچن دو نوع یب اکیتوان از تر  یم ده،یچیبا ساختار پ يها  ستمیدر س

 .استفاده نمود )13-15ل (کش مطابق )MMب با کیدر تر MS( 2 بکیا تری و) MMب با کیتر
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 2ب کیتر 1ب کیتر 

ه کشببا  يساز پارچهیک
 يبند هم

  

 يبند همه کشب 
 

 يبند هم يهاد 
 

 
 اتزیتجه

 يبند همه کشب بهنقطه اتصال  
ERP  نیزمنقطه مرجع 
SS نقطه) یکدر  يبند هم( يبند همه کدمان ستاره به شبیچ كاتصال نقطه مشتر 

MM در چند نقطه) يبند همبه روش مش ( يبند همه کبه شب دمان مشیاتصال چ 
MS ق نقطه ستارهیاز طر يبند همه کدمان مش به شبیاتصال چ 

 يبند همه کشب به یداخل يها ستمیس يرسانا يها قسمت اتصال يها  روشاز  یبکیتر   - 13 -15 شکل

-3- 2-7-15 يبند همنه یش 

 رند:یقرار گد مورد استفاده یر بایز يها قسمتردن کمرتبط  يبرا يبند هم يها نهیش

به ( شوند  یموارد  حفاظت صاعقه يها  زونه به ک آب، گاز و ...) يفلز يها  (همانند لوله رسانا خدماتتمام  •

 مناسب) سرج یل حفاظتیوساا با استفاده از ی میصورت مستق

 )PE( یحفاظت يهاد •

 ها) كها و ر ها، محفظه  (همانند تابلو یداخل يها  ستمیس يفلز يها  قسمت •

 .ساختمانو داخل  رامونیپدر  )LPZ( حفاظت صاعقه  زون یسیمغناط يهالدیش •

 ت است:یحائز اهمنصب  ر در هنگامیات زکت نیرعاموثر،  يبند همانجام  يبرا
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 است؛ زیبا امپدانس ناچ يبند همه کشب یکجاد یا، يبند هم ریتداب یاساس تمام •

 ن متصل گردند؛یزم اتصال ستمیبه سن کر ممین مسیتر  وتاهکق ید از طریبا يبند هم يها  نهیش •

 باشد؛ 5-2-7-15 د مطابق با بندیبا يبند هم يها  يها و هاد  نهیابعاد شو  جنس •

 فاز يها  يهادن یهمچنو  يبند هم يها  نهیشن به کر ممین مسیتر  وتاهک قیطر د ازیبا سرج یل حفاظتیوسا •

 برسد.ن کبه حداقل ممها  در آن ییتا ولتاژ القا متصل گردند

حداقل  قیاز طرد یمتقابل با ي، اثرات القاسرج) یل حفاظتین دست وسایی(پادر سمت حفاظت شده مدار،  •

  ابد.یاهش ک  ابلکت کا دای لددار ویش يها  ابلک يریارگکا به یحلقه و  سطحردن ک

-4- 2-7-15  حفاظت صاعقه يها  زوندر مرز  يبند هم 

 يها  (مانند لوله خدماتو  يفلز يها  قسمتهمه  يد برایبا يبند هم، شود   یف میتعر زون حفاظت صاعقه هک ییجا در

 در نظر گرفته شود.  به زون حفاظت صاعقه يمرز ورود گنال) دریس ا خطوطی برق، خطوط يفلز

ارشناسان کد توسط ی) بایخطوط مخابرات ای برقشوند (مانند خطوط   یوارد م LPZ 1ه به ک خدمات يبند هم -يادآوری

ها در تضاد   تکن شرین این است با قوانکرا ممیزرند، یقرار گ بحث و تبادل نظر مربوطه، مورد خدمته دهنده یت اراکشر

 باشند.

در مرز زون مورد نظر نصب  ين به نقطه ورودکن محل ممیتر یکه در نزدک، يبند هم يها نهیق شید از طریبا يبند هم

 يبند همنه یش یکو به  شدهوارد نقطه  یکد از یبا LPZبه  يورود خدماتان کدر صورت امشده است، انجام شود. 

مجزا  يبند همنه یش یکد به یبا خدمتشوند، هر  LPZمختلف از نقاط متفاوت وارد  خدماتمتصل گردند. اگر  كمشتر

نه یشها به  نهین شیا شود یه مین هدف، توصیبرآورده شدن ا يهم متصل گردند. براه ز بیها ن نهین شیوصل شده و تمام ا

 متصل گردند. نگ)یر ينگ (هادیر يبند هم

تا  است یبه زون حفاظت صاعقه الزام يسرج همواره در نقطه ورود یل حفاظتیوسا يساز  لیپتانس هم يبرا يبند هم

اهش ک. به منظور ندکبند  واقع در درون زون حفاظت صاعقه داخل ساختمان را هم يها  ستمیمتصل به س يخطوط ورود

 ا متصل به هم استفاده نمود.یحفاظت صاعقه بزرگ  یتوان از نواح  یاز میسرج مورد ن یل حفاظتیوساتعداد 

با  LPZ نیچند توانند یم ،اند بند شده هم گریدیکبه  LPZه در مرز ک متصل به هم يفلز يها  تکا دایلددار یش يها  ابلک

 يبعد LPZرا تا مرز  LPZ یکا ی ل شودکیتش كحفاظت صاعقه مشتر زون یکنند تا کم متصل ه مرتبه مشابه را به

 گسترش دهند.
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-5- 2-7-15 يبند همجنس و ابعاد عناصر  

د یبا يبند هماجزاء  يباشد. حداقل سطح مقطع برا IEC 62305-3د مطابق استاندارد یط استفاده بایجنس، اندازه و شرا

) و 4-15ر.ك. ( )LPLتراز حفاظت صاعقه (ان یبا مقدار جر د متناسبیبا ها لمپکابعاد  باشد.  )16-15جدول (مطابق با 

 باشد. 4-7-15مطابق با بند  دیبا SPD يپارامترها ) باشند.6-15 ر.ك.ان (یم جریتقسبرآورد ج ینتا

  يبند هم اجزاءحداقل سطح مقطع   -  16 -15 جدول 

 الفموادجنس  يبند هم ياجزا
 سطح مقطع

2mm 
 50 آهن ،مس زه)یفوالد گالوان ای ش مسک(مس، فوالد با رو يبند هم يها  نهیش

ا ی(حامل تمام  گرید يبند هم يها نهیش به این یزماتصال ستم یسبه  يبند هم يها  نهیشاز  یارتباط يها  يهاد
 ان صاعقه)یاز جر یقسمت بزرگ

 16 مس
 25 ومینیآلوم

 50 آهن

 ان صاعقه)یاز جر ی( حامل قسمت يبند هم يها نهیش به یداخل يسات فلزیتاس از یارتباط يها  يهاد
 6 مس

 10 ومینیآلوم
 16 آهن

ا ی) (حامل تمام SPDسرج ( یله حفاظتیوس ن متصل بهیزماتصال  يها  يهاد

 بهان صاعقیاز جر یقسمت بزرگ

 Iالس ک

 مس

16 
 II 6الس ک
 III 1الس ک

SPD 1 جگرید يها 
 با مقاومت معادل داشته باشند. ید سطح مقطعیبا ر مواد یسا -الف
داده  IEC 61643-12 استاندارد و 14فصل در  یارتباط يها يدر رابطه با هاد یقدرت، اطالعات اضاف ياربردهاکاستفاده شده در  يها SPD يبرا -ب

 شده است.
 .استنگ یگنالیو س یمخابرات يها ستمیاستفاده شده در س يها SPDها شامل  SPDر یسا -ج

 خطوط یابیریو مس یسیردن مغناطکلد یش  - 3 - 7 - 15

-1-3-7-15 اتیلک 

القاء شده در داخل  يها سرج دامنه طور نیهم و یسیترومغناطکال دانیاز شدت متواند  یم یسیمغاط ردنک لدیش

زان یاهش مکدر  ییسزاب تواند نقش  یمداخل ساختمان،  يها ابلک يبرا مناسب رین انتخاب مسیهمچن. اهدکساختمان ب

 .استموثر   یداخل يها ستمیس یمیدا يها یاهش خرابکدر  ،ریتدبداشته باشد. هر دو  ییالقا يها سرج
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-2-3-7-15 1ییفضا ردنکلد یش 

از آن،  یل ساختمان، قسمتکشامل د نتوان یه مک ند،ک ین مییرا تع یمختلف یحفاظت يها  زون ،ییردن فضاکلد یروش ش

 يفلز يها  لدیش صورت ا بهی ،2لکش يا هکاست شبن کمم يلدین شی. چنباشندز یتجه یک هتنها محفظا یاتاق و  یک

 ).6-15 ر.ك.خود ساختمان باشد ( یعیاز اجزاء طبل کمتشا ی وسته ویپ

اس با یو سودمند باشد؛ در ق یزون مشخص از ساختمان عمل یکه حفاظت از ک ییدر جا ییفضا يها  لدیاستفاده از ش

در مراحل  دی، باییفضا يلدهایبه منظور استفاده از ش .شود  یه میتوصو مجزا  کت کت صورت بهزات یحفاظت از تجه

ن مورد یدر امالحظات الزم را ساختمان موجود،  یکدر  دیجد یستم داخلیسا هر ید یهر ساختمان جد یطراح نخست

الت کو مش  نهیتواند هز یم يبردار  موجود و در حال بهرهسات یبه تاس ییفضا يلدهایافزودن ش یگاه مد نظر قرار داد.

 به همراه داشته باشد. يادیز یفن

-3-3-7-15  یخطوط داخل ردنک لدیش 

 يفلز يها تکها، دا  ابلک يلد فلزیش ،حفاظت تحتستم یزات سیو تجه یشک  ابلک محدود بهن است کمم ردنک لدیش

 زات باشد.یتجه يفلز يها  ها و محفظه  ابلکعبور  يبسته برا

-4-3-7-15 داخل ساختمانخطوط  یابیریمس 

در  سرج يهاجاد ولتاژیو از ا رساند  ین مکبه حداقل ممرا  ییالقا يها ، حلقهداخل ساختمانر مناسب خطوط یمس انتخاب

 ن متصلیه به زمکساختمان  یخنث اجزاء مجاورتها در   ابلک یابیریتوان با مس  یند. مک یم يریجلوگ ساختمانداخل 

ها را به حداقل   حلقه مساحت ،اند ردهکت کحر نار همکگنال در یس برق و خطوطه ک ییهاریمسافتن یا با ی/و اند شده

 .))14-15ل (کش( دیرسان

 تیرعاد یلد نشده بایگنال شیو خطوط س برقن خطوط یفاصله ب بروز اختالل،از  يریجلوگ يبرادر هر حال  -يادآوری

 .شود

 

 

 

 

                                                            
1 Spatial Shielding 
2 Grid-Like 
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 ییلد فضایله شیوس به یداخل LPZ  درون یسیدان مغناطیاهش دادن مک )ب ستم حفاظت نشدهیس )الف

  

 مناسب خط یابیریله مسیوس به ییاهش دادن سطح حلقه القاک )ت ردن خطکلد یله شیوس خطوط به يدان بر رویر میاهش دادن تاثک )پ
 ییردن فضاکلد یش  5 زاتیتجه 1

 ردن خطکلد یش  6 گنالیس یشک میس 2

 افتهیاهش کسطح حلقه   7 برق یشک میس 3

   ییحلقه القا 4

 ردنکلد یش ریتدابخط و  یابیریله مسیوس به ییاهش دادن اثرات القاک   - 14 -15 شکل

-5-3-7-15 خارج از ساختمانخطوط  ردنکلد یش 

ها و   ابلک دارِ  درپوش يفلز يها تکها، دا  ابلکلد یشمشتمل بر  شوند میه به ساختمان وارد ک یخارجخطوط  ردنک لدیش

 یول است،د یمفاز ساختمان  خارجخطوط  ردنک لدی. شاستوسته یبه هم پ يبا آرماتورها مسلح یبتن يها تکز داین

 یساتیتاس يها تکشر خطوط خارج از ساختمان، کمال معموالرد (چون یگ  یقرار نم 1SPMطراح  يارکطه یدر حاغلب 

 ).هستند يشهر

-6-3-7-15 یسیمغناط يها  لدیجنس و ابعاد ش 

 ها و محفظه  ، شیلد کابلاي شکل  شبکهمغناطیسی (مانند شیلد فضایی  يهاجنس و ابعاد شیلد LPZ 1و  LPZ 0A در مرز

 به طور خاص: .باشد هاي نزولی یا هاديو/هوایی  ترمینالهاي  براي هادي  6-15 مطابق الزامات بخش بایدتجهیزات) 

 

 

 

                                                            
1 LEMP Protection Measures 
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استاندارد  از 3جدول  مطابقد یها با ابلکلد یها و ش ، لولهيفلز يها تک، دايفلز يها ضخامت ورقه حداقل •

IEC 62305-3 ن گردند.ییتع 

د یبا ،ها ار رفته در آنکه ب ين حداقل سطح مقطع هادیو همچن لکش يا هکشب ییفضا يلدهایش دمانیچ •

  .باشد IEC 62305-3از استاندارد  6جدول  منطبق بر

از  6و  3ول ابا جدشان ق ابعادیبه تطب یلزوم، ها مد نظر نباشد ان صاعقه از آنیه عبور جرک یسیمغناط يلدهایش

 :ستین IEC 62305-3استاندارد 

ها LPSو  یسیمغناط يلدهاین شی) ب𝑠𝑠( ییجدا ه فاصلهکا باالتر، به شرط آن ی LPZ 1/2 يها مرز زوندر  •

 )3-2-6-15بند  ر.ك.باشد ( ت شدهیرعا

به ساختمان قابل از اصابت صاعقه  یناش ND كخطرنا يدادهایتعداد رو، هرگاه ها LPZ یکمرز هر در  •

استاندارد  Aدر پیوست  NDنحوه محاسبه پارامتر ( .سال باشد در ND < 0.01 یا به عبارتیصرف نظر باشد 

IEC 62305-2 شرح داده شده است( 

 هماهنگ شده SPDستم یس  - 4 - 7 - 15

هماهنگ  يها SPD يریارگکبر ب یمبتن یکستماتیس يا  وهیش سرج، در گرو وجوددر برابر  یداخل يها  ستمیحفاظت از س

در هر دو مورد  شده هماهنگ يها SPDانتخاب و نصب  ضوابط .است مخابراتو  برقحفاظت از خطوط  يبرا شده

 ). IEC 62305-4استاندارد  Cوست یپر.ك. سان است (یک(خطوط برق و مخابرات) 

ا ی LPZ1 ،LPZ 2( یزون داخل یکش از یند و از بک یحفاظت صاعقه استفاده م يها زون یکنکه از تک SPM یک در

حفاظت صاعقه،  يها  زون از یک خطوط به داخل هرمحل ورود د در یبا یمناسب يها SPD، ل شده استکیباالتر) تش

  ).)15-15(ل کش( شوند ینیب شیپ

  .شود نصب LPZ 1 يدر ورود SPD یکد حداقل یباهستند   LPZ 1ه تنها شاملک ییها SPMدر 

ان وجود دارد کن امیا ،اد باشدید حفاظت شوند زیه باک یزاتیو تجه SPD ان نصبکمن یاگر فاصله ب حالت فوق،در هر دو 

 .)IEC 62305-4استاندارد  Cوست یپ ر.ك. ( شوداضافه  ازیمورد ن يها SPDتعداد  هک
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 I2 << I0)و U2 << U0( یتیهدا يها در برابر سرج یز به خوبیتجه –هماهنگ شده  SPDستم یس یکو  ییلد فضایبا استفاده از ش SPM )الف

 حفاظت شده است. (H2 << H0) یتششع یسیمغناط يها  دانیو در برابر م 

 

) و در برابر  I1 < I0 و U1 < U0( یتیهدا يها  ز در برابر سرجیتجه – LPZ 1 يدر ورود SPDو  LPZ 1 ییلد فضایبا استفاده از ش SPM )ب

 حفاظت شده است. (H1 < H0) یتششع یسیمغناط يها  دانیم

 

) و در  I2 < I0 و U2 < U0( یتیهدا يها  ز در برابر سرجیتجه – LPZ 1 يدر ورود SPDو  یردن خط داخلکلد یبا استفاده از ش SPM پ)

 حفاظت شده است. (H2 < H0) یتششع یسیمغناط يها  دانیبرابر م
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در  ی) حفاظت شده، ول I2<<I0 و U2 << U0( یتیهدا يها  برابر سرجز در یتجه -هماهنگ شده  SPDستم یس یکبا استفاده از  SPM ت)

 حفاظت نشده است. (H0) یتششع یسیمغناط يها  دانیبرابر م

 لد شدهیمرز ش 
 

 لد نشدهیمرز ش 
 

 رند:یر قرار گیتوانند در نقاط ز  یها مSPD -1 يادآوری

 )،MB یع اصلیتوز ي(به طور مثال در تابلو LPZ 1در مرز 

 )،SBه یع ثانویتوز ي(در تابلوها LPZ 2در مرز 

 ).SAز برق ی(به طور مثال پر اتزیتجه یکیا نزدیاخل ددر 

 د.ییمراجعه نما 14تر به فصل  یجزئ ییسب ضوابط اجراک يبرا -2 يادآوری

  )LEMPحفاظت در برابر  ریتداب( نکمم SPM يها طرح از ییها نمونه   - 15 -15 شکل

 رد:یر صورت گیز ياستاندارهاد مطابق یها باSPDآزمون 

 IEC 61643-11قدرت:  يهاستمیس يبرا •

 IEC 61643-21نگ: یگنالیو س یمخابرات يهاستمیس يبرا •

. شده است هیارا IEC 62305-4استاندارد  Cوست یهماهنگ شده در پ SPDستم یانتخاب و نصب س ياطالعات الزم برا

 ر باشد:یز يد منطبق بر استانداردهایهماهنگ شده با SPDستم ین انتخاب و نصب سیهمچن

 IEC 60364-5-53 و  IEC 61643-12 يقدرت: استانداردها يهاستمیحفاظت س يبرا •

  IEC 61643-22 استانداردنگ: یگنالیو س یمخابرات يهاستمیحفاظت س يبرا •

اشاره  ،هماهنگ يهاSPDدر مورد نصب و انتخاب حفاظت  يا  هیبه اطالعات اول IEC 62305-4استاندارد  Cوست یدر پ

در نقاط  هاSPD يپارامترها ن و محاسبهییتع به منظوراز صاعقه،  یناش دامنه سرج خصوصدر  یاطالعات شده است.

 هیارا IEC 62305-1از استاندارد  E وستیپ و IEC 62305-4استاندارد  Dوست یدر پ درون ساختمانسات یمختلف تاس

 شده است.
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 يسامانه هشدار توفان تندر  - 8 - 15

 يها ییموجودات زنده و دارا يبرارا   يجددات یتهد ،نیابر به زم يها به طور خاص صاعقه 1يجو یکیترکال يها دهیپد

تعداد  يد و وقوع مرگ برایم صاعقه هر ساله منجر به بروز صدمات شدیر مستقیم و غیند. اصابت مستقک یمجاد یاافراد 

 شود. یها م از انسان يادیز

 یردن اطالعاتکتواند با فراهم  یو صاعقه، م يجو یکیترکال يها دهیپد 2بالدرنگمستمر و ش یت پایبا قابل ییها سامانه

 ریپذ انکامالعاده ارزشمند را  فوق یبه اطالعات یابی، دستيبا وقوع توفان تندر صورت بالدرنگ بهت یفکیارزشمند و با 

 مناسب هماهنگ شوند. 3اقدامات از یقین اطالعات با نقشه دقیا هک یدر صورتالبته  .سازند

به  دیبا ن حالیبا ا، کند اعمالرا  يا شده ینیب شیپ یرانه موقتیشگیپ ریتدابدهد تا  یبردار اجازه م ن اطالعات به بهرهیا

بر اساس  و بردار سامانه ت بهرهیش با مسئولیپا تحت ه اطالعاتیبر پا اتخاذ شده ریتداب یه تمامکرد کتوجه  تهکن نیا

دارد  یشده بستگ يزیر مات برنامهیمرتبط و تصم يها کسیبه ر يادیتا حد زن سامانه یا یاثربخشمقررات مربوطه باشد. 

 ).IEC 62793استاندارد  Cوست یپ .ك(ر.

          استاندارد Eوست یدر پ يمختلف سامانه هشدار توفان تندر يها تیقابل یابیمختلف آزمودن و ارز يها یکنکت

IEC 62793 ه ین نشریتحت شمول ا يها د قبل از نصب در ساختمانیبا يهشدار توفان تندر يها ه شده است. سامانهیارا

نامه یآزموده شده و گواه ين و شهرسازکقات راه، مسیز تحقکنامه مربوطه در مر وهیا شی IEC 62793مطابق استاندارد 

 .)9-15بخش  .ك.رده باشند (رکافت یدر یا نشان استاندارد ملی یفن

 تلفات شاملها ( ییا دارایاالها/خدمات ک، خسارت به یانسان تلفاتاهش کا ی يریشگینترل، پک يها براTWS ،یلکبه طور 

د یبا TWS يریارگکبه  يبرا کسیت ریرید هستند. در انجام مطالعه مدیمف یطیمربوطه) و خطرات مح ياقتصاد

مرتبط با  کسیاهش رکها TWS يریارگکبه هدف از ، یلکدر نظر گرفته شود. به طور  يمتعدد مختلف يها تیوضع

ساختمان،  یکدر  TWS يریارگک بهد توجه شود ی. بااستشده  يزیر رانه برنامهیشگیر پیق تدابیاز طر كخطرنا يدادهایرو

 شود. یآن ساختمان نم يبراسرج  یل حفاظتیستم حفاظت صاعقه و وسایس نیگزیجا

، يدر معرض توفان تندر یعموم يها بخش، ساختمان ياربرکن به یمنطقه مع یکصاعقه در  یر حفاظتیتداب يساز ادهیپ

فراهم شده است،  TWSه توسط ک یجه اطالعاتیرانه در نتیشگیپ اقداماتها و احتمال اتخاذ  بخشن یها در ا حضور انسان

 دارد. یبستگ

 شود. یه میتوص TWS، استفاده از وجود داشته باشددر اثر صاعقه ها  انسان یمنیا ان به خطر افتادنکام هک یدر صورت

ا عدم استفاده یاستفاده  يریگ میبردار جهت تصم به بهره کمک يبرارا  یستیل کچ IEC 62793در استاندارد  F.1جدول 

                                                            
1 Natural Atmospheric Electric Activity 
2 Real-Time Monitoring 
3 Action 
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انجام شده  کسیر یابیجه ارزینتچنانچه  ند.ک یه میتواند اتخاذ شود، ارا یه مک يا رانهیگ شیپ ریتداببا احتساب  TWSاز 

 .ستین شده یمعرف ستیل کچبه استفاده از  يازیگر نید، دوش TWS يریارگک به بهج تمن IEC 62305-2مطابق 

 کسیر یابیشود، روش ارز یآزاد انجام م يفضاه در ک یموقت يها و مناسبت ها تیفعالموارد، مانند  یدر برخ -يادآوری

 ست.یقابل استفاده ن یلکبه طور  IEC 62305-2ه شده در استاندارد یارا

 

 کلمپ هادي به میله 4 میله زمین قابل توسعه 1

 هادي اتصال زمین 5 اتصال دهنده (کوپلینگ) میله 2

   خاك 3

 قائم هبه کمک الکترود زمین از نوع میل Aمثالی از یک آرایش اتصال زمین نوع    - 16 -15 شکل
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م
شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  854 تاسی

 یمیعالئم ترس  - 9 - 15

 

 

 IIIحفاظت در تراز  ي، برايعمود ییهوا يها نالیترم يریارگکبا به  LPS یکاز  یطرح   - 17 -15 شکل

 

 منطقه (زون) حفاظت شده



   

 

 16فصل 
 تست و تحویل تاسیسات الکتریکی
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 دامنه پوشش  - 1 - 16

ل شدن یمکه بعد از تیل اولیپرداخته شده است. تحو یکیترکسات الیتاس يا ه و دورهیل اولیش به الزامات تحون بخیدر ا

انجام  ،سات موجودیر در تاسییتغپس از ا یاند  سات اضافه شدهیه به تاسک ییها ل قسمتیمکا بعد از تید یسات جدیتاس

 شود. یم

زات یتجه تمامسات و یط تاسیت بخش بودن شرایباشد، رضا یعمل یه از نظر منطقک ییتا جا يا ل دورهیالزامات تحو

 ند.ک ین مییعت ل دهنده آن راکیتش

 تعاریف و اصطالحات   - 2 - 16

  )دییتا( لیتحو  - 1 - 2 - 16

verification 
 یبررس 1937ران به شماره یا یملبا الزامات مربوط به استاندارد  یکیترکسات الیه به منظور انطباق تاسک یتمام اقدامات

 شود. یرا شامل م شود یم

 ر است: یز نکل شامل سه ریتحو

 یبازرس )1

 ها انجام آزمون )2

 یده گزارش )3

 .ردیانجام پذ ارآزمودهکو  صالحیافراد ذد توسط یبا یکیترکسات الیتاس لیتحو

  یبازرس  - 2 - 2 - 16

inspection 
مناسب  يح و اجراینان از انتخاب صحیبا استفاده از حواس مناسب جهت اطم یکیترکسات الیتاس یبررسعبارتست از 

 .یکیترکزات الیتجه

 ها  انجام آزمون  - 3 - 2 - 16

testing 
شود.  یثبات مزات نصب شده ایسات و تجهیتاس ییاراکله آن یوس ه بهک یکیترکسات الیتاس یابیجهت ارز یانجام اقدامات

شف کقابل  یشده و با بازرس يریگ اندازه ،سنجش مناسب يها  ه توسط دستگاهکاست  یر مشخصیها شامل مقاد آزمون

 .یستن
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شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  858 تاسی

  یده گزارش  - 4 - 2 - 16

reporting 
 .ها و آزمون یج بازرسیثبت نتاعبارتست از 

  استانداردها  - 3 - 16

رات، ب آن مقرین ترتیها ارجاع داده شده است. بد ن فصل به آنیه در متن اکهستند  یمقررات ير حاویز یالزام كمدار

ها و  هیخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیر تارکبا ذ کیبه مدر که  صورتیشود. در  یه محسوب مین نشریاز ا یجزئ

ها ارجاع داده شده  خ انتشار به آنیر تارکبدون ذه ک کیست. در مورد مدارین فصل نیآن مورد نظر ا يبعد ينظرها دیتجد

 نظر است. مورد  ها  آن يبعد يها هید نظر و اصالحین تجدیاست، همواره آخر

 است:  ین فصل الزامیا ير برایاستفاده از مراجع ز

 .یبازرس:  6قسمت  –ف یفشار ضع یکیترکسات الیتاس :1937-6ران به شماره یا یاستاندارد مل •

 ي: حفاظت برا 4-41قسمت  –ف یضع فشار یکیترکسات الی: تاس 1937-4-41ران به شماره یا یملاستاندارد  •

  .یگرفتگ حفاظت در برابر برق -یمنیا

 .ارکن ییآ – یکیترکسات الیتاس ین حفاظتی: زم 4123ران به شماره یا یاستاندارد مل •

ف تا سطح ولتاژ یع فشار ضعیتوز يها ستمیدر س یکیترکال یمنی، ا ISIRI-IEC 61557-1ران یا یاستاندارد مل •

 - یحفاظت يها ش شاخصیا پای يریگ آزمون، اندازه يزات برایتجه –م یولت مستق 1500و  ولت متناوب 1000

 .ی: الزامات عموم1قسمت 

ف تا سطح ولتاژ یع فشار ضعیتوز يها ستمیدر س یکیترکال یمنی، ا ISIRI-IEC 61557-6ران یا یاستاندارد مل •

 یحفاظت يها ش شاخصیا پای يریگ آزمون، اندازه يزات برایتجه –م یولت مستق 1500و  ولت متناوب 1000

 .ITو  TT  ،TN يها ستمیدر س )RCDمانده ( یان باقیجر یل حفاظتیوسا ی: اثربخش 6قسمت  –

سطح ولتاژ ف تا یع فشار ضعیتوز يها ستمیدر س یکیترکال یمنی، ا ISIRI-IEC 61557-8ران یا یاستاندارد مل •

 یحفاظت يها ش شاخصیا پای يریگ آزمون، اندازه يزات برایتجه –م یولت مستق 1500و  ولت متناوب 1000

 IT. يها ستمیس يق برایش عایل پای: وسا 8قسمت  –
• IEC 60364-6 :2016, Low voltage electrical installations – Part 6: Verification. 
• IEEE Std81: IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface 

Potentials of a Grounding System. 
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 استاندارد ساخت و آزمون   - 1 - 3 - 16

مطابق الزامات بیان شده در این فصل باید به ترتیب توسط  ها ساختمان یکیترکسات الیآزمون و تحویل تاس ،نظارت

ناظران و بازرسان متخصص و کارآزموده که داراي مجوز مرتبط و معتبر از مراجع ذیصالح ملی و/یا گواهینامه فنی از 

 باشد، انجام شود. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 ه یل اولیتحو  - 4 - 16

ل و قبل از یمکب، پس از تات نصید در خالل عملیبا یکیترکسات الیتاستمام ر است، یان پذکه امک ییتا جا  - 1 - 4 - 16

 ها انجام شود.  ل آنیتحو ،يبردار آغاز بهره

 ایاشخاص  يبرا يخطرل، یتحوحاصل شود  نانیتا اطمرد یصورت پذ دیبا یاطیاقدامات احتاز  يا مجموعه  - 2 - 4 - 16

  .شود ینم زاتیبه اموال و تجه بیباعث آس وجود داشته باشد مداردر  یبیاگر ع یحت نیرده و همچنکن جادیا احشام

موجود  یکیترکسات الین شدن با تاسیگزیا جایبعد از هرگونه توسعه، اضافه شدن  یکیترکسات الیل تاسیتحو  - 3 - 4 - 16

اقدامات فوق ضمن حفظ  ،ندکد یید تایل بای. تحوشود یبررس 1937 یاستاندارد مل يبا سر د انجام شده و تطابق آنیبا

 شود.  یسات موجود نمیتاس یمنیشدن ادار  خدشهد باعث یسات جدیتاس یمنیا

 سات انجام شود.یردن تاسکدار  قبل از برق ها و مسلماً ونقبل از آزمد یبا یبازرس  - 4 - 4 - 16

 است:  يهستند ضرور ثابتسات یتاساز  ییجزه ک   یکیترکال زاتیتجه یبازرس ،رید موارد زییجهت تا  - 5 - 4 - 16

 .زاتیتجه به مربوط ياستانداردها یمنیالزامات ا تیرعا •

 رد.ک دیی، تأزاتیتجه نامهیگواه ای ها  يگذار نشانهننده، ک دیاطالعات تول یتوان با بررس یرا م نیا -يادآوری

ن ی، همچنشده نصبانتخاب و  یبه درست 1937ران به شماره یا یمل ياستانداردها يسر به با توجه •

 اند. ه شدهدر نظر گرفتز یگان نسازند يها دستورالعمل

 شود. یمنیه منجر به مختل شدن اک يا نقص مشهودیب یعدم وجود آس •

  ) باشد.1-16مندرج در جدول (د حداقل شامل موارد یبا در موارد مرتبط یبازرس  - 6 - 4 - 16
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  860 تاسی

                                                             مختلف يها رمجموعهیبراساس ز یکیترکسات الیسمختلف تا يها بخش یبازرس  -  1 -16 جدول 

 ه ین نشریو ا 1937ران به شماره یا یملاستاندارد 

 ه ین نشریفصول ا
ر مجموعه از یشماره ز

ران به یا یمل استاندارد
 1937 شماره

 شوند یبررس ید در بازرسیه باک يموارد

 یروش حفاظت در برابر برق گرفتگ 4-41 12

 6و  2
4-42 
5-52 

ق و حفاظت در یاز انتشار حر يریشگیگر اقدامات جهت پیق و دیحرگسترش وجود موانع 
 یبرابر آثار حرارت

 ان مجازشانیها بر اساس جر يح هادیانتخاب صح 5-52و  43-4 3و  2

 ها میها و س ابلکها در  نالیها و اتصاالت به ترم مناسب بودن مفصل 52-5 3و  2

 ها  و اتصاالت آن یحفاظت يها ين ، هادیستم زمیانتخاب و نصب س 5-54 13

6 
 

 نگ یتوریو مان یزات حفاظتین تجهیب یته و هماهنگیویتکم، سلیانتخاب، تنظ 5-53

 ه الزم باشدکهر جا  SPDاضافه ولتاژ  یزات حفاظتیح تجهیو نصب صح ییانتخاب، جانما 53-5 15و  14

 یدزنیلکننده و کزات جدایح تجهیو نصب صح ییانتخاب، جانما 5-53 6

 یکیانکو صدمات م یمناسب جهت اثرات خارج یزات و اقدامات حفاظتیانتخاب تجه 5-52و  5-51و  42-4 3و  2

  یحفاظت يو هاد یخنث يهاد ییشناسا 51-5 13و  6و  2

 ا اطالعات مشابهیها؛ عالئم هشداردهنده  اگرامیوجود د 5-51 6

 ها و ... نالیدها ، ترمیلکان، یحفاظت اضافه جر لیوسامدارها،  ییشناسا 5-51 6

 راحت يو نگهدار یی، شناسايبردار زات جهت بهرهیدر دسترس بودن تجه 51-5 6و  5و  4

 یسیترومغناطکالغتشاشات اقدامات الزم در برابر ا 4-44 14

 نیستم زمیبه س يهاد يها بدنهتمام اتصال  41-4 13و  12

  یشک میس يها ستمیح سیصح يانتخاب و اجرا 5-52 2

 رد.یبگ   در بر 1937ران به شماره یا یاستاندارد مل 7مطابق با قسمت  زیمخصوص را ن يهاطیمح ژهیوالزامات تمام د یبا یبازرس -يادآوری
 

 ها  آزمونانجام   - 5 - 16

از  دهد. استفاده یه میهاي مرجع ارا عنوان روش بهر را یز يها آزمون 1937ران به شماره یا یمل استاندارد  - 1 - 5 - 16

 .استباشد، بالمانع اعتبار قابل قبول  يها به شرط آنکه دارا انجام آزمون يهاي دیگر برا روش

 ISIRI-IECد مربوطه از استاندار يراساس بندهاها باید ب آن یگیري و حداقل مشخصات فن ابزار اندازه  - 2 - 5 - 16

درجه عملکرد و ایمنی  يرد، نباید دارایگیري دیگري مورد استفاده قرار گ اگر تجهیزات اندازه انتخاب شوند. 61557-1

   باشد.  يتر کم 
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  :د انجام شودیآ یر میه در زکب یترتترجیحاً با همین  د در موارد مرتبط ویر بایز يها آزمون  - 3 - 5 - 16

 .ها  يهاد یوستگیآزمون پ )1

 .یقیآزمون مقاومت عا )2

 .یکیترکال يسازجدا ای PELVو  SELV يها ستمیحفاظت س ییاراکد ییجهت تا یقیآزمون مقاومت عا )3

 .قیعا يوارهایف و دکامپدانس مقاومت/ ییاراکد ییجهت تا یقیت عاآزمون مقاوم )4

 .تهیا پالریت یآزمون قطب )5

 .هیار تغذکزات قطع خودیتجه ییاراکد ییآزمون تأ )6

 .نیترود زمکمقاومت ال يریگ آزمون اندازه )7

 .)RCD(مانند  یاضاف يها حفاظت ییاراکد ییآزمون تأ )8

 .ب فازهایآزمون ترت )9

 .ها و ... )  كنترالی، ابرق، راه اندازها يتابلوها :(مانند یاتیعمل يها آزمون )10

 .آزمون افت ولتاژ )11

آن ممکن  جیکه نتا یقبل يها آزمونتمام  دهنده عدم انطباق باشد، آن آزمون و ر صورت انجام هرگونه تست که نشاند

 شود.تکرار د یبا ،بیباشد، پس از اصالح ع بیعآن  ریاست تحت تأث

        بر اساس استاندارد  یمنیمناسب ا يها  يریشگیت پیمستعد انفجار، رعا يها  طیدر هنگام تست در مح -يادآوری

IEC 60079-17 است. یالزام 

  ها يهاد یوستگیآزمون پ  - 1 - 3 - 5 - 16

 یر بررسیز يها  يمقاومت هاد يریگ ق اندازهیطرد از یبا ،تماس قابل يرسانا يها قسمتها و اتصال به  يهاد یوستگیپ

 شود:

  یحفاظت يبند هم يها يهاد شامل یحفاظت يها يهاد )1

 تماس  قابل يرسانا يها قسمت )2

  دار برق يها ي، هادیینها يحلقو يدر مورد مدارها )3

(فاز و  دار برق يها يهاد يبرانبوده و  یحفاظت يمختص هاد، فقط يحلقو يدر مدارها یوستگیآزمون پ -يادآوری

 د اجرا شود. یز بای) نیخنث

  مرجع از جدول يو در دما يطول هاددر واحد با توجه به سطح مقطع  یحفاظت يفاز و هاد يمقاومت هادمجموع 

و در سه یر مورد انتظار مقایر خوانده شده با مقادی، مقادیوستگیانجام آزمون پپس از است.  یابی قابل دست) 16-2(

 شود. یمدرج  )3-16(جدول 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  862 تاسی

 يها  سطح مقطع يبرا وسیسلسدرجه  20 يدما در یومینیو آلوم یمس يهاد يبرا یفاز و حفاظت يمجموع مقاومت هاد  -  2 -16 جدول 

 ها  يمقاومت هاد یبیمحاسبه تقر جهت متفاوت

 مقاومت در واحد طول (متر)

 (R1+R2)/metre(mΩ/m) 
 يسطح مقطع هاد

(mm2) 

 فاز يهاد یحفاظت يهاد یمس يهاد یومینیآلوم يهاد

 10/18 - 1 
 20/36 1 1 
 10/12 - 5/1 
 20/30 1 5/1 
 20/24 5/1 5/1 
 41/7 - 5/2 
 51/25 1 5/2 
 51/19 5/1 5/2 
 82/14 5/2 5/2 
    
 61/4 - 4 
 71/16 5/1 4 
 02/12 5/2 4 
 22/9 4 4 
 08/3 - 6 
 49/10 5/2 6 
 69/7 4 6 
 16/6 6 6 
    
 83/1 - 10 
 44/6 4 10 
 91/4 6 10 
 66/3 10 10 
91/1 15/1 - 16 
- 23/4 6 16 
- 98/2 10 16 
82/3 30/2 16 16 
    
20/1 727/0 - 25 
- 557/2 10 25 
- 877/1 16 25 
40/2 454/1 25 25 
87/0 524/0 - 35 
78/2 674/1 16 35 
07/2 251/1 25 35 
74/1 048/1 35 35 
    
64/0 387/0 - 50 
84/1 114/1 25 50 
51/1 911/0 35 50 
28/1 774/0 50 50 

 

 



 
 

کتریکی :فصل شانزدهم سات ال ست و تحویل تاسی  07/05/1400 ت

 

863 
 

 شود:  یم يریگ سات اندازهیداخل تأس يها يمقاومت هاد ،یوستگیدر آزمون پ
• 𝑅𝑅1′ + 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅2′  
• 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 

MDB ف ساختمان و یفشار ضع یاصل يتابلوDB ا واحدهاست.یطبقات  یع محلیتوز يتابلو 

  یفاز و حفاظت يها يهاد یکشمات ينما   - 1 -16 شکل

 مثال:

متر و  28 ییاگر طول مدار نها استفاده شده است. یحفاظت يهاد فاز و يعنوان هاد به یمس 5/2م یز از سیدر مدار پر

شده قابل قبول  يریگ ا مقدار اندازهیباشد آ اهم 63/0 یوستگیدر آزمون پ شده يریگ درجه و مقدار اندازه 30ط یمح يماد

 است؟ 

 د:یآ یمقاومت قابل انتظار مدار بدست ممقدار ) 3-16( مطابق جدول

mΩ96/414=28×82/14 

  :شود) یه میب توصین ضری(اعمال ا طول يریگ اندازهدرصد خطا در  5با احتساب 

mΩ434=05/1×9/414 

RΘ=R20[1+0.00393(30-20)] = 0.434×1.04=0.45Ω 

 قبولن مدار یا یوستگیاز مقاومت قابل انتظار مدار، آزمون پ -اهم  63/0-شده  يریگ تر بودن مقاومت اندازه شیل بیبه دل

 شود. ینم
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  864 تاسی

 یکیترکسات الیتاس يها ج آزمونیل نتایگزارش تحو  -  3 -16 جدول 
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  یکیترکسات الیتاس یقیعا مقاومتآزمون   - 2 - 3 - 5 - 16

 :شود يریگ ر اندازهیز مواردن ید بیبا یقیمقاومت عا

 و دار برق يها يهاد •

 ن متصل است.یستم زمیه به سک یحفاظت يو هاد دار برق يها يهاد •

ن است الزم شود کممگر متصل شوند. در عمل یدیکتوانند به  یم دار برق يها  ين آزمون، هادیموارد مناسب هنگام ادر 

 زات انجام شود. یسات و قبل از اتصال تجهین نصب تاسیدر ح يریگ ن اندازهیه اک

وجود داشته زات یتجه یدگید بیا آسیج ینتا يها رو آن يرگذاریتأثه احتمال کباشد  یزاتیشامل تجهمدار  که  موارديدر 

داراي لوازم  ين انجام شود. (مانند مدارهایگر و زمیدیکمتصل به  دار برق يها  ين هادیب يریگ د اندازهیباشد، با

 .)الکترونیکی

ه کع یتوز ياز مدارها یکل تابلو و هر ک يبرا) 4-16(آزمون جدول  يشده با ولتاژها يریگ اندازه یقیمقاومت عار یمقاد

نندگان از مدار جدا ک بوده اما مصرف متصلها  آن یینها يمدارهاتمام ه ک یدر حالت شود، یه مصورت جداگانه آزمود به

 باشد.) 4-16(ر مندرج در جدول یتر از مقاد مکد یهستند نبا
 یقیر مقاومت عایحداقل مقاد  -  4 -16 جدول 

 MΩ یقیحداقل مقاومت عا (ولت) (.d.c)ولتاژ آزمون  مدار (ولت) یولتاژ اسم

 PELV 250 5/0و  SELVستم یس
 FELV 500 1ستم یولت ، س 500تا و خود 

 1 1000 ولت 500ش از یب

 
 . شودد اعمال ین بایستم زمین نشده و سیزم یحفاظت يها ين هادیب یقیل مقاومت عایجهت تحو )4-16(ر جدولیمقاد

 ش شوند. یه منبع، آزمایبا همان ولتاژ آزمون اعمال شده به سمت اولد یبا FELV يمدارها

ب یا آسیدهد  یر قرار میل را تحت تأثیلتاژ تحوه وکگر یزات دیا تجهیها)  SPD(سرج  یل حفاظتیوسا که  موارديدر 

 د.شوناز مدار خارج  یقید قبل از انجام آزمون مقاومت عایزات باین تجهیند، ایب یم

توان  یثابت) م يزهایپر شده در يجاساز يها SPDنباشد (مانند  یو منطق یزات فوق از مدار، عملیتجه ياگر جداساز

مگا اهم  1د از ینبا یقیاهش داد اما مقدار مقاومت عاکز ین (.d.c)ولت  250خاص تا  يآن مدارها يولتاژ آزمون را برا

 تر باشد.  مک

 . شود) جدا METن (یاتصال زم ینال اصلیترمد از یبا یخنث ي، هاديریگ ل اندازهیجهت تسه

 شود.  یانجام م PEN يو هاد دار برق يها ين هادیب يریگ ، اندازهTN-C يها ستمیدر س

 ریه مقادک یهنگامآمده است.  )4-16(ه در جدول کاست  يریاز مقاد تر شیب یلیمعموال خ یقیر مقاومت عایمقاد

 است. ازیمورد ن ،لیدال ییشناسا يبرا يتر شیب يها یبررسدهد،  یمدارها نشان م نیرا ب يارکشده تفاوت آش يریگ هانداز
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  866 تاسی

 SELVستم یحفاظت با استفاده از س  - 1 - 2 - 3 - 5 - 16

 يریگ د با اندازهیه باین نشریا 5-5-12با بند ن مطابق یستم زمیگر و از سید ياز مدارها دار برق يها قسمت ییجدا

  د شود.ییتا یقیمقاومت عا

 PELVستم یسحفاظت با استفاده از   - 2 - 2 - 3 - 5 - 16

د ییتا یقیمقاومت عا يریگ د با اندازهیه باین نشریا 5-5-12با بند گر مطابق ید ياز مدارها دار برق يها قسمت ییجدا

 شود.

  یکیترکال ییحفاظت با استفاده از جدا  - 3 - 2 - 3 - 5 - 16

مقاومت  يریگ اندازهد با یباه ین نشریا 4-5-12بند  ن مطابقیستم زمیگر و از سید ياز مدارها دار برق يها قسمت ییجدا

 د شود. ییتا یقیعا

ن یز بیبا امپدانس ناچ یاپیپ يه دو خطاک یننده، در حالتکمصرف  یکش از یو ب یکیترکال ییبا جدا يها ستمیس يبرا

فتد، یمتصل به آن اتفاق ب قابل تماس يرسانا يها قسمتا ی یحفاظت يبند هم ين هادیفاز مختلف و همچن يها  يهاد

. زمان شودد ییا محاسبات تأی يریگ ق اندازهید از طرین موضوع بایا د.د قطع شونیخطا با يدارا ياز مدارها یکیحداقل 

 شود.  ین مییتع TNستم یدر س یار حفاظتکه خودیقطع براساس الزامات قطع تغذ

 وارهایها و د فپوشک یقیامپدانس عا/مقاومت  - 4 - 2 - 3 - 5 - 16

 يریگ حداقل سه اندازهالزم باشد،  1937-4-41شماره به  رانیا یمل استاندارد 1-الزامات بند په مطابق با ک ییدر جاها

 انجام شود: واحد محل یکدر  دیبا

 .گانه در دسترس در آن محلیب يها  يهادتمام از  يمتر یکبا یدر فاصله تقر يریگ اندازه یک •

 .تر شیگر در فواصل بید يریگ دو اندازه •

 انجام شود.  یانس نامکن با فریستم و زمین سید با ولتاژ بیوارها بایو دها  فپوشک یقیامپدانس عا/مقاومت يریگ اندازه

 رار شود.کت دیهر سطح مربوطه با يفوق برا يها يریگ اندازه يسر

 یقیامپدانس عا/مقاومت يریگ اندازهدر مورد  يتر شیاطالعات ب 1937-6شماره به  رانیا یدر بند ب استاندارد مل

 شده است.ه یوارها ارایها و د فپوشک

 )تهیپالر(ت یقطبآزمون   - 3 - 3 - 5 - 16

 . شودل یسات تحویدار شدن تاس د قبل از برقیسات بایتاس يه در ورودیت تغذیدر موارد مرتبط، قطب

 نیهمه اه ک نیل ایجهت تحو ید آزمونیمجاز نباشد، با یخنث يپل در هاد کت یدزنیلکزات یاستفاده از تجه که  موارديدر 

 اند، انجام شود.  فاز وصل شده يها/يات فقط در هادزیتجه
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 د:شول یت تحوین آزمون قطبیر در حیشود موارد ز یه میتوص

 فاز وصل شده باشد  يهاد يپل فقط بر رو کنترل تکزات حفاظت و یوزها و تجهیهمه ف )1

 يه داراک یی، در مدارهاIEC 60238مطابق با استاندارد  E27و  E14المپ  يها چیبه جز در سرپ )2

ن شده هستند، یزم یخنث يمتصل به هاد يزکت مرکنتاکبا  یخیم يها چیسون و سرپیرزوه اد يها چیسرپ

 متصل باشد یخنث يبه هاد يا ا رزوهی یرونیب يها تکنتاک

 مشابه متصل شده باشد. یزها و لوازم جانبیح به پریبه طور صح یشک میس )3

 ه یار تغذکزات قطع خودیتجه ییاراکد ییآزمون تأ  - 4 - 3 - 5 - 16

ط حفاظت با یل شرایز استفاده شده باشد، تحویحفاظت در برابر آتش ن يمانده برا یان باقیجر یل حفاظتیوساچنانچه از 

 درنظر گرفت.  IEC 60364-4-42عنوان پوشش الزامات مرتبط با استاندارد  توان به یه را میار تغذکقطع خود

 ر است:یبه شرح ز شود یمه انجام یار تغذکحفاظت در برابر خطا توسط قطع خود يه براکل یاقدامات موثر تحو

  TNستم یس يبراالف) 

ل یر تحویتوسط موارد ز دیباه ین نشریا 12فصل  2-3-2-5-12و  4-4-2-5-12 ين بندهایمطابقت با قوان

 شود:

 انکن در صورت امیامپدانس حلقه اتصال زم يریگ اندازه )1

 یکیترکال یوستگیل پیر نباشد، تحویپذ انکن امیامپدانس حلقه اتصال زم يریگ اندازه که  موارديدر 

 یحفاظت يا مقاومت هادین یه محاسبات امپدانس حلقه اتصال زمکبه شرط آن یحفاظت يها  يهاد

 ند. ک یت میفاکدسترس باشند،  در

 :ر انجام شودیموارد ز يارد بیبا لین بخش از تحویمرتبط. ا یحفاظت لهیوس ییاراکا ی/ل مشخصات ویتحو )2

م قطع یتنظ یعنیمناسب ( يها ر روشیا سای یچشم یان، با بازرسیاضافه جر یحفاظت لیوسا يبرا •

 .وزها)یو نوع در مورد ف یان اسمید قدرت، جریلکوتاه مدت در مورد کا ی يا لحظه

  .و آزمون یچشم یمانده، با بازرس یان باقیجر يدهایلک يبرا •

با استفاده   ISIRI-IEC 61557-6استانداردد طبق یمانده با یان باقیجر یل حفاظتیوساجاد شده با یار اکقطع خود ییاراک

د ییتا لهیوس يردکبا توجه به مشخصه عمل 12فصل ل شود تا برآورده شدن الزامات مرتبط یمناسب تحو زاتیتجهاز 

عامل ان یا برابر با جری تر مک يان خطایه عمل قطع، در جرکل خواهد شد یتحو یدر صورت یاقدامات حفاظت ییاراکشود. 

 رخ دهد.  I∆n یاسممانده  یباق

د در یقطع با يها ل شود. البته الزامات زمانیتحو 12فصل  1-12جدول قطع خواسته شده در  يها زمان شود یمشنهاد یپ

مانده موجود،  یان باقیجر یل حفاظتیوسا ها  آنه در کسات موجود یرات اعمال شده در تاسییها و تغ خصوص اضافه شدن

 ل شود.یشود، تحو یز استفاده میها ن ن بخشیقطع ا لیوساعنوان  به
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  868 تاسی

سات ید شده باشد، حفاظت تاسییتا RCD یکن دست ییپا يا در نقطه یاقدامات حفاظت ییاراک که  موارديدر  

 رد.کقبول  یحفاظت يها  يهاد یوستگید پییتوان با تأ ین نقطه را میدست از ا نییپا

 TTستم یس يبرا ب)

د یبا 12فصل  2-3-2-5-12و بند  1937-4-41شماره به ران یا یاستاندارد مل 3-5-411 بندن یمطابقت با قوان

 ل شود:یر تحویتوسط موارد ز

 .ساتیتاس قابل تماس يرسانا يها قسمت ين برایترود زمکال RAمقاومت  يریگ اندازه )3

 ین خارجیشده امپدانس حلقه اتصال زم يریگ توان از مقدار اندازه ینباشد م یعمل RA يریگ اندازه که  موارديدر 

 .مراجعه شود) 5-3-5-16رد. (به بند کاستفاده 
 ر انجام شود:یصورت ز د بهیل باین تحویمرتبط. ا یحفاظت لهیوس ییاراکا ی/ل مشخصات ویتحو )4

م قطع یتنظ یعنیمناسب ( يها ر روشیا سای یچشم یان، با بازرسیاضافه جر یحفاظتل یوسا يبرا •

 .)ها ن نوع آنییو تع وزهایف یان اسمیقدرت، جر يدهایلکوتاه مدت در مورد کا ی يا لحظه

 و آزمون. یچشم یمانده، با بازرس یان باقیجر يدهایلک يبرا •

با استفاده   ISIRI-IEC 61557-6د طبق استانداردیمانده با یان باقیجر یل حفاظتیوساجاد شده با یار اکقطع خود ییاراک

د ییز تایتجه يردکبا توجه به مشخصه عمل 12فصل ل شود تا برآورده شدن الزامات مرتبط با یزات مناسب تحویاز تجه

عامل ان یا برابر با جری تر مک يان خطایه عمل قطع، در جرکل خواهد شد یتحو یدر صورت یاقدامات حفاظت ییاراکشود. 

 رخ دهد.  I∆n یممانده اس یباق

د در یقطع با يها ل شود. البته الزامات زمانیتحو 12فصل  1-12جدول در قطع خواسته شده  يها زمان شود یمشنهاد یپ

مانده موجود،  یان باقیجر یل حفاظتیوسا ها  آنه در کسات موجود یرات اعمال شده در تاسییها و تغ خصوص اضافه شدن

 ل شود.یشود، تحو یز استفاده میها ن ن بخشیقطع ا لیوساعنوان  به

 ITستم یس يبراپ) 

 Idان یجر يریگ اندازها ید با محاسبه یبا 1937-4-41شماره به ران یا یاستاندارد مل 2-6-411ن بند یبا قوانمطابقت 

 ل شود. یتحو دار برق يهاد ين خطایمربوط به اول

ان محاسبه وجود نداشته باشد. در کل مشخص نبودن همه پارامترها امیه به دلکشود  یم مانجا یزمان يریگ ن اندازهیا

 اتخاذ شود.  یاطید اقدامات احتیبا 1دوگانه ياز خطا یجاد خطر ناشیبه منظور ممانعت از ا يریگ اندازهن یاانجام 

ط، یشرا که  موارديل شود. در یتحو يریگ اندازها با ید با محاسبه ین دوگانه، امپدانس حلقه خطا بایدر مورد اتصال زم

ل یمراجعه شود)، تحو 1937-4-41شماره به ران یا یاستاندارد مل 4-6-411باشد ( به مورد ب بند  TTستم یمشابه س

 یاستاندارد مل 2-6-411باشد (به بند  TNستم یط، مشابه سیشرا که  موارديانجام شود. در  TTستم ید همانند سیبا

 ر انجام شود:یصورت ز هب يریگ اندازهد با یل بایمراجعه شود)، تحو 1937-4-41شماره به ران یا
                                                      
1 Double Fault 
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با امپدانس  یردن اتصالکن با وارد ی، امپدانس حلقه زمیه از ترانسفورماتور محلیبا تغذ ITسات یتاس يبرا •

 ين در انتهایشود. امپدانس حلقه زم یم يریگ سات اندازهیتاس يدر ورودن یو زم دار برق ين هادیز بیناچ

حاصل خواهد شد  یل در صورتیشود. تحو یم يریگ اندازه ین حفاظتیدوم و زم دار برق ين هادین مدار بیا

 مجاز امپدانس حلقه باشد.  ثرکحدا% 50با  يا مساویتر  مکشده  يریگ ه مقدار اندازهک

 يهاد یوستگیل پین توسط تحوی، امپدانس حلقه اتصال زمیه عمومکمتصل به شب ITسات یتاس يبرا •

ل در یشود. تحو ین مییتع دار برق ين دو هادین مدار بیا يامپدانس حلقه در انتها يریگ و اندازه یحفاظت

مجاز امپدانس حلقه ثر کحدا% 50با  يا مساوی تر مکشده  يریگ ه مقدار اندازهکحاصل خواهد شد  یصورت

 از خواهد بود. ین يتر قیدق يها يریگ اندازهل، به یمجاز باشد. در صورت عدم حصول تحو

 نیترود زمکمقاومت ال يریگ اندازه  - 5 - 3 - 5 - 16

مقاومت وجود نداشته  يریگ اندازهان کام که  موارديد با روش مناسب انجام شود. در ین، بایترود زمکمقاومت ال يریگ اندازه

 ز محاسبه نمود. ین ياربردک يها توان آن را با استفاده از روش یباشد م

ن یزم کیمک يترودهاکدن الیوبکان کامه عمال کباشد  يا سات (مانند شهرها) به گونهیل تاسمح که  موارديدر  -يادآوری

 ه خواهد نمود. یارا یبا قابل قبولین مقدار تقریامپدانس حلقه اتصال زم يریگ اندازهوجود نداشته باشد 

 ن عبارتند از:یزم يترودهاکمقاومت ال يریگ اندازهد ییمورد تأ يها روش

 1لیافت پتانس يها روش الف)

 یکالسکروش  )1

 2درصد 62روش  )2

  3بیروش ش )3

 º180/º904آزمون  )4

 5یدمان مثلثیچ یکنکت )5

  6ترود متصلکال یکنکت )6

                                                      
1 Fall of Potential 
2 62% Method 
3 Slope Method 
4 90°/180° Test 
5 Electrodes Arranged in Triangular Formation 
6 Attached Rod Technique (ART) 
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  870 تاسی

 هلیبدون م يها  ب) روش

 (ارت مرده) 1روش دونقطه )1

 2)یلمپکان (یق جریروش تزر )2

 3روش امپدانس حلقه پ)

 ه شده است. یارا يریگ اندازه يها دام از روشکهر  يها تیا و محدودیاستاندارد مرجع، مزا )6-16( و) 5-16(در جداول
 ن یترود زمکمقاومت ال يریگ اندازهمختلف  يها مرجع روش ياستانداردها  -  5 -16 جدول 

 اربردکن یبهتر استاندارد مرجع نیترود زمکمقاومت ال يریگ اندازهروش 

 یکالسکل یافت پتانس
 1937-6شماره به ران یا یاستاندارد مل

 4123شماره به ران یا یاستاندارد مل
و  يا صفحها ی يا لهیم ییا دوتای کیت يترودهاکال

 گسترده يها ستمیس

 درصد 62ل یافت پتانس
 4123شماره به ران یا یاستاندارد مل

 IEEE Std 81استاندارد 
 ن متوسط و بزرگیزم يها ستمیس

ن متوسط و بزرگیزم يها ستمیس 4123شماره به ران یا یاستاندارد مل بیل روش شیافت پتانس  

 1937-6شماره به ران یا یاستاندارد مل یدمان مثلثیچ یکنکت
و  يا ا صفحهی يا لهیم ییا دوتای کیت يترودهاکال

 گسترده يها ستمیس

 ن بزرگیزم يها ستمیس 4123شماره به ران یا یاستاندارد مل º180 /º90 آزمون

 4123شماره به ران یا یاستاندارد مل ترود متصلکال یکنکت
 یکترود متصل به کال یکمقاومت  يریگ اندازه

 ياز به جداسازیمجموعه بدون ن

 IEEE Std 81استاندارد  روش دونقطه (ارت مرده)
قابل اعتماد  يریگ اندازه یعنوان روش اصل به

 ست.ین

 )یلمپکان (یق جریروش تزر
 1937-6شماره به ران یا یاستاندارد مل

 4123شماره به ران یا یاستاندارد مل
 IEEE Std 81استاندارد 

ر برگشت یمس يه داراکساده  يها ستمیس يبرا
 ن باشند.یترود زمکن الیان از چندیجر

 1937-6شماره به ران یا یاستاندارد مل روش امپدانس حلقه
 آزمون حلقهه با دستگاه ک ساده يها ستمیس يبرا

 شود. یانجام م

 

انجام شده  13مطابق با فصل ه کاست  یر طراحیشده، با مقاد يریگ ن اندازهیترود زمکرش، مطابقت مقاومت الیار پذیمع

  است.

                                                      
1  Two-Point Method 
2 Clamp-On Method 
3 Fault Loop Impedance Test  
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 نیترود زمکمقاومت ال يریگ اندازهمختلف  يها روش يها تیا و محدودیمزا  -  6 -16 جدول 
مقاومت  يریگ اندازهروش 

 نیترود زمکال
 روش يها تیمحدود روش يایمزا

 یکالسکل یافت پتانس
 ار مطمئن و مورد اعتماد است.یبس

 دارد.ش یبر نحوه انجام آزما یاملکنترل ک اپراتور
رابط بلند خصوصا در  يها میدارد و س یاز به فواصل طوالنین

 ر است.یگ سط پرزحمت و وقتبزرگ و متو يها ستمیس

 درصد 62ل یافت پتانس
از خواهد یها را ن هلیم یین تعداد جابجایتر مک

 داشت
 یکیترکز الکمرآل قابل انجام است. اگر  دهیط نسبتا ایر شراد

 ست.ینر یپذ معلوم نباشد انجام

 بیل روش شیافت پتانس
ست. ین الزم نیه زمکشب یکیترکز الکدانستن مر

 .یستها ن لهین میاد بیصل زاز به فواین
 كخا ینواختیکم است به ناکدقتش  از دارد.یبه محاسبات ن

 حساس است.

 یدمان مثلثیچ یکنکت
 ها در هلیدن میوبکان که امکها  طیمح یدر برخ

 شود یراستا وجود ندارد استفاده م یک
 حساس است. كخا ینواختیکم است به ناکدقتش 

 62ب و یش يها روش یمعموال جهت اعتبارسنج º180 /º90آزمون 
 شود. یدرصد استفاده م

ل کدر ش يرات جدییتواند تغ ین میمدفون در زم ياجرام فلز
 ند.کجاد ینمودار ا

 ترود متصلکال یکنکت
 ياز به جداسازیل عدم نیدلع و آسان به یسر

 ر مجموعهیترود از ساکال
 یکیترکز الکآل قابل انجام است. اگر مر دهیط نسبتا ایدر شرا

 ست.یر نیپذ معلوم نباشد انجام

 ع و آسانیسر روش دونقطه (ارت مرده)
ترود کو ال یترود اصلکال یان تداخل حوزه مقاومتکم. امکدقت 

 وجود دارد. کیمک

 )یلمپکان (یق جریروش تزر
ها  ر مقاومتیو سا يبند ع و آسان و آثار همیسر

 دهد. یز نشان میمانند اتصاالت را ن
اربرد ک ين موازیترود زمکن الیبا چند ییها ستمیس يفقط برا

 ج آن وجود ندارد.ید نتاییان تاکدارد. ام

 است. یالزام دار برقفاز  ي، اتصال به هاديریگ اندازه يبرا ع و آسان استیسر روش امپدانس حلقه

  ونین فونداسیترود زمکمقاومت ال يریگ و اندازه يمستندساز  - 1 - 5 - 3 - 5 - 16

د یانجام شود. مقدار مقاومت هم با يزیر ش از بتنید پیبا يمستندساز DIN 18014معادل با  یاستاندارد مل با مطابق

 . شودشده و گزارش  يریگ اندازه ،ارآزمودهکت و یصالح يدارافرد توسط 

 ر باشد:ید شامل موارد زیبا يمستندساز

 .عملکردي يبند هم يد نصب شود شامل هادیه باک ینیترود زمکال یینقشه جانما •

 .نیزم يها ستمیفهم از س ر قابلیتصاو •

ستم یاتصال س ين و اجزایاتصال زم ینه اصلیعنوان مثال ش از اتصاالت ( به ییر قابل شناسایتصاو •

 .حفاظت صاعقه)

 .2-5-3-5-16مقاومت مطابق با بند  يریگ ج اندازهینتا •
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  872 تاسی

 .شودز انجام یلت بتن مسلح ساختمان نکاس يه همبندکشب يفوق برا يمستندساز -يادآوری

  مقاومت يریگ اندازه  - 2 - 5 - 3 - 5 - 16

              ات آن در بندیه جزئک یلید با استفاده از وسایگر بایاتصال د ين و همه اجزایاتصال زم ینه اصلین شیاندازه مقاومت ب

 انجام شود. يزیر ش از بتنید پیبا يریگ اهم باشد. اندازه 2/0ثر کشده و حدا يریگ آمده اندازه 16-5-2

  آمپر خواهد بود. 2/0 يریگ ن محدوده اندازهیتر کوچک يان برایمقدار جر -يادآوری

 ر باشد: ید شامل موارد زین حداقل بایزم يترودهاکمقاومت ال يریگ  گزارش اندازه  - 3 - 5 - 3 - 5 - 16

 .يریگ اندازهل اربر مسئوک یخانوادگنام و نام  •

 ون)یبراسیالکمعتبر  یال و گواهی(شماره سر يریگ اندازهمشخصات دستگاه  •

 .يریگ اندازهخ یتار •

 .ا محوطهین در ساختمان یزم يترودهاکال ییآدرس و جانما •

 و ...) ین بارندگیخ آخری(دما، تار و هوا كخا یطیط محیشرا •

 .یروش آزمون انتخاب •

 .ترودهاکش الیآرامشخصات و  •

 .هاترودکن و الیزم ستمیس ياربرک •

 .يریگ اندازهجداول  •

 .)يریگ اندازه(بسته به روش  يریگ ج اندازهینمودار نتا  •

 .یلیو گزارش تحل يریگ اندازه ییجه نهاینت •

ر از انجام یت) و تصاوین قابلیدستگاه (در صورت داشتن ا یخروج يضمائم شامل گزارش نرم افزار •

 .مختلفمراحل 

  یاضاف يها حفاظت  - 6 - 3 - 5 - 16

 که  مواردي. در شود  یمل یتحو ،ها و انجام آزمون یچشم ی، با بازرسیاضاف يها حفاظت ياقدامات انجام شده برا یاثربخش 

زات مناسب ید با استفاده از تجهیبا RCDه توسط یار تغذکقطع خود یاز باشد، اثربخشین RCDبه  یحفاظت اضاف يبرا

 ل شود. یتحو  ISIRI-IEC 61557-6ه شده در استاندارد یآزمون ارا

د یر بایصورت ز به يبند آن هم یحاصل شود، اثربخش یلیمکت یحفاظت يبند توسط هم یحفاظت اضاف که  وارديمدر 

 :شود یبررس

د در یزمان در دسترس باشند با ه به طور همک گانهیب يرسانا قسمتو  قابل تماس يرسانا قسمتن یب Rمقاومت 

  :ندکر صدق یز يها  فرمول
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a.c.( :𝑅𝑅(ستمیدر س )1 -16( ≤ 50 𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑎𝑎

 

 

d.c.( :𝑅𝑅(ستم یدر س )2 -16( ≤ 120 𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑎𝑎

 

Ia: برحسب آمپر یز حفاظتیرد تجهکان عملیجر: 

 .RCD ، (I∆nمانده ( یان باقیجر یله حفاظتیوس يبرا •

 شود. یه میثان 5در  یله حفاظتیقطع وس ه باعثک یانی، جرادیان زیجر یل حفاظتیوسا يبرا •

 فازها یتوال  - 7 - 3 - 5 - 16

 .شودل ید تحویفاز با یتوال يچندفاز، برقرار يدر مدارها

 یاتیعمل يها آزمون  - 8 - 3 - 5 - 16

، 1937ران به شماره یا یمل يالزامات مرتبط با مجموعه استانداردها ح منطبق بریم صحیل نصب و تنظیبه منظور تحو

 هستند:  یزاتین تجهیاز چن ییها نمونهر یموارد ززات انجام شود. یتجه يبر رو یاتیعمل يها د آزمونیبا

 .ها كنترالیها و ا نندهک نترلکندازها، ا قطع و وصل و فرمان، راه يتابلوها •

 .يو توقف اضطرار يقطع اضطرار يها ستمیس •

 . و ... یقیش عایپا يها ستمیس •

رند. در یش قرار بگید مورد آزمایبا  م مناسبیل نصب و تنظیبه منظور تحو یحفاظتل یوسارد کاز، عملیدر صورت ن

ملحق  يها از دستگاه یکهر  ییاراکن شده باشد یتأم RCDتوسط  یا حفاظت اضافیحفاظت در برابر خطا و/ که  مواردي

 .شودل یتحود یبازات ین تجهیشده به ا

 ست. یمرتبط ن يمشخص شده در استانداردها یاتین آزمون عملیگزیجا یاتین آزمون عملیا -يادآوری

 ولتاژل افت یتحو  - 9 - 3 - 5 - 16

د با یاز باشد، افت ولتاژ باین 1937-5-52شماره به ران یا یاستاندارد مل 525ل مطابق با بند یبه تحو که  موارديدر 

 :تواند یم يریگ اندازهن یا شود. یابیا با محاسبه ارزی يریگ اندازه

 ا یشده باشد،  ین ولتاژ با و بدون اتصال بار طراحیسه تفاوت بیمقا •

شده باشد،  یبار طراح يبار مشخص و محاسبه مجدد آن برا یکن ولتاژ با و بدون اتصال یسه تفاوت بیمقا •

 ا ی

 ر امپدانس مدار باشد.یمقاد •
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  874 تاسی

 ه یل اولیتحو یسینو گزارش  - 6 - 16

سات موجود، یرات در تاسییا انجام تغید یجد يها ا اضافه شدن بخشید یسات جدیل تاسیپس از اتمام تحو  - 1 - 6 - 16

ن گزارش یه اک یساتیاز تاس یات بخشید شامل جزئیبا کین مدریه شود. چنیته یکیترکسات الیل تاسید گزارش تحویبا

  ها باشد. ج آزمونیو نتا ین سابقه بازرسیم است و همچنکبر آن حا

ل، یتحو يه فرد مجرکد قبل از آنیار شده است، باکسات آشیل تاسیتحو یه در طک یالکا اشیهر گونه نقص   - 2 - 6 - 16

  ح شود.یند، تصحکرا اعالم  1937ران به شماره یا یمل ياستانداردهاسات با مجموعه یتطابق تاس

ه به ک ییها ا بخشی  جاد شدهیها ا در آن یراتییتغ هکسات یاز تاس ییها ه بخشیل اولیدر گزارش تحو  - 3 - 6 - 16

 ها باشد. رات و بهبود در آن بخشیتعم ين براکمم يشنهادهایتواند شامل پ یماند  سات موجود اضافه شدهیتاس

 :ر باشدید شامل ثبت موارد زیه بایگزارش اول  - 4 - 6 - 16

 ها  یبازرس •

 ها ج آزمونیآزموده شده و نتا يمدارها •

قابل  ،مرتبط یحفاظت لهیوسهمراه با  يه در آن هر مدارکباشد  يا د به گونهیها با ج آزمونیات مدارها و نتاییثبت جز

 مناسب باشد.  يها يریگ اندازهها و  ج آزمونیو شامل نتا ودهب ییشناسا

مرتبط خود،  يها تیولبا توجه به مسئ ید گزارشیسات بایسل تای، ساخت و تحویل طراحا افراد مسئویفرد   - 5 - 6 - 16

  نند.که یارفرما اراکبه  4-6-16ر شده در بند کهمراه با ثبت موارد ذ

 يا ل دورهین تحویه و اولیل اولیتحو نیب یبازه زمان يبرا يشنهادی، پیکیترکسات الیه تاسیشود در گزارش اول یه میتوص

 ه شود.یارا

د ییتا يگریا به گونه دیو امضا شده  يل، گردآوریصالح در تحویا افراد ماهر ذید توسط فرد یها با گزارش  - 6 - 6 - 16

 اعتبار شوند. 

 لیتحو يها برا توان از آن یه مکه شده است یگزارش ارا يها از فرم ییها ن فصل نمونهیا 8-16در بخش   - 7 - 6 - 16

   رد.کسات استفاده یتاس يا ه و دورهیاول
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  يا دورهل یتحو  - 7 - 16

 اتیلک  - 1 - 7 - 16

 5-1-7-16تا  2-1-7-16 يد مطابق بندهایبا یکیترکسات الیاز تاس یکهر  يا دوره لیاز، تحویدر صورت ن  - 1 - 1 - 7 - 16

گزارش  که  موارديرند. در ید مورد توجه قرار گیبا یقبل يها لیشنهادات تحویو پ ان، سوابقکانجام شوند. در صورت ام

 الزم است. یمقدمات یدر دسترس نباشد، انجام بررس یقبل

 يها يریگ اندازهها و  ، و با آزمونیردن جزئکاده یاز با پیا در صورت نیردن کاده ید بدون پیبا يا ل دورهیتحو  - 2 - 1 - 7 - 16

 ر انجام شود:ین موارد زیتأم ي، برا3-5-16مناسب بند 

 .یو سوختگ یافراد و احشام در برابر اثرات برق گرفتگ یمنیا )1

 .ساتیدر تاس یکیترکاز بروز نقص ال یب به اموال توسط آتش و حرارت ناشیحفاظت در برابر آس )2

   شماره  بهران یا یاز توسط استاندارد ملیمورد ن یحفاظتل یوسامات یو تنظ یر اسمید صحت مقادییتا )3

 هین نشریا 12و فصل  41-4-1937

 .یشیزات پایمات تجهیو تنظ یر اسمید صحت مقادییتا )4

 شود. یمنیه باعث اختالل اکست یا خراب نیده یب دیآس يسات به قدریه تاسکنید اییتا )5

ران به یا یمل يمرتبط مجموعه استانداردها يها ها با الزامات قسمت سات و عدم تطابقیوب تاسیع ییشناسا )6

 جاد خطر شوند. ین است منجر به اکه ممک 1937شماره 

 ران به شمارهیا یمل طبق استاندارد IMDا با ی IEC 62020طبق استاندارد  RCMبا  یمیصورت دا مدار به که  موارديدر 

ISIRI-IEC 61557-8 ح یرد صحکشود، در صورت عمل یمش یپاIMD ا یRCMیقیمقاومت عا يریگ به اندازه يازی، ن 

 شود.  ید بازرسیبا RCMا ی IMDرد کاهد بود. البته عملونخ

 يجاد خطر براینتواند باعث ا يا دورهل یدر صورت ناقص بودن مدار، تحو یه حتکنینان از ایبه منظور اطم  - 3 - 1 - 7 - 16

زات یو تجه يریگ اندازهل یاتخاذ شود. وسا یاطید اقدامات احتیزات شود بایب به اموال و تجهیا احشام و باعث آسیافراد 

انتخاب شوند. استفاده از  ISIRI-IEC 61557 يمرتبط با مجموعه استانداردها يها د براساس بخشیها با ش و روشیپا

 شود.  یمنیرد و اکاهش درجه عملکد باعث ینبا يریگ اندازهزات یر تجهیسا

  د در گزارش ثبت شود. یبا كط خطرنایا شرای، نقص یب، خرابیات هرگونه آسیجزئ  - 4 - 1 - 7 - 16
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  يا دورهل یتناوب تحو  - 2 - 7 - 16

ها، تناوب و  رد آنکارکزات، استفاده و یسات و تجهید با توجه به نوع تاسیسات بایتاس يا دورهل یتناوب تحو  - 1 - 2 - 7 - 16

 ن شود. ییها تع اعمال شده به آن یو اثرات خارج ير و نگهداریت تعمیفکی

 يها ین بازرسیب یاز شود، بازه زمانین يتر وتاهک یزمان يها ن است به بازهکمم تر شیب کسیل ریه به دلکر یجز در موارد ز

 . شود یشنهاد میثر سه سال پکحدا يا دوره

 وجود دارد.  یاز فرسودگ یا انفجار ناشی يسوز ، آتشیگرفتگ بروز برق کسیه رک ییها ا محلیارگاه ک •

 وجود دارد. در آن ف یضع  و فشار يقو  رق فشارسات بیه هر دو تاسک ییها ا محلیارگاه ک •

 .یز عمومکمرا •

 .یساختمان يها ارگاهک •

 .)یمنیا يها (مانند چراغ یمنیسات ایتاس •

ل یتحوه کشود  یشنهاد میاً پیقوتواند مناسب باشد.  یسال) م 10تر (مانند  یطوالن يها ، دورهیونکمس يها ساختمان يبرا

 انجام شود.  یونکر تصرف مسییبا تغ یکیترکسات الیتاس يا دوره

 رد. یز مورد توجه قرار گین یقبل يها شنهادات گزارشیج و پیشود نتا یه میتوص

 ير و نگهداریتعم يارآمد براکت یریستم مدیس یک، تحت نظارت يعادار که در ک یساتیدر خصوص تاس  - 2 - 2 - 7 - 16

ه وستیپ ير و نگهداریمش و تعیاز پا ین نظام متناسبیگزیبا افراد ماهر را جا يا دوره یتوان بازرس یرانه هستند، میگ شیپ

 د حفظ شود. یرد. سوابق مناسب باکدهنده آن  لکیزات تشیتجهتمام سات، و یتاس

  يا دورهل یتحو یسینو زارشگ  - 3 - 7 - 16

 ه شود. یسات موجود، تهیتاس يا دورهل یل تحویمکد بعد از تیبا یکیترکسات الیط تاسیگزارش شرا  - 1 - 3 - 7 - 16

 :ر باشدید شامل موارد زین گزارش بایا  - 2 - 3 - 7 - 16

 .ساتید شده تاسیبازد يها ات قسمتییجز •

 .د و آزمونیبازد يها تیهرگونه محدود •

 .كط خطرنایا شرای، نقص یب، خرابیهرگونه آس •

ن است منجر به که ممک 1937ران به شماره یا یمل يهادهرگونه عدم تطابق با الزامات مجموعه استاندار •

 .خطر شود

 .دیبازد يها جدول •

 .3-5-16مناسب در بند  يها ج آزمونینتا يها جدول •
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 يسات برایتاس یرسان روز ، مانند بهرات و ارتقایتعم يبرا یشنهاداتین گزارش پیتوان در ا یماز یدر صورت ن  - 3 - 3 - 7 - 16

 رد. که ی، ارايمطابقت با استاندارد جار

 ه شود. یارا يبعد يا دورهد یتا بازد یبازه زمان يبرا يشنهادید پین گزارش بایدر ا  - 4 - 3 - 7 - 16

 يگریا به گونه دیو امضا شده  يل، گردآوریصالح در تحویذ ارآزمودهکا افراد ید توسط فرد ین گزارش بایا  - 5 - 3 - 7 - 16

 د اعتبار شوند.ییتا

ت یها صالح ه از جانب آنک يا توسط فردیل است، یل انجام تحوه مسئوک يتوسط فردد ین گزارش بایا  - 6 - 3 - 7 - 16

 ل داده شود.یاجرا دارد به فرد سفارش دهنده، تحو

  یکیترکسات الید تاسیبازد يها نمونه فرم  - 8 - 16

 است.  یکیترکال ساتیتاس یبازرس یسینو گزارش يبرا یتشنهادایشامل پ بخش نیا

 .یکیترکال ساتیتاس هیاول یدر بازرس دیبه بازد ازمندیجدول موارد ن نمونه  - 1 - 8 - 16

 .شود دیبازد 1937ران به شماره یا یمل يمجموعه استانداردهامرتبط  يمطابقت با بندها دییموارد به منظور تاتمام 

 .ستیجامع ن ریفهرست موارد ز 

  :برق يورود زاتیتجه  - 1 - 1 - 8 - 16

 سیابل سروک 

 سیسرو وزیف/اوت  اتک  

 1نندهک عیتوز -ننده ک قطعنتور به کدهنده  ابل اتصالک  

 2نندهکمصرف  -ننده کنتور به قطع کابل اتصال دهنده ک 

 يریگ اندازه لیوسا  

 نندهکد جدایلک 

 :نیگزیجا چ شوندهیئسوا ی يمواز هیمنابع تغذ   - 2 - 1 - 8 - 16

 یعموم هیتغذ نیزم شیمستقل از آرا یاختصاص نیاتصال زم شیآرا. 

 ندک یار مک یعموم هیتغذ ستمیبا س يژنراتور به طور مواز که  موارديمناسب در  يها شیوجود آرا. 

                                                      
1 Meter Tails- Distributer 
2 Meter Tails - Consumer 
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 يژنراتور مواز حیاتصال صح. 

 مولد لیمشخصات وسا يسازگار. 

 از  شیب یانحراف ایاز دست رفته باشد  یعموم هیتغذ ستمیس که  زمانی يار ژنراتور براکقطع خود لیوسا

 .شده باشد جادیانس اکفر یامقادیر اظهار شده در ولتاژ 

 از  شیب یانحراف ایاز دست رفته باشد  یعموم هیتغذ ستمیس که  زمانی يمانع اتصال ژنراتور برا لیوسا

 .شده باشد جادیانس اکبا فر لتاژمقادیر اظهار شده در و

 یعموم هیتغذ ستمیننده ژنراتور از سکجدا لیوسا. 

 :هیار تغذکقطع خود   - 3 - 1 - 8 - 16

 يبند هم/نیاتصال زم یاصل شیآرا. 

 :ریموارد ز تیفاکوجود و   - 1 - 3 - 1 - 8 - 16

 ساتیتاس نیترود زمکال شیآرا ایننده ک عیتوز نیاتصال زم شیآرا. 

 نیزم يها و اتصال نیزم يهاد. 

  یاصل یحفاظت يبند هم يها ها و اتصال يهاد. 

 مناسب يها محلتمام در  يبند هم/نیاتصال زم يها برچسب. 

 :به یدسترس   - 2 - 3 - 1 - 8 - 16

 نیزم يهاد يها اتصال. 

  یحفاظت يبند هم يها اتصالتمام. 

  FELV - برآورده شدن الزامات. 

 :حفاظت يها روش ریسا   - 4 - 1 - 8 - 16

 .ه شود)یمجزا ارا يها آن در صفحه اتیجزئ شود یم هیتوص ریز يها از روش کی(در صورت استفاده از هر  

 شدن الزامات:  بر آورده دییو خطا، تا هیدر صورت استفاده از حفاظت پا 

 SELV. 

 PELV. 

 مضاعف يبند قیعا. 

 شده تیتقو يبند قیعا. 
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 :هیحفاظت پا   - 5 - 1 - 8 - 16

 دار برق يها قسمت يبند قیعا. 

 ها محفظه ایها  پوشش. 

 موانع. 

 از دسترس قرار داشتن  خارج 

 حفاظت در برابر خطا:  - 6 - 1 - 8 - 16

 نیبدون زم یننده محلک لیپتانس هم يبند هم –نارسانا باشد  محل. 

 یکیترکال يجداساز. 

 : یاضاف حفاظت   - 7 - 1 - 8 - 16

 RCD دنباش تر شیبآمپر  یلیم 30از  ها  آنان عامل یه جرک ییها. 

  یلیمکت يبند هم. 

  :عیتوز زاتیتجه   - 8 - 1 - 8 - 16

 زاتیبه تجه یدسترس/ارک يفضا تیفاک. 

 زاتینصب مطمئن تجه تیامن. 

 نصب اتیخالل عملدر  دار برق يها قسمت يبند قیعا یدگیند بیآس. 

 موانع تیامن/تیفاک 

 یاسم ریمقاد يها برا محفظه تیفاک IP و آتش. 

 نصب اتیخالل عملدر ها   محفظه یدگید بیآس 

 موانع یوجود و اثربخش. 

 از دسترس قرار داشتن خارج. 

  ه الزم استک ییدر جا یارتباط اتصاالتوجود  ،یاصل) يها(دیلکوجود. 

 يردکعمل ی(بررس ی) اصلي(هادیلکرد کارک(.  

 قدرت و  يدهایلک یرد دستکارکRCD ردکاثبات عمل يها برا. 

 پیباعث تر یآزمون داخل دیلک/مهکه فعال شدن دکامر  نیا دییتا RCDيردکعمل یشود (بررس ی(ها) م(. 

 هیتعب RCDشده باشد نییتع که  موارديحفاظت در برابر خطا، در  ي(ها) برا. 

 هیتعب RCDشده باشد نییتع که  موارديدر  ،یاضافحفاظت  ي(ها) برا. 

 گذرا حفاظت در برابر اضافه ولتاژ هیتعب دییتا )SPD شده باشد نییتع که  موارديها)، در. 
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 رد کنشان دهنده عمل دییتاSPD . 

  وجود اخطار آزمون سه ماههRCD يورود يرو ای کینزد. 

 ازیدر صورت ن ع،یتوز ياز تابلوها کیهر  يا روی کیدها نز  جدول ایها   وجود نمودارها، نقشه. 

 در مناسب، عیتابلو توز يرو ای کی) نزدیبیک(تر راستانداردیابل غکدهنده در مورد رنگ  وجود اخطار هشدار 

 .ازیصورت ن

 :يرو ای کینزد نیگزیجا هیوجود اخطار هشداردهنده در مورد تغذ  - 9 - 1 - 8 - 16

 يورود. 

 باشد ينتور، اگر دور از ورودک محل. 

 اند  به آن متصل شده یاضاف/نیگزیه منابع جاک یعیتابلو توز. 

  هیمنابع تغذتمام ردن ک زولهینقاط اتمام. 

 يبعد دیبازد يبرا شنهادیوجود برچسب پ. 

 ازیمورد ن يها برچسب ریوجود سا. 

 يها د نشانهی(نبا .حیصح ی؛ نوع و مقدار اسم یکمخصوص هر  (ها)هیبا پا یحفاظت لیوسا وجود یبررس 

 ا اضافه حرارت داشته باشند)ی یزدگ ك، آریحرارت يها بیاز آس یرقابل قبولیغ

 فاز يفقط در هاد پل کت یحفاظت لیوسا. 

 زیها به تجه ابلکدر محل ورود  ،یکیانکم بیدر برابر آس حفاظت. 

 یسیفرومغناط يها ها به محفظه ابلکدر محل ورود  ،یسیدر برابر اثرات الکترومغناط حفاظت. 

 منیم و اکها و مح نالیدر ترم ها،  نهیاز جمله اتصال به ش ها،  يهاد يها اتصالتمام  حیصح يریگ قرار دییتا 

 .ها آن بودن

 :مدارها   - 10 - 1 - 8 - 16

 ها  يهاد ییشناسا 

 ها  لباکدر سرتاسر  حیصح يها گاه هکیوجود ت. 

 نصب اتیخالل عملدر  یکیانکم بیآس يها نشانه يجستجو يها برا ابلک یبررس. 

 باشند دهیند بیسآ نصب اتیخالل عملدر ه ک دار برق يها قسمت قیعا یبررس. 

  انالک ایدر لوله برق، مجرا  ها  آنبدون غالف با قرار دادن  يها ابلکحفاظت از. 

  ریپذ مهار (از جمله لوله برق انعطاف يها ستمیسمناسب بودن(. 

 ابلک قیعا يدما حیصح یمقدار اسم. 
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 ها ها در محفظه لباک حیصح يسربند. 

 ساتیتاس تیبا توجه به نوع و ماه انیجر عبور تیظرف يبرا ها ابلک تیفاک.  

 حفاظت در برابر خطا يخطا برا انیجر ی: نوع و مقدار اسمیحفاظت لیوسا تیفاک.  

  مدار یحفاظت يها  يهاد تیفاکوجود و. 

 اضافه بار یحفاظت وسایلها و   يهاد نیب یهماهنگ. 

 و تأثیرات  ساتیتاس تیو ماه ها  آنابل با توجه به نوع کو نصب  یشک  میس يها ستمیس يها وهیش  /  ها روش

 .یخارج

  از تماس با یناش بیدر برابر آس وارهایسقف، درون د يف، باالکدر  مدفون يها ابلکاز  یافکحفاظت 

 .ها بست

 30با  يمساو ای تر مک) I∆n( یاسم مانده یباقعامل  انیبا جر يها RCDبا  تر شیبحفاظت  نیتام  - 1 - 10 - 1 - 8 - 16

 :آمپر یلیم

 يبراآمپر  32با  يمساو ای تر مک یبا مقدار اسم اریس زاتیتجه هیاستفاده شده در تغذ يمدارها يبرا 

 .مواردتمام در  یرون ساختمانیمصارف ب

 استفاده توسط افراد  يدر نظر گرفته شده برا تر مک ایآمپر  32 یبا مقدار اسم يزهایپرتمام  يبرا

 .شده باشد یه مستثنکمگر آن یمعمول

 متر یلیم 50از  تر مکدر عمق  وارهایدر د مدفون يها ابلک يراب. 

 گسترش آتش به حداقل رساندنجهت  يدرزبند يها شیموانع گسترش آتش، آرا نیتام. 

 الس ک يها ابلک/از هم جدا بودن کیکتفII  السک يها ابلکازI . 

 یبرق ریغ يها سیاز سرو ها ابلک/از هم جدا بودن کیکتف. 

 :ها در محفظه ها ابلک يسربند  - 2 - 10 - 1 - 8 - 16

 اتصاالت تحت فشار نامطلوب نباشد. 

 مشاهده نباشدها در خارج از محفظه قابل   يهاد هیپا يبند قیعا. 

 محصور شده باشد یبه خوب دار برق يها  يهاد يها  اتصال. 

 آن) ریو نظا ها نشبومتصل شده باشد (گلندها،  یمحل ورود به محفظه به خوب در. 

 یخارج راتیمدار نسبت به تاث یتناسب لوازم جانب. 

 باشد دهیند بیآس ات نصبیعمل یمدار ط یلوازم جانب. 

 فاز هستند يپل تنها در هاد کت یدزنیلک ياه  لهیوس. 
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 ها، از جمله  اتصال تیفاکCPC نکنصب ثابت و سا زاتیو تجه یها، درون لوازم جانب. 

 یدزنیلکردن و ک زولهیا يمناسب برا يها لهیوس حیردن و محل صحک عمل ،وجود. 

 :یدزنیلکردن و ک زولهیا  - 11 - 1 - 8 - 16

 :ها نندهک زولهیا  - 1 - 11 - 1 - 8 - 16

 مناسب لیوسا طیوجود و شرا. 

 خاموش تیدر وضعشدن  منیا تیقابل. 

 يردکعمل ی(بررس حیرد صحکارک یبازرس(. 

 لببادوام قا يگذار نشانه ایخواهد شد به وضوح با محل و  زولهیه اکاز آن  یقسمت ایمدار  سات،یتاس 

 .است ییشناسا

 کیرا توسط فقط  دار برق يها توان قسمت یه نمک ییها تیچسباندن برچسب هشداردهنده در موقع 

 .ردک زولهیا لهیوس

 :یکیانکم ينگهدار يبرا دیلکقطع    - 2 - 11 - 1 - 8 - 16

  مناسب لیوساوجود. 

 خواسته شده باشد زیدور از تجه یا حالت قابل قبول چنانچه در محل -محل. 

 خاموش تیشدن در وضع منیا تیقابل. 

 يردکعمل ی(بررس حیرد صحکارکل یتحو(. 

 است ییبادوام قابل شناسا يگذار نشانه ای/ه قطع خواهد شد به وضوح با محل وکاز آن  یقسمت ای مدار. 

 :يوقف اضطرارت  /یدزنیلک   - 3 - 11 - 1 - 8 - 16

 مناسب لیوسا تیموقعو  وجود. 

 ان بروز خطر وجود داردکام که  موارديار انداختن در ک يآسان برا یدسترس. 

 يردکعمل ی(بررس حیرد صحکارک یبازرس(. 

 با دوام قابل يگذار نشانه ایبه وضوح با محل و  ،ه قطع خواهد شدکاز آن  یقسمت ایمدار  سات،یتاس 

 .است ییشناسا

 :یاتیعمل یدزنیلک  - 4 - 11 - 1 - 8 - 16

 مناسب لیوسا تیموقعو  وجود. 

 عملیاتی ی(بررس حیرد صحکارک یبازرس(. 
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 :)یمی(با اتصال دا توان نندهکمصرف  زاتیتجه   - 12 - 1 - 8 - 16

 یتناسب تجهیز از نظر مقادیر اسم IP و آتش. 

 نباشد یمنیمخل اه ک يا نصب به گونه یمحفظه در ط بیتخر/  یدگید بیآس عدم. 

 یخارج راتیو تاث طیتناسب با مح. 

 زات.ینصب مطمئن تجه یمنیا 

  يا اند به گونه شده هیابل تعبکورود  يه براکها  چراغ يموجود در سقف باال يها سوراخ يدرزبند ایابعاد 

 .گسترش آتش باشند مانع هک

 شده باشد نییتع که   موارديدر  ولتاژ،اهش کحفاظت  نیتام. 

 شده باشد نییتع که   موارديحفاظت اضافه بار، در  نیتام. 

 :فروتاب) يها ار (چراغکتو يها چراغ  - 1 - 12 - 1 - 8 - 16

 اند  ها نصب شده از المپ یحیصح نوع. 

  با شونده   منبسط یقیعا يها یقوطو  "قیحر ضد" اتصاالته با استفاده از کاند   نصب شده يا گونهبه 

 .را به حداقل برساند شده جادیموارد مشابه آن، حرارت ا ایحرارت 

 :خاص يها محل ای ساتیتاس   - 13 - 1 - 8 - 16

 .شود هیخاص اعمال شده ته يدهایخاص، فهرست بازد يها محل ایدر صورت وجود تأسیسات  

 :موجود یکیترکال ساتیدر تاس دیبه بازد ازمندیموارد ن دینمونه جدول بازد  - 2 - 8 - 16

 شود. یچشم دیبازد ستند،یپنهان نه ک یکیترکال زاتیتجهتمام  یخارج طیشرا داشود در ابت یم هیوصت

فرما انجام شود. فهرست ارکبا توافق  از،یدر صورت ن زیتجه یجزئ يساز ادهیشامل پ ،يرت  یجزئ دیبازد شود یم هیتوص

 .ستین اتیشامل تمام جزئ ریاقالم ز

 :برق يورود زاتیتجه  - 1 - 2 - 8 - 16

 سیابل سروک. 

 سیسرو وزیف/ات اوتک. 

 نندهک عیتوز –ننده ک نتور به قطعک دهنده ابل اتصالک. 

 نندهک مصرف –ننده ک نتور به قطعکدهنده  اتصال ابلک. 

 يریگ  اندازه زاتیتجه. 

 نندهک زولهیا. 
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 نیمسئول ،دهنده گزارش شخص سفارش شود یم شنهادیننده، پک عیتوز زاتیدر تجه تیفاکدر صورت مواجهه با عدم 

 مرتبط را آگاه سازد.

 :نیگزیجا یزندیلک ای يمواز هیمنابع تغذ يمناسب برا يها شیوجود آرا   - 2 - 2 - 8 - 16

 :هیار تغذکقطع خود   - 1 - 2 - 2 - 8 - 16

 يبند هم  /نیزم   اتصال یاصل شیآرا. 

 ساتیتاس نیترود زمکال شیوجود آرا ایننده ک عیتوز نیزم   اتصال شیوجود آرا. 

  نیاتصال زم يهاد تیفاکوجود و. 

 یاصل یحفاظت نیاتصال زم يهاد يها اتصال. 

 نیاتصال زم يهاد يها  به اتصال یدسترس. 

  یاصل یحفاظت يبند هم يها  يهاد تیفاکوجود و. 

 یاصل یحفاظت يبند هم يهاد يها اتصال. 

 یحفاظت يبند هم يها  اتصالتمام به  یدسترس. 

 مناسب يها محلتمام در  يبند هم/نیاتصال زم يها برچسب نیتام. 

 FELV. 

 :حفاظت يها روش ریسا  - 2 - 2 - 2 - 8 - 16

 .ه شود)یآن در صفحات مجزا ارا اتیجزئشود  یم هیتوص ریز يها از روش کی(در صورت استفاده از هر  

 :و خطا هیحفاظت پا   - 3 - 2 - 2 - 8 - 16

 SELV. 

 PELV. 

 مضاعف يبند قیعا. 

 شده تیتقو يبند قیعا. 

 : هیحفاظت پا   - 4 - 2 - 2 - 8 - 16

 دار برق يها قسمت يبند قیعا. 

 ها محفظه ایها  حائل.  

 موانع. 

 از دسترس قرار داشتن خارج. 
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 حفاظت در برابر خطا:  - 5 - 2 - 2 - 8 - 16

  نیبدون زم یمحل يساز لیپتانس هم يبند هم -محل نارسانا باشد. 

 یکیترکال يجداساز. 

 :یاضافحفاظت    - 6 - 2 - 2 - 8 - 16

 RCD  نباشند، طبق آنچه مشخص شده استآمپر  یلیم 30از  تر شیبها. 

 یلیمکت يبند هم. 

 :عیتوز زاتیتجه   - 7 - 2 - 2 - 8 - 16

 زاتیبه تجه ی/دسترس  ارک يفضا تیفاک. 

 زات.ینصب مطمئن تجه تیامن 

 دار برق يها قسمت يبند قیعا طیشرا. 

 ها /امنیت حائلتیفاک. 

 یاسم ریمحفظه (ها) از منظر مقاد طیشرا IP و آتش. 

 نباشد یمنیه مخل اک يا گونهمحفظه به  بی/تخریدگید بیآس عدم. 

 موانع یوجود و اثربخش. 

 از دسترس قرار داشتن خارج. 

  است ه الزمک ییدر جا یارتباط اتصالوجود  ،یاصل )يها(  دیلکوجود. 

 يردکعمل ی(بررس ی) اصلي(هادیلکرد کارک(. 

 قدرت و  يدهایلک یدست ردکارکRCDاثبات قطع يها برا. 

 قطعباعث  یآزمون داخل دیلک/مهکه فعال شدن دکامر  نیا دییتا RCD (ها)عملیاتی ی(بررس شود یم(. 

 هیتعب RCDحفاظت در برابر خطا  ي(ها) برا. 

  تعبیهRCDازیدر صورت ن ،تر شیبحفاظت  ي(ها) برا. 

 رد کدهنده عمل نشان دییتاSPD . 

  وجود اخطار آزمون سه ماههRCD ازیدر صورت ن ،لهیوس يرو ای کینزد. 

 ازیدر صورت ن ،لهیوس يرو ای کیها نزد جدول ایها  رها، نقشهوجود نمودا. 

  در صورت  ،لهیوس يرو ای کی) نزدیبیکاستاندارد (تر ریابل غکوجود اخطار هشداردهنده در مورد رنگ

 .ازین

 ازیدر صورت ن ز،یتجه يرو ای کینزد نیگزیجا هیدهنده در مورد تغذ وجود اخطار هشدار. 
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 يبعد دیبازد يبرا شنهادیوجود برچسب پ. 

 (لطفا مشخص شوند) ازیمورد ن يها برچسب ریوجود سا. 

 بر  ی(فقدان هرگونه نشانه مبن حیصح ی(ها)؛ نوع و مقدار اسم هیو پا ی) حفاظتي(هالهیوس یبررس

 .قبول) رقابلیاز حد غ شیبا حرارت ب قوس ،یحرارت سیبآ

 هادي فاز هستند يبر روپل فقط  کت یحفاظت لیوسا. 

 زیبه تجه ها ابلکدر محل ورود  ،یکیانکم بیدر برابر آس حفاظت. 

 یسیفرومغناط يها به محفظه ها ابلکدر محل ورود  ،یسیترومغناطکحفاظت در برابر اثرات ال. 

 م و کها و مح نالیدر ترم ها،  نهیها، از جمله اتصال به ش يهاد يها اتصالتمام  حیصح يریگ قرار دییتا

 .ها  آن بودن منیا

  :مدارها  - 8 - 2 - 2 - 8 - 16

 ها  يهاد ییشناسا. 

 ها  ابلکدر سرتاسر  حیصح يها گاه هکیت یبررس. 

 ها  ابلک طیشرا. 

 دار برق يها متسق يبند قیعا طیشرا. 

  انالک ایدر لوله برق، مجرا  ها  آندادن   بدون غالف با قرار يها  ابلکحفاظت از. 

  ریپذ (از جمله لوله برق انعطاف وستهیاستفاده پ يمهار برا يها ستمیسمناسب بودن(. 

 ها در محفظه ها ابلک حیصح يسربند. 

 یکیانکم ای یقابل قبول حرارت ریغ بیتخر/بیاز آس ییها مشاهده نشانه يها برا  ابلک یبررس. 

 ساتیتاس تیبا توجه به نوع و ماه انیحمل جر تیظرف يبرا ها ابلک تیفاک. 

 حفاظت در برابر خطا يخطا برا انیجر ی: نوع و مقدار اسمیحفاظت لیوسا تیفاک. 

  مدار یحفاظت يها يهاد تیفاکوجود و. 

 بار  اضافه یحفاظت لیوساها و  يهاد نیب یهماهنگ. 

 راتیو تاث ساتیتاس تیها و ماه ابل با توجه به نوع آنکو نصب  یشک میس يها ستمیس يها وهیش/ها  روش 

 .یو خارج

  ابل مناسب استکآفتاب، نوع  میدر صورت مواجهه با نور مستق. 

  از تماس با یناش بیدر برابر آس وارهایسقف، درون د يف، باالکپنهان در  يها ابلکاز  یافکحفاظت 

 بستهااتصاالت و 
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 30با  يمساو ای تر مک) I∆n( یاسم مانده یباقعامل  انیبا جر يهاRCD با  تر شیبحفاظت  نیتام  - 1 - 8 - 2 - 2 - 8- 16

  :آمپر یلیم

 يبراآمپر  32با  يمساو ای تر مک یبا مقدار اسم اریس زاتیتجه هیاستفاده شده در تغذ يمدارها يبرا 

 .مواردتمام در  یمصارف برون ساختمان

 استفاده توسط افراد  يدر نظر گرفته شده برا تر مک ایآمپر  32یبا مقدار اسم يزهایپرتمام  يبرا

 .شده باشند یمستثن هکآن مگر یمعمول

 متر. یلیم 50از  تر مکدر عمق  وارهایپنهان در د يها  ابلک يبرا 

 یو حفاظت در برابر اثرات حرارت يدرزبند يها شیموانع گسترش آتش، آرا نیتام. 

 السک يها ابلک ودنباز هم جدا/کیکتف II  السک يها ابلکاز I . 

 یبرق ریغ يها سیاز سرو ها ابلکاز هم جدا بودن /کیکتف. 

 مدار یلوازم جانب طیشرا. 

 :دشدهیها و محل اقالم بازد  ثبت شماره/ییشناسا -ها در محفظه ها ابلک يسربند  - 2 - 8 - 2 - 2 - 8- 16

 اتصاالت تحت فشار نامطلوب نباشند 

 از محفظه قابل مشاهده نباشدها در خارج   يهاد هیپا يبند قیعا. 

 محصور شده باشند یبه خوب دار برق يها  يهاد يها  اتصال. 

 آن) ریها و نظا متصل شده باشند (گلندها، بوشن یدر محل ورود به محفظه به خوب. 

 یخارج راتیمدار نسبت به تاث یلوازم جانب تناسب. 

 اتصال يها و جعبه دهایلک زها،یاز جمله پر یلوازم جانب طیشرا. 

 فاز هستند يپل تنها در هاد کت یدزنیلک لیوسا. 

 صال ها، از جمله تتناسب اCPC نکنصب ثابت و سا زاتیو تجه یها، درون لوازم جانب. 

 یدزنیلکردن و ک  زولهیا يمناسب برا لیوسا حیردن و محل صحک وجود، عمل. 

 یشک میس يها  تمیس یلک طیشرا. 

 ابلک يبند قیعا يدما یاسم مقدار. 

 :یدزنیلکردن و ک زولهیا   - 9 - 2 - 2 - 8 - 16

 :ها نندهک زولهیا  - 1 - 9 - 2 - 2 - 8- 16

 مناسب لیوسا طیوجود و شرا. 

 خواسته شده باشد زیا دور از تجهیحالت قابل قبول چنانچه در محل  -محل. 
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 خاموش تیشدن در وضع منیا تیقابل. 

 حیرد صحکارک یبازرس. 

 بادوام مشخص شده است يگذار نشانه ای/به وضوح با محل و. 

  کیرا توسط فقط  دار برق يها توان قسمت یه نمک ییها تیهشداردهنده در موقعچسباندن برچسب 

 .ردک زولهیا لهیوس

 :یکیانکم ينگهدار يبرا دیلکقطع   - 2 - 9 - 2 - 2 - 8- 16

 مناسب لیوسا طیو شرا وجود. 

  خواسته شده باشد زیدور از تجه ایحالت قابل قبول چنانچه در محل  -محل. 

 خاموش تیشدن در وضع منیا تیقابل. 

 حیرد صحکارک یبازرس. 

 بادوام مشخص شده است يگذار نشانه ای/به وضوح با محل و. 

 :يتوقف اضطرار/یدزنیلک  - 3 - 9 - 2 - 2 - 8- 16

 مناسب لیوسا طیوجود و شرا. 

 ان بروز خطر وجود داردکام که  موارديار انداختن در ک يآسان برا یدسترس. 

 حیرد صحکارک یبازرس. 

 بادوام مشخص شده است يگذار نشانه ای/با محل و ضوحبه و. 

 :عملیاتی یدزنیلک  - 4 - 9 - 2 - 2 - 8- 16

 مناسب لیوسا طیو شرا وجود. 

  حیرد صحکارک یبازرس. 

 :)یمیبا اتصال دا( انیننده جرک مصرف زاتیتجه  - 5 - 9 - 2 - 2 - 8- 16

 یاسم ریاز نظر مقاد زاتیتجه طیشرا IP و آتش. 

 نباشد یمنیه مخل اک يا گونه محفظه به بیتخر/یدگید بیآس عدم. 

 یخارج راتیو تاث طیتناسب با مح. 

 زاتینصب مطمئن تجه یمنیا 

  ه مانعک يا گونهاند به  شده هیابل تعبکورود  يه براکها  چراغ يموجود در سقف باال يدرزبند ایابعاد 

 .آتش باشند گسترش
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 باشد ازین که  موارديولتاژ، در  اهشکحفاظت  نیو تام طیشرا. 

 باشد ازین که  موارديحفاظت اضافه بار، در  نیو تام طیشرا. 

 :فروتاب) يها ار (چراغکتو يها چراغ   - 6 - 9 - 2 - 2 - 8- 16

  اند ها نصب شده  از المپ یحینوع صح. 

  منبسط شونده با یقیعا يها یقوطو  "ضد حریق" اتصاالته با استفاده از کاند   نصب شده يا  به گونه 

 .حداقل برساند بهرا  شده جادیموارد مشابه آن، حرارت ا ایحرارت 

  ساختمان مشاهده نشد ساختاراز حد در  شیاز حرارت ب يا نشانه چیه. 

 ها مشاهده نشد نالیترمها/ ياز حد در هاد شیاز حرارت ب يا نشانه چیه. 

 ستم حفاظت صاعقهیل سیتحو   - 9 - 16

 رد:یپذ  یر صورت مینان از موارد زیجاد اطمیل به منظور ایتحو

 .استه ین نشریو بر اساس ا یستم حفاظت صاعقه مطابق با طراحیس •

شده  یطراح يردهاکعمل يفایقرار داشته و قادر به ا یط مطلوبیصاعقه در شراستم حفاظت یاجزاء س یتمام •

 .یستن یل خوردگکمش ين دارایبوده و همچن

 ستم حفاظت صاعقه قرار دارد.یس ید ساختمان مورد نظر، در محدوده حفاظتیجد يها  خدمات و توسعه یتمام •

 لیتحومحدوده   - 1 - 9 - 16

 يارهایستم حفاظت صاعقه همانند معیاطالعات الزم در مورد سستم حفاظت صاعقه مشتمل بر یس یگزارش طراح

ستم یار بازرس سید در اختیستم حفاظت صاعقه بایس يها  و نقشه یحات الزم در مورد طراحی، شرح و توضیطراح

 رد.یحفاظت صاعقه قرار گ

 قرار داد: یر مورد بررسید در مواقع زیحفاظت صاعقه را با يها  ستمیس یتمام

 شوند میه در ساختمان پنهان ک یزاتیستم حفاظت صاعقه، به خصوص در زمان نصب تجهیصب سدر هنگام ن •

 .یستر نیپذ  انکها ام به آن ینده دسترسیو در آ

 ستم حفاظت صاعقهیامل سکپس از نصب  •

 )7-16(ن مطابق جدول یمع یدر فواصل زمان •
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  890 تاسی

 ستم حفاظت صاعقه یس یبازرس یثر فواصل زمانکحدا  -  7 -16 جدول 

 a bخاص يها  انکم
 امل (سال)ک لیتحو

 یسطح حفاظت (سال) یبازرس امل (سال)ک لیتحو

1 2 1 I  وII 
1 4 2 III  وIV 

a سات به یتاس آزمونرند. یگ قرار یبار، مورد بازرس یکماه  6هر  دیبامواد قابل انفجار  يحاو يها  حفاظت صاعقه ساختمان يها ستمیس
 رد.یانه صورت پذیصورت سال د بهین و ...) بایر، مقاومت زمیمس یوستگی(به طور مثال تست پ یکیترکصورت ال

مختلف سال  يها  رات در زمانییاثرات تغ یماهه، به منظور بررس 15ا ی 14 يها  توان در بازه  یانه، میصورت سال ستم بهیس آزمون يبه جا
 .ها را انجام داد آزمون(تابستان، زمستان و ...) 

b يادار يها  ، ساختمانی) داخلیکیترونکزات الیحساس (به طور مثال تجه يها  ستمیس يحاو يها  خاص، ساختمان يها  انکمنظور از م ،
 .استحضور دارند  يادیه در آن افراد زک ییها  انکا می يتجار يها  ساختمان

 

ط یه شراکاز مناطق  یرد. در برخیقرار گ یچشم یانه مورد بازرسیصورت سال د حداقل بهیستم حفاظت صاعقه بایس

باشد.  )7-16(دول ه شده در جیر ارایتر از مقاد مک یبازرس یتا فواصل زمان شود  یشنهاد میوجود دارد، پ ییخاص آب هوا

باشد،   مه یب يها  تکاز الزامات شر یکیا یشده  ینیب  شیپ ياز برنامه نگهدار یستم حفاظت صاعقه بخشیه سک ییدر جا

 رد.ی) قرار گیکیترکامل (تست الک ید هر سال مورد بازرسیستم حفاظت صاعقه بایس

 :استر یر عوامل زیستم حفاظت صاعقه تحت تاثیس يها  ین بازرسیفواصل ب

از  یناش 1خسارت يامدهایرد، به خصوص با توجه به پیگ  یقرار م يبند  دام دستهکساختمان تحت حفاظت در  •

 برخورد صاعقه،

 ستم حفاظت صاعقه،یالس سک •

تر در  وتاهکد یها با  ین بازرسیب یباشد، فواصل زمان  ط خورنده یه محک یی، به طور مثال در جایطیمحط یشرا •

 نظر گرفته شود،

 ستم حفاظت صاعقه،یجنس اجزاء س •

 د، شو  یآن نصب م يستم حفاظت صاعقه بر رویه اجزاء سک ینوع سطح •

 .یزان خوردگیو م كجنس خا •

در ساختمان صورت  یرات اساسیرات و تعمییه تغکد در هر زمان یحفاظت صاعقه باستم یعالوه بر موارد اشاره شده، س

قرار  یستم حفاظت صاعقه وجود دارد مورد بازرسینان از برخورد صاعقه به سیاطم که  مواردين در یرد و همچنیپذ یم

 رد.یگ

 یا بارندگیو  ییرات دماییبه طور مثال تغ یرات فصلییه تغک ینک، به خصوص در اماییایجغراف يها  انکاز م ياریدر بس

ط مختلف آب و یدر شرا یعمق يها  هیال كژه خاین با سنجش مقاومت ویستم زمیرات مقاومت سیی، تغاستقابل توجه 

 در نظر گرفته شوند. ییهوا

                                                      
1 Damage 
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 که  زمانید به خصوص در باش   یطراح يتر از مقاومت در نظر گرفته شده برا شیمقاومت، ب يریگ  ر اندازهیمقاد که  زمانیدر 

 رد.ید مورد توجه قرار گین بایستم زمیاء سیند، احک  ر ییوسته در فواصل سنجش تغیرت پصو زان مقاومت بهیم

 لیتحوب مراحل یترت  - 2 - 9 - 16

 ر انجام شود:یصورت ز د بهیبال یتحو

 .يلت فلزکا اسیمدفون در بتن و  يترودهاکت الیوضع یدر زمان ساخت ساختمان، به منظور بررس •

 ستم حفاظت صاعقهیپس از نصب س •

الت کمش یعنیت ساختمان مورد حفاظت یه با توجه به ماهکمشخص  یدر بازه زمان يا  صورت دوره به •

 د.شو  یستم حفاظت صاعقه مشخص میالس سکو  یخوردگ

 وجود داشته باشد. یاز برخورد صاعقه با ساختمان برخورد آگاه که  زمانیا در یرات یر و تعمییجاد تغیپس از ا •

 :استت یاهم ير دارایموارد ز ی، بررسيا  دوره لیتحودر 

 ها و اتصاالت  ي، هادیینال هوایاجزاء ترم یو خوردگ یخراب •

 نیزم يترودهاکال یخوردگ •

 ینینال زمیستم ترمین سیمقدار مقاومت زم •

 نگهدارنده يها ننده صاعقه و بستک  لیپتانس هم يبند ط اتصاالت، همیشرا •

 لیتحو روند  - 1 - 2 - 9 - 16

 یشامل بررس لیتحو .استه ین نشریستم حفاظت صاعقه با ایامل سکنان خاطر از مطابقت یجاد اطمی، الیتحوهدف از 

 .است دادها در گزارشیثبت رو و انجام آزمون،   ی، بازرسیمستندات فن

 یمستندات فن یبررس  - 2 - 2 - 9 - 16

 رند.یقرار گ یمطابقت با نحوه اجرا مورد بررسه و ین نشریامل بودن، مطابقت با اکد از لحاظ یبا یمستندات فن

 یبازرس  - 3 - 2 - 9 - 16

 رد:یر صورت پذینان از موارد زید به منظور اطمیبا ها  یبازرس

 ،استه ین نشریمطابق با ا یطراح •

 قرار دارد، یط مناسبیستم حفاظت صاعقه در شرایس •

 اند،  قطع نشده يصورت سهو ستم حفاظت صاعقه و اتصاالت بهیس يها  يستند و هادیاتصاالت شل ن •

ن قرار دارند، در یسطح زم یکیه در نزدک ییها ستم حفاظت صاعقه، به خصوص قسمتیاز س یچ قسمتیه •

 اند،  ف نشدهیضع یاثر خوردگ
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سات برقی ساختمان عمومی و اجرایی تاسی شخصات فنی   م

شار متوسط شار ضعیف و ف سات برقی ف  892 تاسی

 )،يبردار  ت بهرهین، سالم هستند (از لحاظ قابلیت اتصاالت زمیقابل رو يها  قسمت یتمام •

اند   آن قرار گرفته يه بر روک یحفاظت صاعقه به سطوحستم یت و اجزاء سیقابل رو يها  يهاد یتمام •

سالم بوده و در  يبردار ت بهرهیرا بر عهده دارند از لحاظ قابل یکیانکه حفاظت مک یاند و اجزائ  م شدهکمح

 اند،  ان مناسب قرار گرفتهکم

امده یتحت حفاظت به وجود ن يها  در ساختمان یراتییا تغیبه ساختمان اضافه نشده است  يدیقسمت جد •

 از به حفاظت داشته باشد،یه نکاست، 

در  یلکا هر نوع مشی) SPDسرج ( یل حفاظتیستم حفاظت صاعقه، وسایب به سیاز وارد شدن آس يا  نشانه •

 ها وجود ندارد، SPD یحفاظت يوزهایف

، به ین بازرسیآخر ه پس ازک يدیا قسمت جدیهر نوع خدمات  يح برایننده صحک  لیپتانس هم يبند هم •

 يها ل قسمتین قبیا يبرا یوستگیرفته است و تست پیساختمان اضافه شده، در داخل ساختمان صورت پذ

 اضافه شده انجام شده است،

 سالم هستند، يبردار ت بهرهیو اتصاالت در داخل ساختمان وجود داشته و از لحاظ قابل يبند هم يها  يهاد •

 اند،  ت شدهیرعا ییفواصل جدا •

و  یسرج مورد بررس یل حفاظتیها و وسا  ابلکر یردن، مسکلد یزات شی، اتصاالت، تجهيبند هم يها  يهاد •

 اند.  آزمون قرار گرفته

 ستم حفاظت صاعقهیس يانجام آزمون بر رو  - 4 - 2 - 9 - 16

 :شودل یمکر تید مطابق اقدامات زیستم حفاظت صاعقه بایس انجام آزمون

ه در هنگام نصب کستم حفاظت صاعقه یاز س ییها بخش یوستگیژه پیر، به ویمس یوستگیپ يها  انجام تست •

 .نیستنددر دسترس  یچشم یبازرس يز براینده نیت نبودند و در آیه قابل رویاول

د صورت یر بایز يها  یو بررس یبکیزوله و تریا يرهایگ  . اندازهینینال زمیستم ترمیسنجش مقاومت س •

 حفاظت صاعقه ثبت گردند.ستم یس یج آن در گزارش بازرسیرند و نتایپذ

 يا انس باال و ضربهکن مقاومت فرییبه منظور تع يا ا ضربهیانس باال و کصورت فر ن بهیسنجش مقاومت زم -يادآوری

 يجهت نگهدار يا صورت دوره ن بهیتوان در مراحل نصب و همچن  یها را م  يریگ  ن اندازهی. ااستد ین مفیستم زمیس

 رد.یاز صورت پذیشده و مورد ن ین طراحیستم زمین سی، بییاراک ین، جهت بررسیستم زمیس

ستم یل سکن یاست مقاومت زم یار عملکن یه اک یین و در جایزم یترود محلکسنجش مقاومت هر ال •

ق ین، در زمان قطع اتصال از طریزم یترود محلکسنجش مقاومت ال رد.یمورد سنجش قرار گ ینینال زمیترم

اگر  د انجام شود.یزوله شده) بایا يریگ ن (اندازهیترود زمکو ال ینزول يدن های، ب1مفصل آزمون يجداساز

                                                      
1 Test Joint 
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د ین صورت بای، در اشودتر  شیب Ω10ن) از یزم يترودهاکل الک(مقاومت  ینینال زمیستم ترمیمقاومت س

ر؟ در یا خیده است شت یرعا 15از مطابق الزامات فصل ین مورد نیترود زمکا طول الیه آکرد ک یبررس

اگر  .یستن یترود اضافکبه نصب ال يازیباشد ن 15از مطابق الزامات فصل یترود مورد نکطول ال که  صورتی

ن یدر مورد علت ا يتر شیب يها  یداشته باشد، بررس یاهش قابل توجهکا یش ین، افزایمقاومت زم يریگ  اندازه

 رد.ید صورت پذیرات باییتغ

 يریگ ر و ... در گزارش اندازهیمس یوستگیا سنجش پیها، اتصاالت  يبند ها، هم  يهاد یتمام یبازرسج ینتا •

 د.شوثبت 

مبود کل ین الزامات، به دلیا یان بررسکا امیمنطبق بر الزامات فوق نباشد و  ینینال زمیستم ترمیس یلیاگر بنا به دال

ستم یس یکق نصب یا از طریتر  شیب يترودهاکبا استفاده از نصب ال دیبا ینینال زمیستم ترمی، سیستسر نیاطالعات م

 ابد.ید بهبود یجد ینینال زمیترم

 لیتحوگزارشات  يمستندساز  - 5 - 2 - 9 - 16

د ین مستندات بای. اشوده یته لیمراحل تحوجاد سهولت در انجام ید جهت ایستم حفاظت صاعقه بایسل یتحو يراهنما

موارد مهم  یه تمامک يا باشد؛ به گونه یافک، شامل اطالعات لیتحوند یستم در انجام فرآیبازرس س ییبه منظور راهنما

 د.شورفته در آن ثبت یج آزمون صورت پذیآزمون و نتا يها  ستم حفاظت صاعقه، روشیهمانند روش نصب س

 ر باشد:ید شامل اطالعات زیستم حفاظت صاعقه بایس یگزارش بازرس

 یینال هوایر اجزاء ترمیو سا یینال هوایترم يها يهاد یط عمومیشرا •

 یکاتدکط حفاظت یو شرا یخوردگ یلکزان یم •

 ستم حفاظت صاعقهیها و اجزاء س ينگهدارنده هاد يها م بودن بستکمح •

 ینینال زمیستم ترمین سیمقاومت زم يریگ  اندازه •

 هین نشریت الزامات ایهر گونه تخلف در رعا •

رات در ییجاد هرگونه تغین ایستم حفاظت صاعقه و همچنیرات و توسعه سییتغ یتمام يمستندساز •

ستم یس یات طراحیستم حفاظت صاعقه و جزئیس ییاجرا يها ساختمان تحت حفاظت. عالوه بر آن، نقشه

 رد.یقرار گ ینید مورد بازبیحفاظت صاعقه با

 انجام شده يها ج آزمونینتا •
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 يسات برقيتاس ييو اجرا يعموم يبا عنوان مشخصات فن

، در راستاي يساختمان، جلد او  از مجموعه سه جلد

ساختمان فشار  يبرقسات يستم تاسيمعرفي و آشنايي با س

ه كفص  تدوين شده اس   شانزدهف در يمتوسط و ضع

 ف،يضع فشار و باسداك  اب ك م،ي، سبرق يگذارشام : لوله

، ييستم روشنايز، سيپر و ديلكمتوسط،  فشار هاياب ك

 متوسط، فشار هايف، تابلويضع فشار هايتابلو

 بدون برق ستميبرق، س يع، مولدهايتوز يترانسفورماتورها

، سازي توان راكتيو و ادوات كيفي  توانجبران، (UPS) وقفه

، يگرفتگبرق برابر در حفاظ  و اتصا  زمين سيستم نيرو

 در ، حفاظ يحفاظت يهايهاد و نيزم اتصا  يهاشيآرا

، يسيترومغناطكال اغتشاشات و يولتاژ اغتشاشات برابر

 يكيتركال ساتيتاس  يتحو و تس  صاعقه و برابر در حفاظ 

ر هر فص  مشتم  بر دامنه مطال  مورد بحث د  اس 

 يف و اصطغحات، استانداردها و مشخصات فنيپوشش، تعار

ات هر يان جزئير و جداو  الزم به بيه به همراه تصاوكاس  

 پرداخته اس   كي

هين نشريا  
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