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     1 كليات طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع قدرت                                                           فصل اول:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 
 

طراحي و برنامه ريزي تأسيسات الكتريكي (سيستم هاي توزيع قدرت)  
 

 مقدمه
 

 
انرژي الكتريكي بهترين و پاك ترين انرژي جهت مصارف در بخش صنايع، اقتصادي و اداري مي باشد 

كه حدود يك قرن پيش به وجود اين انرژي پي برده و تا امروز براي رشد تصاعدي آن به انواع مختلف 
راهكارهاي توليد متوسل شده اند كه امروزه عالوه بر اينكه از سوخت هاي فسيلي استفاده مي شود از 

 مي نمايند. انرژي هاي برگشت پذير مانند انرژي خورشيدي، باد، آب، ژنرمال استفاده سرشاري
% انرژي مصرفي كل جهان 70 پيش بيني شده است 2020در برنامه جهاني توليد انرژي براي سال 

انرژي برگشت پذير باشد. اين انرژي به سهولت قابل استفاده بوده و بدون كوچكترين آلودگي محيط 
 معايب اين انرژي .زيست به صورت شبكه هاي متعادل، اصلي و فرعي به مصرف كننده منتقل مي شود

قابل ذخيره سازي مانند ساير انرژي ها نيست و ذخيره سازهاي آن نيازمند هزينه زيادي مي باشد و  اوًال،
ثانياً، خطرات آن در مقايسه با ساير انرژي ها  بيشتر است و بايد ايمني كافي در مورد برق رساني و 
استفاده از آن مقررات و استانداردهاي الزم را رعايت نمود. براي اينكه بتوان از توليد به مصرف اين 
انرژي، بهتر استفاده نمود در اين فصل، كلياتي راجع به طراحي و برنامه ريزي سيستم هاي توزيع در 

ساختمان ها ارائه شده است. 
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                                                                                                                     تاسيسات الكتريكي2

 هدف كلي 1
هدف از طراحي تأسيسات الكتريكي تأمين انرژي مورد نياز وسايل الكتريكي است كه اين وسايل به 

صورت انفرادي در محيط باز و يا در ساختمان ها و اماكن مسكوني و صنعتي مورد استفاده قرار 
مي گيرند، لوازم و تجهيزات و دستگاههايي در تأسيسات برقي ساختمانها قابل نصب و استفاده خواهد 

بود كه طبق مشخصات يك يا چند استاندارد ساخته و موفق به اخذ گواهي الزم نيز شده باشند 
(استفاده از هر نوع مصنوعات غير استاندارد اكيداً ممنوع خواهد بود). 

براي توزيع نيرو در شبكههاي تأسيسات الكتريكي و رعايت مقررات ايمني بايد طبق ((آئين نامه ايمني 
تأسيسات الكتريكي ساختمانها)) كه از مراجع ذيصالح ارائه شده عمل شود. 

 محيطهاي –در طراحي و اجراي تأسيسات الكتريكي ساختمانها بايد رعايت مقررات ولتاژ ايمن 
ايمني بدون اتصال زمين، انتخاب سيستم نيرورساني مناسب با توجه به آئيننامههاي ارائه شده تهيه 

شده و در اجراء مجوزهاي الزم كسب شود مسوليت ايمني و صحت كار اجرايي در تأسيسات الكتريكي 
بعهده مهندس ذيصالح خواهد بود. 

در تهيه طرح تأسيسات برقي ساختمانها و اماكن مسكوني و صنعتي يكي از شرايط مهم پيشبيني 
برآورد هر چه دقيقتر در خواست (تقاضا يا ديمانه) يا حداكثر توان مصرفي خواهد بود كه در كليه 

مراحل بخصوص مراحل اوليه طرح و اجراي كارهاي ساختماني و تأسيساتي الزم است همكاري 
نزديكي بين همه دست اندركاران، اعم از طراحان، اجراء كنندگان ساختمان و تأسيسات آن وجود 

داشته باشد تا تبادل اطالعات بموقع موارد فوق اجراء گردد، دامنه كاربرد تأسيسات الكتريكي بناهاي 
 استفاده خواهند كرد بايد با رعايت مفاد و مقررات ملي ساختمان  TNذكر شده در زير كه از سيستم 

و آئين نامهها و استانداردهاي ذكر شده اجراء شود. 
)EMC( و آشنايي با استانداردها در تاسيسات
 

 مقدمه 
 

است . با در نظر گرفتن  هاي زندگي انسان جايگاه ثابتي يافتهنيروي الكتريسيته تقريبا در تمام عرصه
افزايش تراكم تاسيسات الكتريكي و تعداد تجهيزات الكترونيك امكان ايجاد تداخل متقابل بين 

هاي ديگر رسيستمياثتفواصلي كه تجهيزات تحت  اين مطلب در مورد تجهيزات نيز افزايش يافته است.
 براي جلوگيري و يا  كنددهند نيز صدق مي قرار مييراثتيا تجهيزات ديگر را تحت  شوند وواقع مي

هاي تست مقادير حدي تعريف شوند. اين مطلب منجر به وضع محدود كردن تداخل متقابل  بايد روش
هاي تست مربوط به و روش  به همراه قوانين، رهنمودها الكترومغناطيسي )EMCاصطالح سازگاري (

 در اين بخش مورد بررسي قرار خواهد گرفت .  هن گرديد كآ
   EMCتعريف 

 به معناي قابليت كاركرد صحيح و بدون تداخل يك وسيله الكتريكي در محيط الكترومغناطيسي 
شامل تجهيزات ديگر است. 
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     3 كليات طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع قدرت                                                           فصل اول:
 

 1927حذف تداخل اصطالحي است  كه پس از وضع قانون مربوط به تجهيزات فركانس باال در سال 
لمان به آ اصالح گرديد . يكي از اولين قوانيني بود كه در 1949مصطلح گرديد . اين قانون كه در سال 

 پرداخت.حذف تداخل تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي مي
 استاندارد هاي مهم: 

DIN VDE 0871 ،پزشكي علمي و  تجهيزات صنعتي 
EN 55013/DIN VDE 0872 تجهيزات راديويي و تلويزيوني  
EN55104/DIN VDE 0875 تجهيزات و لوازم خانگي  

DIN VDE 0876گيري تداخل راديويي دستگاههاي اندازه 
DIN VDE 0879 گيري تداخل راديويي  روشهاي اندازه 
DIN VDE 0878 تجهيزات تكنولوژي اطالعات و سيستمهاي مخابراتي  
DIN VDE 0879آالت موتوري  ماشين

شوند.  تقسيم مي A يا Bزمون با توجه به محل استقرار آنها به كالس آتجهيزات مورد 
   Bكالس 

كامپيوتر و غيره  لوازم صوتي تصويري،  لوازم خانگي نظير تجهيزات الكتريكي خانگي، شاملاين كالس
گردد. اين تجهيزات با حدود تداخل مربوط به خود سازگاري داشته باشند. توليد كننده بايد اين مي

 مقادير حدي را بررسي كرده و سازگاري محصول خود را در توليد انبوه تضمين نمايد.

 
 
 

  Aكالس 
هاي اتوماسيون و آالت صنعتي، سيستماين كالس شامل تجهيزات غير محلي (نظير كنترلرهاي ماشين

 است.  B است مزيت اين كالس آن است كه حدود تداخل آن بيشتر از مقادير مربوط به كالس )غيره
به عالوه ، باشداز طرف ديگر اشكال اين كالس در محدوديت دامنه كاربرد تجهيزات اين كالس مي

  و(مثال در صنايع شيميايي، مخابراتي، شودمي هاي ديگري بر اين كالس اعمال مقررات يا نيازمندي
 هاي بيمه امالك ).شركت

 
  امنيت تداخل 

ها از مشخصات مهم وسايل به دليل آنكه امنيت در برابر تداخل با توجه به كيفيت تجهيزات و سيستم
 در اتحاديه اروپا به آن اختصاص داده شده است .   EMCبخش مهمي از مقررات جديد  باشد،مي

 بايد در مورد وسايل و تجهيزات زير به كار گرفته شوند:   EUهايتوصيه
تجهيزات ، تجهيزات راديويي متحرك، تجهيزات صنعتي، هاي خصوصي راديو و تلويزيونگيرنده

لوازم ، تجهيزات تكنولوژي اطالعات، تجهيزات علمي و پزشكي، راديويي و راديو تلفن همراه تجاري
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                                                                                                                     تاسيسات الكتريكي4

تجهيزات آموزشي ، و دريا نوردي تجهيزات راديويي هواپيمايي، خانگي و تجهيزات خانگي الكترونيكي
هاي معمولي  المپ،هاي پخش راديو تلويزيونيفرستنده، تجهيزات و شبكه هاي مخابراتي، الكترونيكي
اي انجام گيرد تا اهداف حفاظتي  طراحي و توليد تجهيزات فهرست فوق بايد به گونه، و فلورسنت

 اهداف حفاظتي زير فراهم گردد:
اي محدود گردد تا تجهيزات راديويي و مخابراتي و تداخل الكترومغناطيسي توليد شده بايد به گونه- 

.  ديگر وسايل الكترونيكي يا الكتريكي بتوانند به كاركرد صحيح ادامه دهند
تجهيزات بايد به مقدار كافي در برابر تداخل الكترومغناطيسي حفاظت شده باشند كه بتوانند به طور - 

 صحيح كار نمايند.
 

 دامنه كاربرد:
 استفاده خواهند كرد، بايد با رعايت TNتآسيسات برقي بناهاي ذكر شده در زير كه از سيستم 

 استانداردهاي ذكر شده در رديف مقررات و نيز مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان و آئين نامهها
مذكور اجراء شوند: 

الف) ساختمانهاي مسكوني 
ب) ساختمانهاي تجاري 
ج) ساختمانهاي اداري 

د) ساختمانهاي درماني 
ساختمانهاي آموزشي ه) 

 و) ساختمانهاي عمومي
  ساختمانهاي صنعتي ز)

ح) نمايشگاههاي دائمي و موقت، پاركها تفريحات، كارگاههاي ساختماني 
ط) هرگونه ساختماني كه مقررات مخصوصي براي تأسيسات الكتريكي آن وضع نشده باشد. 

ساختمانهاي كشاورزي و  دامداري ي) 
اين مقررات موارد زير را در بر ميگيرد: 

 ولت مؤثر. 1000الف) تأسيسات سيمكشي سيستمهاي جريان متناوب با ولتاژ تا 
 ولت مؤثر (به جزء 1000تأسيسات سيمكشي سيستمهاي جريان متناوب با ولتاژ بيش از  ب)

 ولت تغذيه ميكنند، مانند 1000سيمكشي داخلي دستگاهها)، كه از سيستم فشار ضعيف تا 
چراغهاي تخليه الكتريكي در گازها (نئون). 

تأسيسات سيمكشي كليه سيستمهاي مربوط به لوازم و دستگاههاي كه مقررات خاصي  ج) )
براي آنها وضع نشده باشد. 

 به – انتقال عالئم و فرمان مشابه آنها –تأسيسات سيمكشي ثابت وسايل ارتباطي  د) )
استثناي سيمكشيهاي داخلي دستگاهها. 
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اين مقررات موارد زير را در بر نميگيرد: 
الف) وسايل حمل و نقل الكتريكي (لكوموتيو الكتريكي). 

ب) تأسيسات الكتريكي خودروها. 
ج)  تأسيسات الكتريكي كشتيها. 
د) تأسيسات الكتريكي هواپيماها. 

ه) تأسيسات الكتريكي روشنايي معابر عمومي. 
و) تأسيسات الكتريكي معادن. 

 ز) تأسيسات برقگير (صاعقهگير) ساختمانها.
با توجه به اينكه ساختمان ها براي مقاصد متفاوت ساخته مي شوند و نيازمندي هاي گوناگوني دارند كه 

اين نيازمندي ها از طريق شبكه تأسيسات الكتريكي (شبكه توزيع) تأمين مي گردد، دو پارامتر 
الكتريكي براي تأمين انرژي هر مصرف كننده اي بسيار حساس و مهم است: 

. ولتاژ مصرف كننده 2. فركانس 1
در رابطه با تغيير فركانس بايد گفت كه در شبكه سراسري كه بعنوان شبكه بي نهايت مي باشد فركانس 

هيچگاه تغيير نمي كند مگر موارد بسيار نادر كه در نيروگاه (اگر بصورت محلي باشد) مشكلي پيش 
بيايد. 

اما در رابطه با تأمين ولتاژ نامي مصرف كننده كه بسيار مهم است دقيقاً ارتباط پيدا مي كند با 
چگونگي طراحي و اجراء شبكه تأسيسات الكتريكي. با توجه به اينكه چون ولتاژ ثانويه ترانسفورماتور 
در پست هاي محلي ثابت است ولي مي توان شبكه توزيع را طوري طراحي نمود كه افت ولتاژ تقريباً 
صفر باشد و يا افت ولتاژ آنقدر زياد نباشد كه شبكه از استاندارد خارج شود در نتيجه مي توان گفت 

تأمين توان الكتريكي مصرف كننده با ولتاژ نامي، با كمترين هزينه و ايمني ماكزيمم فقط و فقط 
بستگي به طراحي تأسيسات الكتريكي شبكه دارد. 

با توجه به تأمين توان مورد نياز مصرف كننده ممكن است طراحي شبكه تأسيسات الكتريكي بعد از 
ترانسفورموتور و يا بعد از كنتور نياز باشد، كه بستگي به مصرف انرژي دارد ولي به طور كلي مي توان 

سطوح توزيع و تجهيزات مورد نياز را به سه سطح: توزيع اصلي، توزيع فرعي و مصرف كننده يا بار 
تقسيم نمود. 

صورت هاي ساده اي از اين سيستم ها  را در ساختمان ها نشان مي دهد.)  1-2و 1-1(شكلهاي 
در ساختمان هاي مسكوني، تأمين توان الزم جهت توزيع توسط ايستگاه فرعي مجزا انجام مي شود و 

هر ساختمان مسكوني توسط كابل هاي فشار ضعيف به شبكه تأسيسات الكتريكي متصل مي گردد. 
 مهمترين تجهيزاتي را كه براي توزيع قدرت در ساختمان هاي صنعتي يا اداري الزم است  1-1شكل 

نشان مي دهد. سطوح توزيع و تجهيزات در اين شكل در سه سطح: توزيع اصلي ، توزيع فرعي ،مصرف 
 تابلوي توزيع –كننده يا بار مشاهده مي شود، كه توان الكتريكي توسط ايستگاه سوئيچ فشار ضعيف 

  به بار اعمال مي گردد.–اصلي ، تابلوي توزيع فرعي و تابلوي توزيع كوچك ديگري
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 مهمترين عوامل براي توزيع قدرت در ساختمان هاي صنعتي يا اداري 1-1شكل 

 
 ولت ) و ( 400/230اتصاالت الكتريكي بين اين تجهيزات توسط سيم ها، كابل هاي گوناگون 

                                                                                                                                                                         سيستم هاي ديگر تأسيسات الكتريكي برقرار مي گردد.            
اجزاي سيستم هاي قدرت بر حسب جريان عبوري در هر سطح توزيع طبقه بندي مي شوند. 

 
 1-2شكل 

سيستم نيرورساني 
سيستمهاي قدرت الكتريكي يا نيرورساني به مصرف كننده بايد دو مشخصه بارز يعني ايمني شبكه و 

اجراي تأسيسات الكتريكي با توجه به وسايل حفاظتي را در دستور كار قرارداد. 
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مشخصههاي ايمني بستگي به استانداردهاي تعيين شده دارد اما روشهاي اجراي تا به امروزه    
روشهاي زيادي مطرح وانجام شده كه بين آنها سه روش منطقي و معقول براي مصرف كنندهها در 

نظر گرفته شده كه بشرح زير ميباشد. 
 IT و  TN ،TTسيستمهاي 

حرف اول از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سيستم نيرو با زمين است: 
T .(معموال نقطه خنثي) يك نقطه از سيستم مستقيما به زمين وصل است =
I قسمتهاي برقدار سيستم نسبت به زمين عايقند و يا يك نقطه از سيستم از طريق امپدانسي به =

زمين وصل است. 
حرف دوم از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه بدنههاي هادي تأسيسات با زمين است: 

T بدنههاي هادي، از نظر الكتريكي، به طور مستقيم و مستقل از اتصاالت زمين سيستم نيرو، به =
زمين وصالند. 

 N .بدنههاي هادي، از نظر الكتريكي، مستقيماً به نقطه زمين شده سيستم نيرو وصل ميشوند =

 براي مشخص كردن TNعالوه بر دو حرف اصلي تعيين كننده نوع سيستم نيرو، در مورد سيستمهاي 
)، از حروف اضافي استفاده ميشود. N) و خنثي (PEنحوه استفاده از هاديهاي حفاظتي (

S) در سرتاسر سيستم، بدنههاي هادي از طريق يك هادي مجزا =PE) به نقطه خنثي (N در مبدأ (
سيستم وصالند. 

C) در سرتاسر سيستم، بدنههاي هادي به هادي مشترك حفاظتي خنثي =PEN .وصالند (

) دارند PEN خنثي (–در مواردي كه قسمتي از سيستم از مبدأ تا نقطه تفكيك هادي توأم حفاظتي 
 S و C) از هم جدا ميشوند، از هر دو حرف N) و خنثي (PEو از آن به بعد دو هادي حفاظتي (

 مشخص ميشوند. TN-C-Sاستفاده خواهد شد، به نحوي كه چنين سيستمي به صورت 

) و كليه N داراي نقطهاي است كه مستقيماً به زمين وصل است ( نقطه خنثي TN الف سيستم 
)، اين سيستم خود به سه گونه PEبدنههاي هادي تأسيسات الكتريكي از طريق هاديهاي حفاظتي (

تقسيم ميشود: 

co) مجزا ميشود. PE كه در سرتاسر آن از يك هادي حفاظتي (TN-S سيستم 1 الف -
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 يا هاديهاي مجزاي حفاظتي و خنثي در سرتاسر سيستم. TN-S سيستم 1شكل  الف- 

 – كه در بخشي از آن از يك هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتي TN-C-S سيستم 2 الف -
) استفاده ميشود. PEخنثي (

 

 با هادي مشترك حفاظتي خنثي در بخشي از سيستم. TN-C-S سيستم 2شكل الف-

 خنثي – در سرتاسر آن از يك هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتي TN-C سيستم 3 الف-
)PEN .استفاده ميشود (
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     9 كليات طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع قدرت                                                           فصل اول:
 

 

 خنثي در سرتاسر سيستم. – به هادي مشترك حفاظتي TN-C سيستم 3شكل الف -

 متداولترين آنهاست و در بعضي TN-C-S ذكر شده است، گونه TNاز سه گونهاي كه براي سيستم 
 مورد استفاده است و در كليه تأسيسات تحت پوشش اين مقررات، از اين گونهها استفاده TN-Sموارد 

خواهد شد، مگر در مواردي كه، به صورت مشخص، استفاده از سيستمهاي نيروي ديگر مجاز يا الزم 
باشد. 

 جز در موارد خاصي كه شرايط محلي براي آن مناسب باشد و يا وسايل حفاظتي TTب سيستم 
مخصوص (كليدهاي جريان باقيمانده) بهرهبرداري از آن را ممكن كند، قابل استفاده نيست و نظر به 

 از شمول اين مقررات TTاينكه در كشور ما اينگونه شرايط به ندرت وجود خواهند داشت، سيستم 
خارج است و استفاده از آن تنها با اجازه مخصوص مقامات صالحيت دار مجاز خواهد بودو 

 

 TTشكل ب سيستم 

 به علت لزوم استفاده از وسايل حفاظتي مخصوص در آن، جز در مواردي كه ضرورت ITت سيستم  
ايجاب كند، به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود. 

به عنوان مثال، موارد استفاده از اين سيستم، اتاقهاي عمل و نظاير آن در بيمارستانهاست و در 
صنعت از اين سيستم در مواردي استفاده ميشود كه الزم است اولين اتصال به زمين سبب قطع 
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تغذيه نشود، مانند خطوط زنجيرهاي توليد. بنابراين، جز در مواردي كه در مقررات ذكر شده است، 
استفاده از اين سيستم منوط به كسب اجازه از مقامات صالحيتدار خواهد بود. 

 

 
 TTشكل ت سيستم 

 
 : تابلوهاي توزيع اصلي

 تابلوهاي توزيع اصلي غالباً براي مقاصد زير مورد استفاده واقع مي شوند:  
قطع ارتباط به منظور ايمني ،   -1
  وصل كردن شين ها ،-2
3-  
4 -
5 -
6- 

 
  : تابلوهاي توزيع در سطح بار

 SIMBOX  6.3 كه بر ديوار نصب مي شوند و تابلوهاي توزيع كوچك STAB تابلوهاي توزيع 
معموالً در سطوح مصرف كننده به كار مي رود.  

اين تابلوهاي توزيع در موارد زير به كار مي روند :  
- حفاظت از اشخاص و اموال ،  1
- حفاظت از كابل ها و ديگر خطوط الكتريكي ،  2
- حفاظت در برابر افزايش ولتاژ ،  3
- قطع مدار در موارد ايمني ،  4
- نصب نمايش دهنده ها وسيگنالينگ ،  5
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     11 كليات طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع قدرت                                                           فصل اول:
 
- كنترل حلقه باز و بسته ، 6
- اندازه گيري ، سنجش و كنترل . 7
 
     )كليدهاي مينياتوري(-                    1
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -

 ساختار ساده اي از سطوح توزيع در ساختمان هاي مسكوني را نشان مي دهد . پس از آنكه 1-2شكل 
توان الزم توسط بخش عمومي تأمين گرديد، فقط دو سطح توزيع را مي توان ديد، يك سطح توزيع 

اصلي و دو مصرف كننده، اين بدان دليل است كه تابلوهاي توزيع اصلي و فرعي در سطحي بنام سطح 
توزيع توان، در ساختمان هاي مسكوني با يكديگر تركيب مي شوند و به آن تابلوهاي توزيع اندازه گيري 

 (سيستم اروپايي تأسيسات باس) را Instabus EIB چگونگي پياده سازي 1-3گفته مي شود. درشكل 
 ارائه دهنده مزايايي از قبيل  instabusنشان مي دهد. برخالف سيستم هاي تأسيسات متعارف 

ساده سازي نصب كابل ها و در عين حال پشتيباني از طيف وسيعي از عمليات و كاربردها مي باشد. 

 
 
 1-3شكل  
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 اصول طراحي و برنامه ريزي  2   
هدف از مرحله برنامه ريزي و طراحي، تعيين روش و ساختار دروني الكترونيكي، براي ساختمان مورد 

نظر مي باشد اين ساختار بايد در برگيرنده نيازهاي فني منبع تأمين توان و استانداردهاي مربوطه 
باشد. همچنين بايد قابل پياده سازي و اجرا به صورت اقتصادي باشد انتخاب قطعات و جايگذاري آنها 
(مانند ترانسفورمرها، ادوات سوئيچ، كابل ها و ديگر هادي ها و ابزارها) بايد به گونه اي انجام گيرد كه از 

 سيستم حائز شرايط مناسب باشد. -در بررسي كلي و جزئي- جنبه اقتصادي و ارائه راه حل جامع 
 

   طراحي متمركز1-2    
 در طول زمان طراحي و تعريف پروژه، همكاري بين سازمان هاي مسئول در بخش عمومي، طراحي 

سيستم هاي الكتريكي، معماران و مشاغل ديگر ضروري است. موارديكه در اين مرحله  الزاماً بايد 
مشخص گردد عبارتند از: 

 تعداد – برج – بلند مرتبه – صنعتي – اداري –. نوع، موارد استفاده و فرم ساختمان ها ( مسكوني 1
طبقات و غيره ) و همچنين موقعيت آنها براي تعيين محدوده هاي مجزاي منابع توان .  

. استانداردها و شرايطي كه صاحبان ساختمان با در نظر گرفتن فرآيندهاي نصب منظور مي كنند. 2
. استعالم ها و شرايط كه مربوط به سازمان هاي مسئول در بخش عمومي است كه اين خود تعيين 3

كننده منبع ولتاژ ( فشار قوي يا فشار ضعيف ) و طراحي تأسيسات و اندازه گيري است. 
 اين شرايط همچنين مشخصات تأسيسات را تحت تأثير قرار مي دهد، مانند حفاظت توان (جريان هاي 

 ))، تعريف توان الزم ، مقادير ولتاژ و جريان نرخ ها ،تعيين gradingاستارت و زمان هاي گريدينگ ( 
مراكز بار، مسيرهاي احتمالي انتقال قدرت،  مكانهاي نصب ترانسفورمرها، ايستگاه هاي اصلي كليد زني 

و سيستم هاي توزيع توان، تعيين نيازمندي هاي الزم جهت سيستم هاي تأمين قدرت اضطراري و يا 
 DIN با در نظر گرفتن حداقل زمان وقفه ديگر سيستم هاي ايمني منطبق بر UPSسيستم هاي 

VDE 0108 , DIN VDE 0107  .(در اين مورد استاندارد بين المللي در حال تدوين مي باشد) 
هر مسئله تأمين توان، راه حل هاي متفاوتي دارد، هر راه حل بايد با در نظر گرفتن نيازمندي هاي 

مصرف كننده و شرايط اقتصادي و موارد فني بررسي شود و به منظور جلوگيري از راه حل هاي 
گران قيمت، برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه در عين حال كه تأسيسات كامل را در نظر مي گيرد 

اجازه مراحل توسعه مياني را جهت تأمين نيازهاي جاري بدهد.  
نيازمندي هاي استفاده كنندگان از ساختمان ها و تأسيسات الكتريكي در سال هاي اخير به مقدار قابل 

توجهي تغيير يافته است. اين به جهت رفاه، كاربردهاي قابل انعطاف اتاق هاي ساختمان ها و بازده 
اقتصادي بيشتر مي باشد. امروزه ساختار الكتريكي ساختمان ها بايد به گونه اي طراحي گردد كه در 
برگيرنده نيازمندي هاي برنامه ريزي شده باشد و بتواند بسرعت با حداقل اتالف به نيازهاي در حال 

تغيير در طول مدت عمر ساختمان پاسخ دهد اين مطلب شامل موارد زير مي باشد:  
 مديريت بار براي كاهش هزينه ها . الف- 
سازگاري ساختمان با محيط در طول زمان استفاده تا تخريب . ب- 
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كاهش هزينه هاي بهره برداري با استفاده از تجهيزات استاندارد با هزينه نگهداري پايين بدون ج -
استفاده از راه حل هاي ويژه. 

 
 :  مهندسي سيستم ساختمان2-2     

  ساختار الكترونيكي مدرن و قابل توسعه يك ساختمان، تنها از طريق به كارگيري سيستم هايي كه 
بخوبي بين حرفه هاي گوناگون صنعت ساختمان ارتباط برقرار نموده اند، به دست مي آيد. مهندسي 

سيستم ساختمان و سيستم هاي تأمين توان، طراحي و برنامه ريزي پروژه را تحت تأثير قرار مي دهد 
راه حل هاي عملي و كم هزينه به اين ترتيب بايد در برگيرنده موارد كلي زير باشند و همچنين 

نيازمندي هاي مصرف كننده را بايد در نظر داشته باشند:  
 
طراحي سيستم واضح و غيره پيچيده براي ساده سازي مديريت سيستم . - 1
قابليت سازگاري ساده با شرايط عملياتي متغير . - 2
درجه اطمينان عملياتي باال حتي در صورت از كارافتادگي تك تك قطعات (سيستمهاي حفاظت - 3

توان و قابليت دسترسي آسان ) .  
كيفيت باالي منبع توان، يعني تغييرات كم ولتاژ نسبت به تغييرات بار، تقارن كافي ولتاژ و - 4

هارمونيك هاي كم . 
 
 

 عوامل موثر در طراحي مهندسي 3-2   
امروزه عمالً در هر نوع ساختمان اعم از اداري، مسكوني و يا صنعتي؛ انواع تجهيزات اتوماسيون، 

نمايش دهنده ها و سيستم هاي كنترل جهت اهداف گوناگون نصب مي شوند. اين اهداف عبارتند از: 
- گرمايش و تهويه مطبوع. 1
- امنيت ساختمان، آشكارسازهاي ورود غير مجاز، آتش سوزي و سيستم هاي كنترل تردد. 2
- روشنايي و سيستم هاي اتوماتيك . 3
 - مديريت بار و كنترل مصرف. 4

در گذشته، سيستم هاي انتقال جداگانه جهت انجام اهداف ذكر شده در ساختمان نصب مي شدند. 
افزايش فزاينده پيچيدگي هاي تجهيزات مدرن مخابراتي، منجر به افزايش هزينه ها حتي در مراحل 

طراحي و برنامه ريزي گرديده است. مسيرهاي انتقال توان و خطوط كنترل مفاهيم مرتبطي هستند كه 
بايد با در نظر گرفتن كاربرد ساختمان، در مرحله تعريف پروژه مشخص شوند. با تكنيك هاي متعارف 

تأسيسات، هزينه هاي تطبيق سازه ساختمان با نيازمندي هاي متغير استفاده كنندگان در مدت عمر 
ساختمان (از ساخت، استفاده تا مرحله تخريب) هر چند كه تغييرات كلي باشند يا تنها به بخشي از 
ساختمان و يا اتاق ها اعمال شوند، مي تواند قابل توجه باشد. در حين اجراي تغييرات، بايد هزينه هاي 

بخش هايي از ساختمان كه غير قابل استفاده مي شوند را در نظر گرفت. امروزه مهندسي سيستم 
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 براي ساختمان هايي با ضريب كارايي باال به كار مي رود. Instabus EIBساختمان با استفاده از 
 از مسيرهاي انتقال مشترك استفاده مي كنند. Instabusحسگرها و عملگرها در سيستم 

 ، تجهيزات مهندسي ساختمان را EIBتوليدكنندگان پيشرو، بر اساس سيستم اروپايي تأسيسات باس 
پذيرفته اند. اين تكنولوژي سيستم هاي انتقال توان را از وظايف كنترل و نمايش جدا مي سازد. بنابراين 
سيستم هاي انتقال توان را مي توان فقط بر اساس نيازمندي هاي فني و هزينه هاي مربوطه، نصب نمود. 

مسيرهاي كابل ها بين بار و تابلوهاي توزيع كوتاه ترين مسيرها هستند. اغلب مي توان از كابل هايي با 
سطح مقطع كوچكتر استفاده كرد و يا با در نظر گرفتن نسبت حداكثر جريان بار به جريان نامي از 

كابل هاي موجود استفاده مؤثرتري كرد، كه هر دو مورد باعث كاهش پيچيدگي و تعداد كابل ها 
مي شوند در نتيجه بارگذاري براي مساحت مفيد كاهش مي يابد. 

 
   طراحي شبكه هاي تأسيسات الكتريكي (صنعتي، اداري، مسكوني و ...) 3     

آرايش سيستم هاي توزيع فشار ضعيف در مجتمع هاي صنعتي، اداري و مسكوني براي مناطق جداگانه، 
به فاكتورها و نيازمندي هاي زير بستگي دارد: 

- سطح توان مورد نياز (كه خود تعيين كننده سطح ولتاژ منبع توان در بخش عمومي هم هست)، 1
- ساختار منطقه مثالً، توزيع فشردگي (متراكم يا غير متراكم)، نوع ساختمان (با طبقات كم يا زياد و 2

غيره)، صنعت و مراكز اداري- تجاري و كاربرد آنها، 
-  اندازه، تعداد و مكان فيزيكي مراكز بار در هر منطقه، 3
-  مسيرهاي احتمالي عبور براي سيستم هاي توزيع ، 4
-  نيازمندي هاي عمومي و خاص سرمايه گذاران و مصرف كنندگان با در نظر گرفتن موارد زير: 5

الف- كيفيت و قابليت اطمينان منبع توان 
ب - هزينه هاي سرمايه گذاري پايين و مؤثر در طول مدت اجراي عمليات. 

هنگام طراحي سيستم هاي قدرت مجتمع هاي صنعتي، اداري و مسكوني نبايد، فقط به انتخاب 
كم هزينه ترين تجهيزات اكتفا كرده بلكه بايد بهترين راه حل كلي از هر دو جهت هزينه و مسائل فني را 

 در تمام مدت اجرا و استفاده از مكان در نظر داشت. مصرف انرژي با توان هاي كوچك به ميزان توان
200KW 300 تاKW معموالً از سيستم فشار ضعيف بخش عمومي تغذيه مي گردند و ،

مصرف كنندگان بزرگ با تعرفه خاص نظير، بيمارستان ها، هتل هاي بزرگ، سازمان ها، بانك ها، مراكز 
كامپيوتر بزرگ، استاديوم ها، مراكز تحقيقاتي، دانشگاه ها، فرودگاه ها، كارخانجات و غيره با ميزان 

مصرف توان باال، توسط ايستگاه هاي فرعي ترانسفورمر تغذيه مي شوند. غالباً براي موارد ميزان مصرف 
 از كابل به صورت حلقه اي (رينگ) استفاده مي شود. در موارد مصرف باالتر از 1.5MWتا حد 

1.5MW معموالً، توان الزم توسط نزديك ترين ايستگاه فرعي ترانسفورمر، توسط كابل هاي ويژه تأمين 
مي گردد. مراكز صنعتي در صورتي كه توان از سيستم فشار قوي تأمين شود، ساختمان ها به 

ايستگاه هاي فرعي ترانسفورمر و تجهيزات ورودي بخش عمومي، جداكننده هاي اصلي و وسايل 
اندازه گيري و ورودي هاي ترانسفورمر (كه ترتيب اين وسايل توسط بخش عمومي تعيين مي شود) 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



     15 كليات طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع قدرت                                                           فصل اول:
 

مجهز مي شوند. اگر ميزان مصرف، مصرف كننده با تعرفه خاص، نسبتاً باال باشد، توسط كابل هاي تغذيه 
 را ببينيد) براي اتصال ترانسفورمرهاي 1-4اضافي به ايستگاه هاي فرعي اقماري متصل مي شود. (شكل 

، از تابلو فرعي با صفحه كليدهاي ارزان قيمت همراه با دژنكتور و 800KVAبا توان خروجي تا حد 
) استفاده مي شود. براي توان هاي نامي باالتر و .h.v.h.b.cفيوزهاي فشار قوي با ظرفيت باال (

 از دژنكتورهاي با رله هاي ثانويه، بايد استفاده شود.  20KA تا 16KAجريان هاي اتصال كوتاه تا حد 
 

 
 1-4شكل 
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     17 كليات طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع قدرت                                                           فصل اول:
 

 منابع اضطراري 1-3 
در تجهيز مراكز صنعتي، اداري- تجاري و ساختمان ها به منابع اضطراري و استفاده از آن در صورت 

قطع و يا بروز اشكال در سيستم توان، به داليل زير ضروري است: 
الف - مقررات رسمي تأسيسات الكتريكي تأمين كننده توان تجهيزات ايمني نظير: 

- سيستم هاي روشنايي ايمني، 1
- باالبرهاي مخصوص پرسنل آتش نشاني، 2
- باالبرهاي تخليه مردم مثالً در ساختمان هاي بلند مرتبه،  3
- تجهيزات آتش نشاني مثالً پمپ ها و سيستم هاي آب فشان و غيره (در اين موارد مقررات و                              4

 استانداردهاي ملي بايد در نظر گرفته شوند).

- نيازمندي هاي دقيق تر استفاده كننده، منطبق بر ويژگي هاي فني و مسائل مربوط به هزينه، 5
مانند: 

 - تداوم كار حتي در صورتيكه سيستم تأمين توان عمومي از كار بيافتد 1-5
 ثانيه) 15- تداوم كار حتي در وقفه هاي كوتاه مدت (كمتر از 2-5
 وتجهيزات EDP- حساسيت هاي دقيق تر تجهيزات نسبت به ولتاژ و فركانس، مثالً در مورد 3-5
 . ..مخابراتي

) HD 384.3/IEC 60364-3/DIN VDE 0100-300زمان هاي وقفه منابع توان مطابق (
به صورت زير طبقه بندي مي شوند  

 
 
 

 

 
زمان انتقال بار منابع مختلف بر اساس جدول زير تنظيم شده است  همچنين

 
منبع توان زمان انتقال بار 

 UPSتجهيزات  0

15t s≤  مجموعه توليد توان استاندارد
15 1st st< منبع توان بدون وقفه آماده به كار/ غير فعال  >

1t s<  سيستم توان ورودي مستقل دوم با انتقال خودكار بين دو سيستم
 

وقفه زمان وقفه 
بدون وقفه  0
0.15tλ s≤  خيلي كوتاه

0.5 0.5s t s≤ كوتاه  ≥

0.5 15s t s≤ متوسط  ≥

15t s≥  طوالني
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 ثانيه بر اثر عملكرد اتصال كوتاه، وقفه هاي كوتاه مدت و انتقاالت در بخش 0.5اختالالت كمتر از 
عمومي را ممكن است ايجاد كنند. در نتيجه، اين اختالالت، در مشخصات اشكاالت فني فهرست 

شده اند و به قطع سيستم توان، تعبير نمي شوند. 
 

 UPS سيستم منبع توان بدون وقفه 2-3     
 در 1 -7 ثانيه است. در شكل 15تا  10زمان وقفه انتقال بار مجموعه ژنراتورهاي استاندارد بين 

صورتيكه وقفه هاي ايجاد شده در منبع توان متصل شده به بارهاي حساس موجب خسارت و يا 
ضررهاي اقتصادي گردد، مثل (وقفه در توليد) بارها بايد به سيستم منبع توان بدون وقفه متصل شوند. 
در صورتيكه تلرانس هاي مجاز در ولتاژ و يا فركانس از حد استاندارد منبع توان عمومي كمتر باشد نيز 

  و تجهيزات مخابراتي. EDPبايد بارها به منبع توان بدون وقفه متصل شوند. مثل منبع توان 
 

 
 ايستا به صورت بلوك دياگرام نشان داده شده است. مطابق اين استاندارد، حفاظت در UPSتأسيسات 

 و يا در بار انجام UPSبرابر افزايش جريان، اتصال كوتاه و اشكاالت اتصال زمين بايد در تأسيسات 
) جريان ها در صورت بروز اشكال در شرايط آزمايشي بايد توسط RMSگيرد. جذر ميانگين مربعات (

توليدكننده مشخص شود تا بتوان تجهيزات حفاظتي و انتقال (كابل ها و شين ها) را انتخاب و نصب 
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     19 كليات طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع قدرت                                                           فصل اول:
 

 ايستا، در عمليات مبدل، جريان هاي اتصال كوتاه بدون اتصال كليد باي پاس UPSكرد. در تأسيسات 
تقريباً عبارتند از: 

2.1ln 0.02 سه فاز برايt s≤ 
3.0ln 0.02 تك فاز برايt s≤ 

جريان هاي خطا، براي حفاظت از بخش الكترونيك قدرت محدود به مقادير زير هستند: 
5t براي 1.5lnتقريباً  s≤ 

30t براي 1.35lnو تقريباً  s≤ 
)، بزرگترين اندازه فيوز به SBSدر سيستم هاي با عمليات مبدل و امكان استفاده از كليد باي پاس (

موارد زير بستگي دارد. 
 برابر) 1.6 (فيوزهاي SBS- مشخصات سلكتيو براي حفاظت 1
- حداكثر زمان عملكرد فيوزي خطا، بدون ايجاد اختالل در ديگر بارها. 2

 استفاده مي شود و از تجهيزات حفاظتي براي حذف EDP براي تغذيه سيستم هاي UPSاز تأسيسات 
 (باند تلرانس بااليي) gL بايد استفاده شود. براي فيوزهايي با مشخصه 10msخطاها در كمتر از 

 برابر جريان نامي فيوز نياز است. 25جريان هايي به بزرگي بيش از 
 براي عمليات سوئيچ خود به خود به منبع 5s و 0.02sدر صورتيكه زمان هاي عملكرد فيوزي كمتر از 

 به UPSاضطراري الزم باشد، هنگام انتخاب و نصب كابل ها، جريان هاي خطا محدود شده تأسيسات 
0.02s 5 وs به عنوان پايه بايد در نظر گرفته شود. در اينجا فرض شده است كه سيستم منبع توان 

 غيرفعال) SBSدچار خطا شده است و يا تلرانس هاي ولتاژ و فركانس از حدود مجاز فراتر رفته اند. (
 براي زمان هاي عملكرد فيوزي كمتر از UPS مشخص كننده حداقل جريان نامي الزم 1-2جدول 
0.02s 5 وs در مورد سه اندازه فيوز با مشخصه ،gL .(باند تلرانس بااليي) است 

آرايش سيستم براي توزيع شرح داده شده در زير براي ورودي و تابلوي توزيع فشار ضعيف در منبع 
توان عمومي و اضطراري به صورت مركزي به كار مي روند. 

- سيستم فيدر حلقوي با و بدون اتصال انتقال  1
- سيستم شبكه بسته.  2
 

  سيستم شبكه بسته3-3-1     
، امروزه فقط در كاربردهاي صنعتي مورد استفاده واقع مي شود. بدليل TN-C سيستم شبكه بسته 

حاشيه امنيت تداخل بزرگتر تجهيزات به كار رفته در ناحيه توليد، جريان هاي وابسته ساختمان و 
ميدان هاي الكترومغناطيسي بزرگتر اطراف مسيرهاي توان، قابل قبول هستند. سيستم شبكه بسته در 

سطح توزيع تابلوي توزيع فرعي و اطراف آن از قابليت اطمينان و كيفيت بااليي برخوردار است. 
همچنين داراي قابليت انعطاف بيشتري نسبت به شرايط كاري و بار مي باشد. استفاده روزافزون از 

سيستم هاي اتوماسيون و مخابراتي به معني آن است كه جريان هاي فركانس پايين در ساختار 
ساختمان و پوشش شيلد خطوط مخابراتي بايد كاهش داده شوند. 
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 "gL" با عملكرد فيوزي توسط فيوزهاي با كالس كاربري UPS حداقل جريان هاي نامي و خطا الزم براي 1-2جدول 

 

 كه UPSجريان نامي 
1.5. 5nl t s< 

3. 0.02nl t s< 
 atجريان خطا الزم براي 

جريان نامي فيوز خروجي 

5atبراي  s<  0.02برايat s< 5s 0.02s 
80A 166A >120A >500A 25A 
230A 430A >340A >1300A 63A 
370A 830A >560A >2500A 100A 

 
اين مسئله تنها با استفاده از فيبرهاي نوري براي سيستم هاي مخابراتي و تغيير روش به آرايش فيدر 

 قابل حل است. TN-Sحلقوي 
 

 سيستم فيوز حلقوي
 همانطور كه قبالً  گفته شد، بدليل تداخل الكترومغناطيسي فركانس پايين كمتر، در سيستم هاي 

توزيع فشار ضعيف، خطوط تغذيه تابلوي توزيع و مدارات منشعب در ساختمان ها؛ سيستم هاي فيدر 
حلقوي ترجيح داده مي شوند. 

در صورتيكه ورودي هاي ذخيره و يا ورودي هاي سيستم تأمين توان اضطراري براي تابلوي توزيع فرعي 
 مستقل بسته شوند. N,PE با سيستم هاي TN-Sمورد نياز باشد، بايد به صورت آرايش 

 HD 384.5.54  وIEC 60364-5-54 مشخص كننده تجهيزات كليدزني چهار فاز براي وسايل 
). 1-1-14انتقال هستند (شكل 

 
موارد نصب و انتخاب 

 خطوط بين تابلوي توزيع اصلي و تابلوي توزيع فرعي و تجهيزات حفاظتي بايد مطابق موارد زير نصب 
گردند: 

- حفاظت در برابر افزايش ولتاژ 1
- حفاظت اتصال كوتاه 2
- افت ولتاژ (ايستا و پويا) 3
- حفاظت در برابر شوك الكتريكي در مواقع اتصال غير مستقيم  4
- رفتار سلكتيو حفاظتي در باال دست و پايين دست مدار. 5

سلكتيويته، تجهيزات حفاظتي بايد بررسي گردد. صاحبان ساختمان نيز بر نياز به داشتن تجهيزات 
حفاظتي سلكتيو براي منبع توان عمومي تأكيد مي كنند. تجهيزات حفاظتي سلكتيو به طور 

چشمگيري تعداد بارهاي تحت اثر خطا را كاهش مي دهند و امكان يافتن محل بروز اشكال را تسهيل 
مي نمايند. 
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     21 كليات طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي توزيع قدرت                                                           فصل اول:
 

تكنولوژي بدون فيوز 
 از فيوزها و دژنكتورها، به عنوان تجهيزات حفاظتي استفاده مي شود. در تكنولوژي بدون فيوز بين  

دژنكتورها و انواع ذكر شده در پايين تمايز قائل مي شوند: 
- دژنكتور با قطع در جريان صفر  1
- دژنكتور محدود كننده جريان  2

از آزاد كننده اتصال كوتاه تأخيري، براي اطمينان از رفتار سلكتيو دژنكتور با قطع در جريان صفر 
استفاده مي شود. 

از انواع آزادكننده زير استفاده مي شود: 
الف - آزادكننده هاي اضافه بار (مشخصه وابسته به جريان) 

ب- آزادكننده اتصال كوتاه تأخيري  
ج- آزاد كننده لحظه اي. 

در حال حاضر دو نوع آزادكننده اتصال كوتاه تأخيري موجود است: 
) UMZ- آزادكننده هايي با زمان تعريف شده (1
) مي تواند به طور مؤثري I2G). مثالً (آزادكننده AMZ - آزادكننده هايي با تأخير متناسب با جريان (2

منطبق مشخصه، فيوزها باشد. 
زمان هاي تأخير الزم از ورودي تا بار براي دژنكتورهاي با زمان آزاد كردن تعريف شده، بزرگ مي باشد. 
اين مطلب بر انرژي اتصال كوتاه آزاد شده تأثير منفي دارد و دليل آن بزرگتر بودن جريان اتصال كوتاه 

در همسايگي ورودي نسبت به تابلوي توزيع فرعي است. در صورتيكه از دژنكتورهايي با كنترل زماني 
كوچكتري استفاده شود، ممكن است خطاهاي با زمان هاي تأخير كوتاه، در مجاورت ورودي ها را نيز 
حذف نمايد. در صورتيكه دژنكتورهاي محدودكننده جريان استفاده شود (با ظرفتي جريان شكست 

 پايين) رفتار سلكتيو نسبت به ln، در دژنكتورهاي با جريان نامي 100KAاتصال كوتاه نامي كمتر از 
دژنكتورهاي پايين دست، تنها در صورتي قابل حصول خواهد بود كه حدود سلكتيويته (جريان 

سلكتيويته) رعايت گردد. توليدكنندگان فقط حدود سلكتيويته را بين دژنكتور باالدست و پايين دست، 
براي محصوالت خود تعيين مي كنند. اگر حدود سلكتيويته رعايت شود، الزم است كه تمام 

دژنكتورهاي يك مدار از توليدكننده واحدي باشند.  
 بدين ترتيب سيستم الكترونيكي بايد همگام با اصول مهندسي سيستم انتخاب و اجرا استانداردها:

گردد. يعني جايي كه اولويت به محصوالت سازگار از توليد كننده واحد داده مي شود. قطعات 
الكتريكي به گونه اي انتخاب مي گردند كه تحت شرايط كاري نرمال و در مواقع بروز خطا به طور 

مناسبي قادر به ادامه كار باشند. منابع تأمين توان همواره به گونه اي طراحي و اجرا مي گردند كه 
منطبق بر قوانين فني مشخص، در سطوح ملي، اروپايي و يا بين المللي باشند. اين موارد، زير بناي 
كاركرد تأسيسات الكتريكي به صورت ايمن را فراهم مي آورند، و حداقل مشخصات فني الزم براي 

تجهيزات به كار رفته، حوزه كاربرد آنها را مشخص مي نمايد. سازگاري با اين استانداردها ايمني 
 تأسيسات و افراد را تضمين مي نمايد.
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فصل دوم 
  برآورد درخواست نيروي برق (ديماند)

 
برآورد درخواست نيروي برق (ديماند) 

كليات 
ي برق هر طرح (انشعاب ، پست ، مولد) الزم است قبل از اقدام به تهيه روبراي فراهم كردن مقدمات تامين ني

نيروي  ساختماني حداكثر درخواست (ديماند) درمراحل اوليه مطالعات معماري و طرح تاسيسات الكتريكي و
.  كرد برآورد برق آن را

روش صحيح تخمين حداكثر درخواست براساس محاسبه توان كل نصب شده واعمال ضرايب همزماني 
مناسب استوار است ، به شرط آنكه تجربيات گذشته كه ازطرحهاي مشابه درمحل بدست آمده باشد اين 

محاسبه راتاييد كند . 

-پيش بيني حداكثر درخواست ، مخصوصا از نظر وسائل ودستگاه هاي قابل حمل روشنايي تعداد 1يادآوري 
 لذا دراغلب موارد الزم خواهد بود  .پريزهاي نصب شده وغيره شديداً وابسته به عرف وعادات محلي است

حداكثر تقاضا بيش از مقادير بدست آمده از راه محاسبه انتخاب شود اصوالً مطالب اين بخش جنبه راهنمايي 
مطالعات محلي به كاربرد ازطرف  مقادير به دست آمده ازمراعات مفاد آن را نبايد بدون بررسيها و و دارد

م خواهد بود در پيش بيني حداكثر درخواست عواملي نظر رشد سريع كيفيت زندگي ازيك طرف زديگر ال
وافزايش طبيعي مصرف درطول عمر تاسيسات ازطرف ديگر درمد نظر باشد . 

برآورد توان كل نصب شده  
:  برآورد شود توان كل نصب شده بر اساس خواسته هاي تاسيسات بايد به ترتيب زير محاسبه و

 . درخواست برق چراغهاي نصب ثابت رشته اي (التهابي) برابر توان اسمي المپهاي آنها خواهد بود الف)
.  درمراحل برآورد اوليه ، درخواست چراغ برابر توان بزرگترين المپي است كه بتوان در آن نصب كرد

فلورسنت ، جيوه اي وغيره ) برابر توان اسمي  درخواست برق چراغهاي نصب ثابت از نوع تخليه اي ( ب)
برابر درخواست برحسب  2مصرفي المپهاي آن با توجه به مصرف چوك آنهاست اينگونه چراغها به ولت آمپر 

وات است . 
دستگاههايي كه از آن ها تغذيه خواهند كرد معلوم  درخواست برق پريزها درمواردي كه نوع لوازم و ج)

شود .  نباشد از راه تخمين درخواست مدار نهايي آنها برآورده مي
.  درخواست برق لوازم ودستگاههاي نصب ثابت برابر توان اسمي آنها با اعمال ضريب توان آنها خواهد بود د)
 . درخواست بارهاي القايي بايد به توجه به ضريب توان آنها تعيين شود) هـ
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تخمين ضريب همزماني  –غير همزماني 
روشنايي  لوازم الكتريكي بايد هر گروه از بارهاي مختلف ( كار تجهيزات و به دليل وجود غير همزماني در

از ضريب همزماني استفاده شود تا با اعمال آنها دربارهاي مربوط حداكثر توان  ) گرمايش ، موتورها وغيره
مصرفي يا حداكثر درخواست به دست آيد . 

-ضريب همزماني هر تاسيسات عددي است مختص همان تاسيسات براي همين درشرايط عادي 1يادآوري 
مي توان  آمار موجود فقط با  توجه به تجربيات گذشته و پيش بيني دقيق آن امكان پذير نخواهد بود و
.  به صورت تقريبي تخمين زد ضريب همزماني را از پيش به عنوان راهنما و

«آيين نامه  : 1937به منظور راهنمايي بيشتر براي تخمين ضريب همزماني بايد كه از استاندارد ملي شماره 
 .  اقتباس شده است مراجعه شود،ايمني تاسيسات الكتريكي ساختمانها

                                              محاسبه عمومي شبكههاي تأسيسات الكتريكي
 )(ديماندمحاسبه توان ماكزيمم مصرفي 

) براي يك ساختمان و يا يك مجتمع ساختماني به Pmaxتخمين ميزان مصرف آينده ( Pmaxميزان مصرف
طور دقيق، هزينه هاي قطعات الكتريكي را تحت تأثير قرار مي دهد. ميزان توان درخواستي از بخش عمومي 

نيز به مقدار مصرف بستگي دارد، كه معادل مجموع بارهاي مصرف كننده است، و معموالً از جمع حاصل 
) به دست مي آيد: g) و ضريب همزماني (ai) بارها، در ضريب كارايي (Piضرب توان هاي خروجي (

( )max
1

n

i i
i

P Pa g
−

=∑   

توان بدست آمده اكتيو بوده كه درواقع انجام كار بوسيله آن صورت مي گيرد و در شبكه ها بايد توان ديگري 
كه توان  ظاهري ياتوان مرجع مي باشد بايد بدست آوردكه به روش زير به دست مي آيد: 

max max cos
B

S P= ϕ  

)براي موتور ها در صنعت وبراي وسايل خانگي مانند يخچال ماشين لباس ai اين ضريب  ( :ضريب كارايي
شوئي و كليه لوازميكه موتور دارند اطالق مي شود  ضريب كارايي يك ابزار به تفاوت توان اسمي خروجي آن 
نسبت به توان واقعي گفته مي شود. موتورها معموالً براي ارائه توان مكانيكي مشخصي در محور آنها طراحي 
مي شوند، بر اساس توان هاي مختلف ارائه شده توسط توليدكنندگان موتور با باالترين توان انتخاب مي گردد. 

به دليل آنكه يك موتور توان خروجي به عالوه تلفات دروني را از منبع توان مي كشد، توان خروجي نامي 
موتور همواره از توان واقعي آن بزرگتر است. اثر ضريب توان بايد در موتورها، در نظر گرفته شود. 

) كه غالباً ضريب ديماند نيز گفته مي شود، در واقع تمام بارها در g  : ضريب هم زماني (ضريب هم زماني
يك زمان روشن نيستند و به همين جهت همواره كوچكتر از يك است، و با افزايش مصرف كننده ها در 

تأسيسات كاهش مي يابد. بنابراين ضريب همزماني به طور فاحشي هنگام حركت از مصرف كننده به سمت 
تابلوي توزيع فرعي، تابلوي توزيع اصلي و ايستگاه فرعي منبع قدر در بخش عمومي، كاهش مي يابد (شكل 

) براي گروه هاي بار در سه نوع مختلف g شامل مقادير تجربي ضرايب همزماني (1-1-2). جدول 5-1-1
ساختمان مي باشد. نسبت باري كه از بخش عمومي درخواست مي گردد به بار وصل شده، هر چقدر ساختمان 
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يا مجتمع بزرگتر شود، كاهش مي يابد (به آن توان مصرفي اندازه گيري شده اطالق مي گردد). اين موضوع اثر 
مثبتي بر شرايط تعرفه و نرخ هاي بهره برداري از بخش عمومي مي گذارد. 

 
 
 

گروه مصرف كننده ساختمان اداري بيمارستان فروشگاهها 
روشنايي  0.95…0.85 0.9…0.7 0.95…0.85

تهوية هوا  1 1…0.9 1…0.9
آشپزخانه  0.85…0.5 0.8…0.6 0.8…0.6
باالبرها و پله برقي ها  1…0.7 1…0.5 1…0.7

پريزها  0.15…0.1 0.2…0.1 0.2
 

 ) براي گروه هاي مصرف كننده متفاوت در سه نوع ساختمانg ضريب هم زماني (1-1-2جدول 
 

: نسبت بار به مساحت
 به همراه ضريب توان، معموالً به )Pm) W/m2 در مراحل تعريف پروژه برنامه ريزي نسبت بار به مساحت 

عنوان معياري براي تخمين بار مصرفي به كار مي رود. مقادير تقريبي براي برنامه ريزي انواع ساختمان ها با 
گروه هاي مصرف كنندگان با ميزان توان متفاوت در جداولي كه در كشورهاي مختلف مقدار آن متفاوت است 

وبه صورت تجربي استاندارد شده است آمده است. 
) و ميزان ديماند در ساختمان هاي gهمچنين بايد به اين نكته اشاره گردد كه مقادير ضريب همزماني (

مسكوني و اداري (هتل ها، سازمان ها، فروشگاه هاي بزرگ، مدارس، بيمارستان ها، تئاتر، ترمينال هاي فرودگاه 
و غيره) به مقدار زيادي به شرايط محلي آب و هوايي (مكان هايي در استوا و مناطق جنوبي) و سطح رفاه و 

آسايش مردم جامعه بستگي دارد. اطالعات كافي در اين زمينه هنوز منتشر نشده است. 
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اثر جريان هاي اتصال كوتاه 
  حداكثر جريان اتصال كوتاه

اندازه جريان هاي اتصال كوتاه نقش بسزايي در تعيين جريان اتصال كوتاه تأسيسات و قطعات و تنظيم آنها  
دارد، و معياري براي انتخاب كيفيت منبع توان در محل توزيع نيز مي باشد.جريان هاي اتصال كوتاه در 

 محاسبه مي شوند. مقدار حداكثر و حداقل DIN VDE 0102 و IEC60909سيستم هاي سه فاز مطابق با 
جريان اتصال كوتاه كه نتيجه عمليات كليدزني (كاركرد همزمان يا مستقل ژنراتورها، ترانسفورمرها، فيدرها و 

اثر خود كابل ها) است، بايد محاسبه گردد يكي از وسايلي كه جريان اتصال كوتاه بار را افزايش مي دهد 
بارهاي موتوري مي باشدكه موتورهاي فشار ضعيف و فشار قوي بوجود آورنده جريان هاي اتصال كوتاه اوليه 

) Ik) و نقائص غير متقارن ديگر و جريان اتصال كوتاه دائم (ip) و جريان حداكثر اتصال كوتاه (′′kIمتقارن (
مي باشند. 

)، حداكثر جريان 1KV) (بيشتر از .h.V) و فشار قوي (1KV (كمتر از .l.Vدر سيستم هاي فشار ضعيف 
اتصال كوتاه، تعيين كننده ظرفيت شكست ادوات سوئيچ و مقدار ظرفيت حرارت ديناميك تأسيسات و 

تجهيزات مي باشد. شرايط زير بايد برآورده شود: 
max

max

max

,

,

b cn

p cm pk

th cw thper

I I

I I I

I I I

≤
≤

≤

 

maxbI (مقدار جذر ميانگين) حداكثر جريان اتصال كوتاه شكست   
Ipmax (حداكثر مقدار لحظه اي) حداكثر مقدار بيشينه جريان اتصال كوتاه 
Ithmax (مقدار جذر ميانگين) حداكثر جريان اتصال كوتاه حرارتي 

Icn ظرفيت شكست اتصال كوتاه 
Icm ظرفيت ساخت اتصال كوتاه 
Icw جريان زمان اتصال 
Ipk جريان ايمپالسي 

Ithper .ظرفيت عبور جريان اتصال كوتاه حرارتي مجاز 
 

 اتفاق مي افتد و در .l.Vحداكثر جريان بار اتصال كوتاه، معموالً در حالت اتصال كوتاه سه فاز در سيستم هاي 
نزديكي ورودي و تابلوي توزيع اصلي، بزرگتر است. اين حالت در وضعيت امپدانس بزرگ در باالدست 

 بوجود مي آيد، هنگام نصب تأسيسات و تجهيزات، TNسيستم و يا در سمت ولتاژ پايين سيستم هاي 
) و بيشينه جريان ′′kIحداكثر جريان اتصال كوتاه تك فاز، حداكثر جريان اوليه اتصال كوتاه سه فاز متقارن (

) بايد مدنظر قرار گيرند.هنگام محاسبه حداكثر جريان خطا درجه حرارت هادي ها بايد ipاتصال كوتاه سه فاز (
20 C فرض شود. قطعات حفاظت در برابر اتصال كوتاه در سيستم هاي منبع توان ساختمان و مدارات فشار 
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ضعيف، بايد جريان اتصال كوتاه را در انتهاي خط، به طور مطمئن و با تأخيري كه منجر به افزايش بيش از 
حد درجه حرارت سيستم هاي انتقال قدرت نشود، تشخيص داده و عمل نمايند (حفاظت اتصال 

كوتاه).كمترين مقدار جريان اتصال ـ كوتاه كه ممكن است درشبكه تاسيسات الكتريكي پديد آيد به روش 
زير محاسبه مي شود: 

2 2

ker f

K S
I

t
=  

K ضريب جنس هادي 
S سطح مقطع هادي 
t ثانيه) 5 زمان عملكرد فيوزي اتصال كوتاه (كمتر از 

 ايجاد مي شوند. اين جريان TNكمترين جريان اتصال كوتاه معموالً در شبكه هاي تك  فاز سيستم 
تعيين كننده حداكثر جريان نامي قطعات حفاظتي در سيستم است. در مدارات طوالني، براي اطمينان از 
اينكه سيستم هاي حفاظتي در انتهاي مدارات الكتريكي، در مواقع بروز اشكال، به درستي و صحت عمل 

نمايند، معموالً سطح مقطع بايد بزرگتر در نظر گرفته شود. در اين موارد به جهت مسائل مربوط به هزينه، 
) بايد با همان قطر سيم هاي خارجي انتخاب شوند. در اتصال هاي با N, PE, PENسيم هاي برگشت (نظير 

طول كوتاه، در سيستم هاي فشار ضعيف، كمترين مقدار جريان اتصال كوتاه در مواقع بروز اشكال دو فاز به 
زمين در مجاورت ترانسفورمرها و ژنراتورها بوجود مي آيند. در اين موارد جريان اتصال كوتاه تعيين كننده 

اصلي، حداكثر جريان و ديگر تنظيمات قطعات در سيستم هاي حفاظتي است. 
 

ولتاژ نامي سيستم 
 تعيين شده اند. مقادير و IEC 38 به عنوان هماهنگي جهاني، مقادير ولتاژ، مطابق IEC 38مقادير ولتاژ 

 1-1-3  انتخاب شده است. جدول CENELEC نيز با نظر اكثريت كشورهاي عضو IEC 38نامگذاري 
، 2003 نشان مي دهد. تا سال 35KVمقادير ولتاژ را در سيستم هاي سه فاز و چهار سيم، با ولتاژ كمتر از 

جايگزين  240/400V با مقادير استاندارد جهاني 340/400Vو  230/380Vسطوح ولتاژ و جريان 
 است. در طول مدت زمان جايگزيني اين استاندارد، در ±%10خواهند شد. دراستاندارد جديد تلرانس 

220كشورهايي كه سيستم فعلي آنها  /380 5%V  مجاز است. مقادير %6- و %6+ است، تلرانس ±
 تلرانس هاي مجاز شرح داده شده، مقادير حداكثر و حداقل 230/400Vحداكثر و حداقل ولتاژ براي سيستم 

ولتاژ را در شرايط كاري نرمال، در زمان و محل مشخصي از سيستم تعيين مي كنند. مقادير تقريبي براي 
 آورده شده اند. 1-1-4در جدول  220/380Vحداكثر و حداقل ولتاژهاي مجاز در سيستم هاي با ولتاژ 

 در نظر گرفته مي شود. بحث هايي جهت 400/690Vموارد مشابهي نيز براي سطوح ولتاژ استاندارد جديد 
 در حال انجام است.اثرات نامطلوب تغييرات ولتاژمعموال 2003امكان كاهش تلرانس هاي مجاز بعد از سال 

برروي المپ هاي رشته اي و موتورهاي آسنكرون ديده مي شود جهش هاي پيوسته ولتاژ، معموالً عمر 
تجهيزات را كاهش مي دهد. همچنانكه افت ولتاژ ناگهاني نيز با كاهش كارائي همراه است. براي مثال: در 

 ولتاژ باعث كاهش عمر المپ به مقدار %5المپ هاي رشته اي (كه جريان متناسب با ولتاژ است)، افزايش 
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 كم مي كند. در موتورهاي آسنكرون كاهش %20 ولتاژ بازده نوري را به ميزان %5نصف مي شود. كاهش 
 ولتاژ باعث افزايش ميزان مصرف مي گردد.

 IEC 38 طبق 35KV ولتاژهاي نامي سيستم كمتر از 1-1-3جدول 
V 230/400, 277/480, 400/690, 1000 1000V≤ سيستم 

3, 6, 10, (15), 20, 35 KV 35KV≤ سيستم 
 
 

 بيشترين و كمترين ولتاژ نامي در سيستم هاي فشار ضعيف سه فاز و چهار سيمه 1-1-4جدول 
Umax(V) Umin(V)  220/380كشورهايي با ولتاژV 
231/400 209/360 220 /380 در اين زمان  5%±
245/424 209/360 230 / 400 در زمان تغيير  6%±
254/440 209/360 220 / 400 سال  10%±

 
)، غالباً منجر به افزايش بار Un-5% با Pnكاهش ولتاژ بيش از حد مشخص شده توسط توليدكننده (معموًال 

موتورهاي آسنكرون مي شود.منابع توان الكتريكي همواره به گونه اي طراحي مي شوند كه در محل نصب بار، 
تلرانس هاي مجاز در ولتاژ تجهيزات (مشخص شده توسط توليدكننده) در نظر گرفته شود. به عنوان مثال 

 توزيع افت ولتاژ مجاز را در يك مجتمع 1-1-6 شكل V 230/400تلرانس هاي مجاز ولتاژ در يك سيستم 
 نشان مي دهد.اين 2003 از نقطه ابتدا تا محل مصرف كننده قبل از سال 110KVساختماني با ورودي 

 ولتاژ (سيستم) بخش عمومي در محل ورودي 110/20KVتغييرات ولتاژ بوسيله ترانسفورمر ولتاژ متغير 
110/20K ولتاژ نامي %105، توسط ترانسفورمر متغير تحت بار تصحيح مي شود. ولتاژ كنترل كننده روي 

 است، و در نتيجه حداكثر %20 و پس ماند كنترل كننده %1.65سيستم تنظيم مي گردد. هر پله ولتاژ 
 مقدار ولتاژ تنظيمي به دست مي آيد. ±%1 يا %2تغييرات ولتاژ 

 و باالتر) 6KV ،10KV ،20KV ،35KVافت ولتاژ در سيستم فشار قوي در سيستم هاي انتقال توان (مثالً 
 اين مقدار كمتر از 1-1-6با كارايي يكسان، افت ولتاژ به سطح ولتاژ انتخاب شده بستگي دارد. در مثال شكل 

 فرض شده است.درترانسفورمر توزيع مقدار تقريبي افت ولتاژ با استفاده از رابطه زير محاسبه مي شود: 2%
( )2

1
Δ

2 100

nu
u nu

′′
′= +  

cos sinRr Xru u u′ = +ϕ ϕ  

sin cosRr Xru u u′′ = +ϕ ϕ  
Δu (درصد) تغييرات نسبي ولتاژ 

RrU (درصد) مقدارنامي ولتاژ اهمي 
XrU (درصد) مقدار افت نامي ولتاژ رئاكتانس   
N نسبت بار به توان نامي خروجي ترانسفورمر 
ϕ زاويه بار 
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) قرار گيرد، حداكثر S/SrT( تحت بارخروجي نامي ،ukr=6%اگر ترانسفورمر توزيع با ولتاژ نامي اتصال كوتاه 
cosافت ولتاژ با ضريب توان  0.8≥ϕ خواهد بود. %4، كمتر از 

 
 افت ولتاژ در سيستم هاي فشار ـ ضعيف

 با احتساب جمع برداري افت %10 (حداكثر %8 درنصب يك سيستم فشار ضعيف، افت ولتاژ تقريبي 
، مجاز خواهد بود. در صورتي كه تلرانس IEC 38ولتاژهاي جداگانه) با رعايت مقادير مجاز مشخص شده در 

) بايد هنگام نصب در نظر گرفته ±%5ولتاژ كمتري براي بار (مصرف كننده) الزم باشد (نظير موتور آسنكرون 
شود. در حال حاضر، استانداردها دربرگيرنده، مرجع بين المللي براي افت ولتاژهاي جزئي منبع (آنچنانكه در 

 DIN VDE نشان داده شده است) نيستند. به اين مورد فقط در استانداردهاي ملي (مثالً 1-1-6شكل 

 %4 انتخاب و نصب تجهيزات الكتريكي سيستم هاي كابل كشي) اشاره شده است كه افت ولتاژ 0100-520
را بين سيستم توزيع و تجهيزات الكتريكي توصيه مي كند. شرايط فني منبع توان تأسيسات عمومي، 

محدوديت هايي در افت ولتاژ مجاز در خطوط توان باال دست تجهيزات اندازه گيري اعمال مي كند.اتصال 
بارهاي بزرگ (نظير روشن شدن موتورهاي بزرگ، تجهيزات جوشكاري، كوره هاي الكتريكي و غيره) باعث 
ايجاد تغييرات لحظه اي قابل توجهي در ولتاژ مي شود.كه اين تغييرات كوچك دوره اي باعث چشمك زدن 
سيستم هاي روشنايي و يا بروز مشكل در مصرف كننده هاي حساس (نظير تجهيزات مخابراتي، تلويزيون، 

 تغييرات مجاز ولتاژ را نسبت به بسامد آن تغييرات 1-1-7سيستم هاي اتوماسيون و غيره) مي شود. شكل 
دوره اي نشان مي دهد. 

 
نكاتي كه براي كاهش اختالل در بارهاي حساس به كار مي روند، عبارتند از: 

- سيستم هاي فشار ضعيف جداگانه براي مصرف كننده هاي حساس و غير حساس 1
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 و استفاده %6 به جاي Ukr=4%- استفاده از ترانسفورمرهاي توزيع با ولتاژ اتصال كوتاه نامي كمتر مثالً 2

از ترانسفورمرها به صورت موازي (كه باعث افزايش توان اتصال كوتاه مي شود)  
 يا به تجهيزات جبران كننده سريع ديگر. UPS-  اتصال مصرف كننده حساس به منبع توان 3
 

 اندازه تقريبي افت ولتاژهاي كوچك دوره اي در ورودي محاسبه افت ولتاژدر شبكه فشار ـ ضعيف:
ترانسفورمرها توسط رابطه زير محاسبه مي شود: 

Δ
Δ sinL

kr L
rT

S
u u

S
≈ ϕ  

Δu افت ولتاژ دوره اي كوچك مجاز 
SrT) خروجي نامي ترانسفورمر kVA ،(
Δ LS) جريان موجي بار kVA ،(
Ukr  ولتاژ اتصال كوتاه نامي و 

Lϕ .زاويه موجي بار 
 به صورت موازي بسته شده اند كل ukr=6% و 630kVA  در يك ساختمان اجرايي، سه ترانسفورمرمثال

 است. SrT=3×630kVA=1890kVAتوان خروجي نامي ترانسفورمرها 
جريان موجي بار  

Δ 500LS kVA= 
cos 0.85;sin 0.25L L= =ϕ ϕ 

Δu موجي بار به دست آوريد. 6 را براي 
500

Δ 6%.0.52 0.83%
1890

kVA
u

kVA
≈ =  

 (ساختمان اداري) اين مقادير كمتر از حد پذيرش براي المپ هاي رشته اي 1 منحني 1-1-7مطابق شكل 
است و بنابراين براي روشنايي مورد قبول مي باشند. 
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جداي از تغييرات ايجاد شده در ولتاژ توسط بارهاي دوره اي، افت ولتاژهاي كوچك ديگر نيز هنگام بروز 
نقصي نظير اتصال كوتاه در لحظه عمل سيستم هاي حفاظتي، وجود دارد. در صورتي كه مصرف كننده هاي 

 تغذيه شوند. UPSحساس تحت تأثير اين مورد قرار گيرند، بايد توسط سيستم هاي 
 

محاسبات عمومي شبكه روشنايي 
 

محاسبات الكتريكي شبكه روشنائي با هدف تعيين سطح مقطع سيم ها وتضمين ميزان ولتاژ و جريان مجاز 
 محاسبات سطح  الزم براي منابع نوري و همچنين استقامت مكانيكي كابل ها و سيم ها انجام مي شود. اصوًال

مقطع سيم هاي شبكه روشنائي بر اساس مقدار افت ولتاژ در شبكه محاسبه مي گردد. 
تمام افت ولتاژ در طول مسير شبكه در سمت فشار ضعيف ترانسفورماتور پست هاي فرعي، بصورت درصد 

) تعيين مي شود. بدين صورت: Unنسبت به ولتاژ نامي المپ (
TU  ولتاژ فشار ضعيف ترانسفورماتور
eU بيشترين ولتاژ در نظر گرفته شده المپ 
nU ولتاژ نامي المپ 
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1100)(

n

eT

U
UUU −

=∆ 

 براي تغذيه 400/ 230 طبق استاندارد هاي بيشتر كشورهاي جهان طرف ثانويه ترانسفورماتور مي تواند 
باشد.   ميv127براي تغذيه منابع نوري با ولتاژ   133/230 ولت و يا 220منابع نوري با ولتاژ 

ولتاژي كه براي منابع نوري در نظر گرفته شده براساس استانداردهاي عملي و تجربي اكثر كشورهاي جهان 
بر اساس شبكه هاي روشنائي در ساختمان هاي اداري و همچنين شبكه هايي كه پروژكتور براي روشنايي 

% ولتاژ نرمال را تعيين 97.5خارجي دارند حداكثر ولتاژ اختصاص داده شده منابع نوري در حال كار بايد 
% باشد. 2.5نمايد يعني افت ولتاژ ماكزيمم 

در شبكه هاي روشنائي خارجي و مصارف خانگي و يا براي شبكه هاي اضطراري بيشترين ولتاژ در نظر گرفته 
% ولتاژ 105% مي باشد. و همچنين حداكثر ولتاژ در منابع نوري نبايد از 5% يا حداكثر افت ولتاژ 95شده 

 ولت كار مي كنند حداكثر افت ولتاژ مجاز تا 36 يا 12نامي المپ بيشتر باشد، منابع روشنائي كه با ولتاژ 
% در نظر گرفته شده است. محاسبه افت ولتاژ در شبكه از تابلو اصلي توزيع تا آخرين المپ بصورت 10

افت ΔUc   تعيين مي گردد. اگر ΔUT و تلفات داخلي ترانسفورماتور ΔUتفاضل بين تمام افت ولتاژ شبكه 
ولتاژ از شينه تابلو توزيع تا منبع نوري باشد داريم: 

)2(TC UUU ∆−∆=∆ 
α .ضريب تناسب ولتاژ در حالت بي باري ترانسفورماتور به ولتاژ نامي شبكه -

 به درصد ولتاژ نامي شبكه كارهاي عملي دقيقاً از فرمول زير محاسبه UTتلفات داخلي ترانسفورماتور 
 مي شود:

)3()( εεβ SinUCosUU paT +=∆ 
Ua ولتاژ اكتيو اتصال كوتاه به درصد -
Up ولتاژ راكتيو اتصال كوتاه به درصد -
β ضريب بارداري ترانسفورماتور كه از نسبت بين قدرت واقعي ترانسفورماتور به قدرت نامي ترانسفورماتور -

بدست مي آيد. 
مقدار ولتاژ اكتيو و راكتيو اتصال كوتاه كه معموال به درصد مي باشد را مي توان از فرمول زير بدست آورد: 

)4(
10

22

2









−=

×=

akp

k
a

UUU
P
PU

 

-PK) تلفات اتصال كوتاه براي بار نامي (تلفات در سيم پيچ مسي ترانسفورماتور) به كيلووات KW(  از
 بدست مي آيد. 1-1جدول

P -قدرت نامي ترانسفورماتور -KVA 
 -Uk هاي مخصوص  % براي ترانسفورماتورهاي (تيپ5.5ولتاژ اتصال كوتاه ترانسفورماتور، برابرTM ولتاژ ( 

.  KV 35% براي ترانسفورماتورها با ولتاژ تا 6.5 كيلو وات و 10تا 
 چنين بدست مي آيد كه، با اضافه شدن قدرت ترانسفورماتور و همچنين ضريب 4 و 3از آناليز معادالت 

قدرت بار، (افت ولتاژ) داخلي ترانسفورماتور كاهش يافته و تلفات شبكه اضافه مي شود. 
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با اضافه شدن ضريب بار ترانسفورماتور، اضافه شدن مقدار تلفات داخلي را بهمراه دارد. براي بدست آوردن 
 آمده است 1-2محاسبات دقيق در شبكه روشنائي مي توان تلفات محاسبه شده ولتاژ در شبكه كه در جدول 

 نشان داده شده (تلفات ولتاژ در شبكه روشنائي) اجازه مي دهد 1-2استفاده كرد. مقاديري كه در جدول 
مقاطع سيم ها و كابل ها را اگر طول مسير آنها مشخص باشد تعيين كنيم. محاسبات باز پخش شده در طول 

مسير شبكه (محاسبات بار روشنائي براي مصرف خانگي و شبكه روشنائي خارجي) از نتايج قدرت مصرف 
روشنائي تعيين مي شود. در شبكه روشنائي كه از المپ هاي گازي استفاده مي شود بايستي تلفات در چوك 

% براي 12% تا 8% براي المپ هاي فلورسنت هستند و 30% تا 20نيز محاسبه گردد كه معموال اين تلفات 
المپ هاي گازي مانند بخار جيوه، سديم و ... در نظر مي گيرند وقتي كه مي خواهيم بار محاسبه شده در 

شبكه مصرفي را مشخص كنيم يكي از ضرايبي كه بايستي تعيين كنيم ضريب مصرف مي باشد كه برابر است 
با نسبت بار محاسبه شده به ضريب قدرت نصب شده، نمي توان گفت اين ضريب با عدد همزماني روشن 
شدن المپ ها متناسب است، وقتي كه اطالعات درباره ضريب مصرف وجود ندارد مي توان مقدار آنرا از 

 بدست آورد. 1-3جدول 
، مقادير ضريب همزماني براي شبكه هاي روشنائي 1-3جدول 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

شبكه روشنائي كوچك، ساختمان هاي اداري، ساختمان هاي تجاري، روشنائي خارجي 
ساختمان هاي توليدي، كارخانجات كه از گروه هاي مجزا شبكه قدرت تشكيل شده اند 
ساختمان هاي اداري، كتابخانه ها و جاده هاي عمومي 
ساختمان ها و كارخانجات صنعتي كه از اماكن جداگانه تشكيل شده اند 
دانشگاه ها و مدارس، بيمارستان ها و مهد كودك 
 ساختمان ها پست و ساختمان هاي مشابه

1 
0.95 
0.9 

0.85 
0.8 
0.6 

 
بعنوان مثال براي شبكه هاي روشنائي كه بزرگ نيستند و همچنين ساختمان هاي اداري، تجاري و شبكه هاي 

روشنائي خارجي ضريب همزماني برابر يك در نظر گرفته مي شود. 
محاسبات بار براي شبكه هاي روشنائي كه در منازل استفاده مي شود بر اساس هر متر مربع مصرف قدرت كه 

يك خط براي قدرت مصرفي است محاسبه مي گردد كه يك خط براي قدرت مصرفي محاسبه مي گردد 
مقاطع سيم ها بعد از محاسبه بار مجاز و افت ولتاژ در سيم ها بدست مي آيد، بايد استحكام مكانيكي گرماي 

ايجاد شده در سيم ها كه بوسيله جريان عبوري از آن ناشي مي شود و محاسبه شده باشد. 
محاسبه شبكه هاي دو سيم با جريان متناوب 

همانطور كه مشخص است مقاومت اكتيو سيم در شبكه بازاي جريان متناوب بيشتر از جريان دائم است، 
البته بايد در نظر داشت كه دو پديده براي مقاومت در جريان متناوب بوجود مي آيد، مقاومت موثر و مقاومت 

غير موثر (اكتيو) كه مقاومت موثر آن برابر با مقاومت شبكه در جريان دائم مي باشد. 
مشخص است كه خطوط انتقال با جريان متناوب مقاومت اندوكتيو دارند (مقاومت راكتيو) كه بر اساس تأثير 

ميدان مغناطيسي كه در اطراف سيم بواسطه عبور جريان متناوب بوجود مي آيد مي باشد. اين مقاومت در 
شبكه هاي خطوط انتقال هوائي كه فاصله بين سيمي وجود دارد مقدار قابل مالحظه اي مي باشد ولي در 
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شبكه هاي روشنائي با توجه به اينكه فاصله بين سيمي وجود ندارد و در شبكه هاي كابلي مقاومت اندوكتيو 
كم است، تقريباً افت ولتاژ در خطوط مشاهده نمي شود، در نتيجه مي توان محاسبه بار شبكه هاي روشنائي در 
مكان هايي كه مصرف كننده قرار گرفته بررسي كرد. شبكه هاي تك فاز (دو سيم) با جريان متناوب در شكل 

) به i نشان داده شده است. همانطوريكه در شكل ديده مي شود در طول خطوط مقادير جريان متناوب (1-1
 مقاومت هر مصرف كننده به اهم با r طول انشعابات به متر و L) داده شده و φ  Cosآمپر و ضريب قدرت (

، ...) داده شده است. 1ايندكس هاي هر مصرف كننده (به شماره هاي 
 و طول هر نقطه از ابتداي تابلو توزيع تا Iاگر جريان هايي كه از هر قسمت شبكه هاي روشنائي عبور مي كند 

 مقاومت آن باشد مي توان افت ولتاژ را از فرمول زير بدست آورد: R به متر و Dمحل انشعاب مصرف كننده 
 شماي شبكه دو سيمه جريان متناوب 1-1شكل 

 ولتاژ اول و پايان خط در طول مسير مي باشد و ضريب قدرت در طول مسير يكنواخت در U2 و U1عالمت 

نظر گرفته مي شود در اين حالت تلفات ولتاژ در دو سيم خطوط انتقال از فرمول زير بدست مي آيد: 
ϕCosrIrIrIrIVVV )(2 4433221121 +++=−=∆ 

 بار انشعاب يافته واضح است كه بدست مي آيد: nبراي شبكه با 
∑=∆ IrCosV ϕ2 

 بدست مي آيد بين جريان هر قسمت از خط و جريان بار و همچنين 1-1همانطور كه از نتايج شكل 
مقاومت هر قسمت با مقاومت بار تناسبي وجود دارد كه مي توان اين تناسب را بصورت روابط زير نوشت: 

43214321321211

44433432243211

,,,
,,,

rrrrRrrrRrrRrR
iIiiIiiiIiiiiI
+++=++=+==

=+=++=+++=
 

تغيير جريان كه از قسمت هاي مختلف عبور مي كند از طريق جريان بار و مقاومت هر قسمت از طريق 
مقاومت بارهاي مختلف خطوط از منابع تغذيه تا جائيكه بار مصرفي وجود دارد از طريق فرمول هاي فوق 

بدست مي آيد، در نتيجه افت ولتاژ را مي توان از فرمول زير بدست آورد: 
∑=∆ IrCosV ϕ2                    (1-5) 

توان نوشت:  براي خطوط تك فاز (دو سيم) در تمام طول خط فرمول زير را مي
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S
IDCos

Vf γ
ϕ ∑=∆

2                                                
S

DR
γ

=                     (1-5- a) 

γ  اهم ميليمتر مربع/  متر- ضريب قدرت سيم كه به)   m/Ω mm
2 (

S سطح مقطع سيم به ميليمتر مربع -mm2 
D)طول پاره خط (قسمتي از خط) از منبع تغذيه تا آنجائيكه بار قرار گرفته است به متر -m (

اصوال در عمل بار مصرفي را با جريان نشان نمي دهند. بلكه قدرت بار مصرفي را به وات داده مي شود، 
) بهتر است بجاي جريان قدرت مصرفي در نقطه مورد نظر نوشته شود. با توجه به a-5-1بنابراين در معادله (

) را 1-5 مي توان معادله ( )Vاينكه در نظر بگيريم كه ولتاژ شبكه تقريباً با ولتاژ حالت نرمال برابر باشد  (
بصورت زير نوشت: 

f
f VS

PD
V

γ
∑=∆

2
                        (1-5-B) 

-p) قدرت مصرفي به W وات مي باشد (
اگر در معادله فوق قدرت را به كيلووات در نظر بگيريم و تلفات ولتاژ را به صورت درصد به ولتاژ نامي حساب 

 كنيم معادله فوق به صورت زير در مي آيد:

2

5102
%

f
f VS

PD
V

γ
∑×

=∆               (1-6) 

 نمايش مي دهند. M را ممان بار مي گوئيم كه معموال با P.Dحاصلضرب 
 را بصورت زير مي توان نوشت: 1-6براي تعيين ولتاژ شبكه و جنس سيمي كه بكارگرفته شده نهايتاً معادله 

 (1-6- a) 
 

Vfكه در اينجا 
2/2×105 γ  C= مي باشد، مقادير C مشخص شده 1-4 براي شبكه هاي مختلف در جدول 

است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC
M

V ∑=∆ %
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ولتاژ نامي شبكه به ولت 
 

 سيستم شبكه و نوع جريان
 Cمقادير ضريب ثابت 

سيمهاي 
مسي 

سيمهاي 
آلمينيومي 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

220/380 
220/380 
220 
127/220 
127 
127 
110 

36 
24 
12 

 شبكه سه فاز با سيم نول
شبكه دو فاز با سيم نول 
شبكه تك فاز با جريان متناوب يا مستقيم 
شبكه سه فاز با سيم نول  
شبكه دو فاز با جريان متناوب يا مستقيم 
 سه فاز

دو فاز با جريان متناوب يا مستقيم 
دو فاز با جريان متناوب يا مستقيم 
دو فاز با جريان متناوب يا مستقيم 
دو فاز با جريان متناوب يا مستقيم 

77 
34 

12.8 
11.4 
4.3 
8.6 
3.2 

0.34 
0.153 
0.038 

46 
20 
7.7 
6.9 
2.6 
5.2 
1.9 

0.21 
0.092 
0.023 

 C- مقادير ضريب ثابت 1-4جدول 
  

) نتيجه گيري مي شود كه تلفات ولتاژ در شبكه به مقدار بار مصرفي بستگي دارد نه به a-6-1از معادله (
ضريب قدرت. اما وقتي كه ضريب قدرت پايين باشد و قدرت مصرفي ثابت در اين حالت جريان در شبكه 

بشدت باال مي رود كه الزم است در اين حالت سطح مقطع سيم بر اساس شدت جريان عبوري از شبكه 
محاسبه مي شود. 

: 3-1مثال 
 ولت كه قدرت مصرفي هر 220تعيين كنيد افت ولتاژ در شبكه روشنائي تك فاز جريان متناوب با ولتاژ 

 ميليمتر مربع از جنس 2.5 وات با المپ هاي گازي بخار جيوه بوده و شبكه با سيم مقطع 500مصرف كننده 
مسي تغذيه شده است. 

 نشان داده شده است و طول مسير به متر مشخص شده 1-2بارهاي مصرفي و چگونگي توزيع آنها در شكل 
coمي باشد. 0.55φ  Cos=است، ضريب قدرت بار 
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 1-2شكل 
 بدست مي آيد: 12.8 برابر C مقادير ثابت 1-4) و از داده هاي جداول (a-6-1حل: از معادله 

%43.1)285.0225.0165.0105.0(
5.28.12

1(2.0

)285.0225.0165.0105.0(
5.28.12

11

=
×+×+×+×

×


 +×+×+×+×

×
==∆ ∑M

CS
V

 

 
- محاسبه شبكه روشنائي سه فاز چهارسيمه (با سيم نول) با جريان متناوب 3-1

الف) شبكه سه فاز با ولتاژ مساوي بين فازها: 
شبكه هاي سه فاز جريان متناوب بصورت وسيع مورد استفاده هستند به اين دليل كه مي توان قدرت مورد 

نياز را با خطوط انتقال انرژي به هر نقطه اي كه نياز باشد منتقل نمائيم. در شبكه هاي سه فاز جريان متناوب 
يكي از مهمترين اصول اين است كه سعي شود بار در شبكه بصورت مساوي از هر فاز گرفته شود و ممان 

الكتريكي هر فاز بصورت مساوي تقسيم شود. اگر غير از اين باشد از سيم نول جريان هاي فازي عبور مي كند 
در نتيجه افت ولتاژي در فازهاي مختلف بوجود مي آورد. 

 نشان داده شده را بررسي مي كنيم. براي اينكه بار از سه فاز 1-3شبكه سه فاز جريان متناوب كه در شكل 
بصورت يكسان گرفته شود، در نظر مي گيريم كه ممان هر فاز از فرمول زير بدست مي آيد: 

PLPLPLM

PLPLPLM

PLPLPLM

743

752

76

3

2

1

∑
∑
∑

=+=

=+=

=+=

 

 
- شماي چهار سيمه (سه فاز با نول) شبكه جريان متناوب 1-3شكل 
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 KVA 20 40 63 100 160 250 400 630به  قدرت نامي ترانسفورماتور
 KW 0.60 0.88 1.28 1.97 2.65 3.7 5.5 7.6تلفات اتصال كوتاه به 

- تلفات اتصال كوتاه در ترانسفورماتورها به ازاي بار نامي(تلفات در سيمهاي مسي) 1-1جدول 
 
 
 
 
 
 

 
 KVAقدرت ترانسفورماتور به 

ضريب بار 
ترانسفورماتور 

تلفات ولتاژ در شبكه روشنائي % بازاي قدرت بار 
ترانسفورماتور 

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 
 

250-160 
 

1 
0.8 
0.6 

5.7 
6.1 
6.5 

4.1 
4.7 
5.3 

3.6 
4.4 
5.2 

3.4 
4.2 

5 

3.1 
3.9 
4.7 

 
400 

1 
0.8 
0.6 

6.1 
6.3 
6.5 

4.3 
4.9 
5.5 

3.8 
4.6 
5.4 

3.5 
4.3 
5.1 

3.2 
4 

4.8 
 

1000-630 
1 

0.8 
0.6 

6.2 
6.4 
6.6 

4 
4.6 
5.2 

3.3 
4.1 
4.9 

3 
3.8 
4.6 

2.5 
3.5 
4.5 

 
1600 

1 
0.8 
0.6 

6.4 
6.6 
6.8 

4.2 
4.8 
5.4 

3.4 
4.2 
5.0 

3 
3.8 
4.6 

2.6 
3.6 
4.5 

% ولتاژ نامي 97.5- مقدار تلفات محاسبه شده در شبكه روشنائي بازاي ولتاژ تخصيص داده شده دو سرالمپ برابر 1-2جدول
باشد 

 
مقادير ضريب انشعابات  خطوطرديف 

1 
2 
3 
4 

خطوط سه فاز با نول 
خطوط سه فاز با نول 

دو فاز با نول 
 سه فاز

تك فاز 
دو فاز با نول 

تك فاز 
دو فاز 

1.83 
1.37 
1.33 
1.15 

- ضرايب ممان 1-5جدول 
∑ از طرفي ∑ ∑== 321 MMM .كه شامل شرط كافي براي بار متعادل فازي مي باشد 
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در شبكه سه فاز وقتي كه بارهاي فازي با هم برابر باشند جريان فازي نيز برابر بوده و داراي سيگنال هاي 
مساوي نسبت به ولتاژ فازي هستند كه در نتيجه تلفات ولتاژ در يك فاز كه براساس آن مي توان تلفات ولتاژ 

در تمام فازها را بدست آورد تعيين مي شود. 
در بارهاي متعادل شبكه سه فاز چهار سيمه اين طور در نظر گرفته مي شود كه از سيم نول جريان عبور 

نمي كند، بلكه بالعكس يك فاز نقش برگشت جريان در فاز ديگر را دارد. در نتيجه افت ولتاژ در فازها 
 براي هر فاز بوسيله فرمول زير تعيين مي شود: 1-5براساس معادله 

S
iDCos

Vf γ
ϕ∑=∆                      (1-7)  

 معادله جريان كه از طريق مجموع بار مصرفي (قدرت مصرفي) سه فاز بدست مي آيد برابر است:

ϕCosV
Pi

f3
= 

 شود: كه از اينجا تلفات ولتاژ كل در سه فاز از فرمول زير محاسبه مي

f
f VS

PD
V

γ
∑=∆

33.0                     (1-8) 

اگر قدرت را به كيلو وات، نسبت افت ولتاژ به ولتاژ نامي را به درصد بيان كنيم معادله زير بدست مي آيد: 

2

51033.0
%

fVS
PD

V
γ

∑×
=∆          (1-9) 

CS
M

V ∑=∆ %                          (1-9-a) 

52 در نظر مي گيريم 1033.0/ ×= fVC γ  بدست مي آيد. 1-4از جدول 
 

 4-1شكل
: 3-2مثال 

 تعيين كنيد، شبكه تغذيه چهار سيم و مدار انشعاب خطوط 1-4بيشترين تلفات را در شبكه سه فاز شكل 
 ميليمتر مربع و خطوط 4دو سيم مي باشد. تمام خطوط با سيم هاي مسي عايقدار سطح مقطع اصلي آنها 

 ميليمتر مربع مي باشد. بارها تماماً اكتيو بوده وشبكه با المپ هاي رشته اي با 2.5انشعاب گرفته شده با مقطع 
 ولت مي باشد. 220/380 وات مي باشد. ولتاژ شبكه 750قدرت 
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 ):1-4 مي باشد (جدول77 برابر B تا Aحل: ضريب ثابت تلفات ولتاژ در شبكه سيم تغذيه از قسمت 

73.0%152075.0
477

1
=×××

×
==∆ ∑

CS
M

V AB 

 بدست مي آيد، تلفات 8/12 ولت با سيم مسي 220 براي شبكه 1-4 از جدول Cو همچنين ضريب ثابت 
 ولتاژ در خطوط انشعاب برابر است با:

%58.2)3475.02875.01675.01075.0(
5.28.12

1% =×+×+×+×
×

=∆ BCV 

و يا 

%58.2)1210(75.05
5.28.12

1% =+××
×

=∆ BCV 

براي دو فاز ديگر: 

%58.2)5.1310(75.04
5.28.12

1% =+××
×

=∆ BDV 

%82.2)155(75.06
5.28.12

1% =+××
×

=∆ BEV 

  مي باشد.AEاز محاسبات نتيجه مي گيريم بيشترين تلفات در خط انتقال بين نقطه 
55.3%82.2%73.0% =+=∆+∆=∆ BEABAE VVV 

صرفنظر از اينكه تمايل به استفاده از بارهاي متعادل در شبكه روشنائي  ب) شبكه سه فاز با بار نا متعادل:
با شرايط باال هميشه قابل اجرا نيست. در مرحله اول، شرط تعادل اين شرايط بستگي دارد به شبكه روشنائي 
شهري كه تغذيه تك فاز در شبكه هاي با وسايل گرم كننده و همچنين در شبكه هاي روشنائي خارجي كه 

 وات و بيشتر استفاده شده است بستگي دارد. بطور كلي محاسبات شبكه با بار 1000پروژكتور با قدرت 
نامتعادل فازي مشكل بوده و نياز به اتالف وقت زيادي براي حل اين نوع شبكه ها مي باشد. البته در روشنائي 

كه صد در صد بار اكتيو دارند، حل اين مسئله ساده تر است. براي آناليز بهتر و بررسي شبكه سه فاز 
  مي پردازيم.1-5نا متعادل روشنائي شكل 

 
 

 1-5شكل 
 كه از خطوط مي گذرند با هم برابر نيستند و  جرياني  I1,I2,I3وقتي كه بار نا متعادل است جريانهاي فازي 
كه از سيم نول عبور مي كند برابر است با: 

3210 iiii ++= 
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تساوي جريان باعث پايين آمدن ولتاژ در سيم نول مي شود. با توجه به اينكه جريان ها مساوي نيستند و از 
مقاومت سيم نول):  r0 عبور مي كند، افت ولتاژ در سيم نول برابر است با (Ioسيم نول جريان 

03020100 rirrriV +++=∆              (1-10) 
 نشان داده شده است را بررسي 1-6حال دياگرام برداري شبكه نامتعادل سه فاز با سيم نول كه در شكل 

 در نظر گرفته شده ولتاژ فازي منابع تغذيه OIII و OII و OIمي كنيم. در دياگرام پاره خط 

123

000
,, fff UUU .مي باشد 

 
 6-1شكل

مي باشد. از رسم Ó  تا نقطه Oافت ولتاژ در سيم نول همانطوريكه در دياگرام مشخص شده است از نقطه 
 دياگرام برداري مي توان تلفات ولتاژ در هر فاز را مشخص كرد و براي فاز اول مي توان نوشت:

αCosUUU f 01 1
∆+∆=∆                    (1-11) 

1f
U تلفات ولتاژ در خطوط فازي است -
αCosUo∆ تلفات ولتاژ در سيم نول بر اثر جرياني كه از فاز اول عبور كرده است -

) بردار افت ولتاژ در سيم نول مي تواند در سه فاز باشد، كه در سيم نول مطابق با 1-10بر اساس معادله (
 مي توان نوشت: 1-6جريان فازي اول، دوم و سوم شكل 

321

0000

ooo UUUU ∆+∆+∆=∆ 
بر اساس فرمول فوق تلفات ولتاژ در سيم نول در اثر جريان فاز اول بدست مي آيد برابر است با: 

γβα CosUCosUUCosU
321 0000 ∆−∆−∆=∆ 

بدليل اينكه بردار تلفات ولتاژ در سيم نول خيلي كوچكتر از بردار ولتاژ فازي مي باشد، حاصل جمع 
==060جريان هاي برداري آنقدر بزرگ نيست و زاويه دو فاز ديگر تقريباً برابر مي باشد  γβ و مي توان  

نوشت: 
)(5.0

321 0000 UUUCosU ∆−∆−∆=∆ α 
 را بصورت زير نوشت: 1بنابراين مي توان تلفات ولتاژ در فاز شماره 
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)(5.0
3211 0001 UUUUCosU f ∆−∆−∆+∆=∆ α       (1-11-a) 

مشابه آن مي توان معادله افت ولتاژ را براي دو فاز ديگر به صورت زير نوشت: 







∆−∆−∆+∆=∆

∆−∆−∆+∆=∆

)(5.0

)(5.0

2133

3122

0003

0002

UUUUU

UUUUU

f

f
              (1-12) 

 
معموالً نسبت تلفات ولتاژ به ولتاژ نامي را به صورت درصد و قدرت را به كيلو وات نمايش مي دهند در 

نتيجه تلفات ولتاژ در هر فاز بصورت 
if

U∆ و در سيم نول 
ioU∆ نمايش داده مي شود مي توان معادله زير را 

): a-6-1نوشت، مشابه معادل (

i

i
f CS

M
V ∑=∆

1
                   (1-13) 

0
01 CS

M
V i∑=∆ 

iM∑ همان مجموع -i) و 3و2و1 ام فاز (Si – مقطع سيم فازي i ام و S0 – .مقطع سيم نول 

C،5مقدار ضريب 

2

10
fVC γ= كه از ولتاژ شبكه بدست مي آيد و ولتاژ برحسب ولت و قدرت بر حسب 

 127/220 و براي شبكه 25.6 ولت برابر 220/380كيلووات باشد يعني اگر از جنس مس باشد براي شبكه 
 در نظر گرفته مي شود. 5.2 و 15.5 و اگر آلومينيوم باشد به ترتيب برابر 8.5برابر 

: 3-3مثال 
 نشان داده شده است را تعيين كنيد. ولتاژ 1-7تلفات ولتاژ در هر فاز شبكه سه فاز چهارسيمه كه در شكل 

 ميليمتر مربع بار فازها از 4 ميليمتر مربع و سيم نول 6 ولت سطح مقطع سيم هاي فاز 220/380شبكه 
 در نظر گرفته شده، ممان بار براي هر فاز را محاسبه مي U∆=3%شينه مسي توزيع شده و تلفات ولتاژ

كنيم: 
MKWM .57520021505.010011 =×+×+×=∑ 

MKWM .4502001150110012 =×+×+×=∑ 
∑ =×+×+×= MKWM .3502005.0150110013 

 
 7-1شكل 
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 تلفات ولتاژ در هر فاز را تعيين مي كنيم: 1-13از معادله 
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) مي توان تلفات ولتاژ در سيم نول را بدست آورد: 1-13با همين معادله (
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 بصورت زير بدست مي آيد: 1-12 وa-11-1تلفات ولتاژ در فازهاي مختلف برابر معادله 
%26.5)68.34.5(5.06.574.3)(5.0

3211 0001 =+−+=∆−∆−∆+∆=∆ UUUUU f 
%7.2)68.36.5(5.04.494.2)(5.0

3122 0002 =+−+=∆−∆−∆+∆=∆ UUUUU f 
%12.1)4.46.5(5.068.344.2)(5.0

2133 0003 =+−+=∆−∆−∆+∆=∆ UUUUU f 
 خيلي بيشتر از مقدار فرض شده مي باشد و در 1از محاسبات مشخص مي شود كه عمال تلفات ولتاژ در فاز 

فاز سوم بسيار پائين است. 
براي توزيع، تلفات ولتاژ سطح مقطع سيم ها را برابر با نسبت ممان بارها جداگانه تغيير مي دهيم. 

 ميليمتر مربع افزايش 16 را تا 1سطح مقطع فاز دوم را بدون تغيير باقي مي گذاريم و سطح مقطع فاز 
 6 ميليمتر مربع كاهش مي دهيم و سطح مقطع سيم نول را به 4مي دهيم و سطح مقطع فاز سوم را تا 

ميليمتر مربع افزايش مي دهيم، دوباره محاسبات را طبق فرمول هاي قبلي انجام مي دهيم، بر اساس 
محاسبات اعداد زير براي تلفات فازها بوجود مي آيد: 

%5.21 =∆U                  ,                      %8.22 =∆U              ,             %4.23 =∆U 
اعداد بدست آمده از حداكثر مجاز تعيين شده كمتر بوده و مورد قبول مي باشد. 

 
- شبكه روشنائي دو فاز (سه سيمه) با جريان متناوب 4-1

الزم است براي شبكه هاي دو فاز سه سيمه با جريان متناوب الزم است كه سطح مقطع سه سيم براساس 
تلفات ولتاژ و استحكام مكانيكي محاسبه گردد. شبكه دو فاز ولتاژ مورد نياز المپ ها را تأمين مي كند. در اين 

حالت سطح مقطع سيم ها با اندازه كافي بزرگ بدست مي آيد. 
حال شبكه دو فاز سه سيمه كه از شبكه سه فاز ناشي شده و بار اكتيو بين دو فاز آن قرار گرفته و در شكل 

 نمايش داده شده را بررسي مي كنيم. 8-1

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 43                                                          برآورد درخواست نيروي برق (ديماند) :فصل دوم
 

 
 1-8                                    شكل 1-9                                 شكل 
 OIII وOII وOI دياگرام برداري دو فاز توجه مي كنيم، بردارهاي 1-9براي تعيين تلفات ولتاژ به شكل 

 از سيم نول عبور مي كند افت ولتاژي برابر I0ولتاژهاي فاز نمايش داده شده اند. در ابتداي خط وقتي جريان 
000 rIU  انتقال مي يابد. Ó به نقطه O در آن بوجود مي آورد. و مكان نقطه صفر (نول) از نقطه ∆=

بدليل اينكه افت ولتاژ در سيم نول خيلي كوچكتر از افت ولتاژ در سيم نول مي باشد در نتيجه مي توان زاويه 
 در نظر گرفت، از آنجا نتيجه مي گيريم براي سيستم دو فاز يك 60هبرابر I1  وI0بين بردار ولتاژ و جريان 

210شبكه متعادل بدست مي آيد: كه  III  جريان مساوي از دو فاز شبكه عبور مي كند و در نتيجه سطح ==
 موافق دياگرام برداري از فرمول زير 1مقطع يكساني براي فازها در نظر گرفته مي شود. تلفات ولتاژ در فاز 

 تعيين مي شود:

001101 5.0
1

rIrICosUUU f +=∆+∆=∆ α              (1-14) 

1f
U∆ تلفات ولتاژ در سيم فاز -
αCosU  عبور مي كند. 1- تلفات ولتاژ در سيم نول وقتي كه جريان از فاز ∆0

 عدد باشد در نظر بگيريم كه سطح مقطع فازها و نول برابر بوده و جريان هاي برابر از nوقتي كه تعداد بارها 
 بصورت زير در مي آيد: 1-14فازها و سيم نول عبور مي كند معادله 

∑ ∑==∆ irIrU 5.15.11                                          (1-14-a) 
فرض مي كنيم كه خطوط در تمام مسير يكنواخت هستند و مقادير جريان از طريق مجموع قدرت (بارها) هر 

) باشد تلفات ولتاژ از فرمول زير بدست مي آيد: P=2iUfدو فاز (

fSV
PD

U
γ
∑=∆

75.0
1                                                 (1-15) 

اگر مقدار بار بر حسب كيلووات و تلفات ولتاژ به ولتاژ نامي به درصد باشد، معادله كلي آخر را بدست 
مي آوريم: 

2

51075.0
%

fVS
PD

U
γ

∑×
=∆                                       (1-16) 

و يا 

CS
M

U ∑=∆ %                                                        (1-16-a) 

C 52- مقدار ثابت 1075.0/ ×= fVC γ بدست مي آيد. 1-4 كه از جدول 
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 نشان مي دهد كه تلفات ولتاژ شبكه در سيستم هاي مختلف با بار 6a(, (1-16a) ,(1-9a)-1آناليز معادله (
) و مقدار ثابت براي شبكه S، مقاطع سيم هاي شبكه (M∑اكتيو و توزيع برابر بار، از مجموع ممانهاي بار 

كه بستگي به مواد سيم، ولتاژ شبكه و تعداد مواد مصرفي دارد C  تعيين مي شود. مقدار ضريب Cمورد نظر 
 آمده است. 1-4در جدول 

در اصول عملي براي راحتتر شدن محاسبات بطور وسيع از جدول ممان بار استفاده مي شود، كه براي مقاطع 
) در محدوده مقدار ممان بار محاسبه شده 0.5 تا 0.2سيم هاي موجود، تلفات ولتاژهاي مختلف (معموال از 

است. چنين جدول هايي براي تعيين ولتاژ سيستم هاي شبكه و جنس سيم ها استفاده مي شود. 
 

- محاسبات الكتريكي شبكه روشنائي مينيمم مقدار سيم ها و مواد مصرفي 5-1
همانطور كه قبالً اشاره شد تلفات ولتاژ در شبكه ها بعنوان يكي از عوامل اصلي تعيين سطح كننده مقطع 

سيم ها و كابل هاي انتقال انرژي مي باشد، در بررسي متدهاي مختلف محاسبه تعيين مقدار مواد مصرفي در 
شبكه ها نتيجه مي گيريم كه پس از تعيين سطح مقطع كابل ها مي توان مقدار مينيمم آنرا انتخاب كرد. 

تعيين مقاطع قسمت هاي مختلف شبكه با مشخص بودن تلفات ولتاژ، در اين قسمت ها انجام شده و مقدار 
توزيع بار را تعيين مي كنيم. مشكل بودن محاسبه سطح مقطع سيم ها در قسمت هاي مختلف شبكه 

) شامل اينست كه مشخص نيست چگونه بايد سطح مقطع سيم  ها و شين هاي ارتباطي را در 1-10(شكل
قسمت هاي مختلف شبكه تعيين كرد كه اپتيمم مقدار خودش را نسبت به پارامتر فني- اقتصادي دارا باشد. 
آناليز مسئله در رابطه با اقتصادي بودن شبكه روشنائي نشان مي دهد اپتيمم پارامترهاي اقتصادي يك شبكه 

زمانيست كه مصرف سيم هاي مينيمم مقدار خودش را دارا باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10-1شكل 
براي محاسبه عملي يك شبكه با مينيمم مقدار مصرف سيم ها معموالً از معادله اي استفاده مي شود كه مشابه 

آن را در محاسبات قبلي بررسي كرديم اما تناسب حل مسئله براي سطح مقطع سيم ها را مي توان بصورت 
زير در شبكه هاي الكتريكي نوشت: 
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VC
mM

S
∆
+

= ∑ 

 
S سطح مقطع سيمهايي كه بايد محاسبه كنيم -

∑M مجموع ممان هايي كه محاسبه شده -KW.M 
m مجموع ممان هاي تمام قسمت هاي فرعي -

 تعيين مي شود 1-5- ضريب ممان كه از جدول شماره 
C ضريب ثابت كه بستگي به سيستم شبكه روشنائي و ولتاژ شبكه و مواد مصرفي سيستم هاي استفاده -

) 1-4شده دارد (جدول
V∆ مقدار تلفات ولتاژي ابتدا پيشنهاد شده نسبت به ولتاژ نامي بر حسب درصد -

با استفاده از فرمول فوق ابتدا سطح مقطع قسمت اول شبكه را تعيين مي كنيم و عدد بدست آمده سطح 
 انتخاب 16mm2 سطح مقطع را S=10mm2مقطع را نزديكترين عدد به استاندارد تعيين مي كنيم (مثال 

مي كنيم). در حقيقت تلفات واقعي ولتاژ را در قسمت اصلي بر اساس ممان بار انتخاب مي كنيم به اين صورت 
كه مجموع  بار در قسمت اصلي متمركز مي شود سطح مقطع بعدي را هم مانند قسمت اول تعيين مي كنيم 

بدين صورت كه تمام بارهاي باقيمانده در اين قسمت متمركز مي شود. اما در هر قسمتي محاسبه تلفات 
ولتاژ همانند مقداري است كه در قسمت باال پيشنهاد شده است. بهمين ترتيب محاسبات ادامه پيدا مي كند 

تا آخرين قسمت محاسبه سطح مقطع انجام شود. 
 را مورد بررسي قرار مي دهيم تعداد سيم ها در هر قسمتي روي 1-10براي نشان دادن مطالب فوق شكل 

 را مشخص A-1 مي باشد سطح مقطع قسمت ∆Uنقشه مشخص شده و افت ولتاژ براي تمام قسمت ها برابر 
مي كنيم. 
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 سطح مقطع استاندارد كه نزديك ترين مقدار به مقدار محاسبه شده است را تعيين  SA-1پس از محاسبه 
 A-1مي كنيم و پس از آن تلفات واقعي ولتاژ اين قسمت را با سطح مقطع جديد كه در اين مثال قسمت 

 مي باشد محاسبه مي كنيم:
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  بصورت زير محاسبه مي شود:1-2سطح مقطع قسمت 
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: 1-3همينطور براي محاسبه سطح مقطع قسمت 
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: 1-4همينطور براي مقطع 
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سطح مقطع كابل ها و سيم هاي انشعابات با مقدار پيشنهادي تلفات ولتاژ منهاي تلفات قسمتهايي كه 
محاسبه شده از شبكه تغذيه تعيين مي شود: 

)( 2112

2
2

−−

−
− ∆+∆−∆
=

VVVC
M

S
A

a
a 
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- محاسبه سيم ها بر اساس گرماي ايجاد شده و اصالح استقامت مكانيكي 6-1
مسئله تعيين سطح مقطع سيم بر اساس گرما با توجه به مقدار شدت جريان عبوري از آن مي باشد، براي 
 65 هسيم هاي با پوشش عايق رزين مقدار مجاز محدوده درجه حرارت كه جريان جاري آن بتواند تحمل كند 

 كيلو ولت)  3 و براي كابهاي با عايق كاغذي (تا 70   همي باشد. براي سيم هاي بدون عايق تا
 تعيين شده است. مقدار درجه حرارت مجاز فلزات بستگي به دانسيته شدت جريان عبوري و ساختار 80  ه

سيم (مشخصات ايزوالسيون) و شرايط سيم كشي يا قرار گرفتن سيم در جاي خودش دارد. براي جاهايي كه 
سيم كشي انجام مي شود با دانستن شرايط و موقعيت سيم كشي، درجه حرارت سيم فقط بستگي به جريان 

عبوري دارد، كه با معلوم بودن جريان عبوري، محاسبات براي هركدام از سطح مقطع سيم ها انجام مي گيرد. 
اگر مدت زمان زيادي سيم ها روي هم قرار گرفته باشند درجه حرارت مجاز را مي تواند از حد مجاز هم باالتر 

ببرد كه اين مطالب يكي از مشكالت اساسي در اجراي پروژه هاي تأسيسات الكتريكي است. در طراحي 
شبكه هاي تأسيسات الكتريكي از جداولي كه مبتني است بر مدت زمان عبور جريان (بار مصرفي) براي انواع 

سيم ها (كابل ها) و شرايط چگونگي قرارگرفتن سيم در شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين جدول براي 
شبكه هاي موجود پيشنهاد شده و در آن مكان هاي استفاده از شبكه و همچنين پارامترهاي ديگر من جمله 

). 1-6نوع ايزوالتور و غيره در نظر گرفته شده است (جدول 
 با اضافه شدن سطح Inاز آناليز جدول مي توان بدست آورد كه مقدار زمان فرض شده براي عبور جريان نامي 

 براي اينكه پايين In/Sمقطع بيشتر مي شود (جريان عبوري از سيم ها)، اما دانسيته جريان عبوري از سيم 
بيايد بايستي همزمان با افزايش دانسيته سطح خارجي سيم خنك شود. با رعايت اصول گرمايي كه جريان 

آن بيشتر از حد مجاز نباشد، اگر بجاي يك سيم با سطح مقطع بزرگتر از چندين سيم با سطح مقطع 
كوچكتر استفاده كنيم مفيد خواهد بود. چرا؟ بدليل اينكه مقدار مصرفي سيم ها و يا كابل ها كمتر خواهد 

بود. با در نظر گرفتن حد مجاز عبور جريان از سيم ها بايستي در تمام قسمت هاي شبكه روشنائي يا 
تأسيسات الكتريكي اصول زير هميشه برقرار باشد: 

pn II ≥                                             (1-18) 
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In جريان نامي و -Ip (قسمتي كه سطح مقطع آنرا تعيين كرده ايم) جريان در حال كار شبكه -

جريان كاري هر قسمت از شبكه، به بار محاسبه شده، جريان عبوري و ساختار شبكه در آن قسمت بستگي 
دارد كه از فرمول زير محاسبه مي شود: 

   براي شبكه تك فاز                                            
εCosV

PI
f

p .
103×

= 

                  )             براي شبكه دو فاز                             19-1(
εCosV

PI
f

p ..2
103×

= 

 براي شبكه سه فاز                            
εε CosV

P
CosV

PI
Lf

p .3
10.

..3
10 33

=
×

= 

P قدرت محاسبه شده به كيلو وات -KW 
 آتش گرفتن سيم ها و طول عمر مفيد و مجاز سيم ها و همچنين بهره برداري از شبكه را 1-18شرايط 

گارانتي مي كند. اما در شرايط اضطراري ممكن است بمقدار زيادي اضافه بار و يا بار اتصال كوتاه كه مي تواند 
باعث آتش سوزي شود بوجود بيايد. 

براي حفاظت شبكه روشنائي از اضافه بار و همچنين از اتصال كوتاه از فيوز يا كليدهاي اتوماتيك يا كليدهاي 
كنتاكتور و رله هاي حفاظتي جريان زياد و بار زياد استفاده مي شود. 

در شبكه هايي كه فيوزهاي حفاظتي براي بار زياد و جريان اتصال كوتاه طراحي و نصب شده است مي توان 
جريان بيشتر از جريان نامي عبور داد و همچنين جريان اتصال كوتاه را قطع كرد. 

در اين اواخر براي حفاظت شبكه هاي روشنائي به طور وسيع از كليدهاي اتوماتيك كه بتواند شبكه را در 
مقابل جريان زياد و بار زياد محافظت كند استفاده مي شود (كليدهاي الكترومغناطيسي با استفاده از رله هاي 

جريان زياد و بي متال براي بار زياد). رله هاي حرارتي شبكه را از بار زياد حفاظت مي كنند و سيستم هاي 
الكترومغناطيسي بسرعت شبكه اتصال كوتاه را قطع مي كنند. 

دستگاه هاي حفاظتي (فيوزها يا كليدهاي اتوماتيك) بايد در ورودي شبكه نصب شوند و يا جاهائيكه سطح 
مقطع سيم تغيير مي كند (اگر زياد شود چكار بايد كرد؟). 

) بايستي برابر يا نزديك جريان Ia) و جريان قطع كليدهاي اتوماتيك (IBجريان نامي ذوب فلز داخلي فيوز (
كاري يا جريان عبوري از شبكه باشد: 
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                                    (1-20) 

در همين رابطه سطح مقطع سيم ها و كابل ها بايد جوابگوي اين اصول باشد: 
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B ضريب، رزرو (سطح مقطع سيم ها در جاهاي مختلف بواسطه گرما يا اضافه بار تغيير مي كند) و -In جريان 
نامي كابل يا سيم هاي شبكه. 

با در نظر گرفتن شرايط فوق انتخاب سطح مقطع كابل و سيم ها بر اساس اينكه گرماي مجاز را تحمل كند 
بايد شرايط زير را دارا باشد: 
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 و داشتن شرايط الزم با توجه به 1-19 بوسيله معادله Ipتعيين جريان عبوري يا جريان كاري  -1
. 1-18فرمول 

 .1-20اساس جريان كاري فيوز يا كليد اتوماتيك فرمول  -2
 .1-21شرايط و تعيين سطح مقطع كابل با سيم بر اساس شرايط فرمول -3

براي آسان شدن تعيين سطح مقطع كابل يا سيمي بر اساس شرايط فوق و انتخاب دستگاه هاي حفاظتي 
مورد نياز در شبكه روشنائي جدولي تعيين شده كه در ارتباط با مقدار زمان عبور جريان مجاز ذوب فلز در 

 براي سطح مقطع هاي مختلف Ia) همچنين جريان قطع كليدهاي اتوماتيك IBداخل فيوزها داده شده است (
) درج شده است. 1-6كه در مكان هاي مختلف استفاده مي شود در همين جدول (جدول 

سطح مقطع كابل ها و سيم ها را بر اساس نتيجه محاسبه تلفات ولتاژ و مقدار گرماي مجاز و شرايط استقامت 
مكانيكي پيدا مي كنيم. استقامت مكانيكي سيم ها و كابل ها بايد تضمين كافي براي زمان بهره برداري را 

داشته باشد. سطح مقطع سيم ها بايستي طوري محاسبه و انتخاب شود كه از لحاظ استقامت مكانيكي در 
زمان مونتاژ و عبور از كانال ها داخل لوله و يا وصل كردن روي تيرها نصب روي ديوار تضميني كافي را 

داشته باشد. 
براي اتصال شبكه روشنائي بايد از سيم مسي استفاده كرد. مينيمم سطح مقطع سيم ها براي اتصال روشنائي 

 ميليمتر مربع. 1 ميليمتر مربع و براي روشنائي محلي 5/0عمومي 
/. ميليمتر مربع 75براي اتصال وسايل الكتريكي خانگي از سيم هاي شيلنگي كه سطح مقطع آنها كمتر از 

نباشد بايد استفاده كرد. سطح مقطع سيم هايي كه ايزوله شده اند و سيم هاي آلومينيومي كه براي زمين 
 ميليمتر 5/2 ميليمتر باشد و اگر براي شبكه ايزوله شده استفاده شود 6شدن استفاده مي شود نبايد كمتر از 

 5/2 ميليمتر مربع و بجاي 4 ميليمتر مربع، 6مربع مي باشد، اگر همين سيم از جنس مس باشد بجاي 
 ميليمتر مربع استفاده مي شود. 5/1ميليمتر مربع سيم با سطح مقطع 
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 فصل سوم 
 
 

 سيم كشي)   –مدارهاي الكتريكي (كابل كشي 
مقدمه 

 

الكتريكي، بويژه در فشار  انرژي بخش عظيمي از توزيع  همچنينصنعت برق  در براي تامين انرژيامروزه
انرژي الكتريكي فشار متوسط و قوي نيز در برخي  ها انجام مي گيرد. البته براي انتقالضعيف بوسيله كابل

ها در تاسيسات الكتريكي بسيار وسيع و داراي مي شود. كاربرد كابل هاي مخصوص استفادهموراد از كابل
 ها را براي مصارف عمومي و خصوصيكارخانجات كابل سازي انواع بسيار زيادي از كابل .ت زيادي استياهم

پيش بيني است.   سيستم كابلي نسبت به خطوط هوايي مناسب تر امروزه استفاده ازتوليد مي كنند. همچنين
هزينه سيستم كابل هاي  و كابل هاي زير زميني جايگزين خطوط هوايي مي شودمي شود در آينده نزديك 

كاهش مي يابد. فشار قوي در دهه اخير كاهش يافته و احتماالً بيشتر هم 
كابلها  

 : شدپس از خاتمه آن شعاع خمش كابلها نبايد از مقادير زير كمتر با هنگام عمليات نصب و
:  كابلهاي داراي روپوش فلزي (كابلهاي زره دار يا با غالف سربي ياهم مركز) در

r = 9(D+d) 
:  دركابلهاي بدون روپوش فلزي (كابلهاي پالستيكي)

r = 8(D+d) 
 كه در آنها :

r =   شعاع خمش كابل
D =   قطر خارجي كابل
 d=   قطر هادي بزرگترين رشته كابل
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A =   سطح مقطع هادي

-در مورد هاديهاي به شكل قطاع (سكتور) قطر هادي معادل از رابطه : 1يادآوري 

Ad 3.1= 
.  محاسبه مي شود

 مواد عايق نصب كابلها بر روي ديوار يا سقف بايد با استفاده از انواع بستهاي مخصوص اين كار كه از
دو عدد پيچ دارند انجام شود .  اخته شده اند و س(پالستيك)

 .سانتي متر باشد  2فاصله كابل از ديوار بايد حداقل 
فاصله كابلها از يكديگر بايد حداقل دو برابر قطركابل باشد (فاصله آزاد) اگر فاصله يادشده از اين مقدار كمتر 

از ضرايب مناسبي براي كاهش ظرفيت كابلها استفاده شود .  بايد باشد
نصب افقي نبايد از مقادير زير بيشتر باشد :  فاصله بستها يا بازوهاي تكيه كابل در
 D× 35كابلهاي داراي نوعي روپوش فلزي ، 

 D×20 كابلهاي بدون روپوش فلزي ،
% اضافه كرد . 50توان به مقادير افقي  درمورد نصب كابلها به صورت قائم مي

چنانچه كابلها در چند اليه بر روي بازوها يا سيني كابل نصب شوند عالوه بر حفظ فواصل آنها نسبت به هم 
 سانتي متر باشد . 20الزم است فاصله بين اليه ها نيزحداقل 

كابلها بايد در برابر تابش مستقيم آفتاب داراي نوعي حفاظ باشند . 
وعالوه بر رعايت شرايط ذكر شده براي  از انواع مجاز براي اين كار باشند كابلهاي دفن شده درخاك بايد

:  الزم است شرايط زير نيز درباره آنها رعايت شود كابلها مدارها و
 متر باشد . 1تا  7/0عمق دفن كابلهاي فشار ضعيف بايد بين 

متر بيشتر از كابلهاي فشار ضعيف باشد .  3/0عمق دفن كابلهاي فشار متوسط بايد حداقل 
زير كابلهاي فشار ضعيف  چنانچه كابلها به موازات هم كشيده شوند كابلهاي فشار متوسط نبايد مستقيما در

قرارگيرند . 
 سانتيمتر ماسه اطراف كابل را احاطه 10داخل ماسه نرم خوابانده شوند به نحوي كه حداقل  در كابلها بايد

.  كند
شود طول آجر  برابر عوامل مكانيكي بايد اليه اي از آجر كنارهم روي ماسه چيده براي حفاظت كابل در

 .عمود بر محور كابل خواهد بود 
چنانچه چند كابل به موازات هم كشيده شوند ضمن رعايت فواصل مجاز كل سطح كابلها بايد از آجر پوشيده 

.  مورد كابلهاي بيروني حداقل نصل طول آجر از مركز كابل به سمت خارج قرار گيرد شده ودر
   .مصالح ديگري كه تصويب شده باشد ، استفاده كرد -به جاي آجر مي توان از دال بتني مناسب يا1يادآوري 

درجه سانتي گراد انجام  +3نصب كابل در هواي آزاد نبايد دردماي كمتر ا ز جابجا كردن بازكردن كشيدن يا
درجه سانتي  +20ساعت در فضايي بسته (انبار) كه دماي آن از  72شود مگر آنكه كابل قبال حداقل به مدت 

ساعت خاتمه يابد .  8گراد كمتر نبوده است انبار شده باشد وعمليات كابل كشي نيز ظرف مدت 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 51             سيم كشي)–مدارهاي الكتريكي (كابل كشي  :فصل سوم
 

-جابجايي قرقره كابل پيچيده بر روي آن در دماهاي كم مجازاست . 2يادآوري 
 مفصلها وغيره) بايد مناسب نوع كابل و اتصالي كابلها (سر كابلها ، چند راهه ها و كليه وسائل انتهايي و

كليه دستورالعملهاي سازنده اينگونه وسيله ها نيز بايد درموقع نصب مراعات شود  توصيه سازنده آن باشد و
داراي نوعي پوشش فلزي بايد نسبت به وجود پيوستگي الكتريكي پوشش فلزي در يا درمورد كابلهاي زره دار 

محلهاي اتصال وانشعاب اطمينان حاصل شود . 
دستگاه ها ياشينه ها بايد با وسائل مناسب نوع كابل انجام شود .  اتصال الكتريكي كابلها به وسائل و

  .مورد كابلهاي فشار ضعيف با توجه به سطح مقطع آنها بايد از ترمينالهاي پيچي يا كابلشو استفاده شود در
يا اتصال آنها به كمك پرس مناسب  از انواعي باشند كه يا حداقل دوعدد پيچ داشته باشند و كابلشوها بايد

شود به طور كلي  سرب) انجام مي انجام شود استفاده از كابلشوهايي كه اتصال آنها به كمك لحيم (قلع و
ممنوع است . 

در زير  ها عبور كند بايد چنانچه كابل از زير جاده ها ، محوطه هاي مفروش به هر نحو يا از زير سنگچين
سطح مفروش يا جاده براي كل طول هر كابل يك لوله محافظ ازجنس پالستيك صلب فشارقوي ، از بست 

 كمتر باشد 3/1 نسبت قطر لوله به قطر كابل نبايد از حدود  .سيمان ، سيمان يا فوالد پيش بيني شود
برابر ساييدگي ناشي از تماس با لبه لوله  درمحلهاي خروج كابل از داخل لوله بايد براي حفاظت كابل در

.  نوعي بالشتك درنظر گرفت
 

   هاساختمان كابل
هر نوع هادي كه جريان برق را از خود عبور داده و توسط موادي از محيط اطراف خود عايق شده باشد را 

هاي گوناگون در بازار به شكل ها بر اساس نوع كاربردي كه دارند بسيار متنوع هستند ونامند .كابلكابل مي
هاي مورد استفاده در مخابراتي كامال با كابل هايد. ساختمان و اجزاي تشكيل دهنده كابلنيافت مي شو

ها همواره از دو قسمت اصلي هادي و دارند. اما بطور كلي كابل صنعت برق فشار قوي و فشار ضعيف تفاوت
ها ناشي از نوع كاربرد آنهاست. يعني نوع كاربردشان موجب مي شود كه تفاوت كابل د.عايق تشكيل شده ان

ها موجب با يكديگر تفاوت داشته باشند. اين تفاوت هاعايق و هاهادي شكل، تعداد، سطح مقطع جنس،
 . ها مي گرددبندي كابلتقسيم

ي ها هاد
يا آلياژهاي مخصوص ساخته  آلومينيوم ها از سيم مسي تقريباً خالص و داراي انعطاف قابل قبول يا ازهادي

كشي هوايي استفاده كنيم بايد يك لومينيوم براي كابلآمي شوند. در صورتيكه بخواهيم از كابلي با هادي 
عبوري و نوع كاربرد در اندازهاي گوناگون  جريان ها با توجه به مقدار. سطح مقطع هادين فوالد باشدآرشته 

 .هاي متفاوت درست مي شودو شكل
 (rm) و چند رشته با عالمت اختصاري (re) دايره اي شكل تك رشته با عالمت اختصاري      -  
. (sm)و چند رشته با عالمت  (se) مثلثي (سه گوش) شكل تك رشته با عالمت اختصاري      - 
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 هاق عاي

(پلي وي نيل كلرايد)  P.V.Cرود عبارتند از ها بكار ميمهمترين و بيشترين عايقي كه در ساختمان كابل
 عايقي غير قابل اشتعال است و اين مزيت خوبي در  P.V.C. شودكه پرتو دور يا پالستيك ناميده مي

ن اين است كه در درجه حرارت حدود آو تنها عيب  باشدپذيري زيادي مي داراي انعطاف.باشدها ميكابل
 توليد ، مواردي مانند ارزاني.استفاده قرار داد كشي موردتوان براي عمليات كابل نمي رانآصفر و زير صفر 

 هاي فشار ضعيف از اين عايق درست شوند. در صد كابل90انبوه و سادگي ساخت باعث شده كه بيش از 
هاي اختصاصي تشزا بوده و در مكانآرود كه ها بكار مي(پلي اتيلن) براي كابل PETنوعي عايق ديگر بنام 

 هاي ديگري عايق.شود كه كاربرد زيادي نداردها از عايق الستيكي استفاده ميرود. در بعضي از كابلبكار مي
مي گيرند. اين  هاي مخصوص مورد استفاده قرارهمچون كاغذ و برخي تركيبات شيميايي در بعضي كابل

مكانيكي و مشخصه الكتريكي   از استحكام،ها بر اساس شرايط كاري و محيطي و نوع مصرفي كه دارندعايق
كنند. باشند. از عايق الستيكي در جاهايي كه احتياج به چرخش زياد باشد نيز استفاده مي مي الزم برخوردار

را گرفته و به روغن كه   ابتدا ذرات بخار و هواي داخل كاغذ.باشدها كاغذ مي عايق هادي،هادر بعضي از كابل
 ضخامت كاغذها بسيار كم است و دور هر هادي چندين دور پيچيده ،كنندغشته ميآباشد عايق خوبي مي

م ولومينيآروي نوار روغني يك كاغذ متاليزه از جنس  گويند.شود به اين كاغذها كاغذ اشباع شده ميمي
ن روي ميدان آپيچند كه وظيفه دارد ميزان مغناطيسي اطراف هر هادي را را محدود نموده و از اثر مي

د و بعلت گراني خود نشوهاي روغني بيشتر در فشار متوسط استفاده ميمغناطيسي فاز ديگر بكاهد. از كابل
ممكن است بجاي يك غالف  شود.كابل و همچنين مفصل و سر كابل در فشار ضعيف بندرت استفاده مي
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ن كابل روغني سه غالفه آسربي از سه غالف كه بدور هر فاز پيچيده شده استفاده شود در اين صورت به 
هاي هادي را در هاي كابل از يكديگر، عايق سيمسيم براي جلوگيري از اشتباه و جهت تشخيص گويند.مي

  .هاي مختلف انتخاب مي كنندرنگ
 

 ا هغالف كابل
آنها را بوسيله يك يا چند اليه (غالف) از  ها در برابر عوامل محيطي و ضربات مكانيكيبراي محافظت كابل

ها با توجه به اليه هاي خارجي مي پوشانند. كابل )PVC  فوالد، كاغذ پالستيكي بويژه سرب، مس،(سجن
هاي زير حفاظت نمود:  را بايد در مقابل پديده آنها.انواع مختلفي تقسيم مي شوند آنها به

هاي مكانيكي الف- حفاظت در مقابل فشار و ضربه
زدگي و اكسيد شدن هادي ب- حفاظت در مقابل زنگ

پ- حفاظت در مقابل اثرات شيميايي و پوسيدگي  
 هاي خارجي و جريان زيادت- حفاظت در مقابل اثرات ميدان الكتريكي و اتصال كوتاه شدن و ميدان

 

ساختمان سيم ها در كابلها 
 سيم شامل هادي است كه توسط پوششي (عايق) احاطه شده باشد. سيم (رشته):

 هادي شامل مفتول هاي نازك مسي (افشان) در سيم قابل انعطاف و شامل تك مفتول يا مفتول هاي هادي:
 منظم تابيده شده در سيم غير قابل انعطاف مي باشد.

  هر رشته هادي عايقدار كه درون كابل واقع شده باشد يك هسته ناميده مي شود.هسته كابل:
 ولتاژ نامي كابل ولتاژي است كه كابل براي آن طراحي شده و آزمون هاي الكتريكي براساس آن ولتاژ اسمي:

UUانجام مي شود. ولتاژ اسمي به صورت   برحسب ولت بيان مي شود. 0/
0U مقدرا مؤثر (r.m.s) (پوشش فلزي كابل يا هر پوشش ديگر) ولتاژ بين هر هادي عايقدار و زمين 

مي باشد. 
U مقدار مؤثر (rms) ولتاژ بين هر دو فاز يك كابل چند رشته اي يا سيستمي از كابل هاي تك رشته اي 

مي باشد. 
در يك سيستم جريان متناوب، ولتاژ اسمي سيم يا كابل بايد حداقل برابر با ولتاژ نامي سيستمي باشد كه 

 U و 0Uسيم يا كابل براي كار در آن در نظر گرفته شده است. شرط نامبرده براي هر دو مقدار ولتاژهاي 
بايد رعايت شود. 

 برابر ولتاژ اسمي سيم يا كابل باشد. 5/1در يك سيستم جريان مستقيم ولتاژ نامي سيستم نبايد بيش از 
 مقدار ثابتي از جريان، كه تحت شرايط تعيين شده اي جريان مجاز حرارتي يك هادي يا جريان اسمي:

بدون اينكه درجه حرارت حالت تعادل هادي از ميزان معيني تجاوز نمايد، مي تواند از آن عبور كند. برالي 
هادي ها، جريان مجاز، جريان اسمي آن در نظر گرفته مي شود.  

 هر جرياني است كه بيش از جريان اسمي باشد. اضافه جريان:
 اضافه جريان بوجود آمده در مداري كه از نظر الكتريكي آسيب نديده باشد.  جريان اضافه بار:

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



                                                                                                تاسيسات الكتريكي54   

 اضافه جرياني كه در اثر متصل شدن دو نقطه با ولتاژهاي مختلف، در هنگام كار جريان اتصال كوتاه:
عادي از طريق مقاومت ظاهري (امپدانس) بسيار كم، بوجود آمده باشد. 

 
 انتخاب ولتاژ نامي

 تعريف شده اند. ولتاژ نامي HD 516 s 2/DIN VDE 0298 -300ولتاژ نامي و عمليات كابل ها در استاندارد 
يك كابل قدرت، ولتاژي است كه بر اساس آن ساخته مي شود و تست هاي تعيين مشخصات الكتريكي درآن 

 U AC 0U/ولتاژ انجام مي گيرند . ولتاژ نامي بر حسب دو مقدار ولتاژ (نسبت ولتاژ فازي به ولتاژ خطي)، 

0Uبيان مي گردد كه :   r.m.s مقدار U بين هادي خارجي و زمين ( محيط غير عايق ) و r.m.s مقدار  
، ولتاژ نامي كابل بايد ACبين دو فاز در كابل هاي چند هسته اي و يا تك هسته اي است. در سيستم هاي 

 نيز 0Uو Uحداقل برابر با ولتاژ اسمي سيستمي كه درآن استفاده مي شود باشد، اين مطلب در مورد مقادير
  برابر از ولتاژ نامي كابل باشد.  1.5 ، ولتاژ اسمي سيستم نبايد بيشتر از DCصادق است. در سيستم هاي 

ولتاژ كار بين هادي ها و بين هادي و زمين در تاسيسات قدرت، تحت شرايط كار نرمال است. 
kV ≥ 0U 0.6/1  كابل هايي با ولتاژ نامي ولتاژ كار پيوسته مجاز: /U  براي استفاده در سيستم هاي سه فاز 

AC تك فاز ، AC و سيستم هاي DC مناسب مي باشند، كه حداكثر ولتاژ پيوسته مجاز درآنها از ولتاژ 
 نامي كابل، بيش از مقادير زير تجاوز ننمايد:

≥U   450/750 V/         براي كابل هايي با ولتاژ                                     %10الف-  0U 
0U  براي كابل هايي با ولتاژ نامي                                         %20ب-   /U = 600/1000  V  

U = 0.6/1 k V 0U/كابل هايي با ولتاژ نامي   مناسب AC براي استفاده در سيستم هاي سه فاز و تك فاز  
  بيشتر نباشد. %20 از ولتاژ نامي كابل، بيش از maxbUمي باشند، كه در آنها حداكثر ولتاژ كار

كابل ها را مي توان در موارد زير مورد استفاده قرار دارد: 
 ، با نقطه خنثي اتصال زمين شده موثر . AC -  در سيستم هاي سه فاز و تك فاز 1
 ، كه نقطه خنثي بطور موثر زمين نشده است، اما خطاهاي AC-   در سيستم هاي سه فاز و تك فاز 2

 ساعت 125اتصال زمين بيش از هشت ساعت ماندگار نباشد و كل زمان خطاي زمين در سال بيش از 
نباشد. در صورتيكه اين شرايط امكان پذير نباشد، بايد از كابل هايي با ولتاژ نامي بزرگتر براي افزايش طول 

عمر خدماتي كابل ها استفاده شود. 
    DCكابل ها در سيستم هاي 

 بين هادي ها، نبايد از DC مورد استفاده قرار گيرند، ولتاژ كار پيوسته مجاز DCاگر كابل ها در سيستم هاي 
 با اتصال زمين تك فاز، اين مقدار DC تجاوز نمايد. در سيستم هاي 1.5 بيش از ضريب ACولتاژ كار مجاز 
 ضرب گردد.0.5 بايد در ضريب 
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انتخاب سطح مقطع هادي 
  سطح مقطع هادي انتخاب شده بايد تضمين كننده اين مطلب باشد كه تحت شرايط كاري و نرمال، جريان 

بار از ظرفيت عبور جريان هادي تجاوز ننمايد و دماي هيچ نقطه اي از هادي در هيچ لحظه اي از درجه 
حرارت عملياتي مجاز بيشتر نگردد. خيز دما و يا ظرفيت عبور جريان كابل با سطح مقطع مشخص به 

ساختار، خواص مواد و شرايط كاري مشخص شده، بستگي دارد. مستقل از شرايط كاري، شرط زير بايد 
همواره برقرار باشد: 

شرط ظرفيت عبور جريان   -
 بررسي جريان بار در بدترين شرايط عملياتي كه ممكن است درحين كار و در طول مسير كابل اتفاق بيا 

فتد، از اهميت ويژه اي برخوردار است . با در نظر گرفتن اين شرايط، مي توان اطمينان داشت كه دماي هيچ 
بخشي از كابل در هيچ نقطه اي از درجه حرارت عملياتي مجاز، تجاوز نمي نمايد. 

: عمليات نرمال
 عمليات نرمال به عملياتي اطالق مي گردد، ( از هر نوعي نظير، پيوسته، كوتاه مدت، تناوبي، دوره اي و از نوع 
عمليات بخش عمومي ) كه درآن درجه حرارت عملياتي مجاز از حد تعيين شده توسط عايق، تجاوز ننمايد . 

  اضافه جريان
   اضافه جريان ها شامل جريان هاي اضافه بار و نيز جريان هاي اتصال كوتاه مي باشند. در طول پريود كوتاهي 

از زمان، اين جريان ها باعث افزايش درجه حرارت هادي شده كه از مقدار مجاز، تجاوز مي نمايد. به منظور 
جلوگيري از خيزهاي حرارتي زيان آور، مي بايست از وسايل حفاظتي اضافه جريان استفاده گردد. ممكن 

است ضرورتاً سطح مقطع هادي را مطابق مشخصه هاي حرارتي مقادير اتصال كوتاه، انتخاب نمود. 
الف- جريان هاي اضافه بار:  جريان اضافه بار، بر اثر افزايش بار در شرايط نرمال در مدارهاي بدون حالت 

خطا، ايجاد مي گردد. درجه حرارت هاي مجاز در شرايطي از اين دست، تا اين زمان بصورت استاندارد تدوين 
 نشده اند. اين درجه حرارت ها، به دفعات و طول مدت اضافه بار، بستگي دارند.

 جريان هاي اتصال كوتاه:  جريان هاي اتصال كوتاه بر اثر بروز خطا بين هادي هاي فعال با امپدانس پايين –ب 
كه داراي پتانسيل هاي متفاوت در طول عمليات نرمال مي باشند، بوجود مي آيند. درجه حرارت هاي اتصال 

 ثانيه محدود شده اند. 5  بهكوتاه
در سيستم هاي با نقطه خنثي عايق و جبران شده، جريان خطاي فاز به زمين، جريان خطاي زمين ناميده 
مي شود. به دليل آنكه خطاي زمين منجر به افزايش ولتاژ در هادي هاي بدون خطا مي شود، دراين موارد، 

درجه حرارت باالتر از درجه حرارت عملياتي مجاز، مورد تاييد نمي باشد. 
  

  انواع عمليات
نوع عمليات تعيين كننده مشخصه هاي جريان، ظرفيت عبور جريان و بار به عنوان تابعي از زمان مي باشد. 
الف - عمليات پيوسته:  عمليات پيوسته به نوعي از عمليات اطالق مي گردد كه تحت جريان ثابت، داراي 

طول مدتي مي باشد كه براي رسيدن دماي كابل به  شرايط حرارتي پايدار كافي مي باشد و داراي محدوديت 
زماني ديگري نمي باشد. 
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ب- عمليات از نوع بخش عمومي:  عمليات از نوع بخش عمومي، نوع مرسومي از عمليات در شبكه توان 
 ساعته است. يك مقدار مرسوم 24الكتريكي بخش عمومي مي باشد. اين نوع از عمليات توسط سيكل بار 

  مي باشد. كابل ها همواره به گونه اي انتخاب مي گردند تا تضمين كننده اين مطلب  m=0.7براي ضريب بار 
باشند كه حتي در صورت كار بردن تمام ضريب تبديل هاي مربوطه، ظرفيت عبور جريان از بار مشخص شده، 

كمتر نباشد. يعني، معادله زير همواره برقرار است: 

                                          .. flll rzb Π=≤ 
 

افزايش دماي كابل و يا ظرفيت عبور جريان كابل با سطح مقطع مشخص، به ساختار، خواص مواد آن و 
 شرايط خاص كاري بستگي دارد. شرايط كار هرچه باشد، مورد زير بايد همواره رعايت شود:

 > ظرفيت عبور جريان  جريان بار 
آلمان مقادير مناسب ظرفيت عبور جريان كابل ها را براي نصب ثابت               استاندارد ملي 
و براي كابل هاي قابل انعطاف مشخص مي نمايد. اين استاندارد تقسيم بندي آلماني انواع نصب را بصورت زير 

(كه مورد توافق بين المللي است ) رده بندي مي كند: 
 

شرح  نوع نصب
A نصب در و ديوارهاي عايق حرارتي 
B نصب در داخل كانال يا داكت خارج و يا داخل ديوار 
C نصب مستقيم خارج و يا داخل ديوار يا زير گچ 
D نصب كابل ها در فضاي آزاد 

 
 بر روي ديوارهايي نصب مي شوند كه B , Cدر اين استانداردها، تمام مقادير مشخص شده براي گزينه هاي 

داراي تلفات حرارتي بهتر از چوب مي باشند. بسته به ساختار ديوار، ظرفيت عبور جريان كابل ها دراين نوع از 
نصب ها مي تواند بيشتر از مقادير مشخص شده در استانداردها باشد. در موارد خاص، كه كابل ها بر روي گچ و 
يا پالستر نصب شده اند، بر اساس نتايج اندازه گيري بدست آمده، ظرفيت عبور جريان مختصراً افزايش يافته 

است. 
 -  مقادير ظرفيت عبور جريان همواره بر اساس شرايط كار تعريف شده، تعيين مي گردد در شرايط كار

 مثال هايي بر اين اساس آورده شده است. ظرفيت عبور جريان براي كابل هايي كه در هواي آزاد و 2-1جدول 
يا ساختمان ها نصب شده اند، براي مثال در مورد كابل هاي تك هسته اي  يا چند هسته اي كه بطور پيوسته 

 ( اگر سه هادي بارگذاري شده باشد ) و يا تك فاز ACدر دماي محيط مشخصي دريك سيستم سه فاز 
AC ( اگر دو هادي بارگذاري شده باشد ) كار مي كنند، مورد نظر قرار مي گيرد. دراين شرايط فرض شده 

است كه هيچ هادي بارگذاري نشده اي وجود ندارد. 
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 ، روش هاي بسياري در نصب كابل ها در ساختمان ها بكار برده 2-1عالوه بر انواع نشان داده شده در جدول  
 انواع نصب گردآوري شده است و به ظرفيت عبور جريان مورد توافق بين المللي آنها 2-2مي شود. در جدول 

نيز اشاره شده است . 
 شرايط كار براي كابل هاي با نصب ثابت 2-1جدول 

شرايط كار ديگر ( سايت و محاسبه ظرفيت 

fllعبور جريان  nn Π= . 
 nlشرايط كار مرجع براي تعيين جريان نامي 

نوع كاركرد  
  1-7-6كاركرد پيوسته در مقادير ظرفيت عبور جريان مطابق جدول     ظرفيت عبور جريان با كاركرد دوره اي  2-7-1

شرايط نصب  
ضرايب تبديل  

  1-7-9براي گروه بندي مطابق جدول 
براي كابل هاي چند هسته اي مطابق جدول 

8-7-1  

 A1, A2نوع نصب 
نصب در ديوارهاي عايق حرارتي  

 (A)كابل  تك هسته اي بدون غالف در كانال 
 (A2)كابل چند هسته اي در كانال 
 (A2)كابل چند هسته اي در ديوار 

ضرايب تبديل  
  1-7-9براي گروه بندي مطابق جدول 

براي كابل هاي چند هسته اي مطابق جدول 
8-7-1  

  B1 , B2نوع نصب 
نصب در كانال يا داكت  

 (B1)كابل تك هسته اي ، بدون غالف درون كانال روي ديوار 
 (B1)كابل تك هسته اي ، بدون غالف درون كانال روي ديوار 

كابل تك هسته اي ، بدون غالفيا با غالف نازك ، يا كابل چند هسته اي 
 در كانال داخل ديوار يا زير گچ 

 (B2)كابل چند هسته اي در كانال روي ديوار يا روي زمين 
 كابل چند هسته اي

 (B2) در كانال روي ديوار يا روي زمين 
ضرايب تبديل  

  1-7-9براي گروه بندي مطابق جدول 
براي كابل هاي چند هسته اي مطابق جدول 

8-7-1  

 Cنوع نصب 
نصب مستقيم  

كابل چند هسته اي روي ديوار يا زمين  
 كابل تك هسته اي با غالف نازك روي ديوار يا زمين 

 كابل چند هسته اي روي ديوار تا زير گچي
 كابل تخت زير گچي 

ضرايب تبديل  
  1-7-9براي گروه بندي مطابق جدول 

براي كابل هاي چند هسته اي مطابق جدول 
8-7-1  

 Eنوع نصب 
نصب در هواي آزاد ، تلفات حرارتي بدون مانع توسط : 

  1-7-5 و 1-7-6فاصله از ديوار مطابق جداول 
 فاصله ( بزرگتر از دو برابر قطر كابل ) بين كابلهاي نصب شده دكنار هم 

فاصله ( بزرگتر از دو برابر قطر كابل ) بين كابلهاي نصب شده يكي بر 
روي ديگري  
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                                                                                                تاسيسات الكتريكي58   

شرايط محيط  
ضريب تبديل  

  1-7-7براي دماي محيط سايت مطابق جدول 
C°دماي محيط  30 

اتاق هاي بزرگ با تهويه ، كه دماي محيط توسط تلفات حرارتي كابل 
 افزايش قابل توجهي نمي يابد.

حفاظت در برابر تابش مستقيم خورشيد و غيره   
 Hz 60تا    50Hz فركانس كار 
 
) ديوارهاي عايق حرارتي شامل يك اليه خارجي ضد آب و هوايي، عايق حرارتي و يك اليه داخلي ساخته 1

 است. يك كابل چند  k . m/W 0.1شده از چوب و يا ماده مشابهي مي باشند. مقاومت حرارتي اليه اول 
هسته اي، داخل كانال در ديوار بگونه اي نصب شده است كه نزديك اليه دروني مي باشد، اما الزاماً در تماس با 

آن نيست. فرض شده است كه تلفات حرارتي كابل فقط توسط اليه دروني انجام مي گيرد. كانال مي تواند از 
فلز يا پالستيك ساخته شده باشد. در كانال هيچ تفاوتي بين كابل هاي تك هسته اي و يا چند هسته اي فرض 

نمي گردد.  
   قطر كانال باشد.0.3)كانال ها روي ديوار بگونه اي نصب مي گردند تا فاصله بين كانال و ديوار كمتر از   2
  قطر خارجي كابل ها باشد.  0.3)كانال ها بگونه اي نصب مي شوند كه فاصله بين آنها و سطح ديوار كمتر از  3
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 59             سيم كشي)–مدارهاي الكتريكي (كابل كشي  :فصل سوم
 

   انواع متداول روشهاي نصب2-2جدول 
روش نصب براي تعيين 

ظرفيت عبور جريان  
نصب  شرح 

2  A1 (A) 
 
 
 

2  A2(A) 
 
 
 

2  A1 (A) 
 
 

B1 
 
 
 
 
 

B2 
 
 
 

B1 
 
 
 
 

B2 
 
 
 

B1 
 
 
 
 

 B2 
 

كابل تك هسته اي بدون غالف داخل كانال در ديوار عايق حرارتي  
1 (
 
 
 

كابل چند هسته اي يا كابل چند هسته اي با غالف نازك داخل كانال 
در ديوار عايق حرارتي  

 
كابل چند هسته اي و يا با غالف نازك نصب شده بصورت مستقيم در 

ديوار عايق حرارتي  
 

كابل هاي تك هسته اي بدون غالف ، تك هسته اي يا با غالف نازك 
 قطر ×0.3داخل كانال در ديوار ( چوبي ) يا با فاصله كمتر از  

خارجي كانال  
 

كابل چند هسته اي بدون غالف ، تك هسته اي ، يا كابل با غالف 
نازكك در كانال بسته در ديوار ( چوبي ) 

  
كابل تك هسته اي بدون غالف ، تك هسته اي ، يا كابل با غالف 

نازك در كاال بسته در ديوار ( چوبي ) 
  

كابل چند هسته اي يا كابل چند هسته اي با غالف نازك در كانال 
بسته در ديوار ( چوبي )  

 
كابل هاي تك هسته اي با غالف نازك ، كابل هاي تك هسته اي ، يا 

با غالف نازك در كانال در گچ يا سيمان با مقاومت حرارتي كمتر از 
2km/w 

 
كابل هاي چند هسته اي با غالف نازك ، در كانال داخل گچ يا سيمان 

 2k.m/wبا مقاومت حرارتي كمتر از 

 
  DIN VDE 0298-4) مطابق 2 است . km/w 0.1حداكثر مقاومت حرارتي دخال ديوار 
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 ( ادامه ) انواع متداول روشهاي نصب 2-2جدول  
روش نصب براي تعيين   

   ظرفيت عبور جريان
      نصب               شرح  

C  
 
 
 
  C 
 
 
E  
 
 
 
   E ياC 
 
 
1  (E  
 
 
1  (E 
 

 
1  (E 
 
 

 
E 
 

E 

كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي يا كابل با غالف 
نازك  

 قطر ×0.3نصب شده در ديوار چوبي يا با فاصله كمتر از  
خارجي كابل بين كابل و ديوار  

نصب زير سقف ( چوبي ) 
 

 قطر خارجي كابل بين ديوار و ×0.3نصب با فاصله بزرگتر از  
كابل  

 
 

روي سيني كابل ( سيني ساده )  
 
 

روي سيني كابل ( سيني سوراخ دار ) ، افقي يا عمودي  
 
 

روي كنسول هاي كابل 
  
 

  قطر خارجي كابل بين ديوار و كابل ×0.3با فاصله بزرگتر از  
 
 
 

 روي نردبان كابل 
 

 
كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي يا كابل هاي با 

غالف نازك ، آويزان شده  

 
 

بايد به كابل هايي كه بطور عمودي با تهويه محدود نصب شده، توجه ويژه نمود. دماي محيط در انتهاي بااليي نصب عمودي، 
ممكن است بطور قابل مالحظه اي افزايش يابد، كه منجر به كاهش ظرفيت عبور جريان خواهد شد. 
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 61             سيم كشي)–مدارهاي الكتريكي (كابل كشي  :فصل سوم
 

( ادامه ) انواع متداول روشاي نصب  2-2 جدول 
روش نصب باي تعيين ظرفيت 

عبور جريان 
             نصب  شرح 

5d  V ≤1.5d 
 B2نصب از نوع 
50d  V ≤  5d 
 B1نصب از نوع 

20d  V ≤1.5d 
 B2نصب از نوع 
v≤20d 
 B1نصب از نوع 

 
B2 

20d  V ≤1.5d 
 B2نصب از نوع 
v≤20d 
 B1نصب از نوع 

 
B2 

5d  V ≤1.5d 
 B2نصب از نوع 
50d  V ≤  5d 
 B1نصب از نوع 

 
B2 

5d  V ≤1.5d 
 B2نصب از نوع 
50d  V ≤  5d 
 B1نصب از نوع 

 
 

كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي ، يا كابل 
) 4) 2) 1با غالف نازك در مجراي ساختمان 

 
كابل هاي تك هسته اي بدون غالف در كانال داخل 

) 4) 3) 1مجراي ساختمان 
 

كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي ، يا كابل 
) 4با غالف نازك دركانال داخل  مجراي ساختمان   

 
كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي در كانال 

) 4) 3 ) 1بسته داخل مجراي ساختمان 
 

كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي ، يا كابل 
با غالف نازك دركانالبسته داخل  مجراي ساختمان   

4 (
 

كابل تك هسته اي در كانال بسته در گچ يا سيمان 
)  2k.m/w 1 (2 (4با مقاومت حرارتي كمتر از 

كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي يا كابل 
هاي با غالف نازك ، در كانال بسته در گچ و سيمان 

)  2k.m/w 4با مقاومت حرارتي كمتر از 
كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي يا كابل 

هاي با غالف نازك  
)  2) 1 )   *در زير كفا كاذب 2) 1در مجراي سقف  

 
 1 (V  اندازه گيري كوچكتر است، يا قطر داكت ساختمان، يا ارتفاع داخلي كانال بسته مستطيلي كف يا سقف است .اگر V بزرگتر از 

50d باشد مقادير مربوط به روشهاي نصب  C يا E.بايد استفاده شوند. ارتفاع داخلي مجرا مهمتر از عرض آن مي باشد  
2 (d ،قطر خارجي كابل چند هسته اي يا كابل چند هسته اي با غالف نازك است d است اگر سه كابل تك 2.2×   برابر قطر خارجي 

هسته اي يا كابل تك هسته اي با غالف نازك در كنار هم مورد استفاده قرار گرفته باشند. در صورتيكه سه كابل تك هسته اي يا كابل تك  
 خواهد بود. × 3 برابر قطر خارجي dهسته اي با غالف نازك بصورت تخت استفاده شده باشند، 

3 (d .قطر خارجي كانال، يا ارتفاع كانال بسته است 
 ) بايد به كابل هايي كه بطور عمودي با تهويه محدود نصب مي شوند ، توجه ويژه نمود، دماي  محيط در انتهاي باالي نصب عمودي، 4

ممكن است بطور قابل مالحظه اي افزايش يابد، كه منجر به كاهش ظرفيت عبور جريان خواهد شد. 
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 ( ادامه ) انواع متداول روشهاي نصب دائمي 2-2جدول  
روش نصب براي تعيين  

ظرفيت عبور جريان  
             نصب  شرح 

B1  
 
 
 
 
 

B 1  
 
 

B2 
 
 
 

B2  
 

 
B1  

 
 
 

B2 
 
 

    B1  

كابل هاي تك هسته اي بدون غالف ، كابل هاي تك 
هسته اي يا كابل يا غالف نازك روي ديوار چوبي داخل 

كانال  
 1)نصب افقي 

 ) 2) 1نصب عمودي 
 

كابل هاي چند هسته اي يا كابل با غالف نازك درون 
كانال روي ديوار چوبي  

) 1نصب افقي 
 نصب عمودي 

 
 كابل هاي تك هسته اي بدون غالف درون داكت براي 

)  1نصب زير زميني 
كابل هاي چند هسته اي يا كابل با غالف نازك درون 

 )1كانال براي نصب زير زميني 
 

كابل هاي تك هسته اي بدون غالف درون كانال معلق 
1 (

كابل هاي چند هسته اي يا كابل با غالف نازك در 
)  1كانال معلق 

 

 
 

 مربوط به يك مدار الكتريكي منفرد مي باشند. در صورتيكه 2-3 در جدول  B1 , B2ظرفيت عبور جريان براي انواع نصب 
 استفاده گردد. 1-7-9بيش از يك مدار الكتريكي در كانال وجود داشته باشد، بايد از ضرايب تبديل جدول 

اين مطلب مستقل از تقسيم بندي داخلي كانال و ايزوالسيون آن مي باشد. 
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 ( ادامه ) انواع متداول روشهاي نصب دائمي 2-2جدول 
روش نصب براي تعيين 

ظرفيت عبور جريان 
              نصب                 شرح  

20d  V ≤1.5d 
 B2نصب از نوع 
v≤20d 
 B1نصب از نوع 

 
B1 
 
 

B1 
 
 
 
C 

 
 
 

 
 
C 

كابل هاي تك هسته اي بدون غالف درون كانال بدون 
) 3) 2تهويه ( نصب افقي يا عمودي ) 

 
كابل هاي تك هسته اي بدون غالف درون كانال با 

) 4) 1تهويه در كف 
 

كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي و يا كابل با 
غالف نازك درون كانال روباز يا با تهويه ( نصب افقي 

) 4يا عمودي ) 
 

كابل هاي تك هسته اي يا چند هسته اي و يا كابل با 
غالف نازك  كه مستقيما درون گچ يا سيمان با 

 نصب شده 2k.m/wمقاومت حرارتي موچكتر از 
) 5باشند .

 
بدون حفاظت مكانيكي تكميلي  

 
با حفاظت مكانيكي تكميلي  

 
 

در صورتيكه كابل چند هسته اي و يا كابل چند هسته اي با غالف نازك درون كانال يا داكت باتهويه در كف نصب شده باشد، بايد از 
 استفاده گردد. B2ظرفيت عبور جريان مربوط به نصب نوع 

d ،قطر خارجي كانال است V.ارتفاع داخلي داكت كابل است. ارتفاع داخلي داكت مهمتر از عرض آن است  
بايد به نصب عمودي كابل ها، هنگاميكه تهويه كافي وجود ندارد ، توجه ويژه نمود . زيرا درجه حرارت ممكن است بطور قابل توجهي در 

 انتهاي بااليي كابل ، افزايش يابد و منجر به كاهش ظرفيت عبور گردد .
توصيه مي شود كه از اين نوع نصب فقط در مكان هايي استفاده گردد كه فقط در دسترس افراد مسئول قرار دارند و مي توان از كاهش 

 ظرفيت عبور جريان و خطرات آتش سوزي جلوگيري نمود.
  بزرگتر باشد. 16mm2ممكن است ظرفيت عبور جريان براي كابل هايي با سطح مقطع اسمي كوچكتر از 
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 ( ادامه ) انواع متداول روشهاي نصب 2-2جدول
روش نصب براي تعيين 

ظرفيت عبور جريان 
                 نصب                شرح  

2  A1(A) 
 

 
 
 

 
B1 
 
 
 
 
B2 
 

 
2  A1(A) 

 
 

2  A1(A) 
 
 

كابل هاي تك هسته اي بدون غالف در داكت 
)  1هاي قالب ريزي شده 

 
 

 كابل هاي تك هسته بدون غالف يا كابل تك 
هسته يا با غالف نازك درون داكت پاركت 

 چوبي دور اتاق 
 

كابل هاي چند هسته اي يا كابل با غالف 
نازك درون داكت پاركت چوبي دور اتاق  

 
 كابل هاي تك هسته اي بدون غالف درون 
كانال و يا بدون كانال در چهارچوب هاي در 

1 (
 

كابل هاي تك هسته اي بدون غالف درون 
)  1كانال و يا بدون كانال در كالف پنجره 

 
 
)بدليل مواد به كار رفته و فاصله هاي هوايي احتمالي، فرض مي شود كه هدايت حرارتي بسيار ضعيف است. بر اساس انواع 1

 استفاده نمود. B2 و يا B1نصب درون كانال يا ديوار، مي توان از واريانت هاي نصب از نوع 
 

  ( شرايط ، تعاريف و قوانين ) ظرفيت عبور جريان
 كابل، حرارت توليد   هر نقطه از   كه در تعيين مي شود  به گونه اي هاها و كابلجريان مجاز عبوري از سيم

 درجه حرارت عايق در سطح   بطوري كه محيط اطراف منتقل مي شود؛ هاي آن به خوبي بهشده در هادي
هاي  براي كابل  درجه سانتيگراد تجاوز نكند. جريان عبوري داده شده70از  PVC هايها و كابلهادي سيم
   از ماسه نرم است  بستري  روي قرار گرفتن كابل بر   مي گيرد، بر مبناي   خاك قرار در داخل برق وقتي

مسير خود مي تواند داخل  به عالوه، كابل در.  آجر فرش شود  آن  سطح ريزي به روي كانالكه پس از خاك
هايي كه  كابل نباشد، عبور كند. جريان مجاز  متر6تعداد محدودي لوله فوالدي كه هيچ يك از آنها بيش از 

 درجه سانتيگراد است. جريان 30 با درجه حرارت يي و در هوا1بار   بر اساس ضريب در هواي آزاد قرار دارند
 برابر جريان در كابل قرار گرفته در خاك 15/1  كامال در داخل آب قرار گرفته باشد  هنگامي كه مجاز كابل

تعيين كننده   اين قسمتها  هواي آزاد باشد  در خاك يا كابل اما بايد توجه داشت كه وقتي قسمتي از  .است
 سطوح مقطع انتخاب شده بايد بگونه اي باشند تا جريان بار تحت شرايط كار جريان عبوري از كابل هستند
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Φ
=

cos.3 maxb
b U

pl

Φ
=

cos.maxb
b U

pl

نرمال از ظرفيت عبور جريان هادي تجاوز ننمايد و دماي هيچ بخشي از كابل در هيچ زماني از دماي حداكثر 
  مشخص كننده، شرايط، تعاريف و قوانين استاندارد در مورد DIN VDE 0276-1000مجاز، بيشتر نگردد.

   تحت شرايط ZIظرفيت عبور جريان كابل ها مي باشد. ظرفيت عبور جريان، مشخص كننده جريان مجاز  
عملياتي مشخص شده مي باشد. عالوه بر تعريف باال، موارد زير مي بايست شرح داده شوند: 

شرايط عملياتي مقادير نامي،   مقادير مشخص شده براي ظرفيت عبور جريان تحت شرايط عملياتي مرجع، 
  برگزيده شوند. به طرق مشابه، rI  مقادير نامي هستند و بايد به عنوان جريان نامي  DIN 40200مطابق 

 )، شرايط عملياتي براي محاسبه جريانهاي نامي DIN VDE 0276-1000شرايط عملياتي مرجع ( مطابق 
ناميده مي شوند. 

معادله زير براي ظرفيت عبور جريان تحت شرايط عملياتي داده شده، بكار مي رود 
Π  f  = rI ZI    

Πكه   f .حاصل ضرب تمام ضرائب تبديل مربوطه مي باشد، مثل تأثير كابل هاي مجاور هم  
نام اختصاري جريان بار است . بار مشخص كننده جرياني است كه يك كابل الزم است در طول عمليات 

 ، با استفاده از حداكثر ولتاژ عملياتي bIخاصي و يا در هنگام بروز خطا از خود عبور دهد. جريان عملياتي 
 محاسبه مي شود: kW براي انتقال بر حسب p و توان مؤثر   kV   بر حسب maxbuمجاز  

 

 Aبراي جريان مستقيم:                        بر حسب 
maxbu
p

= bI         

       
 :                                                                           Aبراي جريان متناوب تك فاز بر حسب 

 
 

                                           :Aبراي جريان متناوب سه فاز بر حسب 
 
 

  است. در مورد تاسيسات بخش bIجريان عملياتي   تحت شرايط عملياتي نرمال بار ، معادل جريان عملياتي
عمومي و يا انواع عمليات دوره اي ديگر، جريان عملياتي، حداكثر مقدار بار مي باشد. 

  حداكثر درجه حرارت مجاز هادي حين عمليات نرمال مي باشد. اين درجه Lrϑدرجه حرارت عملياتي مجاز 
حرارت براي محاسبه ظرفيت عبور  جريان حين عمليات نرمال بكار مي رود و مطابق طول عمر خدماتي در 

مشخصه ساختاري هادي تعيين مي گردد. 
 ,A1 ، براي انواع نصب C  70° مقدار نامي ظرفيت عبور جريان براي كابل هايي با درجه حرارت كار مجاز 

A2,B1,B2,C,E   فهرست شده است. مقادير مشخص شده دراينجا در مورد دماي محيط  2-3  در جدول
 صادق مي باشد، كه در آلمان از آن استفاده مي گردد. ضرائب تبديل  هنگاميكه كابل ها در  C 30°حداكثر

محل هاي مناسب نصب مي شوند، ممكن است براي درنظر گرفتن شرايط كاري سايت  ( مثال دماي كار 
 استفاده مي شود . 1-7-9متفاوت، گروه بندي ) الزم باشد از ضرائب تبديل مناسب كه از جدول 
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 ( كابل هاي چند هسته اي در كانال ) ، A2 ( كابل هاي تك هسته اي در كانال ) و A1در استانداردها نصب 
 ذكر شده 2-2تفاوتي قائل نشده است و در نتيجه با استاندارد بين المللي تفاوت دارد. اين تفاوت در جدول 

است. كاركرد كوتاه مدت و يا تناوبي  كابل هايي كه بطور پيوسته تحت بار ثابت نيستند، ممكن است داراي 
آمده است، باشند همچنين هنگاميكه كابل ها تحت بار  2-3 ظرفيت عبور جريان بزرگتر از آنچه در جدول 

جريان مستقيم قرار مي گيرند، ( مطابق تعداد هسته هاي تحت بار) مي توان از همان مقادير ظرفيت عبور 
جريان استفاده نمود. 
 ) در تمام ضرائب 2-3  ( جدول rIشرايط كار واقعي، از حاصل ضرب مقدار ناميzIظرفيت عبور جريان 

 ) با استفاده از فرمول زير، محاسبه  DIN VDE 0298-4 يا 1-7-9 تا 1-7-7 ( جداول fتبديل 
 مي گردد: 

                                    )(AfII rZ Π= 
 

IIf  حاصل ضرب تمام ضرايب تبديل 
ظرفيت عبور جريان بايد، در موارد زير تعيين گردند: 

الف -   شرايط كاري نرمال و  
ب -   كاركردتحت شرايط خطا ( اتصال كوتاه ) . 

مقدار اتصال كوتاه  
 مقادير مربوط به اتصال كوتاه بايد، مطابق استانداردها محاسبه گردند و دراينجا مورد بحث قرار نمي گيرند. 

افت ولتاژ  در سيستم هاي فشار ضعيف، بطور خاص بايد، سطح مقطع هادي مطابق با افت مشخص شده، 
انتخاب گردد. بعالوه به منظور جلوگيري از افزايش بيش از اندازه حرارت كابل، بايد از تجهيزات حفاظتي 

مناسب استفاده شده واستانداردهاي مربوط به سيستم خاص نيز بايد لحاظ گردد. 
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13,30( BnCU == ϑ

حداكثر طول كابل ها با توجه به موارد زير، مي بايد تطابق و سازگاري با حداكثر طول مجاز كابل ها، مطابق با 
 بررسي گردد: DIN  VDE 0/100استانداردها 

الف -   حفاظت در برابر تماس غير مستقيم ،  
  حفاظت در مواقع اتصال كوتاه –ب 

ج -  افت ولتاژ مشخص شده . 
 

 1مثال
 ، هر كدام با سطح مقطع H07-U عدد كابل تك هسته اي بدون غالف 50  تعداد كل نصب روي ديوار

6mm2 مي بايد درون يك كانال بر روي ديوار زير زميني نصب شوند. كابل هاي تك هسته اي بدون غالف 
 40  دارند. حرارت محيطEρ مدار سه فاز مي دهند، كه هر كدام نياز به هادي هاي خنثي و 10تشكيل 

°C  است . براي شرايط تعيين شده مي بايد، ظرفيت عبور جريان مشخص  گردد.  
شرايط عملياتي ( بار پيوسته ) : 

 C 70°حداكثر درجه حرارت عملياتي مجاز                              
 C  40°                   درجه حرارت محيط                            

 نتيجه :
  1-7-6 مطابق جدول rIمقدار نامي  

                     36Aنصب از نوع                                           
 ضريب تبديل براي :  

 0.87                               1-7-7- حرارت محيط مطابق جدل 
 0.48                                  1-7-9- گروه بندي مطابق جدول 

 f Π                                              0.417ضريب تبديل كل 
 مي شود. 15.0Aمعادل zIاين اعداد منجر به ظرفيت عبور جريان  

 
  2مثال 

×2.5   دو كابل با غالف نازك   نصب زير سقف     NYM-J 3 براي جريان متناوب تك فاز، (دوهسته 
×  1.5تحت بار ) و دو كابل      NYM-J 4 براي بار سه فاز ( سه هسته تحت بار )، زير سقف نصب 

شده اند. هر چهار كابل در كنار يكديگر نصب شده اند ( به گونه اي كه در تماس با هم هستند ). حداكثر 
است. مي بايد ظرفيت عبور جريان تعيين شود. C  35°درجه حرارت محيط

شرايط عملياتي ( بار پيوسته ) :  
 

 C 70°حداكثر درجه حرارت عملياتي مجاز                                                
 C  35°درجه حرارت محيط                                                            

نتيجه : 
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                            1.5mm2سطح مقطع هادي                                                           
 n=3تعداد هسته هاي تحت بار                                                        

  2-3 مطابق جدول rIمقدار نامي   

CUنصب از نوع    
30( =ϑ                                                 17.5A 

ضرايب تبديل براي : 
  0.94               0.94                     1-7-7حرارت محيط مطابق جدول 
 0.68              0.68                        1-7-9- گروه بندي مطابق جدول 

 0.64              0.64    - ضريب تبديل كلي                                     
 11.24              11.2 تحت شراايط عملياتي         zIظرفيت عبور جريان  

 3مثال 
×2.5 هسته اي با غالف نازك 10    يك كابل نصب درون داكت      NYM-J 10  براي كنترل يك 

ماشين ابزار كوچك مورد استفاده است. كابل از مسير داكت بر روي ديوار و ماشين عبور داده شده است . 
  است .C 40°درجه حرارت محيط 

شرايط عملياتي ( بار پيوسته ) : 
 C 70°حداكثر درجه حرارت عملياتي مجاز                                           
 C 40° درجه حرارت محيط                                                            

 نتيجه :
 2-3  مطابق جدول rIمقدار نامي  

)3,30نصب از نوع  == nCU
ϑ                                                 36A 
ضريب تبديل براي :   

 0.87                                            1-7-7- حرارت محيط مطابق جدل 
  .0 55                                              1-7-9- گروه بندي مطابق جدول 

 f Π                                                            0.4 8ضريب تبديل كل 
 10 هسته بطور همزمان تحت بار در ششرايط عملياتي داده شده قرار مي گيرند ، كابل 10هنگاميكه تمامي 

 خواهد بود . 9.6A  معادل zIهسته اي با غالف نازك داراي ظرفيت عبور جريان  
 

 4مثال 
nU  تحت ولتاژ اسمي نصب بر روي رك كابل =400 V   60 توان سه فاز معادل kva مي بايد توسط 

 با غالف سربي ، منتقل گردد . كابل ها بر روي رك در كنار يكديگر نصب شده NYBUY كابل 6حداكثر 
C اند . رك ها در يك اتاق بزرگ با درجه حرارت   45 قرار گرفته اند سطح مقطع هادي چقدر بايد انتخاب 

گردد ؟ 
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 معادل مقدار زير خواهد بود : KVA 60جريان عملياتي در 

                    
A

v
lb 6.86

4003
1060 3

=
×
×

=
  

 0.7 9                   1-7-7- درجه حرارت محيط مطابق جدل 
  .0         79                    1-7-9- گروه بندي مطابق جدول 

        fΠ                                   0. 6ضريب تبديل كل
 به شرايط عملياتي مرجع تبديل شدند، جريان بار مجاز (براي درجه 2-1هنگاميكه اين شرايط مطابق جدول 

  و هر مدار منفرد ) حداقل برابر مقدار زير خواهد بود : حرارت 

                                                   
AAlbf 7.139

62.0
6.86

==
   

 به ازاي هر هادي خواهد بود A 23.3 كابل موازي ، معادل 6 در نتيجه ظرفيت عبور جريان مورد نياز براي 
. 

 با 5mm 2. 2  با سه هسته تحت بار ، نياز به سطح مقطع هادي(E) در نصب از نوع 2-3مطابق جدول 
 2.5 كابل6 خواهد بود. با تعيين سطح مقطع نشان داده مي شود كه به 25Aظرفيت عبور جريان 

×NYBUY-j4. غالف سربي نياز است  
 
 
 
 

 
30 ضرايب تبديل براي دماي محيط غير از1-7-7جدول  °C 

PVC  عايق
°C 70  حداكثر دماي مجاز كاري

دماي محيط ضرايب تبديل 
1.22 
1.17 
1.12 
1.06 
1.00 
0.94 
0.87 
0.79 
0.71 
0.61 
0.50 
1.35 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
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  10mm2 ضرايب تبديل براي كابل هاي چند هسته اي با سطح مقطع نامي كوچكتر از 1-7-8جدول 

تعداد هسته هاي بارگذاري شده  ضريب تبديل 
0.75 
0.65 
0.55 
0.50 
0.45 
0.40 
0.35 
0.30 

5                    
7                    
10                   
14                   
19                   
24                   
40                   
61                   
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 :شناسائي كابلها
براي شناسائي كابلها از حروفي استفاده ميشود كه روي كابلها نوشته شده است برخي از اين حرف طبق  

  بشرح زير ميباشد:V.D.E لمانآاستاندارد 
N كابل با هادي مسي  

NR  كابل با هادي ألومينيوم 
Y عالمت عايق پرتو دور ميباشد 
Hعالمت ورق متاليزه ميباشد  
T سيم تحمل كننده در كابل كشي هوايي 
R حفاظت فوالدي نواري شكل 
Y روكش كمربندي پرتو دور 
R هادي دايره اي شكل ميباشد 
E هادي يك رشته و دايرهاي ميباشد 

M هادي چند رشته 
S هادي بشكل مثلث  

 NYY       3*50+ 25 sm   (0/6 / 1kv)مشخصات كابل زير را بخوانيد.            مثال :

 ميلي متر مربع با مقطع 25 ميلي متر مربع و سيم نول به مقطع 50كابل سه فاز با هادي مسي به مقطع 
 كيلو ولت خطي 1 كيلو وات فازي و 6/0) براي ولتاژ pvcمثلثي چند رشته اي با عايق و غالف پروتودور (

بدون محافظ. چون اين كابل داراي نوار محافظ نيست در جايي مصرف مي شود كه هيچگونه فشار مكانيكي 
 به آن وارد نشود.

سايز سيمها و كابلها بر حسب سطح مقطع طبقه بندي شده و طبق زير است: 
0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-

500 
براي مشخص نمودن يك كابل يا سيم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع سيم از هاديها را ذكر ميكنند 

:  مانند 
 دارد . 4 كه يعني كابلي كه دو رشته هادي به سطح مقطع 2*4كابل 

 به باال سيمهاي فاز و نول داراي مقاطع مختلفند در اكثر كابلها سيم نول 16در كابلها چند رشته و از سايز 
به اندازه دو مرتبه از سيم فاز كمتر است اما در كابلهاي با سطح مقطع باال اين اختالف تا سه هم ميرسد 

 سايز كابلها با هادي چند رشته به شرح زير ميباشد.

1.5*4       2.5*4      4*4         6*4         10*4        16*4      10+25*3         16+35*3      
25+50*3     70+120*3      70+150*3          95+180*3         120+240*3  
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 ميليمتر مربع براي 25اين كابل سه هادي به سطح مقطع  باشد؟ چه كابلي مي3*25+10: كابل مثال 
.  ميليمتر مربع براي نول دارد10فازهاي اصلي و يك هادي به سطح مقطع 

 
 kV 30كابل هاي قدرت براي ولتاژهاي تا 

نوع كابل هاي مورد استفاده در تاسيسات الكتريكي بايد منطبق بر استاندارد مربوطه اروپايي ، بين المللي و 
يا ملي باشد . همچنين كابل ها داراي عالمت گذاريهاي زير هستند كه نشان دهنده توليد كننده و 

مشخصات مربوطه مي باشند : 
 ترموپالستيك )  –الف-   عالمت شناسايي بر روي غالف خارجي ( كابل هاي عايق 

ب-   يك نوار شناسايي در داخل كابل ( كابل هاي عايق كاغذي )  
 ترموپالستيك كابل هاي فشار ضعيف و متوسط ديده مي شوند –اطالعات زير بر روي غالف كابل هاي عايق

 :
الف -   نشانه و يا اسم توليد كننده و سال توليد ،  

  Uب -   عالمت مشخص كننده نوع و ولتاژ نامي 
   VDEج -   عالمت سازگاري با 

 ( به منظور تسهيل در 10mmد -   نشانه گذاري طول براي كابل هاي گرد با قطر خارجي بزرگتر از 
سنجش و اندازه گيري طول ) . رنگ غالف هاي خارجي   رنگ هاي مورد استفاده در غالف خارجي كابل 

 بايد (PE) آورده شده اند . غالف هاي خارجي ساخته شده از پلي اتيلن 1-7-11هاي قدرت در جدول 
همواره براي دوام و پايداري بيشتر ، سياه باشند . در شرايط محيطي معمولي ( مثال تأثيرات آب و هوايي يا 

مواد موجود در خاك ) ، رنگ غالف هاي خارجي نبايد به اندازه اي تغيير نمايد كه قابل تمايز از يكديگر 
 در صورتيكه تحت تأثير تركيبات وسولفور و خصوصا PVCنباشند . الزم به ذكر است كه رنگ غالف هاي 

سولفيد هيدروژن قرار  گيرند ، سياه مي گردد ، تركيبات سولفور كه بعضا در خاك ديده مي شوند ، حاصل 
از تجزيه مواد آلي توسط باكتريها به دور از هوا مي باشد ( مثل،مواد دفع شده ، فاضالب و گازهاي توليدي ) 

 .
 

 رنگ غالف هاي خارجي 1-7-11جدول 
كابل هاي قدرت  رنگ غالف هاي خارجي 

سياه 
زرد 
آبي 

نارنجي 

 kV 0.6/1 ≤ولتاژ نامي 
موارد ديگر  

معادن زير زميني  
 در نصب هاي امن در مكانهايي با خطر انفجار 

 E30/E90براي كابل هايي با دوام 
قرمز 
سياه 

  0.61/1 kVولتاژ نامي 
 PVCغالف 
 PEغالف 
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kVUU 1/6.0/0 ≤

 ( پلي وينيل كلرايد )  PVC با عايق PROTODUR =كابل- 
 )  crosslink ( پلي اتيلن XLPE با عايق – PROTOTHEN X =كابل 

 
  ولتاژي است كه سيستم nuولتاژ اسمي سيستم     nu:ولتاژ اسمي سيستم 

   تغيير nuمنبع توان و يا بخشي از آنرا مشخص مي سازد . ولتاژ واقعي مي تواند در محدود تلرانس مجاز  
نمايد .  

ولتاژهاي عملياتي(
max

0

bu
uمقدار لحظه اي ولتاژ ، ولتاژ عملياتي (bU ناميده مي شود . حد باالي اين ولتاژ 

  تعيين مي گردد . ولتاژ عملياتي ( مثال براي يك سيستم سه فاز ) maxbuتوسط حداكثر ولتاژ عملياتي مجاز 
 بزرگترين ولتاژ فاز به فازي است كه مي تواند در هر لحظه و يا هر نقطه اي از سيستم تحت  r.m.sمقدار 

شرايط كار نرمال ايجاد شود . 

ولتاژ نامي كابل ها   
u
u0  ولتاژ نامي كابل ها ، توسط ولتاژهاي :  

u
u0 0  تعيين مي شود كهU ولتاژ بين 

 ولتاژ بين هادي هاي خارجي يك سيستم سه فاز Uيك هادي خارجي و غالف فلزي و يا زمين مي باشد و 

0.3است :  UU   r.m.s مقدار mU)   حداكثر ولتاژmU  و همچنين حداكثر ولتاژ براي تجهيزات  (=
بزرگترين ولتاژ فاز به فازي است كه يك وسيله الكتريكي دارا مي باشد . در مورد كابل ها اين ولتاژ برابر 

U 1.2 =است با   mU آورده شده است . 1-7-16  و در جدول 
 1-7-16  مشخص شده درجدول   rbU)    كابل ها مي بايد با مقادير rbUولتاژ ايمپالسي نامي صاعقه (

سازگار باشند . يعني ، در هنگام تست يك كابل جديد ، استفاده از اين مقدار ولتاژ ، نبايد منجر به تخليه 
مخرب گردد .شرايط ولتاژ   هنگام انتخاب كابل ها ( با در نظر داشتن سيستم منبع توان ) شرايط ولتاژ زير 

بايد در نظر گرفته شوند :   
 

          uu              
3
1

0m max ≤≤ mb uu 

 
 مي توان در موارد خاص زيرنيز استفاده نمود: 0.6/1kVعالوه بر كاربردهاي مشخص شده از كابل هاي 

 فاز به فاز به زمين ، تجاوز 1.8KVكه از maxbU   با حداكثر ولتاژ عملياتيDCالف-   در سيستم هاي 
ننمايد . 

 در صورتيكه سطح مقطع هادي بزرگتر kV= maxbU 3.6ب-   در سيستمهاي سه فاز با حداكثر فاز به فاز 
2از  240 mm . باشد و يا كابل مجهز به هادي هاي هم مركز و يا زره دار باشد  
 

خطاي اتصال زمين، اتصال كوتاه به زمين  
بر حسب آنكه نقطه خنثي چگونه انتخاب شده باشد ، بين شرايط عملياتي زر در سيستم هاي تك فاز و سه  

فاز ، بايد تفاوت قائل شد :  
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 77             سيم كشي)–مدارهاي الكتريكي (كابل كشي  :فصل سوم
 

الف-   در سيستم هاي با مقاومت پايين نقطه خنثي اتصال زمين شده خطاهاي اتصال زمين بالفاصله قطع 
مي گردند ، يعني در زماني معادل يك ثانيه ،  

ب-   در سيستم هاي با نقطه خنثي عايق و يا با جبران خطاي اتصال زمين خطاهاي اتصال زمين جداگانه 
نبايد ، بيش از يك ساعت ماندگار شوند . با فرض اينكه استانداردها براي كابل مورد نظر زمان بيشتري 

مشخص نكرده باشند و  
ج-   اتصال كوتاه به زمين شامل خطاهاي اتصال زمين دوبل و نيز خطاهاي اتصال زمين فاز به فاز و سه فاز 

مي باشند و اين خطاها در زماني معادل چند ثانيه قطع مي گردند . 
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فصل چهارم 

طراحي و طراحي پروژه نصب در فضاي آزاد   

كليات  

:  درطراحي تاسيسات الكتريكي بايد به نكته هاي زير توجه كرد

تامين شود .  1-2-13حفاظت اشخاص وحيوانات اهلي ونيز لوازم ووسايل وساختمانها طبق مقررات رديف 

كار صحيح تاسيسات الكتريكي مناسب با نوع استفاده اي كه براي آن در نظر گرفته شده است ، تضمين شود . 

  :اطالعات اوليه اي كه براي طراحي الزم است عبارتند از

الف-مشخصه هاي منبع يا منابع تغذيه  

و . متناوب ، مستقيم يا هرد : نوع جريان

:  تعداد هاديها نوع و

؛  هادي يا هاديهاي فاز براي جريان متناوب :

؛   هادي خنثي

هادي حفاظتي . 
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.  هاديهاي معادل هاديهاي ذكر شده درباال براي جريان مستقيم :

حد گذشتها :  ب-مقادير و

ولتاژ وحد گذشتهاي آن ؛ 

؛  فركانس وحد گذشتهاي آن

؛  حداكثر مجاز شدت جريان

؛  شدت جريان احتمالي اتصال كوتاه

  .زمين شده ج-تدابير حفاظتي موجود در سيستم ، نظير هادي خنثاي زمين شده يا سيم وسط

 -مقررات مخصوص سازمان توزيع كننده نيروي برق (شركت برق منطقه اي وغيره)د

همچنين هر طرح بايد با شرايط زير مطابقت داشته باشد. 

سطح مقطع هاديها   -1
سطرح مقطع هاديها بايد با توجه به عوامل زير تعيين شود : 

حداكثر دماي مجاز ؛ 

؛  افت ولتاژ مجاز

تنشهاي الكترومكانيكي كه ممكن است دراثر اتصال كوتاه در آنها به وجود آيد ، 

؛  تنشهاي مكانيكي ديگري كه ممكن است درهاديهاي ايجاد شود

حداكثر مقاومت ظاهري با توجه به عمل وسيله حفاظتي دربرابر اتصال كوتاه . 

نكات ذكرشده در باال در درجه اول مربوط به تامين حفاظت تاسيست الكتريكي است ولي از لحاظ –يادرآوري 
بهره برداري اقتصادي ممكن است ازمقاطعي بزرگتر از آنچه كه بري تامين حفاظت الزم است استفاده شود . 

انواع سيم كشي وطريقه هاي نصب آن   -2
طرز نصب به نكات زير بستگي دارد :  انتخاب نوع سيم كشي و

ماهيت ديوارها وساير قسمتهاي ساختمان كه سيم كشي ها را در بر دارند ؛  نوع و ماهيت محل ؛

قابليت دسترسي به سيم كشي ها براي اشخاص وحيوانات اهلي ؛ 
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ولتاژ؛ 

تنشهاي مكانيكي ديگري كه ممكن است درحين نصب يا بهره برداري از تاسيسات الكتريكي درسيم كشي ها به 
وجود آيد . 

تجهيزات حفاظتي  -3
ويژگيهاي تجهيزات حفاظتي بايد با توجه به نوع حفاظتي كه به وجود مي آورند تعيين شود مانند حفاظت در 

:  برابر

؛  اتصال كوتاه) اضافه جريان (اضافه بار-

؛  جريان اتصال زمين

؛  اضافه ولتاژ

  .ولتاژكم ونبود ولتاژ

نوع  شود بايد با خصوصيات مدارها و زمان كه باعث عمل وسيله حفاظتي مي  ولتاژ و ،مقاديري از جريان
  خطراتي كه ممكن است بروز كند متناسب باشد .

 فرمان اضطراري  -4
درمواردي كه در صورت بروز خطر به قطع فوري تغذيه احتياج باشد وسيله قطع بايد طوري نصب شود كه به 

 به طور موثر وسريع قابل استفاده باشد. سادگي قابل تشخيص و

وسايل جداكننده  -5
طوري پيش بيني شوند كه براي انجام عمليات مربوط به تعميرات آزمايشها كشف و رفع  وسايل جدا كننده بايد

  . معايب بتوان با آنها تاسيسات الكتريكي مدارها يا دستگاه هاي مستقل را از مدار خارج كرد

پيشگيري از تاثير متقابل بين تاسيسات الكتريكي وغير الكتريكي  -6
تاسيسات الكتريكي رابايد طوري ترتيب داد كه تاثير زيان آور متقابل بين تاسيسات الكتريكي وتاسيسات غير 

  نيايد . الكتريكي ساختمان به وجود

قابليت دسترسي تجهيزات الكتريكي   -7
تجهيزات الكتريكي رابايد طوري ترتيب داد كه در صورت لزوم امكانات زير وجود داشته باشد : 

تعويض بعدي هر يك از اجزاءتجهيزات الكتريكي،  فضاي كافي براي تاسيسات اوليه و
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.  دسترسي براي انجام عمليات مربوط به بهره برداري ، آزمايش ، بازرسي ، نگهداري و تعميرات

توسعه در آينده. 

نوع درخواست نيروي برق  

نوع مدارهاي الزم براي روشنايي گرمايش نيرو فرمان انتقال عالمات ارتباطات وغيره بايد با توجه  تعيين تعداد و
به شرايط زير به عمل آيد : 

نقاط استقرار مصرف كننده ها ؛ 

؛  بار پيش بيني شده براي هر كدام از مدارها

هرنوع شرط اختصاصي ؛ 

.  احتياجات مربوط به فرمانها ؛ ارسال عالمات وارتباط وغيره

منابع تغذيه اظطراري  

مشخصات )  –ماهيت  منبع تغذيه (

مدارهايي كه الزم است ازمنبع اضطراري تغذيه شوند . 

شرايط محيط 

موارد زير شرايط عملياتي مرجع فرض مي گردند :  

نوع عمليات  -1

شرايط نصب -2

شرايط عمومي  -3

اين شرايط عملياتي مرجع تشكيل پايه اي براي مشخصه هاي ظرفيت عبور جريان ، مي دهند . شرايط عملياتي 
 آمده 3-2-9مرجع در فضاي آزاد به همراه توصيه هايي براي انواع ديگر شرايط عملياتي ( سايت ) در جدول 

است اين مشخصه ها تشكيل پايه اي براي مقادير نامي در جداول ظرفيت عبور جريان ، مي دهند . ( همچنين 
هنگاميكه كابل ها در فضاي آزاد نصب مي شوند خيز حرارتي حاصل از تلفات حرارتي تنها از طريق سطح كابل 

بوسيله همرفت طبيعي و تشعشع ، دفع مي گردد و بدون در نظر گرفتن منابع حرارتي ديگر ، نبايد منجر به 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 83                                                   تجهيزات حفاظتي براي مدارات بارچهارم: فصل 

افزايش حرارت محيط بصورت محسوس گردد ( ظرفيت حرارتي بينهايت محيط مثال سالن يا اتاق بزرگ ) . اين 
مطلب توسط برقراري شرايط زير ، تضمين مي گردد : 

 قطر كابل باشد فاصله بين كابل ها در آرايش 0.3×فاصله بين كابل ها و ديوار ، سقف و يا كف بايد حداقل - 1
 قطر كابل باشد . 2×هم در يك اليه بايد حداقل 

در آرايش كابل هاي كنار هم در چند اليه عمودي ، فاصله اضافي عمودي بين اليه ها ( سيني هاي كابل و يا - 2
 باشد . cm 30رك ها ) بايد بيشتر از 

 حفاظت در برابر حرارت ديدن مستقيم توسط اشعه خورشيد و موارد مشابه . - 3

 اتاق ها مي بايد به اندازه كافي بزرگ بوده و داراي تهويه كافي باشد ، تا بتوانند از افزايش حرارت محيط - 4
حاصل از تلفات حرارتي كابل ها ، جلوگيري نمايند .  

در صورتيكه كابلي بصورت مستقيم بر روي ديوار و يا روي كف نصب شده باشد ظرفيت عبور جريان بايد نسبت 
 كاهش داده شود . 0.95به حالت نصب در هواي آزاد ، به اندازه ضريب 

 است C 30°دماي محيط گروه بندي :  درجه حرارت محيط مرجع براي كابل هاي نصب شده در هواي آزاد
درجه حرارتهاي محيط و نيز گروه بندي ها بايد همواره با استفاده از ضرائب تبديل مناسب مشخص شده در نظر 

گرفته شوند .  

 كابل هاي چند هسته اي : ظرفيت عبور جريان كابل هاي چند هسته اي ( كابل هاي كنترل ) با استفاده از 
 نيز مي تواند در مورد كابل هاي نصب شده در 1-7-7ضرائب تبديل مشخص شده محاسبه مي شوند . جدول 

هواي آزاد مورد استفاده قرار گيرد .  

 

 

 

 

توصيه هايي براي كابل كشي  
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به منظور تأمين حفاظت كافي در برابر آسيب ديدگي مكانيكي ، كابل ها مي بايد داراي پوششي مناسب باشند و 
 نصب گردند .در كاربردهاي معمولي ، همواره جهت حفاظت در  HD384.5.52/DIN VDE 0/00-520يا مطابق 

برابر آسيب ديدگي مكانيكي نياز به پوشش كابل وجود دارد ، در شرايط پوشش زير غالف نازك كابل ها كافي 
 ) تمام كابل ها ( 1-7-1مي باشد .در نقاطي كه در معرض خطر از نوع خاص هستند ، نظير اتصال كف ( شكل 

شامل كابل هاي با غالف نازك ) بايد به طرق اضافي محافظت گردند .مثل استفاده از كانال هاي كشويي 
پالستيكي و يا فوالدي و يا پوشش هاي ديگر كه بطور مستحكمي نصب شده باشند . 

 

 

كابل هايي كه در زير و يا بر روي گچ و يا زير سطح ديوار نصب مي گردند ، بايد بصورت افقي ، عمودي و يا به 
   )1-7-2موازات كنج اتاق نصب شوند ( شكل 
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 شرايط نصب و قرار دادن كابلهاي برق

- درجه سانتيگراد نصب و كابل كشي 5نبايد هيچگاه در درجه حرارت زير  كابلهاي با عايق و غالف پالستيكي را
 درجه سانتيگراد انبار 20، كابل بايد چند روز قبل از نصب در محيط گرمي حدود  قرقره اجبار ، كرد. در صورت

باشد. اما   برابر قطر خارجي كابل كوچكتر15هنگام كابل كشي شعاع خمش كابلهاي پالستيكي نبايد از  شود. در
 .مقدار فوق كاهش داد در انتهاي كابل مي توان شعاع خمش در موارد خاص با رعايت اصول فني تا نصف

.نصب كابلها درسيمان قالب ريزي و يا كوبيده شده   تنها در صورتي امكان پذير است كه كابل هاي قابل انعطاف 
  DIN VDE 0605 , ASرا بطور مستقيم در سيمان ويبره و يا كوبيده شده قرار داد ، كه درون كانال مطابق روش 

نصب شده باشند.كابل هاي با غالف نازك را مي توان در شكاف ها نصب نمود و روي آن را توسط سيمان ، 
مطابق روش نصب زير گچ پوشانيد .نصب زير زمين   تحت هيچ شرايطي نبايد ، كابل هاي قابل انعطاف را در زير 

زمين و يا درون داكت هاي در دسترس ، در خارج از ساختمانها نصب نمود . دراين نوع از كاربردها فقط بايد از 
كابل هاي مخصوص اين كاربرد استفاده شود . همچنين نصب در آب   براي استفاده پيوسته كابل در داخل آب ، 
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 ) بايد توسط آزمون  HYDROFIRMمناسب بودن كابل هاي قابل انعطاف با عايق الستيكي ( نظير كابل هاي 
هاي ويژه اي بررسي گردد . اين نوع كاربرد ، تست هاي كابل هاي استاندارد ، مورد استفاده قرار نمي گيرند 

نصب زير زمين :   

تحت هيچ شرايطي نبايد ، كابل هاي قابل انعطاف را در زير زمين و يا درون داكت هاي در دسترس ، در خارج از 
  هنگاميساختمانها نصب نمود . دراين نوع از كاربردها فقط بايد از كابل هاي مخصوص اين كاربرد استفاده شود .

مواظب بود كه نيروي كششي وارده به كابل از مقادير مجاز  كه كشيدن كابل توسط دستگاه انجام مي گيرد بايد
 سانتيمتر حفر كرد و كابل را در اين گودال در 70گودالي به عمق  خاك بايدصورت دفن شدن در نشود، در 

  سانتيمتر قرار داد. روي آن را آجر (و بر روي آجر) خاك معمولي ريخت. اين20ارتفاع  خاك نرم (الك شده) به

آيد و همچنين در  عمل سبب مي شود كه از فشار طبقات خاك بر روي كابل و تغيير شكل آن جلوگيري به عمل
استفاده دارد: طول  نتايج وزن پايين كابل چندين.موقع كندن زمين با بيل و كلنگ صدمه اي به كابل وارد نيايد

بزرگتري از كابل مي تواند روي قرقره ها پيچيده شود، از جريان هاي گردابي باال كه درون غالف كابل افت مي كنند 
 جلوگيري مي شودو همچنين ظرفيت جريان عبوري بهينه سازي مي شود

نصب كابل ها  هنگام انتخاب روش نصب مناسب كابل ها ، بايد به نوع و فرم آنها توجه شود . براي مثال ، كابل 
هاي ساخته شده از مواد عايق و يا فلز با اليه مياني عايق ، ميخ هاي فوالدي با واشرهاي ساخته شده از مواد 

عايق و يا انواع چسب ، نصب نمود .كابل هاي ضد رطوبت را نبايد با استفاده از ميخ قالب در زير گچ نصب نمود . 

.  مي توان با استفاده از ميخ كابل را در جاي خود محكم نمود و پس از استفاده از گچ ، ميخ را برداشت 

:   شعاع خمش مجاز

فاكتورهايي كه در تعيين حداقل شعاع خمش مجاز كابل ها دخيل هستند عبارتند از نوع و قطر خارجي كابل و 
نيز نوع نصب و شرايط عملياتي .به منظور جلوگيري از آسيب ديدن كابل ها ، حداقل شعاع خمش مجاز كابل ها 

 ليست شده اند . اين مقادير ( برداشت شده از 1-7-10كه بايد بطور جدي رعايت گردند ، در جدول   
 ) . در كاربردهاي عملي آزمايش شده اند .  رفع كشش   كابل HD 5/6 s2 /DIN VDE 0298-300استانداردهاي 

هايي كه براي كاربردهاي تجهيزات الكتريكي پرتابل ، بكار مي روند ، بايد در محل اتصال تحت كشش نباشند . 
كابل حفاظتي بايد از بقيه كابل ها بلند تر باشد تا در صورت تحت كشش قرار گرفتن و رها شدن بقيه كابل ها 

بتواند تحت بار قرار گيرد . براي جلوگيري از تاب خوردن كابل در ورودي تجهيزات ، وروديها بايد داراي لبه گرد 
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 ) . براي رفع كشش استفاده از گره كابل 1-7-3باشند و يا از آستين ( پوشش ويژه ) استفاده شده باشد ( شكل 
مجاز نمي باشد ( مثال در هنگام ورود به سايت هاي ساختماني ) . 

كابلهاي هوايي: 

كابل هوايي كابلي است كه به صورت روكار روي ديوار يا سقف ياسيني كابل و يا به صورت آويز بين دو تير نصب 
شده است. 

استاندارد و مشخصات كابلهاي هوايي  

كابلهايي كه به صورت نصب روكار روي ديوار يا سقف يا سيني كابل ممكن است مورد استفاده قرار گيرد به شرح 
 زير است:

: كابلي است كه شامل هادي مسي، عايق پي-وي-سي، ماده پركننده براي  NYM (DIN 47705)الف- كابل 
0Fشكل دهي كابل

، يا (.H.F) و غالف نهايي پي-وي-سي بوده و براي نصب در محيطهايي با تداخل فركانس باال �
محيطهاي قابل انفجار، و يا محيطهايي با حرارت زياد مناسب نمي باشد. 

: كابلي است كه از نظر هادي مسي، عايق و غالف پي-وي-سي مشابه  NYRUZY (DIN 47707)ب- كابل 
 بوده ولي بين ماده پركننده و غالف نهايي زره گالوانيزه به منطور حفاظت قرار داده شده است. اين  NYMكابل 

نوع كابل نيز از نظر كاربرد براي نصب در محيطهايي با تداخل فركانس باال، يا قابل انفجار، و يا با حرارت زياد 
مناسب نمي باشد. 

 ولي بين ماده پركننده و غالف نهايي آن NYM: كابلي است مشابه كابل NYBUY (DIN 47708)پ- كابل 
غالف سربي قرار دارد، اين نوع كابل را ممكن است در محيطهاي خشك، مرطوب، تر، و در هواي آزاد در صورتي 
كه در برابر نور خورشيد محافظت شود، در درون گچ و يا زير يا روي آن به صورت نصب ثابت قرار داد. استفاده از 

كابلهاي غالف سربي در حمام مجاز نخواهد بود. 

:كابلي است با هادي مسي، عايق پي-وي-سي، پوشش داخلي،غالف سيمي و پوشش NHYRUZY ت- كابل
خارجي پي-وي-سي. اين گونه كابل را ممكن است در محيطهاي خشك، مرطوب و تر و در محيطهاي با تداخل 
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فركانس باال و در فضاي آزاد در صورتي كه در برابر نور خورشيد محافظت شود، مورد استفاده قرار داد. كاربرد 
اين نوع كابل در محيطهاي مخاطره آميز و يا دفن آن در زيرزمين مجاز نخواهد بود. 

 

كابلهايي كه به صورت هوايي و آويزان بين دو تير نصب مي شود 

: كابلي است مكه شامل هادي مسي، عايق پي-وي-سي، ماده پركننده و غالف نهايي پي-وي-YTYالف- كابل 
سي بوده و در مجاورت غالف نهايي، سيم مهار (بگسل) از فوالد گالوانيزه براي نگهداري كابل تعبيه شده است. 

استفاده از اين نوع كابل در محيطهايي با حرارت زياد، يا با تداخل فركانس باال مناسب نمي باشد. 

ب- در صورتي كه بين دو تير، سيم مهار (بگسل) فوالد گالوانيزه جداگانه اي متناسب با مقطع كابل مربوطه 
 را مي توان با استفاده از بستهاي مخصوصي كه حداكثر فاصله 1-1-2-7نصب شود، كليه كابلهاي مندرج در بند 

بين دو بست از پنجاه سانتيمتر تجاوز نكند، روي سيم مهار مذكور نصب كرد. 

 درج 6-7جريان مجاز كابلهاي هوايي با توجه به شرايط نصب و درجه حرارت محيط و تعداد كابلها در جدول 
گرديده است. 

اصول و روشهاي نصب كابلهاي هوايي 

در هنگام نصب كابلهاي هوايي اصول زير بايد كامال مد نظر بوده و رعيت شود: 

الف- حداقل فاصله بين كابلهاي هم ولتاژ بايد به اندازه قطر كابل ضخيمتر مجاور در نظر گرفته شود. در صورتي 
 سانتيمتر باشد. بديهي است 30كه ولتاژ كابلهاي موازي متفاوت باشد حداقل فاصله بين دو كابل مجاور بايد 
 سانتيمتر) براي گروههاي 30كابلهاي هم ولتاژ بايد در يك گروه نصب گرديده و حداقل فاصله فوق الذكر (

متفاوت رعايت شود. 

ب- حداكثر تعداد كابلهاي داخل كانال، مجرا ي لوله چنان بايد تعيين شود كه كشيدن آن به آساني امكان پذير 
 برابر قطر 5/1باشد. با توجه به اين اصل توصيه مي شودكه قطر داخلي مجرا، كانال يا لوله مساوي يا بيشتر از 

كابل يا دسته كابلهاي كشيده شدهدر داخل آن باشد. 

پ- در مواردي كه كابل از داخل تجهيزات يا تأسيسات فلزي عبور مي نمايد،هر يك از سوراخها بايد داراي 
انحناهاي الزم با بوشن هاي مناسب باشد تا از ايجاد خراشيدگي در كابل جلوگيري به عمل آيد. 
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ت- در مواردي كه لوله كشيها و مجاري كابل در نقاط انتهايي خود دذر معرض تغييرات زياد درجه حرارت قرار 
مي گيرد، مانند تأسيسات مبرد و سردخانه ها يا تجهيزات حرارتي يا تجهيزاتي كه در دماي باال كار مي كند، 

بايد قسمت مناسبي از لوله كشي يا مجاري كابل به منطقه تبديل اختصاص داده شده و از گردش هوا بين 
قسمتهاي گرمتر و قسمتهاي سردتر جلوگيري به عمل آيد. اتصالهاي انبساط بايد براي جبران انبساط و انقباض 

حرارتي در مواردي كه الزم است پيش بيني شود. 

ث- در موقع نصب يا كشيدن كابل بهتر است تنش و كشش بر روي هاديها وارد شود و نه بر پوشش خارجي آن. 
در تأسيساتي كه كابلهاي آن به طور دايم تحت نيروي كشش قرار مي گيرد استفاده از كابلهاي مجهز به سيم 

مهار يا مشابه آن كه بتواند نيروي كشش را تحمل كند توصيه مي شود. 

ج- كابلههايي كه به تجهيزات قابل حمل يا متحرك نصب مي شود بايد در نقطه اتصال به دستگاه به نحوي 
بسته و محكم شود كه هيج نيرويي به ترمينالهاي كابل وارد نشده و از كوتاه شدن و ياعقب رفتن عايقبندي يا 
غالف كابل جلوگيري به عمل آيد. در صورتي كه كابل شامل هادي حفاظتي نيز باشد طول آن بايد به قدري 

باشد كه در صورت خراب شدن وسيله بستن كابل، وارد شدن نيرو به ترمينال هادي حفاظتي بعد از ترمينالهاي 
هاديهاي برقدار ممكن گردد. وسيله بستن كابل بايد برقدار نبوده و به نحوي ساخته شده باشد كه هيچ نوع 

خرابي مكانيكي در كابل بسته شده بوجود نياورد. 

چ- همه خمهاي كابل بايد به نحوي انجام شود كه هيچ نوع خرابي به خود كابل وارد نشود، به استثناي مواردي 
كه به نحوي ديگر در مقررات مربوطه به كابل ذكر شده باشد، در تأسيسات نصب ثابت حداقل شعاع داخلي هر 

نوع خم به ترتيب زير توصيه مي شود: 

 r=9(D+d)- كابلهاي با روپوش فلزي (زره-غالف سربي-هادي هم مركز)  

 r=15D -كابلهاي با غالف آلمينيومي 

  r=5D-كابلهاي با عايقبندي معدني و غالف مسي  

 r=8(D+d)كابلهاي فاقد هرگونه پوشش فلزي   

كه در آن : 
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D ،قطر خارجي كابل =d ،قطر هادي بزرگترين رشته كابل =r حداقل شعاع داخلي هر خم مي باشد. در صورتي =
1Fكه مقطع هادي به فرم قطاع

A باشد،� d=1/3 در نظر گرفته خواهد شد كه در آن A سطح مقطع هادي مي 
باشد. 

ح- كليه كابلهاي داخل و خارج ساختمان يك تكه بوده و از استعمال دو راهي وسط خط بايد خودداري شود. 

نصب كابل روي ديوار و سقف 

الف- براي نصب يك رشته كابل بر روي ديوار يا سقف بايد از بستهاي كائوچويي دو تكه اي مخصوص كابل 
استفاده شود به طوري كه در محلهاي بستكاري، كابل مستقيما با ديوار يا سقف تماس نداشته باشد. در مورد 

نصب چند رشته كابل توثيه مي گردد كه كابلهاي مذكور به صورت موازي روي ديوار يا سقف نصب گرئيئه و از 
بستهاي ريلي استفاده شود. 

حداقل فاصله كابل از ديوار بايد دو سانتيمتر در نظر گرفته شود. 

فاصله كابلها بايد از يكديگر بايد حداقل دو برابر قطر كابل مورد نظر باشد. در مواردي كه فاصله مذكور كمتر 
باشد بايد از ضرايب مناسبي براي كاهش ظرفيت جريان مجاز كابل استفاده شود. 

ب- كابلهايي كه بوسيله بست نصب مي شود، يا بر روي بازوهاي افقي قرار داده مي شود، بايد به نحوي نگهداري 
شودكه فاصله بستها و بازوها از مقادير زير تجاوز ننمايد. 

 - در مورد كابلهاي بدون زره فلزي 

20D 

 35D- در مورد كابلهاي زره فلزي دار 

D قطر خارجي كابل مي باشد. در مرد نصب كابلها به صورت قائم مي توان به مقادير فوق تا ميزان پنجاه درصد 
اضافه نمود. 

پ- بستهاي مورد استفاده در صورتي كه از نوع عايقدار نباشد بايد به وسيله غالف محافظ عايق پوشانده شود. 
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ت- در مواردي كه ساختمان داراي سقف كاذب است، نصب كابل بر روي سقف كاذب به هيچ وجه مجاز نمي 
باشد و بايد روي سقف اصلي ساختمان نصب شود. 

ث- فاصله اي كه به علت استفاده از بستهاي ريلي يا دو تكه اي بين كابل و ديوار (يا سقف) ايجاد گرديده، بايد 
 سانتيمتر از طرفين گوشه عينا حفظ و رعايت 10در گوشه ها (داخلي و خارجي) با نصب دو عدد بست به فاصله 

گردد. 

ج- كابلها بايد در برابر تابش مستقيم آفتاب داراي نوعي حفاظ باشد. 

نصب كابل روي سيني كابل  

الف- ابعاد سينيهاي كابل بايد از نظر مكانيكي با توجه به وزن كابلها و همجنين در صورت لزوم با در نظر گرفتن 
شرايط نصب، تعميرات ورسيدگي انتخاب شود، ولي به طور كلي سينيهاي كابل بايد با ورق آهن گالوانيزه كهخ 

 ميليمتر ساخته شده و در صورت آويز بودن توسط ميله هاي فوالدي 5/1مشبك شده باشد و به ضخامت حداقل 
 ميليمتر در فاصله هاي حداكثر يك متر نگاه داشته شود. 6به قطر حداقل 

ب- سينيهاي كابل جند طبقه بايد با توجه به عرض آن به نحوي انتخاب شود كه دسترسي به كابلها حداقل از 
يك طرف امكان پذير باشد. فاصله بين سينيهاي دو طبقه بايد حداقل نصف عرض سيني بااليي باشد. 

پ- هنگام نصب كابلها بر روي سيني كابل، كابلها بايد در نزديكي هر محل تغيير جهت، سه راه يا چهار راه يا 
 متر در مسيرهاي قائم به 5/1 متر در مسيرهاي افقي و 10انتهاي هر مسير افقي يا قائم و همچنين به فاصله 

سينيها محكم شود. 

 

نصب كابل به صورت آويز بين دو يا چند تير 

2Fالف- به منظور نصب سيم مهار به تير ابتدايي بايد سيم مذكور بوسيله آي بولت

 به تير متصل شده و براي �
جلوگيري از خمش نامتناسب بين مهار و آي بولت بايد از گوشواره مخصوص سيم مهار متناسب با مقطع سيم 

براي عبور سيم مهار از داخل آي بولت استفاده وانتهاي سيم مهار بعد از گشتن دور سيم مهار حداقل بوسيله دو 
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عدد بست  دو پيچه محكم گردد. براي نصب و عبور سيم مهار از روي تيرهاي مياني بايستي از آي بولت يا بازو 
وبست مناسب استفاده گردد. در تير انتهايي عالوه بر روش و اصول مورد استفاده در تير ابتدايي بايد يك عدد 

مهاركش متناسب با مقطع و طول خط مهار نصب شود. 

ب- كابلهاي آويزان شده از سيم مهار بايد يا به صورت پيوسته به آن وصل بوده و يا در حداكثر فواصلي به شرح 
زير بستكاري شود: 

 40D- در مورد كابلهاي بدون زره فلزي 

 70D- در مورد كابلهاي زره فلزي دار

D .قطر خارجي كابل مي باشد  

پ- بستهاي بكار رفته در صورتي كه از نوع عايقدار نباشد بايد بوسيله غالف محفظ عايق پوشانده شود. 

كابلهاي زميني 

، و يا در لوله (Shaft)كابل زميني كابلي است كه مستقيما در زيرزمين، يا در كانال پيش ساخته يا در شافت 
قابل نصب باشد. 

استاندارد و مشخصات كابلهاي زميني داراي عايقبندي پالستيكي 

:  NAYY, NYY (VDE 0271)كابلهاي

 كيلوولت مي باشد. 0.6/1  داراي هادي آلمينيومي با ولتاژ اسميNAYY داراي هادي مسي و كابل NYYكابل
در كابلهاي يك سيمه هادي با رشته هاي مسي يا آلمينيومي نرم شده است كه مقطع آن گرد يا قطاعي (سه 

گوش) بوده و با مواد پالستيك عايق مي شود. سيمهاي عايق شده پس از تابيدن براي گرد شدن مقطع در داخل 
ماده پركننده قرار داده مي شود. در كابلهاي با هادي سه گوش به دور كابل نوار پالستيكي پيچيده مي شود و 

كابل با ماده پي-وي-سي غالف مي گردد. اين نوع كابلها را مي توان در داخل ساختمان، در مجاري و كانالهاي 
پيش ساخته، در شافت، و نيز در داخل كانالهاي زميني، و در آب مورد استفاده قرار داد مشروط بر آنكه خطر 
آسيب ديدگي مكانيكي وجود نداشته باشد.كابلهاي مزبور همچنين براي توزيع نيرو در كارخانه هاي صنعتي و 

روشنايي خيابانها نيز بكار مي رود. 
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: NAYCWY, NYCWY, NYCY (VDE 0271)كابلهاي 

 است ولي بين غالفهاي پي-وي-سي داخلي و خارجي آن داراي NAYY و NYYاين نوع كابلها مشابه كابلهاي 
زره سيم مسي با نوار مارپيچ مسي مي باشد. بديهي است كه از غالف مسي مي توان به عنوان هادي حفاظتي يا 

هادي خنثي استفاده كرد. اين گونه كابلها را مي توان در مواردي كه امكان آسيب مكانيكي به كابل در هنگام 
نصب يا در زمان بهره برداري وجود داشته باشد در زيرزمين، در آب، در داخل يا خارج ساختمان و در كانال 

مورد استفاده قرار داد. 

 VDE 0271, IEC) كيلوولت 0.6/1 با ولتاژ اسمي NAYFGY, NYFGY, NAYRGY, NYRGYكابلهاي 

502) 

 با هادي آلومينيومي NAYFGY  و NAYRGY با هادي مسي رشته اي و كابلهاي NYFGY و NYRGYكابلهاي 
رشته اي داراي عايق از جنس پي-وي-سي و پوشش يا نوار پالستيكي بر روي مجموعه هسته ها مي باشد. 

 داراي زره از سيمهاي فوالد گالوانيزه با مقطع گرد و نوار فوالدي گالوانيزه NAYRGY  و NYRGYكابلهاي 
مارپيچ مي باشد كه بر روي آن غالف خارجي پي-وي-سي قرار گرفته است. اين نوع كابلها را ممكن است در 
خارج ساختمان، در زيرزمين، در آب، در داخل ساختمان، و در كانالهاي پيش ساخته در مواردي كه حفاظت 
مكانيكي زياد مورد نياز است يا در مواردي كه تنشهاي كششي در هنگام نصب يا در زمان بهره برداري وجود 

دارد، مورد استفاده قرار گيرد. 

 0.6/1 با ولتاژ اسمي (XLPE)استانداردو مشخصات كابلهاي زميني داراي عايقبندي پلي اتيلن مستحكم 
 (IEC 502)كيلوولت 

 با هاديهاي مسي يك يا چند رشته اي داراي عايق از جنس پلي اتيلن مستحكم و پوشش داخلي و 2XYكابل 
اليه فوبل بر روي مجموعه هسته ها و غالف خارجي از جنس پي-وي-سي مي باشد. در اين نوع كابل حرارات 

 درجه سانتيگراد است.  250 ثانيه 5 درجه سانتيگراد و حرارت مجاز اتصال كوتاه تا 90مجاز هادي 

اين نوع كابل را ممكن است در تأسيسات داخلي در كانال پيش ساخته و در خارج ساختمان در زيرزمين در 
پستهاي برق، واحدهاي صنعتي و در سيستمهاي برق رساني محلي، در مواردي كه صدمه و آسيب مكانيكي به 

كابل غير محتمل باشد مورد استفاده قرار داد. 

: 2XFGY, 2XRGY كابلهاي 
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 شامل هاديهاي مسي مفتولي، عايق پلي اتيلن، پوشش داخلي، زره از سيمهاي فوالدي 2XRGY ساختمان كابل 
گالوانيزه با مقطع گرد، نوار باز از فوالد گالوانيزه، و غالف خارجي از جنس پي-وي-سي مي باشد. 

 شامل هاديهاي مسي رشته اي با مقطع گرد يا قطاعي، عايق پل اتيلن مستحكم، 2XFGYساختمان كابل 
پوشش داخلي، زره از سيمهاي فوالدي گالوانيزه تخت، نوار باز از فوالد گالوانيزه، و غالف خارجي از جنس پي-

وي-سي مي باشد. 

 درجه 250 ثانيه 5 درجه سانتيگراد و حرارت مجاز اتصال كوتاه تا 90در اين نوع كابلها حرارت مجاز هادي 
سانتيگراد است. 

اين گونه كابلها را ممكن است در تأسيسات داخلي، در كانال، در خارج ساختمان و در زير سطح زمين، در 
پستهاي برق، كارخانه هاي صنعتي و مانند آن، در مواردي كه حفاظت مكانيكي زياد مورد نياز است يا در 

مواردي كه تنشهاي كششي در هنگام نصب كابل يا در زمان بهره برداري وجود دارد، مورد استفاده قرار داد. 

 كيلوولت 0.6/1استاندارد و مشخصات كابلهاي زميني مجهز به عايقبندي كاغذي با ولتاژ اسمي 

 NAKBA, NKBAكابلهاي 

 با هادي آلومينيومي رشته اي داراي عايق و كمربند از NAKBA با هادي مسي رشته اي و كابل NKBAكابل 
كاغذ اشباع شده، غالف سربي، اليه كاغذي مركب، زره از نوار فوالدي دوبل و پوشش كنفي مركب مي باشد. اين 
گونه كابلها را ممكن است در زير سطح زمين، داخل يا خارج ساختمان، و در كانال كابل، در مواردي كه تنشهاي 

مكانيكي زياد مطرح نباشد به كار برد. 

 با هادي آلومينيومي مفتولي يا رشته اي، داراي عايق و كمربند از كاغذ اشباع شده، غالف NAKLEYكابل 
آلومينيومي، نوار پالستيكي آغشته به تركيب بيتومين و غالف پي-وي-سي مي باشد. 

اين نوع كابلها را ممكن است در زير سطح زمين، داخل يا خارج ساختمان، و در كانال كابل مورد استفاده قرار 
داد. 

 6-7ميزان جريان مجاز كابلهاي زميني با توجه به شرايط نصب، درجه حرارت محيط، و تعداد كابلها در جدول 
درج شده است. 
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اصول و روشهاي نصب كابلهاي زميني 

در هنگام نصب كابلهاي زميني اصول زير بايد كامال مد نظر بوده و رعايت شود: 

الف- حداقل فاصله بين كابل فشار ضعيف، يا فشار قوي و يا جريان ضعيف زيرزميني از لوله هاي گاز، بخار، آب، 
 سانتيمتر باشد. 30و سوخت بايد برابر 

ب- در مواردي كه كابل با كابل ديگر (به خصوص كابهايي با فشارهاي متفاوت) يا لوله هاي گاز و آب و يا غيره 
تقاطع داشته باشد بايد از يك لوله محافظ با قطر متناسب با قطر كابل و طول حداقل يك متر استفاده نموده و 

كابل از داخل يك لوله محافظ عبور نمايد. در اين گونه موارد و يا هنكامي كه كابل از زير جاده و يا سطح سخت 
عبور مي كند بايد يك لوله محافظ اضافي خالي به منظور كابل كشيهاي آينده پيش بيني شود و در وسط اين 

 كه طول آن در هر طرف يك متر بيش از طول لوله فوق الذكر باشد قرار داده شود، 4لوله مفتول گالوانيزه نمره 
در محل ورود و خروج كابل از لوله بايد كابل را بوسيله ريختن خاك كوبيده يا ماسه نرم در زير آن محافظت 

كرد. 

پ- براي خواباندن كابلها بايد از ميزان درجه حرارتي كه كابل مي بايست تحت آن كشيده شود اطمينان حاصل 
-7نمود. اگر كابل قبل از خواباندن احتياج به گرم كردن نداشته باشد بايد ميزان درجه حرارت بر حسب جدول 

 نبايد در زمستان كه درجه حرارت كمتر از صفر (P.V.C) رعايت شود. به عنوان مثال كابل نوع پالستيكي 5
 72درجه سانتيگراد است كابل كشي شود. در صورت سرد بودن مي توان قبال قرقره كابل را براي مدت حدافل 

 درجه سلسيوس كمتر نباشد قرار داد و يا با استفاده از وسايل 20ساعت در اطاق با انباري كه دماي آن از 
مخصوص گرم كردن كابل آن را گرم نمود و سپس فورا مورد استفاده قرار داد و خوابانيد. روش ديگر براي گرم 
كردن كابل عبارت است از اتصال آن به جريان برق و ايجاد حرارت بوسيله عبور برق از كابل مذكور.بديهي است 

- درجه سانتيگراد هم برسد بدون آنكه به كابل 30كه پس از نصب كابل، درجه حرارت محيط مي تواند به 
صدمه اي بزند. 

ت- تغيير جهت كانالهاي كابلها بايد به نحوي باشد كه با شرايط مربوط به خم كردن كابلها (مندرج در اين 
فصل) مطابقت كند. تعداد كابلهايي كه در داخل هر كانل نصب مي شود بايد چنان تعيين شود كه بازديد و 

تعويض آن به سهولت امكان پذير باشد. 
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ث- حداكثر تعداد كابلهاي داخل كانال، مجرا و يا لوله بايد به نحوي تعيين شود كه كشيدن آن به آساني ميسر 
 برابر قطر 5/1باشد. با توجه به اين اصل توصيه مي شود كه قطر داخلي مجرا، كانال يا لوله مساوي يا بيشتر از 

كابل يا دسته كابلهاي كشيده شده در داخل آن باشد. 

ج- در مواردي كه كابل از داخل تجهيزات يا تأسيسات فلزي عبور مي كند، هر يك از سوراخها بايد داراي 
انحناي الزم با بوشن هاي مناسب باشد تا از ايجاد خراشيدگي در كابل جلوگيري به عمل آيد.  

چ- در مواردي كه لوله كشيها و مجاري كابل در نقاط انتهايي خود در معرض تغييرات زياد درجه حرارت قرار 
مي گيرد، مانند تأسيسات سرد و سردخانه ها يا تجهيزات حرارتي يا تجهيزاتي كه در دماي باال كار مي كند بايد 
قسمت مناسبي از لوله كشي يا مجاري كابل به نقطه تبديل اختصاص داده شده و از گردش هوا بين قسمتهاي 

گرمتر و قسمتهاي سردتر جلوگيري به عمل آيد. اتصالهاي انبساط بايد براي جبران انبساط و انقباض حرارتي، در 
مواردي كه الزم است، پيش بيني شود. 

ح- در موقع نصب يا كشيدن كابل بهتر است تنش و كشش بر روي هاديها وارد شود نه پوشش خارجي آن. در 
تأسيساتي كه كابلهاي آنها به طور دايم تحت نيروي كشش قرار مي گيرد استفاده از كابلهاي مجهز به سيم مهار 

يا مشابه آن كه بتواند نيروي كشش را تحمل كند توصيه مي شود. 

خ- كابل كشي با دستگاههاي مخصوص بايد با توجه به نيروي كشش مجاز كابل مورد نظر انجام شود. فرمولهاي 
 ارائه شده است. 4-7نيروي كشش مجاز انواع كابلها در جدول 

د- كابلهايي كه به تجهيزات قابل حمل يا متحرك وصل مي شود بايد در نقطه اتصال به دستگاه به نحوي بسته 
و محكم شود كه هيچ نيرويي به ترمينالهاي كابل وارد نشده و از كوتاه شدن و يا عقب رفتن عايقبندي يا غالف 
كابل جلوگيري به عمل آيد. در صورتي كه كابل شامل هادي حفاظتي نيز باشد طول آن بايد يه قدري باشد كه 
در صورت خراب شدن وسيله بستن كابل، وارد شدن نيرو به ترمينال هادي حفاظتي بعد از ترمينالهاي هاديهاي 

برقدار ممكن گردد. وسيله بستن كابل بايد برقدار نبوده و به نحوي ساخته شده باشد كه هيچ نوع خرابي 
مكانيكي در كابل بسته شده بوجود نياورد. 

همه خمهاي كابل بايد به نحوي انجام داده شود كه هيچ نوع خرابي به خود كابل وارد نشود. به استثناي مواردي 
كه به نحوي ديگر در مقررات مربوطه به كابل ذكر شده باشد، در تاأسيسات نصب ثابت حداقل شعاع داخلي هر 

نوع خم به شرح زير خواهد بود: 
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 r=9(D+d)- كاتلهاي با روپوش فلزي (زره- غالف سربي- هادي هم مركز)    

  r=15D- كابلهاي با غالف آلومينيومي   

 r=5D- كابلهاي با عايقبندي معدني و غالف مسي    

 r=8(D+d)كابلهاي فاقد هرنوع روپوش فلزي   

 حداقل شعاع داخلي هر خم مي باشد، r= قطر هادي بزرگترين رشته كابل و d قطر خارجي كابل، Dكه در آن 
A) باشد Sectorدر صورتي كه مقطع هادي به فرم قطاع ( d=1.3 در نظر گرفته خواهد شد، كه در آن A 

سطح مقطع هادي مي باشد. 

ر- كليه كابلهاي داخل و خارج ساختمان بايد يك تكه بوده و از كاربرد مفصل دو راهي در وسط خط خودداري 
شود. استفاده از دوراهي در موارد استثايي پس از تأييد دستگاه نظارت مجاز خواهد بود. 

نصب كابل در داخل كانال خاكي  

الف- براي نصب كابلها در داخل كانال خاكي ابتدا بايد كانال مورد نظر با ابعاد مشخص شده در نقشه مربوط حفر 
 10 سانتيمتر ماسه ريزي و كابلها بر روي ان خوابانده شود، آنگاه، روي كابلها نيز با 10و كف آن به ضخامت 

سانتيمتر ماسه نرم پوشانيده و يك نوار پالستيكي خبر دهنده كه بر روي آن عبارت ((توجه مسير كابل)) نوشته 
 سانتيمتر، با يك 22شده بر روي آن كشيده شود و سپس به منظور محافظت كابل يك رديف آجر به عزض 
رديف بلوك سيماني بر روي نوار مزبور چيده وسپس روي آن خاكريزي و كوبيده شود. 

ب- عرض كانال حفر شده به منظور نصب كابلهاي زيرزميني بستگي به تعداد كابلهايي خواهد داشت كه در 
مجاورت هم قرار مي گيرد. همچنين، عمق كابل از سطح زمين بستگي به تعداد كابلهايي دارد كه روي يكديگر 
قرار مي گيرد. معذالك فاصله باالترين كابل فشار ضعيف زيرزميني از سطح زمين، در زير سطح تمام شده پياده 

 سانتيمتر كمتر و در زير سطح خيابان نبايد از يك متر كمتر باشد. 70رو نبايد از 

پ- اگر تعداد كابلهاي مورد لزوم براي نصب در داخل كانال خاكي زياد باشد بهتر است به جاي قرار دادن كابلها 
بر روي يكديگر، كابلها پهلوي هم كشيده شود. حداقل فاصله كابلهاي زيرزميني از يكديگر در صورتي كه دو كابل 

 سانتيمتر و در صورتي كه يك كابل، كابل فشار ضعيف و ديگري كابل فشار قوي يا 10هم ولتاژ باشد بايد برابر 
 سانتيمتر در نظر گرفته شود، (منظور از 30كابل جريان ضعيف (دو كابل مجاور با ولتاژهاي متفاوت) باشد بايد 
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فاصله دو كابل فاصله هوايي بين آن دو مي باشد.)در مواردي كه چند كابل به موازات يكديگر در يك سطح افقي 
كشيده مي شود بايد ضمن رعايت فواصل مجاز، تمامي سطح كابلها با آجر پوشانيده شده و در مورد كابلهاي 

جانبي، حداقل نصف طول آجر از مركز كابل به سمت خارج قرار گيرد. 

 نشان داده شده است. 1-7ت- جزييات و ابعاد كانال خاكي و فاصله بين كابلها در شكل 

ث- در مواردي كه كابل فشار ضعيف و كابل فشار قوي در يك كانال خاكي زيرزميني نصب مي شود بايد كانال 
به شكل پله اي (دو بستر متفاوت) حفر و كابل فشار قوي در بستر پاييني و كابل فشار ضعيف در بستر بااليي 

خوابانده شود. بديهي است كليه اصول و روشهاي مربوط به نصب كابلهاي فشار ضعيف و قوي در مورد هر كدام 
) 1-7از كابلهاي مذكور بايد دقيقا رعايت شود. (شكل

ج- در محلهايي كه كابل از زير جاده و يا سطح سخت عبور مي كند بايد لوله محافظ يك يا چند سوراخه از 
جنس پالستيك صلب، سيمان ازبست، سيمان يا فوالد، در عمق حداقل يك متر از سطح جاده يا سطح سخت 

 برابر قطر خارجي كابل مربوطه باشد. 5/1قرار گرفته و كابل از داخل آن بگذرد. قطر سوراخ لوله ها بايد حداقل 
در محلهاي خروج كابل از داخل لوله، بايد براي حفاظت كابل در برابر ساييدگي ناشي از تماس با لبه لوله نوعي 

بالشتك براي آن در نظر گرفت. 

چ- در صورتي كه محل خواباندن كابل، زمين شوره زار بوده، يا امكان وجود حشرات موذي مانند موريانه و غيره 
 به كار برده شود.  NYCWY يا NYCY به هيچ وجه مجاز نبوده و بايستي كابل NYYباشد استفاده از كابل 

ح- كابلهايي كه بدون هيچ نوع حفاظت مكانيكي اضافي مستقيماً در زمين دفن مي شود بايد داراي پوشش يا 
زره فلزي و غالف محافظ باشد. كابلهايي كه با استفاده از حفاظت مكانيكي اضافي (آجر يا دال بتوني) در زمين 

دفن مي شود بايد داراي غالف محافظ باشد. مسير اين گونه كابلها بايد به نحوي عالمتگذاري شود كه در صورت 
كندوكاو بعدي، محل آن مشخص باشد. 

خ- پيمانكار موظف است كه قبل از شروع به حفر و كندن كانال خاكي كليه نقشه هاي تأسيساتي اجراء شده 
قبلي در محوطه عمليات خود را از دستگاههاي اجرايي مربوطه دريافت و با توجه به آن اقدام به حفر كانال كند 

به طوري كه هيچ گونه لطمه اي به تأسيسات موجود وارد نشود. 

د- هنگام حفر كانال خاكي براي نصب كابلها بايد اسفالت يا سيمان يا پوشش، كنده شده و در يك سمت گودال 
در فاصله حداقل يك متري انباشته شود تا هرگونه فعاليت آزاد براي خواباندن كابل امكان داشته باشد. همچنين، 
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 متري انباشته 3/0ساير مواد خاكبرداري شده (يعني خاك و غيره) در سمت ديگر گودال و در فاصله حداقل 
گردد تا كارگران از لغزش و افتادن در گودال در امان باشند. 

ذ- در مواردي كه به منظور خواباندن كابلها در قسمتس از جاده اسفالته يا پياده رو بايد خاكبرداري شود 
پيمانكار موظف است پس از تكميل كار كابلكشي جاده اسفالته يا پياده رو را تعمير و به حالت اول برگرداند. 

نصب كابل در داخل كانال پيش ساخته 

الف- كانالهاي پيش ساخته كابلكشي مي تواند به صورت آدم رو يا معمولي، ساخته شده از آجر با اندود سيماني 
و يا بتوني باشد. 

ب- به منظور دفع آبهايي كه ممكن است در كف كانالهاي پيش ساخته جمع شود بايد كف شورهاي مناسبي كه 
 متري از يكديگر پيش بيني و نصب 40به سيستم فتضالب يا چاه جذب آب متصل باشد در فواصل حداكثر 

شود. 

پ- براي هدايت آبهاي احتمالي، كف كانالهاي پيش ساخته شده بايستي دارا شيبي برابر نيم الي يك صد در 
جهت كف شورهاي پيش بيني شده باشد. 

ت- به منظور پرهيز از تماس مستقيم كابلها با كف كانال پيش ساخته معمولي بايد در كف كانال و در فواصل 
 سانتيمتر اتكايي از لوله گالوانيزه و يا پروفيل ناوداني (آلومينيومي يا گالوانيزه) و يا چوب 60حداكثر برابر با 

 سانتيمتر از كف كانال پيش بيني و نصب گرديده و سپس كابلها روي اتكاههاي مذكور 10فشرده شده با ارتفاع 
خوابانده شود. 

ث- كانالهاي پيش ساخته معمولي در موتورخانه ها، پستهاي برق، اتاق و يا سالنهاي مولد برق و غيره بايد داراي 
درپوشهاي قابل برداشت از آهن آجدار با دستگيره مناسب در تمام طول كانال باشد. 

ج- به منظور نصب كابل در كانالهاي پيش ساخته شده آدم رو بايست از قطعات پيش ساخته گالوانيزه با نصب 
مجزا همراه با بستهاي طپانجه اي استفاده شود و يا اينكه همزمان با ساخت كانال، در تمامطول ديواره كانال و 

 سانتيمتر و به طول برابر با ارتفاع كانال (از كف تا زير سقف 10حداكثر هر دو متر، يك پروفيل ناوداني به عرض 
كانال) پيش بيني و نصب شودتا بعدا متناسب با نوع و تعداد كابلهاي مورد نياز، اسكلت كابلكشي، بازوها، 

نگاهدارنده ها، و سيني كابل را بتوان بدون تخريب روي ناودانيهاي مذكور نصب كرد. 
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كليه كابلكشيها بايستي روي سيني كابل انجام شده و كليه اصول نصب مندرج در بخشهاي نصب كابل هوايي و 
نصب كابل روي سيني كابل بايد دقيقاً رعايت شود. 

ح- كليه كانالهاي پيش ساخته شده آدم رو بايد داراي سيستم روشنايي مناسب و پريزهاي برق در فواصل 
 متر بوده و ههچنين در صورت امكان براي تماس با خارج در صورت لزوم، پريزهاي تلفن در 6حداكثر برابر با 

 متر پيش بيني و نصب شود. 20فواصل حداكثر برابر با 

خ- در كانالهاي پيش ساخته شده آدم رو، در صورتي كه عالوه بر تأسيسات برقي از تأسيسات مكانيكي و غيره 
نيز استفاده شود بايد حتي االمكان در يك ديواره تأسيسات برقي و در ديواره مقابل تأسيسات ديگر نصب شود. 
در صورتي كه امكان نصب به طريق فوق نباشد بايد حداقل تأسيسات مذكور در دو ارتفاع متفاوت و به صورت 
مستقل و جدا از هم نصب شود، به طوري كه تأسيسات برقي در ارتفاع باالتر از تأسيسات مكانيكي نصب شده 

باشد. 

نصب كابل در داخل شافت 

براي نصب كابل روي ديواره شافت، بايستس كليه اصول و روشهاي تعيين شده مندرج در بخش نصب كابل روي 
ديوار، به خصوص نصب در حالت قائم، دقيقاً رعايت شود. 

 سطح مقطع كل هاديها به ميليمتر مربع (شامل حفاظ و هاديهاي حفاظتي هم مركز نمي Aدر جدول فوق 
 قطر خارجي كابل به ميليمتر است. Dشود) و 
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كابلهاي زيرآبي  

كابل زيرآبي كابلي است كه مي توان آن را مستقيماً در داخل آب قرار داده و از آن براي انتقال نيروي برق در 
مواردي از قبيل عبور از رودخانه يا نهر بزرگ آب، يا استخرهايي كه داراي فواره هاي رنگي به وسيله چراغهاي 

زيرآبي مي باشد بهره بردارري نمود. بديهي است كه اين نوع كابلها را نيز مي توان مستقيماً در زير خاك، 
كانالهاي پيش ساخته شده و يا روي كار نيز مي توان بكار برد. 

استاندارد و مشخضات كابلهاي زيرآبي 

: NYKY (VDE 0265)كابل

كابلي است كه شامل هادي مسي، عايق پي-وي-سي، ماده پركننده، سيم اتصال زمين، غالف داخلي سربي و 
غالف خارجي پي-وي-سي است. 

اصول و روشهاي نصب كابلهاي زيرآبي 

در محلهايي كه نيروي كشش روي كابل وارد مي شود، همچنين در رودخانه ها و درياها، كابل بايد به سيم 
فوالدي گالوانيزه به صورت تكي و يا دوبل مسلح شود. 

 TGKT, TGKكابلهاي قابل انعطاف 

 ولت داراي هاديهاي مسي رشته اي باريك، عايق مخصوص از جنس 750/450اين نوع كابلها با ولتاژ اسمي 
EPR درجه 40 و غالف مخصوص ار الستيك مصنوعي مي باشد. اين گونه كابلها را ممكن است در آب تا 

سانتيگراد، در شرايط خشك، تر و مرطوب و در هواي آزاد مورد استفاده قرار داد. كابلهاي مزبور را مي توان براي 
اتصال تجهيزات برقي در زير آب مانند موتورپمپهاي زيرآبي، در مواردي كه تنشهاي مكانيكي متوسط مورد نياز 

 مخصوص استفاده در آب آشاميدني ساخته شده است. TGKTمي باشد به كار برد. كابل 

كليه اصول و روشهاي مندرج در بخشهاي قبل، در مورد نصب كابلهاي زيرآبي در مورد قسمتهاي خارج از آب 
نيز با توجه به شرايط نصب بايد دقيقاً رعايت شود. 
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كابلهاي مخصوص 

كابلهاي مخصوص كابلهايي است كه در شرايط خاص از قبيل محلهايي كه امكان تماس با مواد سوختي يا 
شيميايي وجود دارد، محيطهاي قابل احتراق و انفجار، و محلهي مخاطره آميز يا در معرض بادهاي زياد، قابل 

نصب و بهره برداري باشد. 

استاندارد و مشخصات كابلهاي مخصوص 

 NYKY (VDE 0265)كابل

كابلي است كه شامل هادي از سيمهاي مسي مفتولي، عايق پي-وي-سي، پوشش يا نوار پالستيكي ير روي 
هسته ها، غالف داخلي سربي و غالف خارجي پي-وي-سي مي باشد. اين نوع كابل را مي توان در پااليشگاههاي 

مواد نفتي، كارخانجات شيميايي، پمپهاي بنزين، و آزمايشگاههاي مواد شيميايي، به صورت نصب در داخل آب يا 
مستقيماً در زمين و يا در كانال پيش ساخته شده به طور روكار نصب نمود.بديهي است اين كابل را در مناطقي 

كه داراي دماي زياد باشد نمي توان به كار برد. 

 NYCY (VDE 0271)كابل فرمان 

 ولي بين غالف پي-وي-سي داخلي و خارجي داراي زره سيم مسي بانوار مارپيچ NYYكابلي است مشابه كابل 
باز مسي مي باشد. بديهي است از غالف مسي مي توان به عنوان هادي حفاظتي يا هادي خنثي استفاده كرد. 

اين نوع كابل را مي توان به عنوان كابل فرمان يا كنترل بين پستها، يا اطاق فرمان و مراكز تابلوهاي هر نوع 
تأسيسات به كار برد. 

 (IEC 245-3)كابل مخصوص نصب در محيطهاي با دماي باال

كابلي است كه شامل هادي مسي، با عايق الستيكي سيليكون دار و غالف نهايي پشم شيشه اي عمل آمده باشد. 

 6-7ميزان جريان مجاز كابلهاي مخصوص با توجه به شرايط نصب، درجه حرارت محيط و تعداد كابلها در جدول 
درج شده است. 

اصول و روشهاي نصب كابلهاي مخصوص 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 107                                                   تجهيزات حفاظتي براي مدارات بارچهارم: فصل 

كليه اصول و روشهاي مندرج در بخشهاي قبل بايد با توجه به نوع شرايط نصب، در مورد نصب كابلهاي 
مخصوص دقيقاً رعايت شود. 

كابلشوها، سركابلها و مفصلها 

كابلشوها 

براي اتصال هاديهاي كابلهاي فشار ضعيف به كليد، فيوز، جعبه اتصال ماشين آالت، پمپها، وسايل اندازه گيري، 
ترمينالها و غيره بايستي از كابلشوهاي استاندارد مسي نوع پرسي، پيچي، و لحيمي استفاده نمود. 

 ميليمتر مربع به باال 10براي اتصال كابلهاي افشان از مقطع يك ميليمتر مربع به باال و كابلهاي مفتولي از مقطع 
 ميليمتر مربع و كمتر را مي توان مستقيماً با ايجاد حلقه 6بايد از كابلشو استفاده شود. كابلهاي مفتولي به مقطع 

به دستگاه مربوطه متصل نمود. 

 ميليمتر مربع و كمتر بايستي در محل اتصال كابل به كابلشو با حلقه عايق پالستيكي 10كليه كابلشوها با مقطع 
و يا چيني مخصوص عايق شود. 

از نظر فني و استقامت، استفاده از كابلشوهاي پرسي نسبت به كابلشوهاي پيچي و كابلشوهاي پيچي نسبت به 
كابلشوهاي لحيمي ارجحيت دارد. بديهي است در صورت استفاده از كابلشوهاي لحيمي بايستس كابلشو به سيم 
به نحوي لحيم داده شود كه هيچ گونه حباب هوا بين سيم و جدار كابلشو وجود نداشته باشد.براي لحيم كاري 

% قلع) استفاده شود. 70% سرب، 30بايد از لحيمهاي مخصوص برق (
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سركابلها 

هنگام انتخاب سر كابلها بايد دقت شود كه مشخصات الكتريكي آن با مشخصات كابل مورد اتصال يكسان باشد. 

 ولت ( به استثناي كابلهاي روغني) در داخل 1000براي اتصال كابلهاي فشاز ضعيف با ولتاژاسمي حداكثر 
ساختمان نيازي به استفاده از سر كابل نيست و مي توان از كابلشوهاي پرسي، پيچي، و يا لحيمي استفاده نمود. 

 ولت در فضاي آزاد، بايد از سر كابل مخصوص 1000براي اتصال كابلهاي فشار ضعيف با ولتاژ اسمي حداكثر 
فضاي آزاد و از نوع صمغ ريخته شده (پروتولين) و يا نوع روكش پي-وي-سي نرم استفاده شود. 

در مواردي كه سيستم انتقال نيرو از كابل يه سيستم ديگري تغيير مي يابد و يا به دستگاهي متصل مي شود 
مانند تغيير از كابل به شبكه هوايي يا به شينه كشي يا به ترانسفورماتور و يا به ساير دستگاههاي الكتريكي، بايد 

از سر كابل استفاده شود. 

در موقع انتخاب سر كابل بايد به نوع كابل (يك سيمه، كمربندي، سه غالفه و غيره) و مكان نصب (در داخل 
ساختمان يا فضاي آزاد) توجه شده و عوامل مذكور در نظر گرفته شود. 
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سركابلها بايد طوري اتصال يابد كه از نفوذ رطوبت هوا در كابل و همچنين از خارج شدن روغن و مواد روان 
درون كابل جلوگيري شود. 
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 مفصلها

به منظور حفاظت كامل كابلها در محل اتصال به يكديگر بايد از مفصلهاي كابل استفاده شود تا بتوان محل 
اتصال مورد نظر را از رطبت  ونيروهاي مكانيكي محفوظ نگاه داشت. 

مفصل كابل بايد در مقابل نيروي كششي حفاظت شود، لذا مفصل در امتداد كابل نبايد قرار گيرد ولي محورهاي 
كابل و مفصل بايد در حدود نيم تا يك متر از همديگر فاصله داشته باشد. 

براي پر كردن مفصل چدني بايد از قير مخصوص آن مفصل استفاده شود. انواع كابلهاي فشار ضعيف برحسب 
co     ارائه شده است.8-7  و نيز عاليم الكتريكي كابلها در جدول 7-7محل كاربرد و نوع استفاده در جدول 
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 :  كابل هاي نصب شده در ساختمان

 در ساختمان ها نصب شده باشند و نيز در مورد كابل هاي قابل انعطاف ، PVCدر مواردي كه كابل هاي عايق 
 مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد .  1-7-5مشخصه هاي ظرفيت عبور جريان جدول 

C° پروتن با درجه حرارت عملياتي مجازXLPEهنگاميكه در ساختمان ها از كابل هاي عايق  استفاده شده  90
 استفاده شود . شرايط عملياتي فهرست شده در 1-7-8باشد بايد از ظرفيت عبور جريان مشخص شده در جدول 

) بكار برد . شرايط  A1,A2,B1,B2,C,E را نيز مي توان در مورد انواع نصب مورد بحث در اينجا ( 1-7-4جدول 
 را مي توان در مورد انواع روشهاي مرسوم نصب در ساختمان ها ، بكار 1-7-5عملياتي مشخص شده در جدول 

 ، پروتن براي روش نصب ثابت بكار XLPE ، در كابل هاي عايق 1-7-18برد . مقادير مشخص شده در جدول 
مي روند . 

  1مثال 

نصب بر روي رك : كل منبع توان الكتريكي تأسيسات اداري يك ساختمان بلند مرتبه ، واقع در طبقه شانزدهم 
 درون داكت عمودي ، تأمين نمود . در اين مثال ، درجه حرارت عملياتي مجاز N2XYرا بايد توسط كابل هاي 

 فرض مي نماييم . به دليل آنكه طراحي ساختمان به     گونه اي است كه اين كابل ها  C 90°را براي كابل ها
در مجاورت كابل هايي با درجه حرارت عملياتي مجاز كمتر قرار ندارند بررسي هاي اوليه با در نظر گرفتن افت 

ولتاژ ، منجر به انتخاب سطوح مقطع زير شده است : 

به ازاي هر سيستم  A = bI 100 براي  N2* Y4* 35 RMكابل 6

  به ازاي هر سيستم A = bI 40 براي  N2* Y4* 6 RM كابل 8

به ازاي هر سيستم  A = bI 20 براي  N2* Y4* 2.5 RM كابل 6

  mm 225 كابل در كنار هم بر روي دو رك كه بصورت پشت به پشت درون داكت عمودي با فاصله بزگتر  32
قرار مي گيرند ، نصب مي شوند تهويه كافي باعث مي گردد تا حتي در انتهاي بااليي داكت ، درجه حرارت از 

35 °C ، بيشتر نگردد . حاال بايد ظرفيت عبور جريان كابل ها ، بررسي شوند اولين قدم در حل اين مسئله 
تعيين ضرايب تبديل مورد نياز است .  

ضريب تبديل براي :  
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 0.96                                                     1-7-19- دماي محيط مطابق جدول 

 0.70                              1-7-9- گروه بندي مطابق جدول 

 f ∏                                          0.67- ضريب تبديل كل 

 زير روش نصب در هواي آزاد و براي سه E ، ستون 1-7-18مقدار پايه براي ضريب تبديل هاي باال در جدول 
هسته تحت بار ، آمده است در نتيجه ، ظرفيت عبور جريان براي هر كابل عبارت است از  

                       N2* Y4* 35 RM                  bI  = 158 A→ Iz 105.9 A > rI 

N2* Y4* 6 RE                                                 bI  = 54 A→ Iz = 36.2 A > rI            

                        N2* Y4* 2.5 RM                 bI  = 32 A→ Iz = 21.4 A > rI 

 كافي مي باشند هر چند بجاي , mm 2.5mm 35اين به معني آن است كه كابل هايي با سطوح مقطع 
 = استفاده شود با استفاده از اين كابل ها ظرفيت عبور جريان RM 10 *4 بايد از  N2* Y4* 6 REاستفاده از 

75 A→ zI  = 50.3 A  rI  .و در نتيجه براي اين تأسيسات كافي مي باشد

C° ضرايب براي دماي محيط غير از 1-7-19جدول  30 

90  .c  درجه حفاظت مجاز

دماي محيط  ضريب تبديل

1.15 10 

1.12 15 

1.08 20 

1.04 25 

1.00 30 

0.91 35 
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0.96 40 

0.87 45 

0.82 50 

 :  2مثال 

) ملزومات  30cmكابل ها در نصب المپ : براي تغذيه تعببه شده درون يك سقف كاذب ( ارتفاع محفظه تقريباً 
خاص براي جلوگيري از آتش سوزي ايجاب مي كند كه از نوع كابل بدون هالوژن استفاده شود ، كه داراي 

 ) همانند كابل هاي N2XH SIENOPYRمشخصه هاي بهبود يافته اي در خصوص آتش سوزي باشند ( كابل 
 درجه مي باشد . توان كل المپ هاي C 90°سيم كشي ، اين كابلها نيز داراي درجه حرارت عملياتي مجاز

مي باشد . سطح مقطع الزم كابل را بايد براي حداكثر درجه حرارت  V 400 در ولتاژ منبع KW 5متصل شده 
 مي باشد ، زيرا  B1 اين نوع نصب ، نصب از نوع 1-7-18محاسبه نمود . مطابق جدول   C° 35محيط معادل

 احتمالي كابل است . با مراجعه به جدول d است و در نتيجه بسيار بزرگتر از قطر خارجي cm 30فاصله محفظه 
ضريب تبديل براي دماي C° 30 و مقدار ظرفيت عبور جريان دردماي محيط مشخص شده معادل 18-7-1

  منجر به جريان عملياتي زير مي گردد . kw , AC 5 مي باشد . بار  C 0.96 , 35°محيط

  =bI  3/400
5000

v
w

= 21. 7 A 

C°با تبديل به     اين مقدار به ظرفيت عبور جرياني نامي حداقل معادل مقدار زير مي گردد   30 =

 

I= 21. 7 A/0.96= 22.6 A  

 مي باشند . 23A rI=  و به دليل آنكه دو هسته تحت بار داراي ظرفيت عبور جريان1-7-18با مراجعه به جدول 
 كافي است . اين مطلب به معني آن N2XH براي كابل مورد نظر mm 1.5مشخص مي گردد كه سطح مقطع 

 كافي مي باشد .   kw 5 براي تغذيه تمام المپ هاي با توان N2XH 3 * 1.5   SIENOPYRاست كه انتخاب كابل 

  

نصب كابل در زمين :  
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شرايط عملياتي براي نصب كابل در زمين ( به همراه توصيه هايي با شرايط عملياتي ) آن چنان كه در 
استانداردها آمده است به شرح زير مي باشد 

 نوع كار كرد :  نوع كاركرد فرض مي شود كه مشابه كاركرد بار منبع توان بخش عمومي باشد ، كه توسط الف-
 مشخص مي گردد .   m = 0 . 7 ساعته با حداكثر بار معلوم  ضريب بار  24سيكل بار 

 باشد در هر مورد فقط يك  m 0.7 شرايط نصب : شرايط نصب فرض مي نمايد كه عمق تقريبي نصب ب- 
سيستم در نظر گرفته مي شود ( جريان مستقيم جريان متناوب تك فاز و سه فاز )  

 گروه بندي : در كابل هاي دسته بندي شده همواره بايد خيز حرارتي متقابل را با استفاده از حاصل ضرب ج- 
 كه توسط شرايط محيطي و گروه بندي تعيين مي شوند در نظر گرفت .  f2 , f1ضرايب تبديل 

 خوابانيدن كابل در خاك : معموالً كابل ها در زمين بر روي اليه اي از ماسه و يا خاك الك شده قرار داده د- 
مي شوند و براي مثال با آجر پوشانده مي شوند .  

 شرايط محيطي  ه-

 مقادير مشخصه براي شرايط محيطي عبارتند از :  

  C SE= 20°  دماي زمين در عمق نصب :-1

 مقاومت حرارتي خاك .  -2

 مقادير مقاومت حرارتي ذكر شده باال Px = 2.5k. m/w و = خشك : PE = 1. 0K . m / wخاك نمناك : 
براي محاسبه ظرفيت عبور جريان با استفاده از مدل دو اليه اي ، الزم مي باشند .  

مقاومت حرارتي خاك در مناطق مرطوب براي خاك شني با ميزان رطوبت نرمال در آب و هواي معتدل با 
C°درجه حرارت حداكثر خاك معادل   در نظر گرفته مي شود در فصول خنك تر ( اگر k.m/w 1 و 25

بارندگي كافي باشد ) و انواع خاك     مناسب تر مقادير پايينتر نيز ممكن است بوجود بيايند مقادير بزرگتر در 
مناطقي با درجه حرارت خاك باالتر ، با دوره بارندگي كوتاه و يا كامالً بدون بارندگي در نظر گرفته مي شود .  

 خاك مجاور و XLPEمقاومت حرارتي خاك در مناطق خشك  برحسب ظرفيت مورد استفاده كابل هاي عايق 
اطراف كابل را خشك مي كنند يعني تمام رطوبت خاك مجاور كابل گرفته مي شود با در نظر گرفتن اين 
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واقعيت كه در اين مورد دفع حرارتي كابل محدود مي گردد . براي مناطق خشك ، مقاومت حرارتي خاك را 
2.5.K.m/W  . سنگ ، آشغال ، خاكستر ، زباله : در خاك هايي كه داراي قلوه سنگ ،  در نظر مي گيرند

خاكستر ، آشغال و زباله و مواد آلي هستند مقادير مقاومت حرارتي خاك بسيار باال هستند در اين شرايط ممكن 
است از نظر اقتصادي الزم باشد كه خاك اطراف كابل را تعويض نمود مقدار دقيق خاك تعويضي با استفاده از 
محاسبه و اندازه گيري تعيين مي شود كابل ها و با مسير كابل هايي كه داراي بار زياد مي باشند . مي توانند 

 در دو حالت متمايز مناطق خشك و مرطوب تعيين شده ( مدل دو اليه اي ) و خاك را تحت شرايط عملياتي
 اثرات مناطق خشك بر روي ظرفيت عبور جريان در نظر گرفته شوند .  f2 , f1هنگام تعيين ضرايب تبديل 

عمق نصب : عمق نصب كابل ها بسيار جزئي در مقادير نامي آنها دارد هر چه عمق نصب بيشتر باشد دماي 
محيط كمتر ( و معموالً مقاومت حرارتي خاك پايينتر ) مي باشد . اين مطلب به دليل آنكه معموالً اليه هاي 

پاييني مرطوب باقي مي مانند صادق مي باشد هنگاميكه كابل هاي فشار ضعيف و فشار قوي بطور جداگانه در 
 k . m / w 1و در خاكي با مقاومت حرارتي  C 20° ) در دماي محيط m – 0.7 m 1.2عمق نصب متعارف ( 

 نصب مي شوند ، نياز به تبديل مقادير مشخص شده در جدول نيست 

پوشش هاي محافظ دركانال ها ، بلوك هاي داكت و نيز در مورد خاكي كه زير پوشش كابل بطور مناسب 
كوبيده نشده باشد فاصله هاي هوايي،ممكن است منجر به مقاومت حرارتي اضافي گردد.دراين موارد اگر امكان 
افزايش فواصل نباشد (مثالً در مورد كابل هاي موازي / سيستم هاي كابل ) ظرفيت عبور جريان كابل ها بايد 

كاهش داده شوند  

مسيرهاي متقاطع كابل ها : هنگاميكه مسيرهاي كابل يكديگر را قطع مي نمايند ، خصوصاً وقتي كه تعداد كابل 
ها زياد باشد ممكن است مشكالتي پيش آيد در اين موارد كابل ها بايد با فاصله مناسب نصب شوند . دفع 

حرارتي نيز بايد با استفاده از بهترين مواد پوشاننده ممكن ، بهبود يابد در صورتيكه كابل هاي متقاطع بطور 
فشرده تر دسته بندي شده باشند ، با استفاده از داكت آجر چيني شده بزرگ در محل تقاطع مي توان از 

خيزهاي حرارتي بزرگ جلوگيري نمود.  با اين عمل مي توان كابل ها را با فاصله از روي يكديگر رد كرد .  

عبور از نزديكي خطوط لوله آب گرم : هنگاميكه كابل ها در مجاورت لوله آب گرم قرار مي گيرند و يا آنها را 
قطع مي نمايند خصوصاً اگر لوله آب گرم بطور مناسبي عايق نشده باشند ممكن است خيزهاي حرارتي اضافي 

خطرناكي حاصل شود دفع حرارت پيوسته لوله هاي آب گرم ممكن است به خشك شدن قابل توجه خاك منجر 
شو به همين دليل بايد بين كابل ها و لوله آب گرم فاصله حفظ گردد ( فاصله بين كابل ها نيز ممكن است الزم 
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باشد كه افزايش يابد) و لوله آب گرم بايد بصورت مناسب از تمام جوانب عايق گردند نصب عايق بين كابل ها و 
آب گرم ، كابل ها را از حرارت حاصل از لوله ها حفظ مي نمايد . اما اين موارد منجر به جلوگيري از دفع حرارت 

خود كابل ها نيز مي گردد و در نتيجه توصيه نمي شود .  

 

   :3مثال 

 پرو تودرتو بصورت موازي   NYFGY3 * 185 SM 3 . 6/6 KV نصب در زمين گروه بندي : سه كابل ■
  بايد در شرايط زير توان منتقل شده را محاسبه نمود :نصب شده اند . 

شرايط عملياتي :  

  C  70°                  درجه حرارت عمليات مجاز                                          

  7cmفاصله بين كابل ها در حالت كابل هاي كنار هم در خاك               

پوشش : آجر  

  m 0.7                                 بار منبع توان بخش عمومي ضريب بار

  1.5K.m/w( مرطوب )                            Eρمقاومت حرارتي خاك 

دماي محيط  

مقادير نامي حاصل :  

  A 395 )                             1 و ( 18-7 مطابق جدول Irمقدار نامي 

ضرايب تبديل :  

 -f1 0.80 )                                       1 و ( 18-14 مطابق جدول  

 -f2 0.77   )                                       1 و ( 18-18 مطابق جدول 

 1.00- پوشش : آجر                                                               
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 f  ∏                                                      0.62ضريب تبديل كل

 

سه كابل را مي توان با جريان زير تحت بار قرار داد :  

ZI = 3. 395 A . 062= 735                                                                    

در نتيجه توان انتقالي در محل اتصال معادل است با :   

3 .6KV.735 = 7.64 MVA       =3 . u . I   S = 

شرايط عملياتي  

 C              90° در جه حرارت عملياتي مجاز                              

 cm 7فاصله بين سيستم ها در حالت كابل ها در كنار هم درون خاك       

پوشش : آجر  

 m                                                   1.0باز پيوسته ، ضريب بار 

 m/w 1.5مقاومت حرارتي خاك ( مرطوب )                                   

 C            20°دماي محيط                                                                

 منجر به جريان بار زير مي گردد .  MVA 5توان انتقالي مورد نظر 

289A =
KV

MVA
10.3

5= 
U

S
.3

 =bI 

ضريب تبديل هاي زير مي pEتخمين وليه فرض مي كند كه به دو سيستم كابل نياز مي باشد . كه منجر 
گردد .  

f1 0.86 )                                           1 و ( 18-14 مطابق جدول  

f2 0.72 )                                          1 و ( 18- 18 مطابق جدول    
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 1.00پوشش : آجر                                                                  

 f ∏                                                      0.62ضريب تبديل كل  

به شرايط عملياتي مرجع تبديل گردد . براي هر سيستم كابل بدست مي آيد: fIbهنگاميكه جريان بار فرضي 

 fIb  =  
062.2

289 = 233A  

 *N2*S2Y1 نشان مي دهد كه الزم است دو سيستم كابل از نوع                                        18-7جدول 

70 RM/16. 6/10 KV ،70 انتخاب شود كابل هر كدام داراي سطح مقطع هادي  مسmm2 باشند مقدار 
 مي باشد و در نتيجه براي جريان 268A rI=نامي اين كابل(ظرفيت عبور جريان تحت شرايط عملياتي) معادل 

 مي باشد . 233Aبار فرضي 

                                                                                 محاسبات ديگر براي كابل
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شرايط عملياتي مشخص شده ، بدون آنكه بر روي عمر آنها اثر گذاشته شود ، استفاده نمود .  

 

 اطالعات فني براي نصب كابل ها 1-7-20جدول 

NA2*Y 

4*95 SE 

0.6/1 

NEKEBA 

3*95 RM 

12/20 

NYCWY 

4*240 SM 

0.6/1 

NYFGY 

3*120 SM 

3.6/6 

عالمت  

  UO/Uتعداد هسته ها و سطح مقطع هادي 

KV 

7 

200 

6 175 7 

320 

13  

200 

تعداد كابل ها  

  m= 1.0       ضريب تبديل A.lbبار 

 Su= 40 .cدماي محيط  

308 

18.6 

90 

243 

18.10 

65 

443 

18.6 

70 

274 

18.8 

70 

 A. lrمقادير نامي  

 )  1مطابق جدول ( 

 c , sL.دماي كاري مجاز    

0.65 0.72 0.72 0.73 Lb/lr 

0.91 

0.83 

0.85 

0.77 

0.87 

0.79 

0.87 

0.79 

fg 1 از 18-19 مطابق جدولfH fg 

(Fh=0.91)                     . 

 

نصب درون داكت : 

 داكت هاي بدون تهويه و با درپوش : در داكت هاي بدون  تهويه و با درپوش بخش عمده تلفات حرارتي - 1
كابل ها فقط از طريق ديواره ها ، باال و پايين داكت ، دفع مي شود تمركز حرارتي حاصله ، دماي هواي اطراف 

كابل ها را در داخل داكت باال برده و در نتيجه ظرفيت عبور جريان در داكت نسبت به وضعيت هواي آزاد ، 
كاهش مي يابد .  
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خيز حرارتي هواي داخل كابل به ابعاد داكت و مقدار تلفات حرارتي تمام كابل ها بستگي دارد . تعداد و توزيع 
كابل هايي كه تلفات حرارتي كابل ها بستگي دارد . تعداد و توزيع كابل هايي كه تلفات حرارتي را توليد مي 

كنند . تأثيري روي خيز حرارتي ندارد .  

 داكت در زمين : در صورتيكه داكت در زمين قرار داشته باشد ( مثل ساختمان هاي صنعتي و ايستگاههاي -2
توان ) روش ساده محاسبه بصورت زير بكار برده مي شود . قبل از شرح اين روش ، چند توصيه براي نصب 

كابل در داخل داكت شرح داده مي شود .  

 توصيه هايي براي نصب كابل : كابل ها را مي توان مستقيماً بر روي ديواره هاي داكت ( با استفاده از گيره -3
 كمتر باشد . اين cm 30هاي كابل ) نصب كرد . فاصله بين راك ها ، بستگي به عرض آنها دارد ، اما نبايد از 

فاصله هنگام نصب داخلي ترين كابل نيز بايد رعايت گردد. وقتي كه كابل ها بر روي راك يا نردبان نصب مي 
شوند و يا بصورت مستقيم بر روي ديواره ها ثابت مي گردند براي به حداقل رسانيدن انتقال حرارت بين كابل 

ها ، بايد فاصله بين كابل ها برابر با قطر كابل باشد . اين مطلب وقتي كه جريان بار زياد باشد از اهميت ويژه اي 
برخوردار است .  

 كمتر باشد عرض داكت بايد به     اندازه اي m 2.0ابعاد داكت : ارتفاع داكت هاي قابل دسترسي نبايد از -4
 را فراهم آورد . در جايي كه از راك هاي عمودي با فاصله  80cm- 60 cmباشد كه فضاي عبور حداقل معادل 

30 cm   50 استفاده شده باشد ، براي ايجاد سهولت در نصب ، بايد عرض راك ها به cm. محدود شود  

 : خيز حرارتي هواي داخل داكت را به عنوان تابعي از تلفات 1-7-6خيز حرارتي هواي داخل داكت شكل 
حرارتي واحد طول داكت و با در نظر گرفتن ابعاد داكت به عنوان متغير ، رسم كرده است .  

 براي كابل در هواي آزاد مي توان براي تعيين سطح مقطع مورد نياز در rIاز اين نمودار به همراه مقادير نامي 
انتقال مقدار مشخص توان و يا محاسبه خيز حرارتي حاصل ( هنگاميكه تعداد كابل ها ، سطح مقطع هادي ، 

جريان بار و ابعاد داكت معلوم باشند ) . استفاده كرد .  

هنگام تعيين اندازه داكت ، بايد فقط سطوحي در نظر گرفته شوند كه امكان عبور حرارت را دارند به عنوان 
مثال ديوارها و سقف مجاور با موتورخانه ، سلولهاي ترانسفورمر و يا مناطق مشابه را نبايد در محاسبات وارد 

نمود .  
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طراحي : يك تأسيسات بصورت زير طراحي مي گردد : اولين قدم شامل انتخاب تقريبي سطح مقطع هادي 
 از مقدار الزم در وضعيت هوايي بزرگتر باشد براي جريان هاي باال ،  % 30براي هر كابل است كه بايد حدوداً 

ممكن است الزم باشد تا براي هر مسير كابل از چند كابل استفاده شود . قدم بعدي ترسيم داكت و مشخص 
كردن ارتفاع ، عرض ، تعداد راك ها و آرايش مورد نياز با استفاده از قوانين شرح داده شده در باال ، مي باشد . 

 براي گروه كابل نصب شده در fHمطابق آرايش انتخاب شده براي كابل ها در نقشه ، مي توان ضريب تبديل 
 محاسبه نمود . سپس مي توان تلفات حرارتي كل تمام 18-23 تا 18-20فضاي آزاد را با استفاده از جداول 

كابل ها و خيز حرارتي حاصل را براي هواي داخل داكت تعيين نمود مقدار حاصل را بايد به دماي هواي داخل 
 تعيين شده براي اين وضعيت  در صورتيكه اين دو ضريب fgداكت در حالت كابل هاي بي بار و ضريب تبديل 

باشد:  rI به مقدار نامي bIتبديل ضرب شوند . حاصل ضرب نبايد كمتر از نسبت بار مورد نظر 

fgfhf
I
I

r

b .=Π≤ 

در صورتيكه اين نسبت برقرار نباشد بايد تعداد كابل ها ، سطح مقطع هادي و يا اندازه داكت افزايش داده شود . 
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HVHhHيعني :  FFF .= 

0.93=براي سه راك كابل روي هم HVF 0.95=كه براي دو راك كابل روي هم  HVF براي شش راك كابل 
مي باشد . HVF .0= 90روي هم 

HVHhدرمورد راك كابل هايي با يك اليه از كابل ، مقدار  FF  را مي توان مستقيماً از HVF بصورت حاصل ضرب .
 بدست آورد . در صورتيكه تعداد كابل هاي نصب شده درون داكت و بار آنها b7 -7-1- منحني هاي شكل 

معلوم نباشد ، سطح مقطع هادي را بايد براي يك مقدار ضريب كاهش كلي فرضي انتخاب نمود . در صورتيكه 
مقدار ضريب كاهش مورد استفاده اوليه كافي نباشد . الزم است براي تعيين آنكه آيا نياز به تهويه اضافي هست 

يا خير ، يك مرور نهايي انجام گردد .  

داكت يا تهويه اجباري : در صورتيكه دفع حرارتي بصورت طبيعي از طريق ديواره هاي داكت ناچيز باشد ( يعني 
هواي داخل داكت بسيار گرم شده و درجه حرارت هادي از مقدار مجاز تجاوز نمايد ) و يا در صورتيكه راه حل 

ديگر مثالً افزايش اندازه داكت يا سطح خنك كننده مقدور نباشد ، بايد از تهويه اجباري استفاده گردد .  

در اين موارد معموالً محاسبات براساس تلفات حرارتي توليد شده داخل داكت انجام مي گيرد و اين واقعيت كه 
حرارت بصورت پيوسته توسط ديواره داكت دفع مي گردد . لحاظ نمي گردد . به اين ترتيب اطمينان حاصل مي 
شود كه پنكه هاي خنك كننده بصورت مناسبي انتخاب گرديده و امكان توسعه كافي براي آينده در نظر گرفته 

شده است .  

 و 1 توليد شده توسط كابل ها درون داكت ، طول داكت ∑ ′P به تلفات حرارتي كلQمقدار هواي عبوري 
 بين ورودي و خروجي داكت بستگي دارد . اين مقدار بصورت زير ∆g coخيز حرارتي هواي خنك كننده  

محاسبه مي شود : 

s
m

3

 برحسب 
g coc p ∆

ΣΡ
.
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( )∑ ′+′=∑ ′ dPiPPو در صورت لزوم ، تلفات دي الكتريك  شامل تلفات حرارتي حاصل از جريان 

dP  . تمام كابل هاي درون داكت مي باشد

cp ظرفيت حرارتي ويژه هوا تحت فشار ثابت است و به دما و نيز رطوبت هوا بستگي دارد . محاسبات تقريبي 
  انجام مي شود  CP=1.3 kg/km3براساس 

 با استفاده از سطح مقطع حاصل از ارتفاع و عرض داكت محاسبه مي گردد .  vسرعت 

s
m برحسب   

A
Q =U 

 تجاوز نمايد .  m/5 5در صورتيكه الزم باشد از ايجاد صداي مزاحم جلوگيري شود . سرعت نبايد 

مقدار افزايش درجه حرارت هوا در درون داكت بايد با در نظر گرفتن دماي هواي خنك كننده موجود و دماي 
هواي مجاز در خروجي داكت ، محاسبه گردد . دماي هواي خنك كننده قبل از گرم شدن ، معموالً معادل دماي 

∂ϑهواي محيط 
ϑانتخاب شده براي طراحي پروژه است با در نظر داشتن حداكثر دماي مجاز هادي  Lr و ،

كابلي كه داراي بزرگترين مقدار ( نسبي ) خيز حرارتي است خيز حرارتي هواي خنك كننده معادل است با :  

LaLrco ϑϑϑϑ ∆−−≤∆ 

 K (2)30)((2برحسب(
I r

blCLr
I r

lbrL °−=∆=∆ ϑϑϑ 

 

به دليل آنكه هواي متحرك دفع حرارتي كابل ها را بطور محسوس بهبود مي دهد در اين مورد نيازي به استفاده 
 نمي باشد .  HFاز ضريب تبديل براي دسته بندي 

 

مثال : 

 20 را مي بايد درون داكت با طول 1-7-21نصب درون داكت در ساختمان :  كابل هاي فهرست شده جدول 

m 1.5 و با سطوح مقطعm .2.2m نصب نمود اين داكت مي تواند حرارت را توسط سطوح خود دفع نمايد 
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 در روز تحت 8hكابل ها تحت بار عملياتي مشخص شده در جدول قرار گرفته اند . زمان عملياتي در ابتدا براي 
 نيز بايد ميسر باشد براي اين h 16بار كامل در نظر گرفته شده است امكان عمليات تحت بار كامل به مدت 

C°منظور مي توان از تهويه اجباري استفاده نمود .دماي هواي محيط در حالت بي باري كابل ها  مي باشد .  35

 آرايش طراحي شده اين كابل ها را درون داكت نشان مي دهد .  1-7-8شكل 

بايد به كار رود   در HF 0.91≈ تايي كابل بر روي تعداد كل هفت راك ، ضريب تبديل  5براي دسته هاي 
 عبارت است از :  1-7-21 براي كابل هاي ستون ي جدول r.m.s ساعته مقدار 8حالت عمليات 

A
h

hA
tt
tbI

118
24
8.205

21
1

.2
1 ==
+

 =la 

 

 

 power cables andتلفات حرارتي با استفاده از مقاومت در واحد طول مشخص شده در جداول كتاب  ( 

their Applicatiom  . محاسبه مي گردد ( 

 

 : 1-7-21مثالً براي كابل هاي ستون يك جدول 

 

mwmAwRqIp /31.6/151.0.2)118.(3.3 2
=Ω=′=′ 

∑ == mwp /3.8831.6.14 

 1-7-21تلفات حرارتي كابل هاي ستون هاي دو ، سه و چهار به روش مشابهي تعيين گرديدند و در جدول   
وارد شده اند . در نتيجه جمع تلفات حرارتي تمام كابل ها مي شود :  
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mwp
َ /7.1939.342.273.433.88 =+++=∑ 

 

 : ضريب تبديل براي دما از معادله  زير بدست مي آيد : 1-7-6دماي هواي داخل داكت مطابق شكل 

.76.0
3070
4770 =

−
−=

∆
∆

=
ϑ
ϑ

ϑ r
Lf  

 

llمقايسه نسبت  rb  نشان مي دهد كه دماي عملياتي مجاز براي هيچ fg. fHبا حاصل ضرب ضرائب تبديل /
 به عنوان يك مثال خيز 1-7-21يك از كابل ها ، نقض نشده است . با استفاده از كابل هاي ستون يك جدول 

حرارتي مجاز هواي خنك كننده را مي بايد تعيين نمود معادالت زير بكار مي روند :  

.2.172)
313
205(40 KKL ==∆ϑ 

.821.173570 kco ≤−−≤∆ϑ 

 ساعته :   16با در نظر گرفتن عمليات 

A
h
hAIq 167

24
16.205 == 

و  

./6.12/0151.2)167(3 mwKmAP
َ =Ω×= 
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قطعات نصب كابل :  

در نتيجه كاربرد فزاينده انرژي الكتريكي و نيز پيشرفت هاي تكنولوژي مخابراتي ، سيستم هاي سيم كشي 
مفصلي در ساختمان هاي مسكوني و اجرايي ، پيش از هر زماني ديگري مورد نياز مي باشند صرف نظر از آنكه 
هدف از ساختن ساختمانها ، صنعتي ، تجاري ، اداري يا مسكوني باشد . نصب كابلها نياز به زمان قابل توجهي 

براي كار تأسيسات دارد . كاهش دادن زمان نصب نه تنها باعث اقتصادي تر شدن كار مي شوند ، بلكه اغلب 
فرآيند نصب را نيز بطور قابل توجهي تسهيل مي نمايد . بخش زيرين به شرح مواد مهم كار بردي در نصب و 

ثابت كردن كابل ها مي پردازد . براي كابل تكي لوله هاي انتخاب شده به نوع نصب  وشرايط خاص نصب كابل 
ها ، بستگي دارد . لوله هايي از جنس پالستيك ، پالستيك مخصوص ، فوالد و آلومينيم موجود   مي باشند  

انواع لوله ها: 

)  AS لوله هايي براي تنش مكانيكي زياد ، براي نصب در سيمان و رو يا درون گچ ( با عالمت ( -1

 » ) . Aلوله هايي براي تنش مكانيكي متوسط براي نصب رو يا درون گچ ( با عالمت « -2

 » ) . Bلوله هايي براي تنش مكانيكي پايين فقط براي نصب درون گچ ( با عالمت « -3

» ) .  C لوله هايي با مشخصه الكتريكي مخصوص با ( عالمت « -4

 » ) .  F لوله هايي با مشخص ضد آتش سوزي (با عالمت « -5

 » ) 105 از نظر حرارتي پايدار هستند( با عالمت « C. 105 لوله هايي كه در درجه حرارت هاي تا -6

لوله هاي پالستيكي از برق دار شدن تصادفي توسط نقص هاي عايق كابل جلوگيري مي كنند متقابالً ، لوله هاي 
 ) باشند ، بايد H07Vفلزي كه از درون عايق شده باشند . در صورتيكه حامل كابل هاي عايق ابتدايي ( نظير  

مورد حفاظت اضافي در برابر ولتاژهاي لمس باال قرار گيرند . انتخاب يك لوله عايق و يا كانال با استحكام باال به 
تنش مكانيكي به كاربرد خاص بستگي دارد . در صورتيكه لوله هاي پالستيكي در معرض تنش حرارتي غير 

عادي حاصل از سرما ( در صورتيكه كار تأسيساتي در زمستان انجام شود ) يا گرما ( در مواقعي كه پنل ها براي 
استفاده در سيمان مونتاژ مي شوند قرار مي گيرند . از انواع خاص ، نظير لوله هاي  پلي پروپيلين بايد استفاده 

شود . 
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-19اين بست ها بصورت بست تك با دو پيچ و يا بصورت دوبل و يا بست چندتايي عرضه مي شوند  ( شكلهاي 
 ) .  1-7-21-تا 7-1

بست كابل شامل حلقه پشت و حلقه رو با پيچ و مهره مي باشد براي نصب كابل هاي تك هسته اي با استفاده از 
بست تكي نمونه اي با حلقه آلومينيمي براي جلوگيري از افزايش درجه حرارت حاصل از جريان هاي فوكو يا 

گردايي ، موجود است . حلقه آلومينيمي : شكل بست و حلقه پشتي كه بايد بصورت محكم پيچ شود . حتي از 
آسيب ديدن كابل هاي حساس به فشار ، جلوگيري مي نمايد  

نوارهاي پالستيكي : از انواع مختلف نوارهاي پالستيكي در نصب پنهان استفاده مي گردد . مثل  دسته بندي 
كابل در سقف كاذب . با استفاده از ميخ هاي مخصوص بر روي ريل هاي تو خالي مي توان از نوارهاي سوراخ دار 

PVC روشهاي نصب كابل ، كانال و داكت سيستم 1-7-22 براي محكم كردن كابل ها استفاده كرد ( شكل . ( 
 مي باشد .  1-7-31 تا 1-7-23نصب فشاري شكلهاي 

 سخت در هنگاميكه كابل ها دسته بندي شده باشند و يا در  سيستم هايي كه PVCداكت كابل : داكت هاي 
 ) اين 1-7-32اغلب الزم است كابلي اضافه شود و يا مسير كابل ها تغيير نمايد . بسيار مناسب مي باشندشكل 

داكت ها مي تواند در نصب آشكار باز بمانند  يا در نصب پنهان توسط درپوش ، بسته شوند . اين داكت ها را مي 
توان با استفاده از پارتيشن هاي داخلي به بخش هاي متفاوت قسمت نمود . 
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 143                                                   تجهيزات حفاظتي براي مدارات بارچهارم: فصل 

طيف وسيع لوازم جانبي و اندازه هاي گوناگون موجود .امكان ساخت انواع داكت را فراهم مي آورد  

داكت هاي نوع زير در گاهي : كليد ها و پريزها و وسايل مشابه ديگر را مي توان بر روي نمونه خاصي از داكت 
 )  1-7-33مثالً نوع زير در گاهي ، نصب نمود ( شكل 

 ) براي نصب بر روي 1-7-34داكت هاي قرنيزي : داكت هاي نوع زوار چوبي مانند قرنيز دور اتاق ( شكل 
سيمان و مدرن سازي ساختمان هاي قديمي ، مناسب هستند با استفاده از يك جعبه مي توان كليد پريز يا 

وسيله مشابه ديگري را در هر نقطه اي از داكت نصب نمود . 

داكت براي نصب زميني : از داكت هاي زميني براي نصب كابل هاي قدرت و مخابراني بين ترمينال هاي ديواري 
 ) تعداد بيشتر كابل هاي بر روي تكيه 1-7 – 35و ميزهاي تحرير استفاده مي گردد . مثالً در اداره ها ( شكل 

گاه ها ، داخل شيارهاي كابل ، مسيرهاي مخصوص كابل و يا بر روي راك كابل نصب مي شوند .  

تكيه گاه هاي كابل هاي قابل انعطاف : نصب تكيه گاه هاي كابل هاي قابل انعطاف ساخته شده از ميله گردهاي 
 ) . آنها را مي توان در سايت به هر شكلي خم نمود . اين 1-7-36فوالدي گالوانيزه بسيار ساده مي باشد ( شكل 

تكيه گاه ها از تمام جوانب باز هستند و اجازه هر نوع توزيع كابل را فراهم مي آورند اين ساختار باز از تجمع گرد 
و خاك جلوگيري كرده و امكان خنك شدن مناسب كابل ها را ايجاد مي نمايند . بدليل آنكه از بازوها هم براي 

نصب خود و نيز براي نگهداري كابل استفاده مي شود نياز به قطعات ديگر براي اتصال بازوها به يكديگر نمي 
باشد .  

) انواع مختلف و از جنس پالستيك يا ورق 5 1-4-3مسير هاي عبور كابل : مسير هاي عبور كابل (بخش 
فوالدي گالوانيزه موجود هستند .لوازم جانبي شامل خم ها، رابط ها و غيره مي باشند مسيرهاي عبور كابل بر 

روي بخشهاي اتصال دهنده ديوار و يا قطعات خاص ( مثل آويزها و بازوها) كه به سقف وصل مي گردد نصب مي 
شود .  

به عنوان يك قاعده كابل به سادگي درون مسير عبور كابل قرار مي گيرند اگر الزم باشد كابل عمود بر مسير 
عبور كابل نصب شود بايد با استفاده از بست هاي پالستيكي و يا نوارهاي سوراخ دار كابل ها را ثابت نمودشكل  

 )37-7-1(  
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جداول مشخصه انواع كابل وسيم 

 

 

 

اين سيم ها براي مصارف عمومي در اتاق هاي خشك ، در تجهيزات الكتريكي ، كليدها و تابلوهاي توزيع ، داخل 
 ولت ، استفاده 750لوله هاي دفن شده زير گچ و روي گچ كه بوسيله ي بست هاي عايقي مهار شده اند تا ولتاژ 

 مي شوند . استفاده ي اين سيم ها مستقيماً زير گچ مجاز نيست .
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 ولت 450-750 تا ولتاژ PVCسيم هاي نيمه افشان با عايق 

 

 

  

 

اين سيم ها براي مصارف عمومي در اتاق هاي خشك ، در تجهيزات الكتريكي ، كليدها و تابلوهاي توزيع ، داخل 
 ولت ، استفاده 750لوله هاي دفن شده زير گچ و روي گچ كه بوسيله ي بست هاي عايقي مهار شده اند تا ولتاژ 

مي شوند . استفاده ي اين سيم ها مستقيماً زير گچ مجاز نيست . اين سيم ها نسبت به سيم هاي ميله اي از 
انعطاف بيشتري برخوردارند . 
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 ولت 450-750 تا ولتاژ PVCسيم هاي افشان با عايق 

 

 

 

 

اين سيم ها براي مصارف عمومي در اتاق هاي خشك ، در تجهيزات الكتريكي ، كليدها و تابلوهاي توزيع ، داخل 
 ولت ، استفاده 750لوله هاي دفن شده زير گچ و روي گچ كه بوسيله ي بست هاي عايقي مهار شده اند تا ولتاژ 

مي شوند . استفاده ي اين سيم ها مستقيماً زير گچ مجاز نيست . اين سيم ها نسبت به سيم هاي نيمه افشان از 
انعطاف بيشتري برخوردارند . 
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 كيلو ولت 0.6-1 با ولتاژ PVCكابل هاي قدرت تك رشته با مشخصات عايق و روكش 

 

 

 ولت در مراكز مسكوني ، 1000استفاده از اين كابلها براي مصارف روشنايي و خطوط توزيع فشار ضعيف تا 
تجاري و صنعتي مي باشد . اين كابل ها در داخل يا بيرون ساختمان ، زير زمين ، داخل آب و داخل كانال ها ، 

جايي كه احتمال آسيب ديدگي مكانيكي وجود نداشته  باشند نصب مي شوند . 
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 كيلو ولت 0.6-1 ، مس هم محور ، با ولتاژ PVCكابل هاي قدرت تك رشته اي با مشخصات عايق و روكش 

 

 ولت مي باشد . اين نوع كابل ها در زير 1000استفاده از اين كابل ها در خطوط توزيع فشار ضعيف تا ولتاژ 
زمين ، بيرون و داخل ساختمان ، داخل آب و داخل كانال ها استفاده مي شوند . در ضمن شيلد كابل افراد را از 

خطر برقگرفتگي محافظت مي كند . 
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 كيلو ولت 0.6-1 با ولتاژ PVCكابل هاي قدرت چند رشته گرد با مشخصات عايق و روكش 

 

 ولت مي باشد . اين 1000استفاده از اين كابل ها براي مصارف روشنايي و در خطوط توزيع فشار ضعيف تا ولتاژ 
نوع كابل ها درمراكز مسكوني ، تجاري و صنعتي ، بيرون و داخل ساختمانها ، زيرزمينها ، داخل آب و داخل 

كانال ها كه بدور از هر گونه احتمال ضربديدگي باشد استفاده مي شوند . 
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  كيلو ولت0.6-1 ، با ولتاژ  PVCكابلهاي قدرت چند رشته شيلددار با عايق و روكش 

 

 ولت مي باشد . اين نوع كابل ها در  بيرون و 1000استفاده از اين كابل ها در خطوط انتقال فشار ضعيف تا ولتاژ 
داخل ساختمانها ، زيرزمينها ، داخل آب و داخل كانال ها كه بدور از هر گونه احتمال ضربديدگي باشد استفاده 

مي شوند . شيلد كابل به عنوان محافظ ، از خطرات برقگرفتگي محافظت مي كند . 

 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



                                                                                                                             تاسيسات الكتريكي152 

  كيلو ولت0.6-1 ، با ولتاژ PVCكابلهاي كنترل تك ال با مشخصات عايق و روكش 

 

اين نوع كابل ها به منظور انتقال سيگنالهاي آنالوگ و ديجيتال به منظور كنترل و اندازه گيري و حفاظت در 
مكان هاي مختلف در سطح نيروگاهها و پستها ( عمدتاً اتاق كنترل ) استفاده مي شوند . هر رشته جداگانه 

 شماره گذاري مي گردد
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 ولت 300-500 ، با ولتاژ PVCكابلهاي انعطاف پذير با مشخصات عايق و روكش 

 

اين نوع كابلها در اتاقهاي خشك و مرطوب براي تغذيه وسايل و تجهيزات الكتريكي قابل حمل در منازل و 
 ولت ، جائيكه انتظار تنش هاي مكانيكي متوسط و انعطاف پذيري 500ادارات و همچنين وسايل گرمايي تا 

بيشتري داشته باشيم بكار مي روند . اين كابلها براي بيرون ساختمان مناسب نيستند .  
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سيم هاي مسي سخت هوايي 

 

 

اين هادي ها براي انتقال انرژي الكتريكي در خطوط توزيع فشار ضعيف و متوسط ، جائيكه فاصله دكلها از هم 
كوتاه هستند و همچنين در شرايط سخت آب و هوايي بكار مي روند . هر يك از مفتولهاي اين هادي جهت 

تحمل تنش هاي مكانيكي بايد از نوع سخت كشيده شده يا آنيل نشده باشند . 
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 155                                                   تجهيزات حفاظتي براي مدارات بارچهارم: فصل 

 ) AACهادي هاي تمام آلومينيومي (

 

اين نوع هادي ها براي انتقال انرژي الكتريكي در مكانهايي از جمله ايستگاههاي پست كه فاصله دكل ها از هم 
كوتاه هستند بكار مي روند . هر يك از مفتولهاي اين هادي بايد كشيده شده سخت ( بدون آنيل ) باشند تا 
بتوانند فشار ناشي از وزن هادي را تحمل كنند . مصرف عمده اين هاديها در خطوط توزيع فشار متوسط و 

ضعيف است . 
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 پنجمفصل 
 

انتخاب تجهيزات الكتريكي  
كليات  

هريك از مصالح وتجهيراتي كه درتاسيسات الكتريكي به كار مي رود بايد با مقررات استاندارد مربوط به آن 
مطابقت داشته باشد . 

ويژگيهاي هر يك از مصالح وتجهيزات الكتريكي انتخاب شده بايد با شرايط ومشخصات تعيين شده براي 
 به خصوص با مقررات زير نيز تطبيق كند : تاسيسات الكتريكي مطابقت داشته باشد و

ولتاژ 
همچنين  ولتاژ موثر درجريان متناوب ) و تجهيزات الكتريكي بايد براي حداكثر ولتاژ مداوم تعيين شده (

براي اضافه ولتاژهايي كه ممكن است ايجاد شود مناسب باشد . 
.  درمورد بعضي از تجهيزات حداقل ولتاژي كه ممكن است ايجاد شود نيز بايد درنظر گرفته شود–يادآوري 

شدت جريان  
كليه تجهيزات الكتريكي بايد با توجه به حداكثر جرياني كه در بهره برداري عادي به طور مداوم ازآنها عبور 
مي كند (مقدار موثر درجريان متناوب) وهمچنين جريان غير عادي احتمالي ومدت زمان برقراري آن (در 

صورت وجود وسائل حفاظتي مدت زمان الزم براي عمل آنها ) انتخاب شود . 
فركانس 

درصورتي كه فركانس بر روي ويژگيهاي تجهيزات الكتريكي موثر باشد فركانس نامي تجهيزات بايد با 
فركانسي كه ممكن است درمدار به وجود آيد مطابقت داشته باشد . 

توان  
شود بايد با نوع كاري كه از آن گرفته  كليه تجهيزات الكتريكي كه بر مبناي ويژگيهاي توان آن انتخاب مي

 شرايط كار عادي آن مطابقت داشته باشد . با ضريب بار و شود متناسب باشد و مي
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شرايط انتخاب ونصب 
كليه تجهيزات الكتريكي بايد طوري انتخاب شوند كه بتوانند به نحوي مطمئن در مقابل تنشهايي كه در آنها 

محيطي كه در آن نصب مي شوند يا احتماالً درمعرض آن قرار مي گيرند ايستادگي  به وجود مي آيند و
 كنند با وجود اين اگر يكي از اين اقالم تجهيزات الكتريكي ازنظر ساختمان خود با محلي كه در آن نصب مي
شود مطابقت نداشته باشد ، به شرطي مي توان از آن استفاده كرد كه نوعي حفاظت اضافي به عنوان جزيي 

از تاسيسات كامل الكتريكي براي آن پيش بيني شده باشد . 
جلوگيري از اثرهاي زيان آور  

كليه تجهيزات الكتريكي بايد طوري انتخاب شوند كه بر تجهيزات ديگر تاثير زيان آور نداشته باشند وباعث 
 چه در هنگام كار عادي وچه د رهنگام قطع و وصل نشوند .  ،اخالل درتغذيه برق

دراين زمينه عواملي كه ممكن است موثر باشند بطور مثال عبارتند از : 
ضريب توان ؛ 

شدت جريان هجومي ؛ 
بارنامتعادل ؛ 

؛  هارمونيكها
نصب وبرپايي 

براي نصب تاسيسات الكتريكي بايد استاد كاران كار آزموده را به كار گرفت واز لوازم وتجهيزات مناسب 
استفاده كرد . 

درخالل عمليات نصب نبايد در مشخصه هاي تجهيزات الكتريكي چنان كه در اين مقررات مشخص شده 
است خللي وارد آيد . 

هادي حفاظتي وهادي خنثي بايد با استفاده از رنگ آميزي يا به نحوي ديگر حداقل در محل ترمينالها قابل 
 .تشخيص باشند 

ايمني آنها تضمين  تجهيزات الكتريكي بايد به نحوي انجام شود كه دوام و اتصاالت بين هاديها يا هاديها و
شده باشد . 

كليه تجهيزات الكتريكي بايد به نحوي نصب شوند كه درشرايط پيش بيني شده به سيستم خنك كننده آنها 
.  ايديخللي وارد ن

كليه انواع تجهيزات الكتريكي كه احتمال دارد دماي زياد يا قوس الكتريكي ايجاد كنند بايد به نحوي مستقر 
 يا حفاظت شوند كه خطر ايجاد آتش سوزي درموارد قابل اشتعال از آنها رفع شده باشد .

آزمونهاي اوليه  
يا پس از هر تغيير عمده در آن آزمود تا نسبت به  تاسيسات الكتريكي را بايد قبل از شروع بهره برداري و

 صحت كارهاي انجام شده طبق اين مقررات اطمينان حاصل شود
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 تجهيزات حفاظتي براي مدارات بار
سيستمهاي فيوز 

كليات فيوز ها ، تجهيزات با كيفيت بااليي هستند علي رغم اندازه كوچكشان قادر به حذف بزرگترين جريان 
اتصال كوتاه به طور مؤثر مي باشند. به اين دليل از آنها در حفاظت خطوط و كابلها در برابر اثرات ناخواسته 

حرارتي و ديناميك استفاده مي گرددو بر اساس انواع گوناگون عملكرد و شرايط كاري متفاوت، بايد از سطح 
ايمني باال و نيز تلفات پايين ، سلكتيويته بهينه، عمر باال و توان محدود كنندگي جريان بااليي برخوردار 

 باشد.
 استفاده مي شود. فيوز ها مطابق از فيوز براي حفاظت در برابر اضافه بار ناخواسته و جريانهاي اتصال كوتاه

 با مشخصات بار كابلها تطبيق داده مي شوند EN 60269/IEC 60269/ DIN VDE 0636 استاندارد
و در نتيجه غالبا براي حفاظت از كابلها و حفاظت خط به كار مي روند.به عالوه ، از فيوزها براي حفاظت 

مدارات موتور ها و حفاظت وسايل سويچ مثل كنتاكتورهاو دژنكتورها در برابر اتصال كوتاه نيز استفاده مي 
گردد . 

) و پيچي تقسيم مي شوند. plug-in فيوزها به دو دسته فشاري (بطور كلي
) براي كاربرد توسط پرسنل تعليم ديده ساخته شده اند و داراي I.v.h.b.cفيوزهاي فشاري (فيوزهاي 

هيچگونه حفاظت در برابر شوك و يا پالريزاسيون جريان نامي نمي باشند. البته پوشش هاي عايق و ديواره 
هاي حفاظتي براي تعداد زيادي از سيستم هاي فيوز فشاري موجود مي باشد . 

 
) استفاده نمايند كه داراي DOوDپرسنل تعليم نديده مي توانند از فيوزهاي سيستم پيچي (فيوزهاي 

 (فشار ضعيف با ظرفيت I.v.h.b.c  و پالريزاسيون جريان نامي مي باشد.فيوزهاي حفاظت در برابر شوك
 كه I .v.b.h.c و رشته فيوز I.v.h.b.c) شامل پايه فيوز 4-1-1 (شكل I.v.h.b.cشكست باال) فيوزهاي 

 داراي I.v.b.h.c نصب مي گردد. در صورتي كه پايه فيوز I.v.b.h.cگيره فيوز بر روي پايه فيوز تتوسط دس
  نخواهد بود .I.v.b.h.cلوال باشد ،نيازي به دستگيره فيوز 
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يه فيوز استفاده مي ا از پI.v.b.h.c نيز براي نگهداشتن و نصب رشته فيوز I.v.b.h.c كليه فيوزهاي

 استفاده كرد. I.v.bh.c ميتوان از بلوك فيوز I.v.b.h.c). به جاي پايه فيوز 4-1-2گردد(شكل
 با استفاده از پيچ نصب مي شوند . البته بعضي از انواع فيوزها را مي توان بر روي I.v.b.h.cپايه فيوزهاي 

 با دستگيره I.v.b.h.c)نصب كرد .پايه فيوزهاي 4-1-4 (شكل  DIN EN 50022  مطابقDINريلهاي 
) داراي نمايش دهنده وضعيت رشته فيوز مي باشند، به طوري 4-1-5هاي عايق شده و يا بدون عايق(شكل

كه به وضوح مي توان قطع شدن فيوز در برابر اضافه جريان  و يا جريان اتصال كوتاه را تشخيص داد.نمايش 
 با نمايش دهنده I.v.b.h.cدهنده را مي توان در جلو و يا در انتهاي بدنه فيوز نصب نمود. رشته فيوزهاي 

تركيبي كه شامل نمايش جلويي و مركزي است، عمل خواندن را تسهيل مي كند.اين دو نمايش دهنده در 
خارج از كارتريج سراميكي به يكديگر متصل مي گردند. اين عمل باعث شده است كه ايجيد سوراخ بر روي 

) .دستگيره فيوز 4-1-6كارتريج سراميكي كه منجر به پايداري كمتر آن مي گردد ، ضروري نباشد.(شكل
I.v.b.h.c. اندازه ها   فيوزهاي   را مي توان با يا بدون دستكش چرمي به كار بردI.v.b.h.c براي حفاظت 

 و 2A)براي جريانهاي نامي بين a4و00،0،00،0،1،2،3،4از كابل ها و حفاظت خط در هشت اندازه (
1250A500    باولتاژ ناميV AC2) و براي جريانهاي نامي بين 4-1-1 (جدولA 500وA نيز در پنج 

جريان نامي اين اندازه ها هم پوشاني دارد . اين مطلب باعث  )موجود مي باشد.000،00،1،2،3اندازه (
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 با I.v.b.h.c رشته فيوز 00/000طراحي آسان و امكان توسعه آتي تاسيسات به صورت ساده مي شود. اندازه

 در تاسيسات ولتاژ مستقيم  V DC 440 با ولتاژ كمتر از 4a تا 0و اندازه  V DC 250ولتاژ كمتر از 
 مناسب است.

)  D) DIAZEDفيوزهاي 
)شامل يك پايه فيوز ، حفاظ در برابر شوك ، قطعه مغزي ، 4-1-7 (شكلDIAZED يا  Dانواع فيوزهاي 

 به همراه محفظه فيوز به پايه فيوز پيچ مي DIAZEDرشته فيوز و محفظه پيچي مي باشد . رشته فيوز 
 با روش نصب باس به DIAZEDشود. قطعه مغزي مي تواند شكل پيچ اداپتور و يا در مورد فيوزهاي 

صورت حلقه اداپتور باشد. اين قطعه حفاظت پالريزه جريان نامي را براي رشته فيوز مشخص شده ، در 
صب فشاري بر ن بر اساس نوع به روش پيچي DIAZEDمرحله طراحي پروژه انجام مي دهد. پايه فيوزهاي 

 ) يا به روش نصب بر روي باس بار ، نصب 35mm (با عرض DIN EN 50022  مطابقDINروي ريلهاي 
مي شوند .پايه فيوز به گونه اي طراحي شده است كه نگهدارنده قطعه مغزي باشد كه بر اساس جريان نامي 

 داراي قطرهاي گوناگون مي باشد و تضمين كننده پالريزاسيون جريان نامي است.

 
منظور از عبارت پالريزاسيون جريان نامي آن است كه امكان استفاده از رشته فيوز با جرياني باالتر از جريان 

نامي مشخص شده وجود ندارد. نتيجتا از خطوط و كابل به طور مؤثري در برابر اضافه بار محافظت خواهد 
ي شود ، به طوريكه بسرعت قابل شناسايي باشد. قطعه مغزي مبه هر جريان نامي يك رنگ نسبت داده  شد.

اندازه ها   فيوز هاي  )4-1-2و نمايش دهنده رشته فيوز مربوط هردو يك رنگ را نشان مي دهند(شكل
DIAZED 2 براي محافظت از فيوز و كابلها در جريانهاي نامي بينA100وA 500 تحت ولتاژV AC و 

 براي D  III) و يك اندازه 4-1-3 ) (جدول NDZ، D II،D III،DIVدر چهار اندازه عرضه شده اند (
 موجود است . اگر چه شدت جريان 600V DCيا  690V AC تحت ولتاژ 63Aو 2Aجريان هاي بين 

 به D  III DIAZEDنامي اندازه ها داراي همپوشاني نيستند ، از واشر مي توان براي استفاده مثال از فيوز 
 استفاه كرد . D  IIجاي رشته فيوز اندازه 

 يك V AC /DC 500 تحت ولتاژ 25A تا 2A براي جريانهاي نامي بين E12 با رشته NDZ اندازه 
  استثنا است.
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 NEOZED DOفيوزهاي 

 به اندازه مدول  DIAZED) مشابه فيوزهاي 4-1-8 (شكل NEOZED   ياDOانواع   طراحي فيوزهاي 
 18mm دژنكتور هاي مينياتوري و تجهيزات نصب شونده بر روي ريل DIN تطبيق داده شده است ، اين 

 فيوز ها با شرايط تاسيساتي امروزي سازگاري بيشتري دارد.

 
 داراي ابعاد مدول مشابه و نيز عرض و ابعاد نصب يكسان D02 NEOZEDو D01اندازه پايه فيوزهاي 

 >N< برابر ابعاد دژنكتور مينياتوري 1.5 واحد موالر ) است ، يعني 27mm ) 1.5 مي باشد . اندازه مدول 
 برابر دژنكتور مينياتوري 2.5 مي باشد كخ معادل  45mm داري اندازه مدول D03) پايه فيوز 4-1-9(شكل
>N<. تك قطبي است  
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 براي تابلوهاي توزيع N< NEOZED<   پايه فيوزهاي بسياركم ارتفاع N< NEOZED<پايه فيوزهاي 
  شناخته مي شوند.SIMBOX 63بسيار نازك طراحي شده اند ٍ اين تابلوها امروزه با عنوان 

 100A  و 2A براي حفاظت از خطوط و كابلها در جريانهاي نامي بين  NEOZEDاندازه ها فيوزهاي 
 ) موجود مي باشندD01، D02 ، D03 در سه اندازه ( V AC 450وV AC 400تحت ولتاژهاي 

  VBG 4 NEOZEDفيوزهاي 
 ) VBG مطابق مقررات جلوگيري از حادثه انجمن بيمه كارمندان( VBG 4 از نوع NEOZEDفيوزهاي 

 به شمار مي NEOZEDده هستند .اين فيوزها نوع پيشرفته تر فيوزهاي شآلمان ، در برابر شوك محافظت 
 مطابق دژنكتورهاي مينياتور و به طور خاص نظير قطع  DIN 43880روند . طراحي و ابعاد آنها براساس 

  مي باشد.MINIZED >N<D02كننده هاي كليدي 
 شامل بدنه پالستيكي مقاوم در برابر حرارت با درجه  VBG 4 MINIZED ساختمان   فيوزهاي 

 ، بوش تبديل براي تضمين پالريزاسيون جريان نامي و محفظه فيوز است .اندازه ها   اين IP  20حفاظت 
)بدنه پالستيكي 4-1-10 و به صورت تك پل و سه پل موجودند.(شكلD02و D01فيوزها در اندازه هاي 

شامل المانهاي كنتاكت ، رشته چندگانه ، كنتاكت فنري براي اتصال مناسب و شيارهاي براي نصب ساده و 
  است. براي اتصال هاديها ، انتهاي كنتاكتها به ترمينالهاي مدرن از نوع باال رونده با پيچهاي -/+عسري

(مناسب براي كار با پيچ گوشتي برقي)مجهز شده اند.اين اتصاالت براي سطح مقطع هادي كوچكتر از 
35mm 63 طراحي شده اند.سطح مقطع مسي قطعات كنتاكتها در هر دو اندازه براي جريان هاي ناميA 

دو نيمه بدنه به  طراحي شده اند. ترمينالهاي ورودي براي اتصال شينها و هاديهاي مستقل مناسب ميباشند.
گونه اي طراحي شده اند كه حتي در هنگام جفت شدن به هم، باز هم شكافي در بين آنها باقي مي ماند به 
طوري كه پيچ گوشتي ميتواند به درون آن برود(اين مطلب بدان معني است كه پيچها نميتوانند پس از باز 

شدن بيرون افتاده و گم شوند) 
 نصب شده اند و مي توانند با تجهيزات ديگري كه بر روي DIN EN 50022   پايه فيوزها بر روي ريلهاي

 به صورت تك پل و سه پل براي ولتاژهاي D02و D01اندازه هاي . پل نصب مي شوند ، بخوبي جفت گردد
400V DC 250 و V DC 440 و نيز براي V DC مورد استفاده در صنايع كشتي سازي ، طراحي شده 

 به همراه تبديل هاي مناسب در كاربرد 63Aو2A با جريان نامي بين NEOZEDاند . رشته فيوزهاي 
 هاي متنوعي قابل استفاده هستند.
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برابر واحد موالر)مي باشد . لوازم  27mm) 1.5است براي هر دو اندازه عرض مدول  70mmعمق نصب 
جانبي نظير شينهاي تك فاز و سه فاز و يا خروجي و وروديهاي تك و دوبل طيف محصول را تكميل ميكنند. 

  D02  وN<D01<قطع كننده هاي كليدي 
 NEOZED تركيبي از يك قطعه كليد زني در اتصال سري با يك فيوز >N<طراحي  قطع كننده كليد 
 به دليل آنكه تمام قطعات فلزي در دسترس آن در هنگام N< NEOZED<است . قطع كننده كليدي 

قطع غير فعال مي گردند، از حداكثر حفاظت در برابر شوك برخوردار است و به اين ترتيب ميتوان رشته 
 را بدون هيچگونه ريسك اسيب پذيري تعويض كرد. NEOZED فيوز 

 براي فيوزهاي حداكثر   NEOZED   در هنگام استفاده توام با رشته فيوز هاي :ظرفيت شكست نامي
A16 50 ، ظرفيت شكست ناميKA.18اندازه مدول   ميباشدmm   براي هر پل     قطع كننده كليدي

>N<D01 MINIZED 18  با عرضmm (يك واحد موالر ) جهت هر پل براي رشته فيوزهاي  
neozed 2 با جريان بينA 16 تاA در نظر گرفته ميشود. يك سيستم قفل از فعال شدن مجموعه در  

كند.مجموعه تنها در صورتي فعال   جلوگيري مي NEOZEDتباه رشته فيوزهاي  اشصورت جايگذاري
 به صورت صحيح در واحد كشويي جايگذاري شده باشند . رشته NEOZEDميگردد كه رشته فيوزهاي 

 و قطع كننده هاي كليدي در يك واحد ساختاري به صورت سري به يكديگر متصل NEOZEDفيوزهاي 
در هنگامي كه منبع توان قطع شده باشد، تمام قسمتهاي فلزي در دسترس غير فعال شده،به  شده اند.

 نشان داده 4-1-11طوري كه اپراتور رشته فيوز را به صورت امن جايگزين مينمايد .حاالت مداري در شكل
 N< D01<شده اند. به دليل غير ضروري بودن هيچ گونه تبديلي براي قطع كننده هاي كليدي  

MINIZED براي جريان نامي رشته فيوزهاي NEOZED.در نظر گرفته نشده است  
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 N< D02 MINIZED<   قطع كننده هاي كليدي N< D02 MINIZED<قطع كننده هاي كليدي 

 و يا وسيله مخصوص به طور صحيح پيچ NEOZEDتنها در صورتي فعال مي گردد كه، رشته فيوزهاي 
). اين مطلب به معناي آن است كه همواره بايد نيروي 4-1-12شده و مكانيسم قفل رها شده باشد(شكل

 اتصال دهنده كافي بين رشته فيوز و كنتاكت بدون دخالت اپراتور وجود داشته باشد .

 
(كليد فيوز) 

 به صورت فشاري نصب N< D02 MINIZED< براي هر پل قطع كننده كليدي  27mmاندازه مدول 
 27mmاين وسيله داراي اندازه مدول .  ميباشدN مطابق ابعاد سيستم 55mmشده و داراي عمق نصب 

 نصب D02  وD01 در اندازه هاي NEOZEDبراي هر پل بوده ودر نتيجه ميتواند به جاي پايه فيوزهاي 
 با استفاده 40mm با فاصله مركزي   mm5×mm12گردد .نصب قطع كننده هاي كليدي بر روي شينهاي 

از يك تبديل مناسب بسيار ساده است، به طوري كه به سهولت در جايگاه نصب شده و توسط يك پيچ 
 NEOZED براي رشته فيوزهاي N< D02 MINIZED<محكم ميگردد.قطع كننده هاي كليدي 

D02 20A 63  تاA طراحي شده است ، اما با فرض به كار بردن مغزيها و فنرهاي نگهدارنده ، مناسب 
به دليل آنكه قطع كننده هاي كليدي در   نيز خواهد بود .16A تا NEOZED D01  2Aرشته فيوزهاي 
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برابر گرفتن انشعاب غير مجاز ، محافظت شده است مي توان از آن به صورت آزادانه اي در سيستم هاي 
 توزيع در كاربردهايي شامل تجهيزات اندازه گيري مياتي ، استفاده نمود.

فيوزهاي استوانه اي 
 مي DINطراحي فشرده   فيوزهاي استوانه اي از نظر شكل و اندازه مشابه تجهيزات قابل نصب بر روي ريل 

 ميباشند و در نتيجه DIAZED و NEOZEDآنها داراي اندازه مدول كوچكتر نسبت به فيوزهاي  باشد
 DINهنگام نصب درون تابلوهاي توزيع به فضاي كمتري نياز دارند. آنها به صورت فشاري بر روي ريلهاي 

اندازه ها   فيوزهاي استوانه اي داراي بدنه فيوزي است كه از   نصب مي گردند.DIN EN 50022 مطابق
تمام جهات بسته است (پايه فيوز) ،اين بدنه شامل درپوش لواليي ؛ كه رشته فيوز را نگه مي دارد و رشته 

) ، پايه فيوزهاي رشته فيوزهاي استوانه اي در چهار اندازه موجود مي 4-1-13فيوز استوانه است(شكل
 (اولين عدد نشان دهنده قطر و دومين عدد نشان دهنده طول رشته 8.5 × 31.5باشند. كوچكترين آنها

 51، 22  ×58اندازه هاي ديگر عبارتند از :  58 اندازه هاي ديگر عبارتند از :   است) mmفيوز بر حسب 
×14 ، 38×10    

 
). گونه هاي زير برا هر 4-1-5 (يك واحد موالر)سازگار شده اند(جدول18mmعرض واحدها با اندازه مدول 

 هادي .   N هادي ، دو پل،سه پل و سه پل با Nاندازه موجود مي باشند:يك پل با 
 نشان دهنده تناسبهاي گوناگون رشته فيوزها و پايه فيوزها مي باشد. 4-1-6جدول 

پايه فيوز داراي شكافهايي براي تهويه و دفع حرارتي مي باشد. اين ويژگي باعث جلوگيري از تجاوز ميزان 
 ، مغزيهايي كه HD   630.2.1   S2/  IEC  60269-2-1    مي گردد . طبقK  70حرارت از مقدار 

تضمين كننده پالريزاسيون رشته فيوزها با جريان هاي نامي متفاوت است ، تامين نشده است . 
پايه فيوز شامل دو نيمه پالستيكي است ، كه شامل دو گيره اتصال و يك اتصال لواليي در سمت داخل براي 

نگهداري رشته فيوز است  
اتصال لواليي باعث ايجاد امكان تعويض رشته فيوز بدون استفاده از ابزار ميگردد . رشته فيوز درون اتصال 

لواليي ، تنها در حالتي بايد جابه جا گرددكه وسيله غير فعال شده باشد . اين عمل فقط بايد توسط فرد 
تعليم ديده انجام گيرد. هنگامي كه اتصال لواليي جا به جا شده باشد، اپراتور قادر به تعويض امن رشته فيوز 
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است.هاديها به وسيله ترمينال به جعبه اي باالرونده با پيچهايي راستگرد+/- متصل مي گردند. به دليل آنكه 

 متقارن نمي باشد (به دليل فضا و داليل مربوط به طراحي )، در هنگام نصب به 22×58و 14×51اندازه هاي 
 قرار مي گيرند. هنگام طراحي تابلوهاي توزيع محلي ، ضروري است تا فاصله بين  DINخوبي زير ريلهاي 

 در نظر گرفته شود. فيوزهاي استوانه اي مطابق  175mm براي اين اندازه معادل DINريلهاي 
 NBNوIEC , NF C63 210,EN 60269-2, IEC 60269-2-1, 60269-2استانداردهاي 

c63269-2, C 60200, C63 211 توليد و تست مي شوند . آنها براي بازار اروپا و به طور خاص 1-2 و 
 g Gبراي كشورهاي فرانسه ، ايتاليا ، پرتغال ، اسپانيا و بلژيك طراحي شده اند. فيوز هاي استوانه اي از رده 

 اين فيوزها a Mبه عنوان فيوزهاي رنج كامل براي حفاظت از خطوط  و كابل ها به كار مي روند. از رده 
 براي حفاظت ادوات سويچ و موتورها استفاده مي شود.

 
در صورت لزوم پايه فيوزهاي منفرد مي توانند توسط دستگيره باز كننده اتصال لواليي و با استفاده از ميله 

اتصال دهنده(از لوازم جانبي )به يكديگر متصل شده و به صورت يك واحد عمل نمايند. بر روي دستگيره باز 
كننده و ميله اتصال دهنده ، ساختاري در نظر گرفته شده است كه امكان اتصال برچسب را فراهم مي 

نمايدرشته فيوزهاي استوانه اي شامل كارتريج پالستيكي ، المان فيوز ، شن درجه يك كوارتز، حلقه ها و 
). المان فيوز درون شن خالص (از نظر شيميايي) با دانه بندي انتخاب شده 4-1-14كنتاكتها مي باشد(شكل

به موازات ديواره كارتريج سراميكي قرار گرفته است و از دو انتها به درپوش حلقه ها جوش داده شده است تا 
 درپوش كنتاكتها بدنه فيوز را اب بندي كنند.
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 داراي المان فيوز ساخته شده از سيم مسي نازك با سطح 6Aرشته فيوزهاي با جريان نامي كوچكتر از 

 داراي المان فيوز ساخته شده از ميله يا 8Aمقطع گرد است . رشته فيوز هايي با جريان نامي بزرگتر از 
 رشته ها داراي گلوگاه هاي بسيار دقيق هستند. gGصفحه اي كه آبكاري نقره شده مي باشد . در رده 

خصه زمان/ جريان در ش ثبت شده اند. م4-1-6 ، 4-1-5اطالعات فني رشته فيوزهاي استوانه اي در جداول 
  نشان داده شده است.4-1-15شكل 

 اطالعات فني رشته فيوزها 
رشته فيوزها براي حفاظت خطوط  و كابلها ، به گونه اي طراحي مي شوند كه به همراه محيط اطفا كننده 

قوس الكتريكي (شن كوارتز) بتواند در ناحيه كوچكترين جريان فيوز تا جريان ظرفيت شكست فيوز ، به 
خوبي عمل نمايد . در اين صورت فيوزها قادر به حفاظت در برابر اضافه بارهاي ناخواسته مي باشد.مشخصه 

-7a1-1-4 ،17b، 4-1-13جريان / زمان جرقه زني    مشخصه هاي جريان / زمان پيش از جرقه (اشكال 
1-4 ، 17C-1-4، 22-1-4، 23-1-4 نشان دهنده چگونگي عملكرد فيوزها مي باشد. اين نمودارها نمايش (

دهنده زمان مجازي به عنوان تابعي از جريان اتصال كوتاه مي باشد.، يعني زمان پيش از جرقه زني . 
 ثبت شده اند و در مورد فيوزهايي كه از 10مشخصه هاي جريان/زمان جرقه زني نشان داده شده  در دماي 

قبل بارگذاري نشده باشند كاربرد دارند .به دليل آنكه انحرافات حاصل از تلرانس ها در زمان توليد غير قابل 
اجتناب است ، اين نمودارها نمايش دهنده مقدار متوسط مشخصه جريان / زمان جرقه زني مي باشند. 

 EN+-  باشد. (10مطابق استانداردهاي مربوطه حداكثر مقدار انحراف بر روي محور جريان مي تواند %
60269/   IEC 60269/   DIN VDE 0636% 5 ). رشته فيوزهاي زيمنس حداكثر داراي انحراف -+ 

). 4-1-18هستند كه خواص سلكتيويته را بهبود مي بخشند.(شكل 
   بين فيوزهايي كه به طور سري بسته شده اند ، سلكتيويته هنگامي برقرار است كه فيوزي كه سلكتيويته

به محل نقص نزديكتر است ، در صورت بروز نقص زودتر قطع شود. فيوزهايي كه در باال دست مدار قرار 
 )4-1-19گرفته اند نبايد قطع شوند تا قطعات بدون نقص در سيستم قادر به ادامه كار باشند.(شكل
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) 100A A 63 (مثال 1 :1.6در صورت عدم دسترسي به جدول سلكتيويته نسبتهاي سلكتيويته معادل 

) 4-1-20براي رسيدن به سلكتيويته قابل استفاده خواهد بود(شكل
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در صورتي كه مدار و محل نقص ( محل وقوع قوس الكتريكي ) داراي : حفاظت در برابر آتش سوزي 
مقدار مقاومت باال باشنداحتمال آنكه اتصال كوتاه و يا نقص زمين منجر به آتش سوزي شود بسيار زياد 
خواهد بود . (خطاهاي با مقاومت باال ) باتوجه به اين حقيقت كه در موارد خاصي جريانهاي نقص بسيار 
كمتر از جريان نامي وسيله حفاظتي است نيازي به قطع كردن وسايل حفاظتي اضافه جريان سري مثل 
فيوزها و دژنكتورهاي مينياتور نخواهد بود .جريانهايي كه مختصرا از جريان نامي وسيله حفاظتي اضافه 

جريان بزرگتر باشند فقط پس از جريان نسبتا طوالني قطع خواهند شد. به اين دليل براي حفاظت در برابر 
آتش سوزي حاصل از جريانهاي نقص زمين محدوده هايي مشخص شده اند . خطاهايي كه ممكن است 

 باعث جريانهاي نقص زمين و ايجاد قوس الكتريكي شوند عبارتند از:
آسيب ديدگي عايق اتصاالت و يا قطعه اي از تجهيزات الف- 
داغ شدن محل ترمينالها در تجهيزات وموتورها ب- 
خطاهاي حاصل از بارگذاري بيش از حد موتورها و يا فرسودگي رآكتورها(سلفها) ج- 
رطوبت ويا آب جمع شده در تجهيزات ويا بخشهايي از تاسيسات  د- 
ذرات گرد و خاك هادي و يا تجمع گرد و خاك درون تجهيزات الكتريكي  ه- 

خطاهايي نظير آنچه ذكر شد، ممكن است باعث ايجاد خطاهايي با مقاومت باال (به زمين) و آتش سوزي 
. بشوند

  
 كه در نتيجه اين خطاها ايجاد مي شود در صورتي كه در 100wريسك آتش سوزي توان حرارتي باالتر از 

سطح نسبتا كوچكي در حدود چند ميلي متر مربع اتفاق افتد منجر به ريسك آتش سوزي خواهد شد. مدت 
زماني كه اين توان حرارتي ايجاد مي گردد نيز داراي اهميت مي باشد. در نتيجه حفاظت در برابر آتش 
سوزي حاصل از جريانهاي خطاي زمين داراي اهميت بسيار خواهد بود. در ميان وسايل حفاظتي كه در 

مواقع خطا تحريك مي گردند،فقط تجهيزات حفاظتي جريان باقيمانده به دليل آنكه براساس اصل 
مونيتورينگ خطاي زمين كار ميكنند حفاظت كامل ارئه مي نمايد.اين روش حفاظت در برابر آتس سوزي در 

 شرح داده شده اند (مكانهاي در معرض آتش سوزي ) بيان مي DIN VDEاستانداردهاي مربوطه مثل  
كند كه براي تامين حفاظت در برابر آتش سوزي حاصل از نقص عايق ،موارد حفاظتي مناسب بايد در نظر 

 توصيه شده است. 0.5Aگرفته شود. فقط تجهيزات حفاظتي جريانهاي باقيمانده با جريان نامي حداكثر 
براي حفاظت بيشتر در برابر آتش سوزي  معموال از تجهيزات حفاظتي جريان باقيمانده با جريان كمتر از 

0.3A1-39 استفاده مي شود. اين مطلب توسط مؤسسات بيمه اموال و دارايي نيز توصيه شده است. شكل-
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نسان مي دهد. در صورت مقايسه حداكثر جريان  ا مثالي را از يك تاسيسات الكتريكي با نقص عايق ،4

IISO   ممكن با مقادير حرارتي  Piso  در محل نقص هنگام استفاده 4-1-15   (مشخص شده در جدول (
از وسايل حفاظتي اضافه جريان و يا جريان باقيمانده مشخص مي گردد كه فقط يك وسيله حفاظتي جريان 

 سب خواهد بود .ا قادر به تامين حفاظت منI<= 0.3A باقيمانده با جريان نامي

                                
در صورتي كه تاسيسات به طور صحيح كار نمايند جمع برداري جريانهاي ورودي و خروجي صفر خواهد بود 

در صورتي كه به دليل آسيب ديدگي عايق جريان خطايي توليد شود  تعادل در ترانسفورمر جمع كننده 
جريان بر هم خواهد خورد برحسب دامنه جريان خطا، هسته ترانسفورمر مغناطيسي شده و در سيم پيچي 

 به وجود مي آورد . هنگامي كه اين جريان A ولتاژي القا خواهد شد كه در سيم پيچ المان تحريكnثانويه 
 وسيله حفاظتي جريان باقيمانده برسد المان تحريك فعال شده و بخش  Iaبه مقدار جريان تحريك 

خطرساز را از تاسيسات قطع مي نمايد. در اين اصل كاركرد تحريك مستقل از ولتاژ خط و منبع تغذيه 
 عرضه مي گردند كه كاركرد  Tكمكي است. تجهيزات حفاظتي جريان باقيمانده به همراه يك وسيله تست 

صحيح وسيله را تضمين نمايد .اين وسيله تست بايد هر شش ماه يكبار فعال سازي گردد. مفيد بودن موارد 
 عمدتا به وسيله موارد زير تعيين مي گردد: قابليت اطمينان يا نرخ TTياTNحفاظتي در يك سيستم 

خطاي خود وسيله حفاظتي جريان باقيمانده وقابليت اطمينان يا نرخ خطاي خود وسيله حفاظتي جريان 
باقيمانده همراه با سيستم منبع توان . به اين دليل امروزه حفاظت كافي فقط به وسيله تحريك مستقل از 

 ولتاژخط تامين مي گردد.
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بارهاي سويچينگ  
تجهيزات مدوالر از نوع وسايل سويچينگ مي باشند و براي سويچ انواع بارها به كار مي روند . غالبا تاثير 

باالي جريان وصل ، بر روي كنتاكتهاي سويچ به درستي تخمين زده نمي شوند. بارهاي اهمي نظير 
) 4-2-2هيترهاي برقي جريان وصل را افزايش نمي دهند (شكل 

 
هنگامي كه المپهاي رشته اي و يا هالوژن روشن ميشوند به دليل آنكه رشته درون المپ در دماي پايين 

  برابر ايجاد مي گردد. جريان عملياتي نامي تقريبا تا زمان 10تا 8داراي امپدانس كمتر است. جريان وصل 
10ms 4-2-3 نميتوانند ثابت بشود (شكل( 

 القايي است . هنگامي كه اين المپها روشن ميشوند ، جريان وصل .p.f  بار المپ فلورسنت بدون تصحيح 
افزايش نمي يابد . در عوض ابتدا جريان گرمكن كه توسط جريان عملياتي  بعد از روشن شدن افزايش مي 
يابد  از مدار عبور مي كند .سپس در زمان چند سيكل (زمان چشمك زني اوليه ) جريان افزايش يافته از 
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 تغييرات زمان در طول زمان نسبتا طوالني گسترش مي 4-2-4مدار عبور مي كند . در نتيجه مطابق شكل 

 يابد .
در اين حالت خازني كه به صورت موازي به ترمينالهاي :  موازي.p.f المپ فلورسنت با تصحيح ضريب توان 

 متصل مي شود، بار القايي را تصحيح مي نمايد . در هنگام روشن كردن المپ وجود اين خازن L/Nورودي 
) خازن سري در مدار 4-2-5 برابر) از مدار مي گردد. (شكل 13باعث جريان وصل بسيار بزرگي (معادل 

 را تامين مي كند . با توجه به اتصال يك يك رآكتور به صورت سري جريان وصل  .p.fالمپ ، تصحيح 
بزرگي ايجاد نخواهد شد . رفتار المپهاي فلورسنت در مدارات دو قلو مشابه رفتار المپ فلورسنت بدون 

). 4-2-6 است(شكل .p.fتصحيح 
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 در هنگام قطع كردن كنتاكتها همواره قوس الكتريكي ايجاد مي گردد. 30V تا 24Vدر مداراتي باالتر از 

شدت قوس الكتريكي به اندازه ولتاژ فاصله كنتاكتها ، سرعت عمل كنتاكت ، زاويه كليد زني و شدت جريان 
 نيم موج ½ 1)قوس الكتريكي پس از  4-2-7بستگي دارد . مطابق اصل قطع در جريان صفر (شكل 

)30mm .قطع مي گردد( 

 
    هيچ يك از تجهيزات كليد زني مدوالر به طور مشخص براي كليدزني جريان كليد زني جريان مستقيم

مستقيم طراحي نشده اند. در حالت جريان مستقيم شكل موج جريان هيچگاه از صفر عبور نمي نمايد تا 
بتوان جلوي قوس الكتريكي را گرفت . به منظور كليد زدن جريانها ، كنتاكتها را به صورت متوالي مي بندند 

). اطالعات مورد نياز طراحي كليدزني مدارات جريان مستقيم 4-2-8تا فاصله جداكننده افزايش يابد (شكل 
براي تعدادي از تجهيزات كليدزني در كاتالوگ توليد كنندگان آنها آمده است. اين روش باعث جلوگيري از 

 )شده و خطر آتش سوزي را به حداقل ميرساند.30mmطوالني شدن قوس الكتريكي (

 
نيازمنديهاي تجهيزات كليدزني  

تمام تجهيزات كليدزني بايد قادر به كليد زدن بارهاي گوناگوني باشند. به عالوه بايد قابل اطمينان بوده  و 
ضمن كم هزينه بودن از عمر عملياتي بااليي برخوردار باشند. كنتاكتهاي كليد زني بايد توان تحمل مشخصه 
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هاي متفاوت جريان/ زمان  بارها را داشته باشند. در نتيجه در تجهيزات كليدزني مدوالر از انواع كنتاكتهاي 
 متفاوت استفاده ميشود مثال : 

   mm 3كليدهايي كه به طور دستي فعال مي شوند : كنتاكتهاي كليد زني با فاصله بزرگتر از - 1
است.  3mmكنتاكتورها : فاصله كنتاكتها بزرگتر از -2
 .  3mmرله ها و كليدهاي كنترل شونده از راه دور :با كنتاكتهايي با فاصله بزرگتر از - 3
 0.5تجهيزات الكترونيك مورد استفاده در مدارات چاپي الكترونيك:ميكرو كنتاكتها با فاصله بزرگتر از - 4

mm.   به دليل امكان وجود جريانهاي وصل باال جريانهاي عملياتي نامي از طبقه AC-1 بارهاي اهمي) 
هم كنند. به طور ارف)كه معموال معيار انتخاب تجهيزات كليدزني مي باشند، نميتوانند سطح اطمينان كافي 

 موازي، بين كنتاكتور و كليد رله ها ، واضح است كه . p.fمثال در مورد المپهاي فلورسنت با تصحيح 
-2 براي يك كنتاكتور ميباشد (جدول 20A بهتر از كنتاكت 5TT3 081 كليد رله 16Aانتخاب كنتاكت 

)فقط با انتخاب وسايل سويچ مناسب ، مي توان از جوش خوردگي كنتاكتها در موقع برقراري جريانهاي 2-4
وصل باال جلوگيري كرد . 

كليدزني به وسيله قطع كننده هاي كليدي  
قطع كننده هاي كليدي دستي از تجهيزات مهم هر تاسيسات الكتريكي هستند. اين وسايل امكان قطع 

فرآيندهاي مختلف را در هر لحظهاي فراهم مي نمايند. از قطع كننده هاي كليدي با جريانهاي نامي بين 
16A 32وA به عنوان كليدهاي كنترل و كليدهاي جداكننده استفاده مي شود. اين قطع كننده ها داراي
 يا بيشتر)مي باشندو توسط اهرم قطع و وصل مي گردند NO (براي سه كنتاكت 2MUو MU 1عرض 
 به ازاي هر كنتاكت داراي 125Aو  40A). قطع كننده هاي كليدي با جريانهاي نامي بين 4-2-11(شكل 
 )4-2-12 مي باشند و قابليت نصب بر روي ريل را دارند (شكل MU 1عرض 
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 با مكانيسم قفل كه مي تواند وسيله را در وضعيت روشن و يا خاموش قفل نمايد ، در 63Aانواع سه قطبي 

تابلوهاي اندازه گيري ساختمانها استفاده مي شود.نوع ديگر با استفاده از يك كليد غير فعال مي گردند يعني 
) امكان 4-2-13اگر در وضعيت خاموش با شند كنتاكتهاي ورودي آنها غير قابل دسترس خواهد بود (شكل 

  با جريانهاي  690Vقفل كردن قطع كننده هاي كليدي و جلوگيري از فعال شدن آنها وجود دارد.كليدهاي 
100A200 تاA 100 كه با انواعA 125 وAهمپوشاني دارند به وسيله دستگيره   كليدهاي اهرميfinger 

– grip knob 8 فعال مي شوند. اين كليدها داراي فاصله جداكنندهmm مي باشند و به عنوان جدا كننده 
قطعات سيستم در تابلوهاي توزيع فرعي و سيستمهاي شين مورد استفاده قرار مي گيرند. پوشش اين 

كليدها براي آنكه فاصله جداكننده قابل ديد باشدشفاف انتخاب شده است.براي جلوگيري از دسترسي غير 
 NOكليد را در وضعيت خاموش قفل كرد.كليدهاي اضطراري با ابعاد يكسان  با سه يا چهار  مجاز مي توان

  )4-2-14طيف اين كليدهارا كامل مي نمايد(شكل
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و يك يا دو كنتاكت قابل تعويض كه مي تواند در سمت چپ، راست و 6Aكليدهاي كمكي با كناتكتهاي 

 امكان نمايش از راه دور را فراهم مي كنند . توسعه دهنده هاي اين كليدها .ياهر دو طرف نصب شوند
)امكان فعال سازي اين كليدهارا حتي در هنگامي كه در تابلوي توزيع بسته است را فراهم مي 4-2-15(شكل

 طراحي شده اند. 16Aكنند .كليدهاي كنترل ، تمام كليدهاي كنترل و كليدهاي فشاري براي جريان نامي 
انواع زير عرضه شده اند: 

  . رنگ دستگيره : طوسي،2MUيا 2C(1 يا 1Cكليد با يك يا دو كنتاكت تعويض پذير (- 1
تا  5m براي كار با طول كابلهاي از  230V)و المپ پيلوت نئون NO) 1  NOكليد با يك كنتاكت - 2

150m: 1  ، عرضMU 4-2-16 ، رنگ دستگيره :طوسي (شكل( 
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 يا  NO 1كليدهاي دو طرفه با دو وضعيت خاموش و وضعيت مركزي ، هر يك با يك يا دو كنتاكت (- 3

2NO : 1)براي باز و بسته ، عرضMU رنگ دستگيره: طوسي : 
)در رنگهاي طوسي ، قرمز ، NC) 1NO + 1NC و يك كنتاكت NO  1كليد فشاري با يك كنتاكت - 4

) 4-2-17 (شكل 1MU زرد ، آبي ، عرض 
) به رنگ طوسي با المپ  1NO يا  NC) 1 NC يا يك كنتاكت NOكليد فشاري با يك كنتاكت -5

 1MU عرض :150mتا  5m براي كار با كابلهايي به طول از 230Vپيلوت نئون 
 

 
كليدزني به وسيله كليدهاي راه دور  

 ms 30) به وسيله يك كليد فشاري فعال مي شوند. عرض پالس معادل با 4-2-18كليدهاي راه دور (شكل 
 ميباشد. فعال سازي به وسيله 200ms تا 100 كافي مي باشد. حداقل عرض پالس ، فعال ساز دستي بين 

پالسهاي جريان  باعث تحريك مكانيسم قفل در درون كليد راه دور مي گردد. بر اثر تحريك شدن كليد 
كنتاكت يا بسته ميشود  و بسته مي ماند و يا باز مي شود و باز مي ماند . در نتيجه سيم پيچ كليد راه دور ، 

 هنگامي كه كنتاكت باز يا بسته است از ميدان مغناطيسي خالي مي باشد . 
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  مدارات ضربدري كه در گذشته در راه روهايي كه چندين كليد داشتند به كار مي رفتند . :مدار ضربدري  

) 4-2-19امروزه در ساختمانهاي مسكوني واداري ، به كلي با كليد هاي راه دورجايگزين شده اند.(شكل 
امروزه به دليل آنكه مدارات ضربدري نياز به كابلهاي سه ، چهار شته اي دارند بسيار پيچيده تلقي مي شوند. 

كل مي سازد. مدار اتصال لحظه اي  شتعداد نقاط اتصال زياد در جعبه هاي تقسيم روكار ، نصب سيمها را م
با كليدهاي راه دور داراي ساختار مشخص تري مي باشند و در نتيجه پيچيدگي كمتري دارد . در اين 

ورت موازي بسته مي صمدارهاكابلهاي قدرت و فرمان، تفكيك شده اند. چون كليدهاي اتصال و لحظه اي به 
شوند، يك كابل دو هسته اي كفايت مي كند. حفاظت در برابر عملكرد نادرست در صورتي كه يك كليد 

فشاري گير كند ، سيم پيچ كليد راه دور دائما برق دار خواهد بود . براي مقابله با اين مساله كليدهاي راه 
) 230V) مجهز شده اند . (براي قطع ولتاژ پيوسته 4-2-20 (شكل PTCدور به يك ترميستور حفاظتي 

  ثانيه كاركرد پيوسته ، مقاومت مدار سيم پيچ افزايش يافته و از سيم پيچ حفاظت مي گردد.5پس از حدود 
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چ پس از رهاسازي دكمه فشاري ي دقيقه براي خنك شدن سيم پ1براي اين عملكرد حفاظتي زماني معادل 

مجاز مي باشد. درصورتي كه در كليدهاي فشاري از المپهاي نئون استفاده شده باشد ، جريان المپ نئون 
پيوسته از سيم پيچ كليد راه دور عبور خواهد كرد .اثر خازني كابل كليد فشاري اين جريان را تقويت خواهد 

كرد . در صورتي كه از تعداد زيادي المپ نئون استفاده شده باشد و يا طول كابلها زياد باشند ممكن است 
اشكاالتي در كاركرد كليدها ايجاد شود در اين صورت جريان المپ نئون از بازگشت آرميچر به موقعيت اوليه 

خود جلوگيري خواهد كرد و منجر به عمل نكردن مكانيسم خواهد شد.  
  )4-2-21 و 4-2-20 استفاده كرد  (شكل 5TG8   230مي توان از جبران كننده براي حل اين مساله

 يا مقاومت نيز عبور مي كندو در نتيجه PTCجرياني كه از كليد سيم پيچ راه دور مي گذرد از ترميستور 
جريان هاي بزرگتري را مي توان به كليد راه دور اعمال نمود . براي يك سيم پيچ ميتوان از چندين جبران 

 كننده استفاده كرد. 

 
 افزايش جريان المپ نئون در انواع متفاوت كليد راه دور و جبران كننده هاي مورد 4-2-4در جدول 

 نشان دهنده يك كليد سه پل و مثالهايي از 4-2-24 تا 4-2-22استفاده  نشان داده شده است . اشكال 
 مدارات كليدهاي راه دور مي باشند.
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عالوه بر كليدهاي راه دوري كه داراي وضعيتهاي خاموش و روشن هستند ، كليدهاي راه دوري عرضه شده 

) هستند. اين كليدهاامكان ZA و وسط خاموش ZE (OFF)اندكه داراي وضعيت مياني وسط روشن (
خاموش روشن كردن دستي و يا مركزي قطعات سيستم را فراهم مي كنند. اين عمليات توسط كليدهاي 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



                                                                                                                                                 تاسيسات الكتريكي                                           186 

 
 مثالي از اين مدارات را نشان مي دهد . استفاده كننده 4-2-25فشاري  ويا تايمر انجام مي گيرد. شكل 

 سيستم محلي ميتواند پس آنكه سيستم به صورت مركزي خاموش شد ، سيستم را دوباره روشن نمايد.

 
 

كليد زني به روش كنتاكتورها  
) در انواع يك، دو و چهار قطبي موجود هستند. كنتاكتورها براي جلوگيري از 4-2-26كنتاكتورها (شكل 

 هستند . .d.cايجاد اغتشاش خصوصا در ساختمانهاي مسكوني و اداري ، همواره داراي سيستم مغناطيسي 
 نشان دهنده انواع 4-2-5 مردود شده اند. جدول .a.cبه همين علت انواع  ساده تر با سيستم مغناطيسي 

 (كليدزني ماشينهاي AC – 3 (كليد زني بارهاي اهمي )و AC – 1متفاوت كنتاكتور مطابق با طبقه بندي 
  اوت مي باشد.آسنكرون)و نيز با ولتاژهاي عملياتي و انواع كنتاكتهاي متف
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)را ميتوان به كنتاكتهاي چهار NC/1   1  و NO   2 ) با دو كنتاكت (انواع 4-2-27كنتاكت كمكي (شكل 

 قطبي افزود .
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كليد زني با رله هاي سوئيچ 

 براي سويج كردن بارهاي كوچك نظير المپهاي نئون و المپهاي فلورسنت استفاده 4-2-30از رله شكل 

 از اين وسايل به عنوان 4kv وتوان تحمل ولتاژ پالس 8mmمي شود به دليل وجود فاصله هاي خزش 

 / 230مضاعف كننده  اتصاالت در سيستم هاي كنترل و نيز به عنوان رله هاي كوپالژ بين سيستمهاي 

400 v AC و سيستم ولتاژ بسيار پايين SELV .استفاده مي شود 

 
، V AC  ،12 V AC ،24 V AC ،110 V AC ،230 V AC ،50Hz 8انواع كليد رله ها در انواع 

12V DC ،24V DC ،110 VDC16 عرضه شده اند، جريان نامي عملياتي كنتاكت هاA مي باشد. رله

 صليبي مجهز شوند، عملكرد دستي امكان 2 صليبي و يا NO ،2 NO ، 1 1ها مي توانند به كنتاكتهاي 

اجرا كارهاي مربوط به تعميرات و نگهداري را تسهيل مي نمايد. 

كليدزني به وسيله تايمرها 

از تايمرها در ساختمانهاي مسكوني براي كليدزني روشناييها پس از مدت زمان مشخص و سيستمهاي تهويه 

استفاده مي گردد (نظير موارد چراغ راه پله باغچه و اتاقهايي كه مورد استفاده كوتاه مدت قرار مي گيرند) از 

  تايمرها همچنين در واحدهاي كنترل به عنوان المان تاخير، چشمك زن و غيره استفاده مي شود.
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تايمرها براي سيستم هاي روشنايي 

تايمرهاي روشنايي راه پله، مدار چهارسيمه در صورت استفاده از تايمر راه پله از مدارات متفاوتي مي توان 

) استفاده L در اكثر موارد از مدار چهار سيمه با كليدزني هادي فاز (كليدزني 4-2-31استفاده كردف شكل 

مي شود. 

 
كابلهاي مدار كليدزني (كليدفشاري) و مدارات بار چراغها دوباره راه اندازي استارت نمود. سيستم كليدزني 

 طراحي نمود. كليد DAروشنايي استانداردي را مي توان به طور مستقل در اتاق آسانسور با استفاده از كليد 

 مي تواند براي روشن كردن سيستم روشنايي به طور دائم مثالً در هنگامي كه شخصي از DEكمكي 

آپارتمان خارج و يا وارد مي شود، به كار برد. 
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مداراتي با تايمر پيش اخطار : استاندارد ها وجود عملكرد پيش اخطار را براي سيستم هاي روشنايي راه پله 

در ساختمان هاي از نيازمنديهاي اوليه ميداند. به عنوان مثال سيستم رو شنايي راه پله بايد براي جلوگيري 

) اين 4-2-34 تا 2-4-33از تاريك شدن ناگهاني، به تدريج خاموش شود.كليد زماني پيش اخطار (شكلهاي 

نيازمندي را براورده مي نمايد. اين كليد به افرادي كه از راه پله استفاده مي كنند به وسيله نيمه خاموش 

 ثانيه اخطار مي كند، بدين وسيله افراد مسن و ناتوان فرصت جستجوي كليد 30تا10شدن به مدت 

روشنايي پيدا ميكنند و خطر جراحات مرتبط احتمالي را رفع مي نمايد. 

 
تايمرها صرفه جويي در انرژي  

 دقيقه، در فشرده شدن بار اول 60 تا 3 با زمان قابل تنظيم بين 5TT1300تايمر صرفه جويي در انرژي 

كليدفشاري روشن مي گردد. اين تايمر مشابه كليد كنترل از دور در فشرده شدن بار دوم خاموش مي گردد. 

در صورتي كه اين كليد براي بار دوم فشرده نشود با سپري شدن زمان تنظيم، كليد خاموش مي گردد 

كاربردهاي اين كليد شامل چراغهاي راه پله، سيستمهاي روشنايي بالكن، زيرزمين و اتاقهاي شستشو مي 

 دقيقه طول مي كشد. 60شود كه بندرت روشن بودن آنها پيش از 

 ديناميك  ECGتايمر المپهاي فلورسنت با 

از المپهاي فلورسنت معموالً در مدارات تايمر مورد استفاده در روشنايي راه پله استفاده نمي شود . زيرا 

تحريك فيالمان اين المپها براي روشن كردن گاز درون المپ، به صورت مكرر باعث كاهش عمر المپ 

 كه المپهاي فلورسنت را نسبت به راكتورهاي مرسوم، ECGخواهد شد. استفاده از راه انداز الكترونيك 

 مناسب كليدزني مكرر نمي ECGنرمتر روشن مي كند. نيز اين مشكل را حل  نمي كند، زيرا اين مدارت 

باشد.البته به دليل افزايش تقاضا براي استفاده از المپهاي فلورسنت ، به دليل بازده باالتر آنها نسبت به 
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 ديناميك توليد شده اند، اين تايمرها سرعت ECGالمپهاي معمولي، تايمرهاي ويژه اي براي اين المپها با 

 ديناميك تمام ECG براي 5TT1 302) تايمر 4-2-37كليدزني را خيلي كاهش مي دهد ( شكلهاي  و 

نيازمنديهاي سيستمهاي روشنايي راه پله را برآورده مي نمايد.همانند تايمر روشنايي راه پله استاندارد، 

 روشن شده و در هنگامي كه زمان عملياتي طي ECGهنگامي كه كليد فشاري براي بار اول فعال شود، 

شد، المپهاي فلورسنت كم نور مي شوند. (ميزان كم نور شدن قابل تنظيم مي باشد) در صورتي كه قبل از 

 تا 5 دقيقه از فشردن بار اول ، كليد دوباره فشرده شد. المپها به مدت زمان قابل تنظيم بين 30سپري شدن 

 دقيقه از آخرين زمان فشرده شدن كليد، به طور كامل خاموش نخواهند شد. 10
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كليدهاي كنترل  

 ديناميك عالوه بر عملكرد تايمر المپهاي فلورسنت زمان كم نور شدن و ECGبايد المپهاي فلورسنت با 

 ديناميك، را مي توان با كليد و يا كليد زماني به حالت عملكرد پيوسته، تغيير ECGروشنايي كامل كليد 

 بسته شود. حالت روشنايي كامل دائم به دست مي آيد. اگر كنتاكت B1) اگر كنتاكت 4-2-38داد (شكل 

B2 .بسته شود حالت كم نور دائم ايجاد مي گردد. اين وسيله براي راه پله و روشنايي راه رو به كار مي رود 

مثل منازل افراد مسن و بيمارستانها. در منازل افراد مسن، مي توان از يك كليد زماني براي روشن كردن 

) و براي B1 بعدازظهر (كنتاكت 7تا5كامل المپها در حالت حداكثر روشنايي در زمان صرف غذا بين ساعات 

) استفاده نمود. در عين حال روشنايي را در لحظه B1 شب (كنتاكت10 تا 7حالت كم نور دائم بين ساعات 

مي توان توسط كليد فشاري (به مدت تنظيم شده) به حالت حداكثر افزايش داد . حالت كار پيوسته در 

 شب پايان خواهد يافت. از اين زمان به بعد سيستم روشنايي راه رو فقط با استفاده از كليدهاي 10ساعت 

فشاري فعال خواهد شد. 

در بيمارستانها ، روشنايي در طول روز به حداكثر تنظيم مي گردد (زمانهاي كار اصلي، زمان صرف نهار، 

زمانهاي مالقات، زمان تعويض شيفت، زمان ويزيت پزشكان) حالت كم نور  در بقيه مواقع در بعداز ظهر و 

شب فعال مي گردد. يك بيمار همواره قادر خواهد بود با استفاده از كليد فشاري راه رو روشنايي در حالت 

) حالت عمليات B1حداكثر قرار دهد. در اورژانس، پرستاران مي توانند به وسيله يك كليد (كنتاكت 

اورژانس را فعال نمايند. يعني وضعيت روشنايي كامل دائم. 

تايمرهاي براي فنهاي تهويه  

تايمر فنهاي تهويه غالباً در تاسيسات بهداشتي مورد استفاده قرار مي گيرند، به دليل فركانس كليدزني باال، 

 مدار سيستم روشنايي را نشان مي دهد كه به طور 4-2-39تايمرها به كليد تراياك مجهز مي باشند، شكل 

 سيستم روشنايي را فعال مي Sهم زمان براي فعال كردن فن تهويه مورد استفاده قرار گرفته است كليد 

كند.  
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 دقيقه، به وسيله يك تايمر (كه كليد زماني عملياتي نيز ناميده مي 1فن تهويه پس از تاخيري تقريباً معادل 

شود) روشن مي گردد. پس از خاموش شدن روشنايي، فن تهويه به مدت زمان تنظيم شده تايمر به كار خود 

ادامه مي دهد. 

تايمرهاي براي سيستمهاي كنترل صنعتي  

تجهيزات تك منظوره زير براي استفاده در واحدهاي كنترل در دسترس مي باشند: 

تايمرهاي تاخيري. 

 تايمرهاي برف پاك كن.

 تايمرهاي چشمك زن.

 .تايمرهاي تاخير قطع 

 براي انجام طيف وسيعي از عمليات در سيستمهاي كنترل ترتيبي زمان، 5TT3 180تايمر چند منظوره 

قابل استفاده مي باشد. 

 

با كليد گردان روي آن، مي توان عمليات زير را برنامه ريزي 

كرد: 

 خاموش  –تاخير روشن  -

 عملكرد وصل عبوري  -
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 تاخير پالس ساعت  -

 ژنراتور پالس ساعت، اغاز شونده با پالس -

 DROP-OUTتاخير  -

 كنورتور پالس -

 عملكرد قطع عبوري و  -

 تاخير ري ست و پاسخ  -

) با يك پنانسيومتر 4-2-7با استفاده از كليد گردان بااليي ناحيه زماني مورد نظر انتخاب مي گردد (شكل 

كه در فاصله دور واقع شده است مي توان ناحيه هاي زماني را از راه دور تنظيم نمود. 

 
كليد زني به وسيله كليدهاي زماني  

از كليدهاي زماني براي فعال سازي سيستمها و قطعات استفاده مي شود. براي مثال سيستمهاي فيلتر، 

آبياري، گلخانه ها ، تجهيزات باغباني، استخرهاي شنا ، سيستمهاي فيلتر ، واحدهاي كنترل سايبان، 

 روشنايي ويترين  فروشگاههاف عالئم نئون، سالنهاي BELLسيستمهاي زنگ دوره اي، سيستمهاي زنگ 

ورزشي، سيستمهاي كنترل وسيگنال ترافيك روشنايي معابر، تابلوهاي نوري و فانتزي ، روشنايي دفاتر كار، 

روشنايي وروديها و راه پله ها، سيستمهاي روشنايي موضعي، سيستمهاي پيش گرم كننده كوره هاي صنعتي 

، ماشينهاي اسپري ، اجاقهاي پخت، سيستمهاي حرارتي، سيستمهاي تهويه مطبوع، فنهاي تهويه ، پمپهاي 

سيركوالتور سيستمهاي حرارتي، سونا، اكواريومها، فواره ها 

انواع كليدهاي زماني: 

-كليدهاي زماني سنكرون  1

- كليدهاي زماني كوارتز و  2

- كليدهاي زماني ديجيتال  3

كليدهاي زماني سنكرون 
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-50) براساس يك موتور سنكرون كار مي كنند و به اين علت نياز به فركانس سيستم 4-2-41 (شكل 

60Hz ساعت 24 دارند. در اين كليدها، يك صفحه گردان كليدزني به وسيله يك واحد چرخ دنده در هر 

 واحد كنترل كليدهاي قفل شونده مخصوصي را فعال مي كنند. در نتيجه 48يك دور مي چرخد. 

 ساعته، كليدزماني يك 24كوچكترين واحد زماني نيم ساعت خواهد بود. كليدزماني با ترتيب تكرار شونده 

روزه نام دارد. 

 
 روز يك دور بچرخد. 7درصورتي كه در واحد چرخ دنده تغييراتي اعمال گردد تا صفحه گردان هر 

 ساعت خواهد بود. در اين صورت كليدزماني، كليد زماني هفت روزه نام 3.5كوچكترين واحد زماني معادل 

 دقيقه دارند 1.2گذاري مي گردد.كليدهاي زماني با صفحه گردان يك ساعته كوچكترين واحد زماني معادل 

و در عمليات كليدزني دوره اي به كار مي روند. اگر اين نوع كليد به طور متوالي به يك كليد زماني يك روزه 

 دقيقه روشن كرد. مثالً بين ساعات 6اتصال يابد. فن تهويه يك اتاق شستشو را مي توان هر ساعت به مدت 

 بعدازظهر. 8 صبح تا 6

كليدهاي زماني كوارتز 

كليدهاي زماني كوارتز نياز به فركانس سيستم مشخص ندارند. دراين نوع از كليدها از يك نوسانگر كوارتز به 

همراه يك مدول الكترونيك براي تغذيه موتور سنگرون و به طور مستقل از فركانس سيستم استفاده مي 

 ساعت را فراهم مي كنند. به طوري كه اين 100 توان ذخيره اي معادل NICDشود باتريهاي قابل شارژ 

كليدها نياز به تنظيم مجدد در مواقع قطع برق در زمانهاي طوالني نخواهند داشت.در اكثر مواقع حداقل 

 ساعت براي عمليات هفت روزه بسيار طوالني مي باشد. در نتيجه مي توان از اتصال 3.5زمان قابل تنظيم 

 ساعت استفاده نمود. با استفاد از اين 0.5متوالي يك كليد زماني يك روزه با كوچكترين واحد زماني معادل 

تركيب مي توان روز تعطيل آخر هفته را جاي گذاشت  و مثالً  وسيله اي را از روز دوشنبه تاجمعه بين 

  ترتيب كليدزني هفتگي ، با يك كليد زماني هفت 4-2-42بعدازظهر روشن نمود.شكل 4 صبح تا 8ساعات 
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روزه و دو كليد زماني يك روزه را نشان ميدهد. ترتيب كليدزني روزهاي دوشنبه تا جمعه با روزهاي شنبه و 

يكشنبه فرق دارد. 

 
 

 

كليدهاي زماني ديجيتال 

 و تكمه هايي LCDكليدهاي زماني ديجيتال تجهيزات الكترونيكي هستند و داراي صفحات نمايش دهنده 

براي ورود زمان به زمانهاي كليدزني مي باشند.اين كليدها وابسته به فركانس سيستم خاصي نمي باشند و 

 حافظه هاي EEPROM دقيقه مي باشند.به دليل آنكه برنامه زمان بندي در درون 1قابل تنظيم با دقت 

قابل پاك شدن توسط جريان الكتريكي ذخيره مي گردد. با قطع برق برنامه زمان بندي اين كليد پاك 

نخواهند شد. در اين كليدها در حالت استفاده از تغذيه اضطراري نيز زمان مطابق معمول جريان خواهد 

داشت. 

برنامه روزانه يا هفتگي  

تفاوت برنامه روزانه و هفتگي در اين است كه عمليات كليدزني يا درتمام روزه و يا در روزهاي خاصي از 

هفته اجرا مي شود. در صورتي كه روزهاي جاانداخته شوند (هر تركيبي از روزه را مي توان انتخاب نمود) 

) اگر در روزهاي جا گذاشته شده نياز به 4-2-44اين برنامه يك برنامه هفتگي نامگذاري مي گردد(شكل 

ترتيب كليدزني ديگري وجود داشته باشد. برنامه هفتگي دومي را مي توان وارد نمود. 
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درصورتي كه نياز به ورود برنامه هفتگي سومي براي برنامه ريزي روز خاصي و يا در تاريخ خاصي از سال 

وجود داشته باشد، بايد تاريخ شروع و تاريخ پايان را نيز وارد دستگاه نمود. دراين صورت برنامه هفتگي سوم 

براساس تاريخهاي وارد شده اجرا شده و نسبت به برنامه هاي هفتگي اول و دوم دراولويت خواهد بود (شكل 

 انجام مي گيرد.  اعداد و عالئم چشمك LCD)ورود اطالعات با استفاده از  تكمه و نمايش دهنده 45-2-4

) كليد زني در يك تاريخ مشخص: نقطه 4-2-46زن، كاربر را در ورود اطالعات راهنمايي مي كنند (شكل

كليدزني به طور خودكار پس از اجرا پاك مي شود زيرا در سالهاي آينده مورد نياز نمي باشد. مثل تعطيالت 

بعدازظهر هر يك 6 صبح تا 8عيد پاك .كليدزني دوره اي براي مثال اگر قرار  باشد فن تهويه اي بين ساعات 

خاموش) خواهد بود. 10روشن و 10 نقطه كليدزني (20 دقيقه روشن باشد، نياز به برنامه ريزي 5ساعت 
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 كنترلرهاي الكترونيك براي پرده ها ونورگيرها

در حالي كه استفاده از پرده و نورگيرهاي موتوري كه بادست كنترل مي شوند. هنوز مورد استفاده هستند، 

استفاده از تجهيزات كنترل زماني براي باز وبسته كردن نورگيرها از اهميت بيشتري برخوردار مي شوند. غالبًا 

اين گونه كنترلرها در كاربردهاي ساختمانهاي مسكوني مورد استفاده واقع مي شوند.كنترلرهاي الكترونيك 

براي پرده و نورگيرهاي موتوردار مي توانند عمليات زير را به طور قابل اطميناني انجام دهند: باز وبسته 
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كردن پرده و نورگيرها در زمانهاي برنامه ريزي شده در روز، در شب و در مواقعي كه مصرف كننده حضور 

ندارند. بستن پرده و نورگير در مواقعي كه نور خورشيد شديد است. 

بستن پرده و نورگير در سطح نوري قابل تنظيم توسط كليد نوري در اپارتمانها اين نوع كنترلرهاي 

الكترونكي داراي مزيتهاي از قبيل: راحتي بيشتر، نوعي حفاظت در برابر متجاوزين، محافظت از گياهان 

ومحافظت از اثاثيه وفرشها در برابر نور خورشيد است. در زمستان استفاده از كنترلرهاي الكترونيك با تنظيم 

در زمان مناسب و باز و بسته كردن پرده و نورگيرها در صبح و غروب موجب صرفه جويي در انرژي نيز مي 

) كنترلر الكترونيك دوكاره براي پرده و نورگيرهاي Duomaticگردند.پرده و نورگيرهاي موتوردار دو كاره (

موتوردار در سه نمونه زير موجود مي باشند: 

نمونه اول:كنترل زماني اتوماتيك و تنظيم بدون محدوديت دستي به وسيله كليد فشاري 

نمونه دوم:كنترل زماني اتوماتيك به همراه تعقيب مسير خورشيد و تنظيم بدون محدوديت دستي به وسيله 

كليد فشاري 

نمونه سوم:كنترل زماني اتوماتيك به همراه مسير باب خورشيد وكليد نوري و تنظيم بدون محدوديت دستي 

به وسيله كليد فشاري 

 
 LCDتغيير وضعيت از حالت اتوماتيك به دستي با يك كليد لغزنده، حالت كاري بر روي نماي دهنده 

مشخص مي گردد.زمانهاي برنامه ريزي شده اتوماتيك را مي توان توسط فشردن كليدهاي بر روي نمايش 

دهنده ديد و بررسي كرد.حساسيت سنسور كليدنوري را نيز مي توان به روش مشابه تنظيم كرد.زاويه پرده را 

مي توان بدون محدوديت به طور دقيق و ظرفيت تنظيم نمود.زمانهاي برنامه ريزي شده اتوماتيك را مي 

 توان توسط ژنراتور بررسي تصادفي، تغيير داد.

سنسور نور خورشيد 

سنسورنور خورشيد را مي توان در هر نقطه اي از پنجره به وسيله يك اتصال از نوع بادكش، نصب نمود. يك 

 دقيقه تابش شديد نور خورشيد پرده 10فتوتزانزيستور دروني نور خورشيد، را اندازه گيري مي نمايد.پس از 
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تا ارتفاع محل نصب سنسور نور خورشيد پايين اورده مي شود اگر سنسور نور خورشيد به مدت بيشتر از دو 

 دقيقه پس از آشكار شدن خورشيد دوباره از نو شروع خواهد شد. 10ثانيه در سايه قرار گيرد. زمان پويش 

 

 

 
 ثانيه بدرخشد، متوقف خواهد شد. باال بردن و 1باال بردن پرده در صورتي كه خورشيد به مدت بيشتر از 

پايين اوردن پرده توسط كليدهاي حدي در باال و پايين پنجره متوقف خواهد شد.در صورتي كه شدت نور 
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خورشيد، از حساسيت برنامه ريزي شده بيشتر گردد. عالمت ستاره بر روي نمايش دهنده ظاهر شده و 

بيانگر فعال بودن برنامه است. 

سنسور نوري  

سنسور نوري درارتباط با فرمان پايين آوردن (زمان برنامه ريزي شده اتوماتيك) كار مي نمايد. هنگامي كه 

 را ثبت كرده باشد، پرده s 15زمان بندي اتوماتيك براي پايين آوردن پرده فرا رسيده باشد و سنسور نوري 

پايين اورده خواهد شد.ژنراتور بررسي اتوماتيك زمانهاي باز وبسته شدن نورگير را تغيير ميدهد. اين 

 تاخير داده شده است.براي كنترل چندين 15min-0فرمانهاي كليدزني به طور اختصاري (تصادفي ) بين 

 و ياكليد كنترل الكترونيك، الزم DUOMATICپرده و نورگير با استفاده از يك كليد فشاري ودوكاره

) وصل شود. رله كنترل براي نصب روكار و نصب UDO plusاست تا به هر نورگير يك رله كنترل دوتايي (

درون جعبه هاي توكار موجود مي باشند. با اين نوع استفاده از كليدهاي فشاري نورگير دوكاره و يا كليدهاي 

كنترل اتوماتيك نورگير، مي توان چندين نورگير و پرده را از يك نقطه مركزي ويا به صورت مستقل كنترل 

نمود. 

 
در هنگامي كه چندين نورگير و پرده به همراه هم كنترل مي شوند. وظيفه ايزوالسيون الكترونيك و به هم 

قفلي را رله كنترل دوتايي انجام مي دهد. كنترل مركزي در حالت نسبت به كنترل انفرادي اولويت دارد.  

co شامل تعدادي از مدارهاي نمونه است. 4-3-27شكل 
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قطعات ارتباطي براي شبكه هاي داده و صوتي   

استفاده فزاينده از كامپيوتر در محل كار منجر به افزايش تقاضا براي سطح معلومات كامپيوتري در بين 

 براي اتصال كيفيت وقابليت باال به VDUكارمندان و نيز سيستمهاي انتقال اطالعات گرديده است.هر 

شبكه توزيع الكتريكي و ديگر كامپيوتر هاي شبكه و واحدهاي پردازش داخلي و خارجي، نياز  به سوكت، 

واسطه ها و ديگر قطعات ارتباطي دارد. 

مهمترين انواع شبكه هاي داده عبارتند از : 

شبكه هاي حلقوي   •

شبكه هاي ستاره   •

co شبكه هاي باس  •
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كانكتورها، واحدهاي ارتباطي و سوكتها  

براي نصب توكار، سوكتها و كانكتورها ويژه اي موجود هستند كه امكان اتصال و توزيع كابلها را براي اتصال 

ترمينالها فراهم مي نمايند. 

غالباً براي اتصال ترمينالهاي D معروف به كانكتورهاي كامپيوتري نوع  D subminiatureكانكتورهاي 

كامپيوتري وتجهيزات انتقال اطالعات و همچنين دستگاههاي اندازه گيري و تجهيزات كنترل استفاده مي 

 پين با چيدمان ذوزنقه اي شكل است كه به صورت تكي و يا 25 يا 15.9گردد. اين رابط داراي كانكتور 

دوبل نصب شده اند. 

 در ناحيه فركانس باال در شبكه هاي كابل BNC/TNC: از كانكتورهاي   BNC/TNC كانكتورهاي 

 مي باشد 4GHzكواكسيال استفاده مي شوند. نوع استاندارد اين كانكتورها قابل استفاده در فركانسهايي تا 

 به وسيله قفل BNCاهم موجود مي باشد.كانكتورهاي  70اهم و  50و براي امپدانس كابلهاي كواكسيال 
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 اتصال به وسيله قفل پيچي TNCشيارمارپيچي به سوكت رابط متصل مي شوند در كانكتورهاي ضد لرزه 

قرار مي گردد. 

 در فرايندهاي داده پردازي مثل ترمينالهاي westernاز كانكتورهاي  : Western (WE)كانكتورهاي 

 با يك يا دوسوكت WE استفاده مي گردد. رابطهاي ISDNزوج سيم تابيده ومخابرات مثل نقاط دسترسي 

 بين را به وجود 8 يا 6 يا 4 بين عرضه شده اند، كه چون هر كدام جداگانه اين پينها را دارند، مدلهاي 8 يا 6

 مي آورند.

 به LAN در اكثر مواقع در شبكه هاي داده شده محلي Twinax: از كانكتورهاي Twinaxكانكتورهاي 

 رابط Twinax به سوكت داخلي Twinax استفاده ميشود. دو هادي اصلي كابل IBMهمراه ترمينالهاي 

بر روي كانكتور لحيم مي شوند. و قالبهاي فلزي منگنه مي گردند.  

واحدهاي خطوط مخابراتي انحصاراً براي اتصال تجهيزات مخابراتي نظير تلفن، :TLUواحدهاي مخلوط 

 با طول كابلهاي متفاوت و يا بدون كابل موجود TLUماشين فكس وتله پريرنترها به كار مي رود. كانكتور 

 براي اتصال F با كد TLU كه مي تواند داراي يك تا سه عدد سوكت باشد و آدابتور TLUمي باشد.رابط 

  براي اتصال تجهيزات ترمينال عرضه شده اند.Nتلفن و با كد 

 براي تامين نيازمنديهاي سيستم كابل كشي مدرن DELTA profillرابطهاي نوع رابطهاي فيبر نوري :

با استفاده از كابلهاي فيبر نروي طراحي شده اند.اين سيستمها انتقال سريع و مطمئن داده ها را براي تامين 

نيازمنديهاي ارتباطي آينده، فراهم مي كنند. كاربردهاي فراواني كه در آنها از اين سيستم استفاده مي شود 

انتقال داده، چند رسانه اي (مجموعه اي از صوت، داده و ،تلفن (صوت و فكس) شامل موارد زير مي باشند:

 تصوير)

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



                                                                                                      205        رتجهيزات حفاظتي براي مدارات بافصل پنجم: 
 

 
 سيستمهاي اطالعات و مونيتورينگ  3-4

آشكارسازي حركت مادون قرمز ، كليدهاي اتوماتيكي هستند كه براي صرفه جويي در انرژي و افزايش ايمني 

و اسايش به كار برده مي شوند (مناسب استفاده در سيستمهاي آالرم نمي باشند) اين سيستمها غالباً براي 

كنترل سيستم روشنايي در ساختمانهاي مسكوني واداري به كار مي روند.آشكارسازي حركت، كليدهاي 

 هستند كه به حركت شخص يا منابع حرارتي ديگر واكنش نشان مي دهد. عدسيهاي ON/OFFالكترونيك 

نوري تشعشع نامرئي را حس كرده و آشكارساز حركت تجهيزات مصرف كننده جريان متصل شده (مثل 

روشنايي) را سويج مي نمايد، در صورتي كه حركتي اشكار نشود، وسايل مصرف كننده جريان دوباره پس از 

زمان تنظيم شه اي ، خاموش مي گردند، پس از آشكارسازي هر حركت جديدي، اين زمان تنظيم از نو آغاز 

مي شود. سنسور روشنايي داخل دستگاه تنها هنگامي تحريك مي شود كه شدت روشنايي به سطحي پايين 

تر از مقدار تنظيم افت كنند. 
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كليدهاي زماني براي روشن نگه داشتن : شدت روشنايي وزمان قابل تنظيم بدون محدوديت مي باشند. 

نمونه هاي اين دستگاهها داراي تايمرهايي هستند كه به صورت دستي تنظيم مي شوند و براي روشن نگه 

داشتن سيستم روشنايي به كار مي روند.آشكارسازيهاي حركت مادون قرمز به صورت مدلهاي نصب توكار و 

روكار عرضه شده اند. 

 
 است با استفاده از 180 توكار 18oi باشد ،زاويه اشكارسازي مدل 1.3m-0.9ارتفاع نصب بايد تقريباً بين 

دو روزنه مي توان اين زاويه را كاهش داد. هنگام استفاده از آشكارسازها حركت در ساختمانهاي اداري و 

 مناسبتر مي باشد.براي نمونه رو كار مناسبترين ارتفاع نصب DELTA maticفضاهاي روباز، نمونه روكار 

2.5m است.برحسب نوع كاربرد، از اشكارساز روكار DELTA matic ، براي اشكارسازي در زواياي زير 

استفاده مي شود: 

 را مي توان 270 را به دو ناحيه جدا از هم تقسيم نمود و زاويه آشكارسازي 230مي توان زاويه آشكارسازي 

به سه ناحيه مستقل تقسيم كرد همچنين مي توان با چرخش عدسي كروي، زاويه آشكارسازي و برد را 

تنظيم نمود. چرخش رو به پايين عدسي كروي، امكان كاهش برد را فراهم مي نمايد. در صورت نياز، مي 
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توان با پوششهايي بخشي از سطح اجسام اپتيكي را پوشاند.در نتيجه اين عمل مي توان منابع تداخل نظير 

حركت درختها و بوته ها در اثر وزش بد را كه ممكن است باعث تحريك ناخواسته آشكارساز حركت شوند، 

حذف كرد، با استفاده از پوششهايي اندازه كامل مي توان براساس نيازمنديهاي متفاوت زاويه اشكارسازي را 

كاهش داد. 
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  DELTA – FERN RF سيستمهاي كنترل از راه دور، سيستم كنترل از راه دور

در بسياري از كاربردهاي تاسيسات الكتريكي، تكنولوژي مدرن مادون قرمز، ضمن ارائه سهودلت و قابليت 

اطمينان، هزينه هاي مربطو به تاسيسات را نيز كاهش مي دهد. اين تكنولوژي جايگزين تاسيسات فعلي شده 

و آن را ارتقا مي بخشد و محيط كار را تبديل به محيطي راحت، قابل انعطاف و كاربرپسند مي نمايد. 
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سيستمهاي كنترل از راه دور مادون قرمز، مزيتهاي عمده اي نسبت به سيستمهاي بي سيم ديگر نظير 

سيستمهايي كه براساس فركانس صوتي كار مي نمايد، دارد . اين سيستمها به طور ناخواسته تاثير تداخل 

 از نور IRانعكاس اتاق، اثرات دوپلر ويا نويز هم مدوالسيوني، قرار نمي گيرند.براي متمايز شدن سيگنال 

 كد مي شود و مي تواند با كد زماني يا فركانسي ارسال شده و يا به صورت IRمادون قرمز طبيعي، سيگنال 

ديجيتال برحسب نوع كاربرد، مورد استفاده قرار گيرد.سرعت انتشار نور مادون قرمز، امكان انجام عمليات 

كليدزني را بسيار سريع و مطمئن مي نمايد، ولتاژ كنترل تجهيزات الكترونيك ديگر بر عملكرد سيستم 

مادون قرمز اثر نيم گذارد.اين سيستم با استفاده از يك فرستنده دستي يا ديواري وگيرنده هاي مناسب به 

 در پذيرايي، ها يا راه پله را بدون ON/OFFعنوان كليد، ديمر يا كليدفشاري مي توان مدارات معمولي 

 تغيير سيم كشي به مدارات تعويض قطب، ديمر يا كليد فشاري تبديل نمود.

ايمني در برابر تداخل طراحي مدوالر و سر راست اين سيستم، باالترين درجه ايمني را نسبت به تداخل در 

هنگام ارسال سيگنالهاي كنترل با استفاده از نور مادون قرمز، ارائه مي نمايد. برد ارسال سيستم كنترل از راه 

، شامل طيف از مدولهاي و تجهيزات براي تمام امور كنترل از راه دور است. بر IR-64Kدور مادون قرمز 

 است و طيف وسيعي از امكانات، تركيب تجهيزات و توسعه را در اختيار مي گذارد. 50M-25سيستم 

سرعت انتشار سيگنال مادون قرمز، مانع به وجود آمدن مشكالت فني مي شود 
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قطعات سيستم مادون قرمز  

 شامل قطعات زير مي باشد: DELTA – FERINسيستم مادون قرمز 

فرستنده چهاركاناله دستي، هر چهر كانال داراي برنامه ثابت هستند. 

فرستنده چهاركاناله ديواري ، تمام چهاركانال داراي دوبرنامه ثابت هستند.  •

 3و2به كانالهاي 4و1فرستنده دو كاناله ديواري، قابل انتخاب از كانالهاي  •

 فرستنده يك كاناله ديواري ، قابل تنظيم به هر چهار كانال  •

گيرنده به شكل جعبه كليد به عنوان كليد، ديمر و يا كليد فشاري، قابل نصب درونه جعبه تجهيزات  •

 8mmبه قطر 

 گيرنده به شكل جعبه تقسيم به عنوان كليد، ديمر يا كليد فشاري  •

گيرنده داخلي به عنوان كليد، كليد خاموش وسط و كليد فشاري براي المپهي فلورسنت با واحد  •

 كنترل معمولي و الكترونيكي 
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مدول كليد / ديمر به عنوان كليد ، كليد با حالت خاموش وسط براي كليدزني ديمري المهاي  •

 فلورسنت با واحد كنترل الكترونيك با قابليت ديمر.

 گيرنده سقفي به عنوان كليد يا ديمر •

واحد ارتباط به عنوان منبع تغذيه براي كليدزني كنترل از راه دور گيرنده جعبه كليدي و يا تايمر  •

 راه پله 

 داخلي 9V: فرستنده ها نياز به خطوط تغذيه برق ندارند، زيرا از يك واحد باتري9Vفرستنده هاي با باتري 

تغذيه مي شوند، فرستنده ها مناسب استفاده در حاالت دستي، ديواري و روميزي مي باشند. يك يا گروهي 

 مناسب IRاز چند وسيله مصرف كننده را مي توان به طور مستقل با هر يك از كانالها به وسيله گيرنده 

(كليد، ديمر يا كليدفشاري) كنترل نمود. 

 است، فرستنده هاي ديواري را مي توان مستقيماً به ديوار گچ كرد و يا به جعبه 15mبرد ارسال سيستم 

 طراحي شده اند و داراي 230v,  50…60Hzتجهيزات متصل نمود. تمام گيرنده ها براي ولتاژ تغذيه 

چهار كانال قابل تنظيم توسط يك كليد لغزنده مي باشند.گيرنده ها ثابت را مي توان به روش معمولي دستي 

 استفاده شده IR به كار برد.در جايي كه از گيرنده هاي IRيا به صورت كنترل از راه دور توسط فرستنده 

باشد، مي توان در هر لحظه نقاط كليدزني اضافه نصب نمود.گيرنده هاي سوكتي (به عنوان كليد ديمر) 

بسرعت و با سهولت نصب مي گردند. اين گيرنده ها به پريزهاي با اتصال زمين موجود، متصل مي شوند. اين 

گيرنده ها بين پريز و مصرف كننده واقع مي شوند. 

كاربرد در ساختمانهاي مسكوني  

 مي توان براي افزايش قابل توجه كارايي سيستم سيم كشي موجود، استفاده نمود. DELTA – FERNاز 

كليدهاي المپ به وسيله گيرنده هاي جعبه كليدي و جعبه تقسيمي وگيرنده هاي سقفي، جايگزين مي 

شوند. اين وسايل به وسيله هر تعداد فرستنده ديواري كه مي توانند به هر آرايش دلخواه نصب ميشوند، 

 نشان دهنده مدارهاي نمونه براي سيم كشي مجدد 4-3-55 تا 4-3-47كنترل مي گردند.شكلهاي 

-DELTA ساختمانهاي مسكوني با استفاده از گيرنده هاي سقفي هستند. سيم كشي اضافي الزم نيست.

FERN ،و تجديد سيم كشي هنگامي كه مردم به يك آپارتمان خصوصي يا استجياري نقل مكان مي كنند 

، اين DELTA-FERNمتوجه كمبود نقاط كليد زني مي شوند. در حين تجديد سيم كشي با استفاده از 

 نشان دهنده 4-3-57و 4-3-56امكانات حداقل را مي توان به سطح بسيار بهتري ارتقاء داد. شكلهاي 

چگونگي افزايش امكانات رفاهي از اين دست، بدون نياز به سيم كشي و نصب جعبه تجهزات جديد مي باشد. 
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ثابت شده است كه اين نوع تاسيسات الكتريكي در ساختمانهاي مسكوني با گچبري و ديوارهاي شيشه اي 

 براي كنترل پرده و نورگير پرده و نورگير پنجره نيز وسيله DELTA-FERNبزرگ، بسيار مفيد مي باشد.

DELTA-FERNقابل كنترل مي باشد  

كاربرد در ساختمانهاي اداري  

-DELTAكاربرد سيستمهاي پيش ساخته و قابل برنامه ريزي سيم كشي و سيستم تاسيسات مادون قرمز 

FERN مشتركا در اكثر مواقع، در ساختمانهايي با روشنايي و سيستمهاي روشنايي مختلط و سيستمهاي  

 در اين محيطها، با توجه DELTA-FERNپرده كركره اتوماتيك مورد استفاده قرار مي گيرند. استفاده از 

به مديريت انرژي و قاليت انعطاف در اعمال تغييرات در كاربري اتقاها، ساختار محيط، داراي مزايايي است. 

) همچنين باعث كاهش قابل توجه بار آتش 4-3-59يك سيستم توزع شده منبع توان روشنايي (شكل 

)fire load  .نيز مي گردد (
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 طراحي

 هنگام برنامه ريزي و طراحي تاسيسات الكترييك در سيتمهاي روشنايي و نور گير، بايد نكات زير در ارتباط 

با تاسيسات از قبل مشخص گردد: 

-مديريت ساختمان : كابرد، مثال به عنوان يك دفتر كار، فروشگاه زنجيره اي، مكان توليدي و غيره.  1

-نيازمنديهاي روشنايي براي ساختارهاي متفاوت اتاقها و امور بصري در محل كار.  2

-مدارات روشنايي، مثال روشناييهاي مستقل رديفهاي پيوسته روشناييف گروهي از روشناييها و غيره.  3

- مديريت انرژي: صرفه جويي در انرژي بر حسب شدت نور داخلي و خارجي در محل كار، صرفه جويي در 4

انرژي بر حسب عملكردهاي اتوماتيك مركزي و وابسته به زمان. 

-كنترل نور گير:دستي، با استفاده از واحدهاي كنترل قابل برنامه ريزي. 5

سپس الزم است تا نوع سيستم سيم كشي مشخص گردد. بين موارد زير بايد تفاوت قائل شد: 

اتصال ستاره :هر روشنايي توسط يك تابلوي ترمينال مستقال تغذيه مي شود  

) 4-3-60اتصال متوالي:هر روشنايي به وسيله اتصالي از روشنايي قبل تغذيه مي گردد. (شكل 
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انتخاب سيستم : انتخاب و نحوه تركيب سيستمهاي تاسيسات و كنترل از راه دور قابل انعطاف در زير شرح 

داده شده است. موارد مديريتي مشخص شده فوق در حالت استفاده از روشهاي مرسوم تاسيساتي، نيازمند 

سيستم پيچيده سيم كشي مي باشد. 

 
، اتاقي را با سيستم روشنايي نشان مي دهد كه بيشترين قابليت انعطاف را با توجه به تقسيم 4-3-61شكل 

بنديهاي ممكن محورهاي خود، دارد. در اين جا هر روشنايي مي تواند بيانگر يك واحد اجرايي مستقل باشد. 
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 تعيين ي شود اين محورها y و xمشخصات اوليه سازماني يك اتقاق (مديريت ساختمان) توسط محورهاي 

امكان تقسيم اتاق به تعداد زيادي از واحدهاي فضايي مينياتتوري، هر يك با يك روشنايي و يا تقسيم به 

چندين واحد بزرگتر با چندين روشنايي، را فراهم مي كنند. پارتشين بندي (مثال با استفاده از پارتيشن هاي 

 انجام y (محور پنجره) انجام مي شود.مديريت انرژي مي توان در طول محور yآماده)، معلوال بر روي محور 

شود. براي مثال به وسيله خاموش كردن رديف روشناييهاي نزديك پنجره در هنگامي كه نور روز به درون 

coاتاق مي تابد. همچنين مي توان در زمانهاي مشخص هر دو رديف پيوسته روشناييها را خاموش نمود.  
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



                                                                                                      221        رتجهيزات حفاظتي براي مدارات بافصل پنجم: 
 

 

 
سيستمهاي فراخوان در ورودي  ساختمان، سيستمهاي فراخوان ويديويي خانگي  

سيستمهاي سيگنالينگ متداول دو سيمه، سيستمهاي فراخوان در ورودي ساختمان و نيز سيستمهاي 
فراخوان ويدئويي خانگي در ساختمانهاي مسكوني و اداري، مدارس و واحدهاي صنعتي مورد استفاده قرار 

مي گيرند. اين سيستمها غالباً در ساختمانهاي مسكوني ديده مي شوند و آرايش اين سيستمها در كاربردهاي 
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ديگر، تفاوتهاي بسيار مختصري دارد. عموماً اين نوع از سيستمها براي اعالم حضور و دريافت اجازه ورود 

مراجعه  كننده اي به كار مي رود و اين عمل توسط تجهيزات توليد سيگنالهاي صوتي و سيستمهاي مكالمه 
انجام مي شود. از طرف ديگر، در كاربردهاي فضاي باز از اين سيستمها براي اعالم زمان تنفس، آالرمهاي 

صوتي و غيره استفاده مي شود.  
تجهيزات سيگنالينگ صوتي كه بيشترين مورد استفاده را دارند عبارتند از:  

-  فضاي بسته: زنگهاي الكتريكي، زنگ در منزل و آژيرهاي كوچك،  1
-  فضاي آزاد: آالرم، شيپورها و آژيرها.  2

عالوه برا موارد فوق، تجهيزات سيگنال بصري عبارتند از: المپهاي آينه اي دوار، المپهاي چشمك زن از 
تجهيزات تركيبي مي توان به تجهيزاتي كه سيگنالهاي صوتي و بصري توليد مي كنند، اشاره نمود.  

  V   12 يا V AC 8سيستمهاي سيگنالينگ و سيستمهاي خبر كن در و ساختمانهاي به وسيله ولتاژ 
Ac تغذيه شده از يك ترانسفورمر زنگ اخبار يا از واحدهاي منبع تغذيه، كار مينمايد. اگرچه بسياري از 

 نيز كار مي نمايند، از اين ولتاژ بندرت استفاده مي شود. همين V  DC  8تجهيزات سيگنالينگ با ولتاژ 
 نيز صادق است. در سيستمهاي فضاي آزاد، به دليل حجم ولوم باال V  AC/ DC  24مطلب در مورد ولتاژ 

 استفاده مي گردد. در اين موارد نيز V  AC  230و طول سيم بسيار بلند، از سيستمهاي سيگنالينگ 
 مرسوم نمي باشد. V  DC, AC/ DC, 110 V , 60  V  AC/DC   220استفاده از ولتاژهايي نظير 

ساده ترين و اقتصادي ترين روش توليد سيگنال هاي پيام صوتي،  استفاده از سيستم زنگ اخبار مي باشد، كه 
مدتها مورد استفاده بوده است. سيستمهاي زنگ اخبار به منظور اعالم ورود مراجعه كنندگان در محيطهاي 

متنوعي نظير، خانه هاي تك واحدي، ويالها، مجتمعهاي پزشكي و همچنين دفاتر كار، فروشگاهها و 
آپارتمانها مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سيستمها مي توانند شامل هر تعداد تجهيزات سيگنالينگ صوتي 

 V  8باشد. سيستم زنگ اخبار شامل يك ترانسفورمر زنگ اخبار براي توليد ولتاژ بسيار پايين تغذيه معادل 
 AC كليد فشاري زنگ در ورودي ساختمان و خود زنگ داخل خانه مي باشد. در ساختمانهاي مسكوني و ،

اداري مدرن، زنگهاي ساده و معمولي اغلب با زنگهاي الكترومكانيكي يا الكترونيكي تعويض مي شوند. در 
زنگهاي الكترومكانيكي، سيگنال صوتي، به طور مكانيكي توليد مي گردد. از طرف ديگر، در زنگهاي 

الكترونيكي، سيگنال صوتي به وسيله مدار الكترونيك توليد شده با استفاده از يك بلندگو ارسال مي گردد. در 
حالي كه زنگهاي الكترومكانيكي به وسيله ترانسفورمر زنگ اخبار تغذيه مي شوند، زنگهاي الكترونيك 

 جاي سازي شده درون V  9مي توانند هم به وسيله ترانسفور تغذيه شده و هم با استفاده از يك واحد باتري 
جعبه خود، كار نمايند. در نمونه هاي كه با ترانسفورمر تغذيه مي شوند، در هنگام اتصال ولتاژ (هنگامي كه 

كليد فشاري، فشار داده مي شود) يك سيگنال صوتي اوليه توليد شده و در لحظه قطع ولتاژ (زماني كه كليد 
فشاري رها مي شود) نيز سيگنال صوتي ثانوي توليد مي گردد. در صورتي كه كليد به مدت طوالني فشار داده 

شود، يك سيگنال پيوسته توليد مي گردد. اين نمونه ها براي استفاده در سيستمهاي مونيتورينگ بسيار 
مناسب مي باشند، زيرا قطعات سيگنالينگ اين سيستمها در برابر ضربت مكانيكي مقاوم بوده و در كاركرد 

طوالني مدت، قابليت اطمينان بااليي دارند. در زنگهاي باتري دار، پس از رها كردن كليد نيز، رشته اي از 
سيگنالهاي صوتي، توليد مي گردند. در اين زنگها، معموالً كليد فشاري يك پالس استارت توليد مي نمايد و 
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سيگنالهاي صوتي پس از اين پالس به طور خودكار ايجاد مي شوند. پالس استارت مي تواند به وسيله منبع 
ولتاژ پايين (ترانسفورمر زنگ اخبار) و يا باتري توليد گردد. در ساختمانهاي آپارتماني، نصب كليد زنگ دومي 

در ورودي آپارتمان نيز مفيد  خواهد بود، به طوري كه مراجعه كنندگان بتوانند حضور خود را در درون 
ساختمان نيز اعالم نمايند. در حالي كه كليد زنگ اضافي نصب شده است، مناسب خواهد بود تا از دو 

سيگنال صوتي متفاوت استفاده گردد تا ساكنين آپارتمان بر اساس نوع سيگنال بتوانند محل مراجعه كننده 
را دريابند.  

 
سيستمهاي فراخوان در و ساختمانهاي را مي توان به دو طبقه تقسيم نمود. سيستمهاي به نوبت (غير 

 و سيستمهاي مكالمه دو طرفه همزمان تفاوت اين سيستمها در آن است كه در سيستمهاي PTTهمزمان) 
صحبت با فشار دادن دكمه در هر لحظه مكالمات مي توان از يك سمت انجام شود. در سيستمهاي دو طرفه، 

همزمان مي توان از هر دو سمت به طور همزمان صحبت كرد. هر دو سيستم فراخوان شامل يك يا چند 
ايستگاه ورودي، واحد منبع تغذيه و  ايستگاه داخل خانه مي باشند.  

    اين سيستمها فقط اجازه ارتباط صوتي خصوصي را بين يك ايستگاه (PTT)سيستمهاي مكالمه نوبت 
). ايستگاههاي داخلي مورد نظر از a104 -3 -4ورودي و يك ايستگاه داخلي خاص، تامين مي كنند (شكل 

ايستگاه ورودي تعيين مي گردند. سيگنال فراخوان توسط زنگ مجتمع شده درون ايستگاه داخلي و يا توسط 
يك زنگ خارجي، توليد مي گردد. ساكن منزل به وسيله فشار دادن كليد فشاري، ارتباط را برقرار مي كند. 
همگامي كه كليد فشاري رها مي شود، جهت مكالمه به طور خودكار تغيير مي كند. مراجعه كننده مي تواند 

پاسخ دهد. يك كليد در بازكن نيز درون هر ايستگاه داخلي، تعبيه شده است. سيستمهاي مكالمه دو طرفه 
به طور گسترده اي به صفحات نمايش دهنده مجهز شده اند، كه امكان رويت مراجعه كننده را ضمن شنيدن 

صداي وي، فراهم مي كنند. هنگامي كه ايستگاههاي ورودي به صورت موازي بسته مي شوند (مثل 
DOORSET simplex هر ايستگاه داخلي فقط مي تواند ارتباط مستقيم با ايستگاه ورودي برقرار نمايد ( 

). 4- 3- 106(شكل 
بر حسب نوع اندازه تاسيسات، مي توان از تركيب سيستمهاي دو طرفه هم زمان با آرايش موازي و شبكه اي 
براي يك سيستم فراخوان استفاده كرد. در صورتي كه در مجتمعهاي مسكوني بزرگ به دو يا چند ايستگاه 
ورودي نياز باشد، مي توان با نصب يك كليد صليبي اضافي مطمئن شد كه ارتباط فقط بين ايستگاه ورودي 

كه مراجعه كننده سيگنال زنگ آن را فعال كرده است، برقرار مي شود. در بازكن نيز به همين طريق عمل 
خواهد كرد. در صورتي كه سيستم خبر كن منزل مجهز به در بازكن نيز باشد، در با استفاده از فشار دادن 
كليد بر روي ايستگاه خانگي باز خواهد شد. اگر سيستم به عملكرد اضافي روشنايي راه پله نيز مجهز شده 
باشد، در آن صورت كليد در بازكن داراي وظيفه دوگانه خواهد بود. فشار دادن كليد در بازكن هنگامي كه 

گوشي سر جايش قرار داشته باشد، روشنايي راه پله را فعال خواهد كرد. فشار دادن كليد هنگامي كه بر 
داشته شده باشد، منجر به باز شدن در منزل خواهد شد. در بازكنها بر حسب نوع داراي مكانيسم قفلهاي 

مكانيكي دروني مي باشند كه مي توانند به گونه اي تنظيم شوند تا در يك فاصله زماني مشخص، فقط يك بار 
در باز كنند  و يا به طور پيوسته اين عمل را انجام دهند. از در بازكنهاي استاندارد مي توان در سيستمهاي 
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فراخوان خانگي با تكنولوژي دو سيمه استفاده كرد. دستگاه صليبي، امكان اتصال ايستگاه ورودي دوم و يا در 

بازكن دوم را فراهم مي كند. تغذيه اين دستگاه توسط ترانسفورمر ايزوله ايمني تامين مي شود.  
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)  سيستمهاي فراخوان منزل ويديويي (تكنولوژي دو سيمه

سيستمهاي فراخوان منزل ويديويي، عالوه بر ارتباط صوتي، امكان ارتباط ويديويي بين ايستگاه ورودي و 
ايستگاه خانگي، را نيز فراهم مي كنند. اين نوع از سيستمها، امكان مونيتور كردن ورودي ساختمان با ميسر 

مي سازند. اين عمل به وسيله يك دوربين ويديويي كه مي تواند درون ايستگاه ورودي مجتمع شده باشد و يا 
يك دوربين مستقل به همراه يك صفحه نمايش در ايستگاه خانگي، انجام پذير است. انتقال تصوير را 
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مي توان به گونه اي تنظيم نمود كه با فشار دادن كليد زنگ فعال گردد و يا آنكه پس از برداشت گوشي آغاز 

) پس از قطع ارتباط صوتي به وسيله گذاشت گوشي پايان خواهد s  5شود. انتقال تصوير چند ثانيه (حدود 
يافت. سيستمهايي خبركن ويديويي به صورت كيتهاي مدوالر براي ويالها، منازل تك واحدي و يا چند 
واحدي موجود مي باشند . به عالوه، براي ساختمانهاي بزرگتر نظير مجتمعهاي مسكوني و ساختمانهاي 

اداري نيز روشهاي اجرايي و قطعات تكميلي ارائه شده اند.ايستگاه ويديويي ورودي شامل يك جعبه ديواري، 
صفحه جلويي آلومينيمي مستحكم و ضد خرابكاري مي باشد. بر روي اين صفحه واحدهاي مدوالر و عملياتي 

نصب مي گردند. براي مثال بلندگو، ميكروفن خانگي با كيفيت باال، بردهاي الكترونيك، دوربين ويديويي با 
بر حسب اندازه سيستم، امكان نصب يك يا چند كليد فشاري همراه با 45رزولوشن باال با قابيلت چرخش 

صفحات نام و يك كليد فشاري براي روشن كردن چراغهاي خانه و يا المپهاي خارجي، وجود دارد. پيچهاي 
دو سوراخه اي كه براي نصب صفحه جلويي به كار رفته اند، فقط به وسيله پيچ گوشتي مخصوص باز مي شوند، 

 مونيتور اصلي، نياز به يك واحد 6 -2اين عمل جلوي باز شدن غير قانوني را خواهد گرفت. سيستمهايي با 
  مونيتور اصلي، نياز به واحد توسعه ديگري خواهيد داشت. 12 -7توسعه دارند. براي 
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  .
موقعيت دوربين داخلي  هنگام نصب ايستگاه ويديويي خانگي، براي به دست آوردن كيفيت تصوير مناسب، 
بايد به موقعيت دوربين داخلي ايستگاه دقت نمود. دوربينهاي ويديويي (شامل دوربينهاي ويديويي خارجي 

نيز مي شود) نبايد به طرف منبع نور يا نواحي با نور زمينه قوي يا با انعكاس زياد، هدف گيري شوند. براي 
- 114اطمينان از آنكه تصوير كامل مراجعه كننده در دوربين ديده شود، ابعاد نصب مشخص شده در شكل 

 بايد رعايت شوند.  4- 3
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فصل :ششم 
 
 

سيستم هاي اتصال زمين  
 

مقدمه: 
  كره زمين را مي توان به عنوان يك مرجع پتانسيل ثابت ( پتانسيل صفر ) در نظر گرفت . اين پتانسيل صفر 

به تمام بخش هايي كه بصورت هادي به زمين وصل هستند اعمال مي گردد در عمل بخش هاي هادي 
تجهيزات الكتريكي بطور مستقيم به اين پتانسيل صفر متصل مي شوند . در صورت بروز يك اتصال كوتاه به 
بخش هادي ، ناحيه اطراف اتصال زمين ( سيستم اتصال زمين ) نيز تقريباً داراي همان ولتاژ مي گردد و در 

نتيجه از ايجاد ولتاژ لمس خطرناك جلوگيري مي شود . ناحيه اي كه داراي پتانسيل يكسان با بخش هاي فلزي 
تجهيزات الكتريكي است ، دورتر از الكترود اتصال زمين مي باشد و شامل كل منطقه تأسيسات الكتريكي 

مصرف كننده مي باشد . سيستم اتصال زمين بايد شامل تجهيزات حفاظتي نظير تجهيزات جريان باقيمانده ( 
RCD ًو حفاظت اضافه جريان باشند تا در صورت بروز اتصال كوتاه به بخش هاي فلزي عمل نمايند ( مثال ( 

در سيستم هاي مختلف ) نوع و كيفيت اتصال بين زمين و تأسيسات الكتريكي از نكات فعلي حفاظت 
الكتريكي مي باشد. اتصال زمين براي مقاصد عملياتي بنام ( اتصال زمين عملياتي ) و يا حفاظتي بنام ( 

اتصال زمين حفاظتي ) بكار برده مي شود . 
- استانداردها، مشخصات، مفاهيم اوليه، مقادير مشخصه وپارامترهاي مورد نياز تجهيزات  در استانداردهاي 

زير تعريف شده اند :  
Pr EN 50179/DIN VDE 0141 , HD 384.4.41/EC 60364-41/DIN VDE 0100-410 
HD 384.5.54/IEC 60364-5-54/DIN VDE 0100-540,pr EN 50114/DIN VDE 
0151,ENV 61024-1/IEC 61024-1/DIN VDE 0185-1 IEC 60364-5-548/DIN 

VDE 0800-2.              
مكن مكردن عبارت از برقرار كردن ارتباط الكتريكي بين يك هادي و ميل زمين است. اين هادي زمين

است جزئي از مدار الكتريكي باشد (زمين كردن الكتريكي) و يا ممكن است در حالت عادي هيچ گونه 
ارتباطي با مدار الكتريكي نداشته باشد (زمين كردن حفاظتي). 
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 يعني زمين كردن نقطه اي از دستگاه هاي الكتريكي و ادوات برقي كه جزئي از زمين كردن الكتريكي:
مدار الكتريكي هستند. مثل زمين كردن مركز ستاره سيم پيچي ترانسفورماتور و يا ژنراتور و يا زمين كردن 

سيم وسط يا سيم مشترك دو ژنراتور جريان دائم. زمين كردن الكتريكي سه نوع است. 
  زمين كردن مستقيم-1
  زمين كردن غيرمستقيم-2
  زمين كردن بار-3

 مثل وصل كردن مستقيم نقطه صفر ترانسفورماتور با نقطه اي از سيم رابط بين دو زمين كردن مستقيم:
  ژنراتور جريان دائم به زمين است.

 مانند اتصال نقطه صفر ژنراتور توسط يك مقاومت بزرگ به زمين يا زمين كردن غيرمستقيم:
اتصال نقطه صفر ستاره ترانسفورماتور توسط سلف بزرگ به زمين است. 

 در اين نوع زمين كردن، نقطه صفر يا اصوالً هر نقطه اي از شبكه الكتريكي كه :رزمين كردن با
داراي ظرفيت نصب به زمين است توسط يك فيوز فشار قوي (الكترود جرقه گير) به زمين وصل 
مي شود، تا موقعي كه مدار فيوز باز است يعني در حالت كار عادي شبكه، ارتباط شبكه با زمين 
بايد وجود داشته باشد اما در زماني كه ولتاژ زيادي شبكه را تهديد مي كند، مدار فيوز به كمك 

 جرقه بايد بسته شود و شبكه مستقيماً با زمين ارتباط برقرار كند.

 زمين كردن حفاظتي
 زمين كردن حفاظتي عبارت است از زمين كردن تمامي قطعات فلزي تاسيسات الكتريكي كه در ارتباط 

مستقيم (فلز به فلز) با مدار الكتريكي قرار ندارند. اين زمين كردن به ويژه براي حفاظت اشخاص در مقابل 
اختالف سطح تماس زياد به كار برده مي شود. بدين منظور در تاسيسات فشار قوي بايد تمام قسمت هاي 

فلزي كه در نزديكي و همسايگي با فشار قوي قرار گرفته اند و امكان تماس عمدي يا سهوي با آنها موجود 
است، به تاسيسات زميني كه براي اين منظور احداث شده است (زمين حفاظتي) متصل و مرتبط شوند. 

اين قسمت ها عبارتند از: ستون ها و پايه هاي فلزي كه براي كاركردن با دستگاه بايد آنها را لمس كرد و در 
دست گرفت. مثل انواع تنظيم كننده ها، رگوالتورها، دسته كليدها و ...، زيرا در اين قسمت ها در اثر عبور 

جريان بسيار كم نيز عضالت دست به طوري منقبض مي شود كه بازكردن و رهايي پيدا كردن از آن 
 غيرممكن و محال به نظر مي رسد و عاقبتي وخيم براي تماس گيرنده درپي خواهد داشت.

   به منظور ايجاد ايمني و حفاظت الزم در برابر برق گرفتگي براي افراد و كاركناني كه از وسايل، ابزارها و 
دستگاههاي برقي استفاده مي كنند و همچنين كار صحيح سيستم تاسيسات برقي، اقدامات زير بايد انجام 

شود : 
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-  نقطه نول سيم پيچ مولدهاي برق در نيروگاههاي برق و همچنين نقطه نول سيم پيج ترانسفورماتور در 1
 متر و در خطوطي 200پستهاي برق و سيم نول شبكه خطوط هوايي در ابتدا و انتهاي خطوط به طول تا 

 متري ، نول خطوط مذكور بايد 200 متر عالوه بر ابتدا و انتهاي خط ، در هر فاصله 200به طول بيش از 
به الكترود سيستم اتصال زمين مربوط وصل شود . اين سيستم به طور كلي اتصال زمين سيستم ناميده 

مي شود. 
-  بدنه يا محفظه فلزي كليه وسايل ، ابزار ها ، دستگاهها ، ماشين آالت و تابلوهاي برقي و همچنين 2

اسكلت و اجزاي فلزي داخلي هريك ، كه حامل جريان برق نمي باشد ، بايد به سيستم اتصال زمين 
ساختمان مربوط متصل شود . اين سيستم به طور كلي سيستم اتصال زمين وسايل (حفاظتي ) ناميده مي 

 شود.

-  در نيروگاهها و پست هاي برق سيستم اتصال زمين سيستم و سيستم اتصال زمين وسايل و همچنين 3
سيستم اتصال زمين بدنه تابلوهاي فشار قوي بايد كال از يكديگر جدا بوده و استفاده از يك سيستم اتصال 

زمين با الكترود مشترك مجاز نمي باشد. 
( براي شرايط و موارد استفاده از يك يا دو الكترود زمين براي حفاظت سيستم و ايمني در يك پست 

 مقررات ملي ساختماني ايران رجوع شود.) 13 از مبحث 1-9-7ترانسفورماتور به بند پ 
-  در نيروگاهها و پستهاي برق سيستم اتصال زمين سيستم و سيستم اتصال زمين وسايل و همچنين 4

سيستم اتصال زمين بدنه تابلوهاي فشار متوسط ، در صورتي كه حائز شرايط استفاده از يك الكترود اتصال 
زمين نباشد ، بايد داراي هاديها و الكترود جداگانه باشد. در اين گونه موارد الكترودهاي زمين بايد به گونه 

اي استقرار يابد كه در حوزه اثر ولتاژ يكديگر واقع نشود. ( براي شرايط و موارد استفاده از يك يا دو الكترود 
 مقررات 13 از مبحث 1-9-7زمين براي حفاظت سيستم و ايمني در يك پست ترانسفورماتور به بند پ 

ملي ساختماني ايران رجوع شود.) 
- در ساختمان هايي كه مجهز به سيستم حفاظت در برابر آذرخش ( قفس فاراده يا الكترونيك ) مي 5

باشند و ساختمان فاقد يك شبكه اتصال زمين عمومي است. سيستم اتصال زمين حفاظت در برابر آذرخش 
بايد از سيستمهاي اتصال زمين تاسيسات برقي فشار ضعيف يا فشار متوسط ساختمان كامال جدا باشد. در 
اين گونه موارد چنانچه امكان انتقال ولتاژ فشار قوي ( به ويژه ناشي از آذرخش ) به تجهيزات فشار ضعيف 

 متر باشد و در مورد 20وجود داشته باشد فاصله الكترودها از يكديگر در نزديكترين فاصله ، نبايد كمتر از 
 نزديكتر – هر كدام كه بيشتر باشد – متر يا دو برابر عمق الكترودها 20الكترودهاي قائم اين فاصله نبايد از 

باشد. 
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-  هاديهاي اتصال بين الكترودها و يا شبكه اصلي سيستم اتصال زمين بايد در صورت امكان از تسمه 6
مسي حلقه اي با ابعاد الزم باشد ولي در صورت عدم امكان تهيه آن استفاده از سيم مسي لخت نيز بالمانع 

است. 
-  در صورتي كه سيم اتصال زمين ( هادي حفاظتي ) با سيمهاي فاز و نول كال در يك لوله كشيده شود 7

مانند سيمكشي سيستم روشنايي و يا پريزهاي برق يك فاز و نول يا سه فاز و نول و مانند آن ، سطح 
مقطع سيم اتصال زمين بايد مساوي با سطح مقطع سيمهاي فاز و نول باشد. 

-  در صورتي كه سيم اتصال زمين با سيمهاي فاز و نول كال در يك پوشش قرار گرفته باشد مانند 8
كابلهاي معمولي و يا سيمهاي چند رشته قابل انعطاف ارتباطي مانند سيم اطوي برقي ، كتري برقي ، 

سماور برقي ، توستر برقي ، يخچال ، ماشين لباسشويي و مانند آن ، سطح مقطع سيم اتصال زمين بايد 
مساوي با سطح مقطع سيمهاي فاز و نول باشد. 

-  در كابلهايي كه سطح مقطع سيم نول نصف سطح مقطع  هرسيم فاز مي باشد ، سطح مقطع سيم 9
اتصال زمين و سيم نول بايد يكسان باشد. 

-  در صورتي كه براي اتصال زمين وسايل و ماشين آالت برقي و همچنين تابلوهاي فرعي و اصلي و 10
غيره از سيم يا شينه جداگانه اي استفاده شود ، سطح مقطع آن بايد با سطح مقطع نول كابل اصلي 

 ميليمتر مربع كمتر نباشد. 16دستگاههاي مربوط يكسان باشد ،مشروط بر اين كه سطح مقطع سيم نول از 
 ميليمتر مربع بايد سطح مقطع سيم اتصال زمين 16-  براي كابل هايي با سيم نول به مقطع كمتر از 11
 ميليمتر مربع منظور شود. 16
-  سيستم اتصال زمين شامل چاه اتصال زمين با الكترودهاي مختلف و جعبه اتصال آزمون ، و سيم يا 12

تسمه رابط بين شبكه اتصال زمين و چاه اتصال زمين مي باشد. 
 نسيم زمي

 و قطعاتي كه بايد زمين شوند را برقرار مي كند و بايد حتي المقدور طوري كشيده هسيم زمين ارتباط بين ميل
شود كه قابل رويت باشد. در موقع انتخاب سطح مقطع سيم زمين بايد درنظر گرفت كه در موقع اتصال كابل 

زمين اغلب جرياني معادل جريان اتصال كوتاه از آن عبور مي كند و سيم زمين بايد بتواند اين جريان را از 
خود عبور دهد، بدون اينكه ايجاد فشار تماس زياد كند. در هر حال نبايد سطح مقطع سيم زمين از مقادير 

 زير كوچكترين انتخاب شود.
 16mm و سيم مسي به ميزان 35mm و سيم آلومينيومي mm 50سيم فوالدي روي اندود به ميزان 

است.سيم هايي كه در زمين و بدون روپوش و عايق كشيده مي شوند، جزئي از ميل محسوب مي شوند. در 
ضمن بايد هر يك از سيم هاي زمين كه از دستگاهي منشعب مي شود مستقيماً به شين زمين وصل شود 

(اتصال موازي) و از سري و زنجير كردن آنها بايد به شدت اجتناب كرد. 
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يكي از روش هاي حفاظتي “صفر كردن” است كه فقط در شبكه هاي با سيم صفر ممكن است. در اين نوع 

حفاظت بدنه فلزي اسباب و ادوات و ماشين آالت برقي از راه سيم صفر به شبكه برق رساني وصل مي شود. در 
نتيجه با اتصال بدنه، پيدا كردن يكي از دستگاه ها و بسته شدن مدار الكتريكي آن به كمك سيم صفر، 

جريان شديدي از محل اتصالي شده عبور مي كند و باعث قطع كليد خودكار و يا فيوز مدار مربوط مي شود؛ 
   برابر جريان نامي فيوز باشد.5/2جهت قطع سريع و مطمئن فيوز بايد جريان اتصال كوتاه حداقل 

 صفر كردن به طور كلي به خاطر جلوگيري از ظرفيت گرفتن بدنه فلزي ماشين آالت شرايط صفر كردن:
برقي در اثر اتصال بدنه است. لذا قطع جريان تنها كافي نيست بلكه بايد ولتاژ قطع شود. از اين جهت بايد 

سيم صفر فاقد فيوز باشد. براي قطع فيوز و برداشتن ولتاژ و در نتيجه حفاظت صحيح شرايطي الزم است كه 
 به اين شروط در زير اشاره مي شود.

 مقطع سيم ها بايد طوري محاسبه و تعيين شوند كه در موقع اتصال كوتاه بيك يك فاز و سيم شرط اول:
 برابر جريان نامي نزديكترين فيوز به محل اتصالي از مدار عبور كند. در 5/2صفر حداقل جرياني معادل 

 برابر سيم صفر 6/1 ولت در صورتيكه مقطع سيم فاز از 127/220شبكه هاي سه فاز با اختالف سطح نامي تا 
 تجاوز نكند، قطع فيوز الزم نيست.

  
  1kVالف - اتصال زمين در تاسيسات توان الكتريكي بزرگتر از 

) ملزومات مربوط به اتصال زمين تاسيسات  (.h.v  فشار قوي اتصال زمين عملياتي و حفاظتي در تاسيسات
از شده اند. )تعريف Pr EN 50179/DIN VDE 0141  طبق استاندارد(1kVالكتريكي با ولتاژ بزرگتر 

 معموال در حوزه مسئوليت بخش عمومي است ، تنها  .h.vآنجاييكه اتصال زمين عملياتي براي تاسيسات 
اتصال زمين بخشهاي فلزي در تجهيزات الكتريكي و آنچه  اتصال زمين حفاظتي در زير شرح داده مي شود .

 در استاندارد آمده استبيانگر آن است كه :
 كه جزئي از مدار اصلي نيستند ، بايد 1kVبخشهاي فلزي در تمام تجهيزات الكتريكي با ولتاژ نامي باالتر از 

اتصال زمين شوند . اگر اين بخشهاي فلزي داراي اتصال الكتريكي دائم به صفحات پايه و يا سازه هاي فلزي 
اتصال زمين شده باشند نيازي به اتصال زمين جداگانه ندارند .  الزم به ذكر است كه اين موارد در تمام 

وسايل الكتريكي كه در آنها ولتاژ باال بطور مستقيم اعمال مي گردد صدق مي كند . در موارد خاص ، مانند 
تجهيزات سوييچ ،كه  اين نوع  وسايل در كارخانه و يا كارگاه مونتاژ مي شوند  طراحي آنها بگونه اي است 

كه اين نيازمنديها هنگام مونتاژ برآورده مي گردند . بخشهاي فلزي تجهيزات سوييچ ، ترانسفورمرها ، خازن 
ها ، ژنراتورها و موتورها بايد در سايت ، اتصال زمين شوند . 

اتصال زمين بخشهاي فلزي كه جزئي از تجهيزات الكتريكي نيستند آنچه كه در استاندارد آمده چنانچه در 
صورت بروز نقص ، خطر اتصال بخشهاي فلزي به قطعات فعال به طور مستقيم و يا بصورت قوس الكتريكي 

وجود داشته باشد ، آن قطعات فلزي بايد اتصال زمين شوند. 
در صورتيكه بخشهاي فلزي بصورت الكتريكي به بخشهاي اتصال زمين شده ديگري متصل باشند ، نياز به 

اتصال زمين اضافي ندارند ( مثال اگر آنها روي قطعات ديگر نصب شده باشند و يا بوسيله لوال و يا پيچ و غيره 
شده باشند) تاكييد به اين نكته ضروريست كه در استانداردها هيچ گونه اطالعاتي در مورد فواصلي كه ممكن 
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است در آنها قوس  الكتريكي ايجاد گردد ، داده نشده است . در عمل ، در تاسيسات روباز در محوطه هاي 
 بين قطعات بدون حفاظ فعال و بخش هاي فلزي در نظر گرفته مي شود ( مثال ، m 1.5سرپوشيده فاصله 

 ، مثال پنجره هايي كه در 30kVدرها ، پنجره ها ، ريل ها ) مثل ترانسفورمرهايي با ولتاژ اوليه تا حدود 
ديوارهاي بتون مسلح نصب شده اند ، نيازي به اتصال زمين اضافي ندارند . فاصله حفاظ  در اتاق هايي كه 

 prENدرون آنها ايستگاههاي سوييچ قرار گرفته باشد ، فاصله امن مشخص شدهكه در استاندارد  
50170/DIN VDE 0141 آمده مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . اين فاصله بايد براي تاسيسات تا  

10kV 115 حداقلmm 50 و در مورد تاسيسات تاkV 215  حداقلmm . باشد 
 

اتصال زمين كابل ها و پست هاي فشار قوي  
طبق  استاندارد بررسي شده شيلد و پوشش هاي فلزي بايد حداقل از يك سمت اتصال زمين شوند .اين 

نكته قابل تاكيد است براي افزايش هدايت الكتريكي پوشش و شيلد كه حامل جريان اتصال زمين خطا مي 
باشد ، بايد هر دو انتها اتصال زمين شوند ، همچنين براي ايجاد پيوستگي اتصال زمين مثال بين دو ايستگاه 

الزم است كه هر دو انتها اتصال گردند . 
 - اتصال زمين رك هاي كابل براي كابل هاي فشار قوي 

طبق  استاندارد ها بين المللي در صورتيكه پوشش و شيلد بتواند جريان اتصال زمين را عبور دهد ، نياز به 
اتصال زمين كردن رك كابل ها نمي باشد .البته بايد تاكييد كنيم كه اگر سطح مقطع پوشش و شيلد كابل 
استاندارد باشد و از هر دو سمت اتصال زمين شده باشد ، اين مطلب همواره صادق است . در موارد خاص ، 

اگر امكان اتصال زمين فقط در يك سمت وجود داشته باشد ، رك كابل ها نيز بايد اتصال زمين شوند 
فشار ضعيف .1000V ) (L.Vاتصال زمين در تاسيسات توان الكتريكي با ولتاژ كمتر از 

 در استانداردهاي زير تعريف 1000Vملزومات اتصال زمين در تاسيسات توان الكتريكي با ولتاژ كمتر از 
شده اند : 

 
HD 384.4.41/EC 60364-4-41/DIN VDE 0100 V               
HD 384.5.54/IEC 60364-5-54/DIN VDE 0100-540 

 بايد  نيازمنديهاي اتصال زمين عملياتي و حفاظتي را تواما 1000Vزمين در تاسيسات با ولتاژ كمتر از 
تامين نمايد . در اين مورد اتصال زمين حفاظتي به دليل آنكه پرسنل در تماس مستقيم با تجهيزات فشار 

ضعيف مي باشند ، از اهميت ويژه اي برخوردار است . نوع اتصال زمين و حداقل مقاومت اتصال زمين 
استفاده شده در تاسيسات الكتريكي براي سيستم شبكه و تجهيزات انتخاب شده بستگي به نوع اتصاالت 

دارد .كه بصورت مشروح در فصل جداگانه اي بيان خواهد شد ولي بطوركلي اهم آن بشرح زير است:  
الف-  اتصال زمين مركزي يكي از نقاط سيستم ، معموال نقطه خنثي ترانسفورمر و يا ژنراتور و يا ترمينال 

 ) تجهيزات  PEN يا PEاتصال زمين        (سيم 
 ب-  اتصال زمين بدنه هم پتانسيل اصلي
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اتصال زمين مشترك و يا جداگانه بخشهاي فلزي بدون حفاظ و قطعات لخت در تاسيسات مصرف   ج- 

كننده  
  در يك ناحيه شامل مجتمع ساختمانها  .H.v ,L.vاتصال مشترك سيستم هاي اتصال زمين در تاسيسات 

و يا واحدهاي صنعتي باشند ، توصيه مي گردد كه تمام اتصال زمين هاي عملياتي و حفاظتي به يك سيستم 
اتصال زمين ، متصل شوند . دليل اين عمل آن است كه در اين وضعيت امكان جداسازي كامل ميسر نيست . 

 
اتصال زمين در سيستم هاي مخابراتي  

 IEC 60364-5-548/DIN VDE،  ملزومات اتصال زمين در سيستمهاي مخابراتي در استانداردهاي
 شرح داده شده است . در سيستم هاي مخابراتي هر دو اتصال زمين عملياتي و حفاظتي مهم مي 0800

باشند .عالوه بر سيستم اتصال زمين مستقل ، استانداردها اجازه استفاده از الكترودهاي اتصال زمين زير را 
 براي سيستم هاي مخابراتي مي دهند :  

 - الكترودهاي اتصال زمين فونداسيون  ساختمان ، 1
 ENV 61024-1/IEC 61024-1/DIN-  سيستم اتصال زمين حفاظت در برابر صاعقه ، مطابق با 2

VDE 0185 -1  و   
  . prEN 50179/DIN VDE 0141-  اتصال زمين مطابق با استاندارد 3

الكترودهاي اتصال زمين بايد تضمين كننده كاركرد سيستم ها ، باشند . هماهنگي حرفه هاي درگير در 
فعاليت هاي ساختماني داراي اهميت ويژه اي است كه به وسيله مدير پروژه درساختمانهاي بزرگ بايد انجام 

پذيرد. 
ملزومات مربوط به اتصال زمين سيستم هاي حفاظتي صاعقه در استانداردهاي زير تعريف شده است :  

ENV 61024- 1/ EC 61024-1/DIN VDE 0185-1 
 

عالوه بر سيستمهاي اتصال زمين مستقل مي توان از موارد زير از الكترودهاي اتصال براي سيستم هاي 
حفاظتي صاعقه استفاده كرد :  

الف-   الكترودهاي اتصال زمين فونداسيون ساختمان  
 ب-  فونداسيونهاي بتون مسلح ساختمانها و 

   prEN 50179/VDE 0141ج-  اتصال زمين مطابق با 
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تعيين مقاومت زمين مجاز  
حداكثر مقاومت سيستم اتصال زمين مجاز توسط نيازمنديهاي تاسيسات الكتريكي مورد حفاظت ، مشخص 
مي گردد . اين مطلب صرف نظر از آنكه اتصال زمين كامال عملياتي و يا حفاظت مي باشد ، داراي اهميت 

  Ω5 معموال مقاومتي حدود 1kVاست . مقاومت زمين در اتصال حفاظتي تاسيسات با ولتاژ بزرگتر از 
كافي مي باشد . هرچند اين مقدار همواره بايد از بخش عمومي مسئول منبع فشار قوي استعالم گردد .  

براي اتصال زمين نقطه مركزي سيستم ( نقطه خنثي ترانسفورمر يا ژنراتور ) مقداري را براي مقاومت زمين 
كل مشخص نمي كنند .در موارد خاص كه ممكن است بين هادي خارجي و زمين نقصي ايجاد گردد ( مثال 

در خطوط هوايي توان ) ، شرايط زير بايد در اتصال زمين عملياتي برآورده شود : 

                                                      VU
V

R
R

E

B

50
50

0 −
≤

    
BR ، مقاومت زمين كل تمام الكترودهاي اتصالي زمين عملياتيER حداقل مقدار فرضي مقاومت تماس

ولتاژ نامي نسبت به 0Uبخشهاي هادي خارجي ، كه به هادي اتصال زمين تجهيزات متصل نشده باشد و 
هاديهاي اتصال زمين شده . اتصال زمين بدنه هم پتانسيل اصلي براي هر ساختمان ، بدنه هم پتانسيل اصلي 

اين كار با اتصال تمام الكترودهاي طبيعي اتصال زمين كه دراستانداردهاي مربوط  مشخص شده است . 
ساختمان و تمام بخشهاي فلز اتصال زمين شده ، به يكديگر انجام مي شود . به اين صورت به دليل آنكه 

تمام الكترودهاي اتصال زمين به صورت موازي با يكديگر وصل شده اند ، سيستم اتصال زمين مركزي بهبود 
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مي يابد . اين مطلب باعث مي گردد تا در هر ساختمان ، كيفيت هادي اتصال زمين تجهيزات از مقاومت 

اتصال زمين نقص احتمالي در سيستم ساختمان ، به طور محسوسي بهتر باشد .  
 

انواع و انتخاب الكترودهاي اتصال زمين  
 متر ، 1/20 ميليمتر و به طول 25 و 20 ، 16  الكترود اتصال زمين نوع ميله مسي مغز فوالدي ، به قطرهاي 

قابل كوبيدن مستقيم در زمين به كمك كالهك مخصوص و قابل امتداد به وسيله سرهم كردن دو، سه و 
 چند نوع الكترود اتصال زمين همراه با بستهاي مربوط و 15-1چهار ميله با استفاده از بوشن مخصوص.شكل 

 جزييات نصب الكترود ميله مسي مغز فوالدي را نشان مي دهد . 15-2شكل 
   الكترود اتصال زمين نوع لوله اي با لوله فوالدي گالوانيزه يا سياه ، با قطر داخلي حدود ده سانتيمتر و به 

) از تسمه U متر مجهز به محل اتصال تسمه يا سيم مسي ساخته شده به شكل (6 و يا 4 ، 3، 2طولهاي 
 ميليمتر ، جوش داده شده در باالي الكترود روي بدنه لوله ، با پيش بيني سوراخ الزم براي 40×5فوالدي 

 . جزييات نصب سيستم اتصال زمين با الكترود لوله 12نصب تسمه و يا كابلشو يا پيچ و مهره حداقل شماره 
  نشان داده شده است .15-3اي در شكل 

 ميليمتر ساخته شده از 700×700×3  الكترود اتصال زمين نوع صفحه مسي تخت از ورق مسي با ابعاد 
 ). 4-5 و 1-5 ميليمتر( شكلهاي 25×3تسمه مسي 

 متر 5/2 ميليمتر و به طول 38  الكترود اتصال زمين نوع لوله اي پرسي با لوله مخصوص پرس شده به قطر 
 ) . 15-5به انضمام لوله امتداد و كليه اتصاالت مربوط (شكل 

 متر ، قابل كوبيدن 5/1 سانتيمتر و به طول تقريبي 5 و يا 4 و 3  الكترود اتصال زمين لوله اي با قطرهاي 
مستقيم در زمين به كمك كالهك مخصوص و قابل امتداد به وسيله لوله هاي مخصوص امتداد با ابعاد فوق 

 اين نوع الكترود اتصال زمين را نشان مي دهد . 15-6به انضمام كليه اتصاالت و ملحقات مربوط . شكل 
  ميلگردهاي فوالدي بتن مسلح در پي ها و شالوده هايي كه نسبت به زمين عايقبندي نشده و حداقل عمق 
آن از سطح زمين يك متر باشد ، ممكن است به عنوان الكترود زمين مورد استفاده قرار گيرد . در اين گونه 

موارد سازه هاي فوالدي سوار بر اين نوع پي ها بايد از طريق اتصال بولتهاي نگهدار سازه يا با استفاده از 
كابل به ميلگردهاي بتن همبندي شود . استفاده از سازه هاي فوالدي ساختمان ها به عنوان هادي اتصال 

زمين بايد برنامه ريزي شده بوده و اتصاالت مربوط با هماهنگي و نظارت مجريان تاسيسات برقي پروژه 
صورت گيرد . 

مقاومت تلفات  جريانهايي كه در تاسيسات الكتريكي ( نقص اتصال زمين ، نقص اتصال كوتاه به زمين ) 
توليد مي شوند، توسط هاديهاي الكترود اتصال زمين و الكترود اتصال زمين عبور داده مي شوند .برحسب 
آنكه نيازمنديهاي تاسيسات الكتريكي چه باشد ، مقاومت تلفات الكترودهاي اتصال زمين و حداقل سطح 

مقطع هاديهاي الكترود اتصال زمين تعيين مي گردد . 
 Eρمقاومت خاك  

مقاومت خاك مساحت ، پيچيدگي سيستم اتصال زمين ، عمدتا توسط مقاومت خاك زميني كه در آن 
سيستم اتصال زمين نصب مي گردد ، تعيين شود ، و بر حسب نوع خاك ، اليه بندي ، ساختار دانه بندي و 
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رطوبت خاك تغييرات زيادي مي كند . تغييرات فصلي در رطوبت نيز بايد در نظر گرفته شود . مقادير مرجع 
 نيز مشخص شده است ، مي تواند در حين  prEN 50179/DIN VDE 0141 ) كه در 1-5-1( جدول 

طراحي پروژه به كمك گرفته شود .در صورتيكه از سايت ، اطالعاتي در دسترس نباشد ، براي تعيين مقاومت 
خاك بايد اندازه گيري انجام گيرد . 

  مقادير مرجع مقاومت خاك براي انواع گوناگون1-5-1جدول 
زمين باتالقي  5تا40
گل ، خاك رس  20 تا 200
ماسه  200 تا 2500

سنگ ريزه  2000   تا  3000
خرده سنگ فرسايش شده  1000معموال كمتر از 

شن  2000 تا  3000
گرانيت    تا000 50
زمين سنگالخ   تا000 30

 
انواع الكترود اتصال زمين  

بين دو نوع متمايز از الكترودهاي اتصال زمين بايد تفاوت قائل شد :  
: الكترودهاي هادي اتصال زمين. 1
: الكترودها ي اتصال زمين دفن شده . 2

 نصب مي شوند . آنها بصورت نواري و يا با سطح 1m تا 0.5m الكترودهاي اتصال زمين بطور افقي در عمق 
مقطع گرد و از مواد استاندارد ساخته مي شوند و بصورت شعاعي ، حلقوي و يا آرايش شبكه اي نصب مي 

شوند . 
الف -  الكترودهاي اتصال زمين طبيعي ، المان هاي ساختماني هستند كه بصورت طبيعي در تماس دائم با 

زمين و يا آب در سطح بزرگ مي باشند مثل فونداسيون ساختمان . اين المان ها شامل  ستونهاي بتون 
مسلح ، قطعات ساختماني فلز و لوله كشي مي باشد . 

ب -  الكترودهاي اتصال زمين فونداسيون ، نوع خاصي از الكترودهاي اتصال زمين است . آنها بصورت 
حلقوي نزديك به هم در فونداسيون ديوارهاي خارجي نصب مي شوند ، در صورت عبور جريان به زمين ، 

ناحيه داخل حلقه ها تقريبا داراي يك پتانسيل مي باشد كه خطر اختالف پتانسيل را حذف مي نمايد . عبور 
جريان باعث افزايش پتانسيل كل جسم به مقدار پتانسيل الكترود اتصال زمين نسبت به محيط اطراف مي 

شود .و مي توان از فرمول زير محاسبه نمود. 

d
L

L
ERA

4ln.
2


=
 

L   طول الكترود اتصال زمين دفن شده  
d 2 قطر ميله هادي اتصال زمين ( دراين موردcm ( 
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E مقاومت خاك بر حسب mΩ  

 
 مقاومت تلفات الكترودهاي اتصال زمين دفن شده بطور عمودي در خاك يكنواخت 1-5-3شكل 

 
اتصال الكترودهاي متفاوت به يكديگر اتصال آرايش هاي گوناگون الكترودهاي اتصال زمين واحد در عمل 

رايج است البته سازگاري مواد گوناگون با يكديگر داراي اهميت مي باشد. 

 
 مقاومت تلفات هادي الكترودهاي اتصال زمين ( نواري ، با سطح مقطع گرد و يا ماده نواري ) 1-5-2شكل 

كه بطور مستقيم و يا بصورت حلقوي در خاك يكنواخت قرار داده شده است . 
 

مقاومت تلفات الكترودهاي اتصال زمين ، به مقاومت خاك و نوع الكترودهاي اتصال زمين ، بستگي دارد . 
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الكترود اتصال زمين نواري                                                                                                 

d
L

L
ERA

2ln.



=

 
الكترود اتصال زمين حلقوي                                                                                                  

d
D

D
ERA





 2ln.2=
 

 
L  طول الكترود اتصال زمين نواري 

DL
=

π  قطر الكترود اتصال زمين حلقوي  
D 1.5 قطر كابل و سيم گرد اتصال زمين و يا نصف عرض نوار اتصال زمين ( در اين موردcm ( 
Eρ مقاومت خاك بر حسبmΩ استانداردprEN 50179/DIN VDE 0141  ) شامل نمودارهايي  

 ) است كه مي توان توسط آن مقدار قابل پيش بيني مقاومت تلفات را براي دو نوع از 1-5-3 و 1-5-2شكل 
الكترودهاي اتصال زمين مرسوم بدست آورد . نمودارها براساس فرمول مشخص شده رسم شده اند . 

الكترودهاي هادي اتصال زمين   در عمل ، محاسبه تقريبي زير براي الكترودهاي هادي اتصال زمين بكار مي 
رود : 

الكترود اتصال زمين نواري   الكترود اتصال زمين نواري :  
 

,.2
L

EPA


=
 

الكترود اتصال زمين حلقوي   الكترود اتصال زمين حلقوي :  

,
.3
.2
D
EPA


=
 

الكترود اتصال زمين شبكه اي   الكترود اتصال زمين شبكه اي :  

,
.2
.2
D
EPA


=
 

E  مقاومت خاك بر حسب 
L  طول الكترود اتصال زمين نواري برحسب  
D قطر ناحيه محصور ( در مورد شبكه ، قطر دايره ايده آل معادل ) بر حسب مقادير محاسبه شده تلفات 
AR 50179  فقط مي تواند به عنوان مقدار تقريبي بكار رود زيرا كمتر از مقادير مشخص شده در/DIN 

VDE 0141 prEN . مي باشند .الكترودهاي هادي اتصال زمين داراي يك مقدار طول بهينه مي باشند  
اين مطلب به معني آن است كه مقاومت تلفات در طول مشخصي از الكترود شروع به افت مي نمايد . البته 

 صادق است . در آرايش هاي شعاعي در 500mاين مطلب فقط در مورد طول الكترودهاي بزرگتر از 
 باشد ، مقاومت تلفات افت مي نمايد .الكترودهاي اتصال  60صورتيكه زاويه بازوهاي الكترودها كمتر از 

زمين فونداسيون ، به عنوان الكترودهاي هادي اتصال زمين در نظر گرفته مي شوند تجربه نشان داده است 
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كه مي توان با الكترودهاي اتصال زمين فونداسيون به مقادير بسيار بزرگ و پايدار مقاومت تلفات دست يافت 

  را Ω2-15 . اندازه گيري ها در طول سال هاي متمادي نشان داده است كه مثال مقاومت تلفات حدود 
 بدست آورد .به عنوان يك قاعده ، الكترودهاي هادي 40mميتوان با طول الكترودهاي معادل بزرگتر از 

اتصال زمين باعث افزايش مقاومت تلفات مي شود . در اين موارد الكترود اتصال زمين را با خاك همگن پر 
مي نمايند ، سپس خاك را مي كوبند . 

 الكترودهاي اتصال زمين دفن شده را بايد بصورت عمودي تا حد ممكن در زمين فروبرد . در مواردي كه 
مقاومت خاك بطور معكوس متناسب با عمق باشد ، اين مطلب داراي مزاياي ويژه اي است .در صورتيكه 

براي رسيدن به مقدار تلفات مورد نظر نياز به استفاده از چندين الكترود اتصال زمين دفن شده باشد ، فاصله 
الكترودها از يكديگر بايد برابر طول موثر هر الكترود انتخاب گردد . بخاطر داشتن اين نكته مهم است كه در 
مورد مقاومت خاك باال ( مثال در اليه هاي بااليي خاك ) ، الكترودهاي اتصال زمين دفن شده در تمام طول 

خود فعال نمي باشند . در عمل محاسبه تقريبي زير براي تعيين مقاومت تلفات الكترودهاي اتصال زمين 

Lدفن شده بكار مي رود :(
P E

A
ρ

=
  ( L طول فعال الكترود اتصال زمين دفن شده .همانطور كه در 

محاسبات مربوط به الكترودهاي اتصال زمين ديديم ، دراين مورد نيز مقادير بدست آمده ، كمتر از مقايدر 
 مي باشند . در نتيجه ضروري است تا با انجام اندازه گيري هاي تقريبي 1-5-3نشان داده شده در شكل 

نتايج را بررسيكرد. 
 

مشخصات و تعيين مقطع هادي الكترود اتصال زمين  
كليه هاديهاي مورد مصرف در سيستم اتصال زمين و همچنين تمامي اتصاالت و ملحقات مربوط به آن،   

 بايد از آلياژ مسي ، ويژه كاربرد در تاسيسات برق ساخته شده باشد .
  هاديهاي خطوط و شبكه اصلي سيستم اتصال زمين و همچنين خطوط انشعابات اصلي ممكن است از نوع 

تسمه مسي حلقه اي و يا سيم مسي لخت باشد . 
  هاديهاي انشعابي فرعي از خطوط اصلي ، كه براي اتصال به دستگاهها به كار مي رود ،بايد از نوع سيم 

مسي لخت باشد . 
  در مواردي كه در سيستم اتصال زمين از سيم مسي لخت به طور جداگانه استفاده شده و با ساير هاديهاي 
الكتريكي در يك پوشش يا حفاظ قرار نمي گيرد ، به منظور ازدياد مقاومت مكانيكي ، حداقل سطح مقطع 

 ميليمتر مربع باشد . 16آن بايد 
  استفاده از سيم مسي روپوش دار به عنوان هادي اتصال زمين و عبور آن از لوله فلزي به صورت منفرد (در 

 صورتيكه با هاديهاي فاز و نول در يك پوشش يا در يك حفاظ قرار نگرفته باشد ) مجاز نمي باشد .
  دانستيه DIN VDE 0141 prEN/50179براي تعيين سطح مقطع هادي الكترود اتصال زمين ، 

 ) . در اينجا دماي نهايي 1-5-4جريان مجاز اتصال كوتاه را براي مواد مختلف مشخص كرده است ( شكل 
 به روش A به عنوان مبناء فرض شده است . سطح مقطع مورد نظر tfمجاز براي مواد در لحظه زمان قطع 

زير محاسبه مي گردد : 
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2
2

3

278
/100
10.8.27 mm
mmA

A
=

G
LA K′′=

                                                   G . دانستيه جريان اتصال كوتاه مجاز 
h.v.                            : KAlمثاالََّ براي اتصال زمين حفاظتي  EK 5.122 =′′                  stF 1= 

l.v.                   : KAlو براي اتصال زمين عملياتي و حفاظتي  EK 8.272 =′′              stF 5.0=                                                       
جنس : فوالد گالوانيزه . 

 ، دانستيه جريان اتصال كوتاه براي فوالد گالوانيزه ( خط 1-5-4دانستيه جريان اتصال كوتاه   مطابق شكل 
 ) عبارت است از :  4

    2 G=70 A/mmكه )       stF 1=( 
   2 G= 100 A/mmكه  ) stF 5.0= ( 

سطح مقطع هادي الكترود اتصال زمين به روش زير محاسبه مي گردد :  
  :.h.vبراي اتصال زمين حفاظتي 

 
A=          

          A= 
 

 
 1-5-4شكل 

 نيازمنديهاي قطعات الكترود اتصال زمين 
جنس الكترود اتصال زمين  ثابت شده است كه موارد زير براي الكترود اتصال زمين مناسب مي باشند  

 فوالد ، گالوانيزه گرم ، اشكال نواري ، سطح مقطع گرد و لوله اي براي الكترودهاي هادي اتصال  -1
زمين و دفن شده،  

 فوالد ، با پوشش سرب ، سيم گرد براي الكترودهاي هادي اتصال زمين   -2
  فوالد ، با پوشش مس ، ميله هاي گرد براي الكترودهاي اتصال زمين دفن شده ،  

2
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3

180
/70
10.8.27 mm
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A
=
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 مس لخت تمام اشكال الكترودها   -3
 مس با پوشش قلع ، بصورت نواري براي الكترودهاي هادي اتصال زمين ،   -4
-  مس با پوشش سرب  5
 - بصورت مواد بافته شده و سطوح مقطع گرد براي الكترود هادي اتصال زمين .6

 
   حد اكثر مقاومت مجاز اتصال زمين سيستمهاي مختلف بايد به شرح زير باشد :

 الف-سيستم حفاظت در برابر آذرخش : پنج اهم
 ب- نقطه نول مولد برق ، ترانسفورماتور قدرت و سيم نول شبكه فشار ضعيف :

 كل مقاومت الكتريكي مجاز نسبت به جرم كلي زمين نبايد از دو اهم متجاوز باشد ، كه NTدر سيستم 
ممكن است عالوه بر اتصال زمين پست يا نيروگاه ، با احداث اتصال زمين هاي مكرر در طول خطوط توزيع 

يا تقسيم يك سيستم ، و وصل هادي نول خطوط يادشده به زمين ، تامين شود . در مواردي كه امكان 
اتصال زمين هاي مكرر وجود ندارد مانند ساختمان هاي بلند بايد از روش همبندي اضافي براي هم ولتاژ 

كردن كليه بدنه هاي هادي ، قسمت هاي هادي بيگانه و هادي هاي حفاظتي تجهيزاتي كه بطور همزمان در 
دسترس قرار مي گيرد ، استفاده شود. در مناطق خشك ، صخره اي و سنگالخي كه مقاومت اتصال اتفاقي 

بين يك هادي فاز و جرم كلي زمين ( يا هادي هاي بيگانه كه به هادي خنثي يا حفاظتي متصل نباشد ) از 
 اهم بيشتر است ، حداكثر كل مقاومت مجاز نسبت به جرم كلي زمين در آن منطقه از رابطه زير به دست 7

 مي آيد:

 
BR  مقاومت كل مجاز جديد ( به جاي دو اهم ) بر حسب اهم =
ER  مقاومت اتفاقي اتصال فاز به زمين ( مقدار تجربي آماري ) ، بر حسب اهم = 
0U) ولت در موارد عادي )، بر حسب ولت  220 = ولتاژ اسمي بين فاز و خنثاي سيستم 

 = ولتاژ مجاز تماس ، بر حسب ولت50
پ-بدنه تابلوها و وسايل و ابزار برقي فشار ضعيف : 

-در صورتي كه نول شبكه و بدنه هر كدام از وسايل و دستگاه هاي برقي به طور مستقل و جداگانه زمين       1

 ) بايد از   SRشده باشد مقاومت مجاز اتصال زمين ( كوچكتر يا مساوي باشد:     

 
 جريان عملكرد دستگاه حفاظت اضافه جريان براي تاسيسات زمين شده مي باشد . AIبه طوري كه  

 ) POOL-در صورتي كه نول شبكه و سيم هادي بدنه هركدام از وسايل و دستگاهها از طريق شبكه ( 2
 ) بايد از  LR اتصال زمين به يكديگر مرتبط باشد مقاومت مجاز اتصال زمين ( كوچكتر يا مساوي  

 باشد.
 همان جريان تعريف شده در بند قبلي مي باشد . AI ولتاژ فاز و نول و جريان EUبه طوري كه 
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ت- بدنه وسايل و دستگاههاي فشار متوسط  
 ارائه شده است .  15-8روشهاي اتصال زمين وسايل و دستگاههاي فشار متوسط در شكل 

 : در اين حالت ، مقاومت اتصال زمين بايد از رابطه زير تعيين شود . 1روش 

 
 : در اين حالت ، مقاومت اتصال زمين بايد از رابطه زير تعيين شود . 2روش 

 
 : در اين حالت ، مقاومت اتصال زمين بايد از رابطه زير تعيين شود . 3روش 

  
   محاسبه تعداد چاه اتصال زمين الزم

   براي محاسبه تعداد چاههاي اتصال زمين الزم به منظور به دست آوردن مقاومت حداكثر مجاز سيستم اتصال زمين با 
 الكترود مشخص ممكن است از رابطه زير استفاده شود .

 
 

Rمقاومت هر چاه اتصال زمين بر حسب اهم=  
ρمقاومت مخصوص الكتريكي زمين بر حسب اهم سانتيمتر=  
Dقطر الكترود مورد نظر بر حسب سانتيمتر=  
Lطول الكترود مورد نظر بر حسب سانتيمتر=  

 مثال :
ρ=250در صورتي كه :      اهم- سانتيمتر       

D=6/1                                      سانتيمتر       
   باشدL= 244                                   و سانتيمتر  
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 عدد الكترود به 10 اهم باشد با نصب تعداد 1/0در صورتي كه مقاومت مجاز سيستم اتصال زمين مورد نظر 

  متر از يكديگر و اتصال الكترودها به هم مقاومت مورد نظر بدست خواهد آمد :5/2فواصل 

 

 
  مراجعه شود .3-5    براي محاسبه ابعاد و تعداد الكترودهاي اتصال زمين مختلف به جدول  

    براي محاسبه تعداد چاههاي اتصال زمين الزم به منظور بدست آوردن مقاومت حداكثر مجاز سيستم 
اتصال زمين با الكترود مشخص ممكن است عالوه بر استفاده از روشهاي مذكور مندرج ، از منحنيهاي 

  نيز استفاده شود 11-5 و 10-5 ، 9-5ترسيم شده در شكلهاي  
 

  اصول و روش هاي نصب سيستم اتصال زمين
    نصب الكترودهاي اتصال زمين

   الكترودهاي اتصال زمين بايد در زمين بكر كوبيده يا دفن شود و عمق آن به قدري باشد كه خشك شدن 
 يا يخ زدگي در فصلهاي مختلف سال اثر قابل مالحظه اي بر ميزان مقاومت آن نداشته باشد.

    حداقل عمق كوبيدن يا دفن الكترود اتصال زمين نبايد از مقادير زير كمتر باشد :
  متر2-الكترودهايي كه به صورت عمودي دفن يا كوبيده مي شود : 

  متر8/0-الكترودهاي تسمه اي يا هادي مسي كه بصورت افقي نصب مي شود : 
  2-5    الكترودهاي نوع ميله مسي مغز فوالدي و يا لوله اي قابل كوبيدن ، به طوري كه در شكل      

 جزييات آن نشان داده شده است ، بايد به كمك كالهك مخصوص مستقيما در زمين كوبيده شود .
   در صورت نياز به ازدياد طول الكترود بايد پس از كوبيدن طول كامل ميله يا لوله اوليه ، كه داراي نوك 

فوالدي تيز است ، در زمين ، يك سر ميله يا لوله دوم به وسيله بوشن مخصوص به انتهاي ميله يا لوله اول 
متصل و سپس با كمك كالهك مخصوص كوبيدن ، كه به سر ديگر ميله يا لوله دوم وصل مي شود ، بقيه 

 طول الكترود نيز در زمين كوبيده شود.
   براي نصب الكترودهاي نوع لوله اي ساده ، لوله اي پرسي و يا صفحه مسي تخت و مشبك بايد ، چاهي با 

 سانتيمتر با مخلوطي از نمك 20 الي 15عمق الزم تا رسيدن به رطوبت زمين حفر و سپس ته آن تا ارتفاع 
سنگ خرد و سرند شده و خاكه زغال انباشته و تسطيح شود ، آنگاه الكترود در داخل چاه قرار داده شده و 

 15در اطراف و روي آن تا ارتفاع حدود دو متر با اليه هايي از نمك مزبور و خاكه زغال هر يك به ضخامت 
سانتيمتر انباشته و فشرده گردد و سپس ارتفاع باقيمانده چاه نيز با خاك سرند شده اليه به اليه خاكريزي ، 

 فشرده و پر شود .
   چاه حفر شده براي سيستم اتصال زمين بايد ويژه نصب الكترود اتصال زمين بوده و براي هيچ منظور 

ديگري مورد استفاده قرار نگيرد و به همين ترتيب نيز استفاده از ديگر چاهها ( مانند آب ، فاضالب و غيره ) 
 براي نصب الكترود اتصال زمين مجاز نخواهند بود .
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 و     4-5  و  3-5    جزييات نصب الكترودهاي لوله اي ساده ، لوله اي پرسي و صفحه اي در شكل هاي 
   نشان داده شده است .5-5

در مواردي كه براي اتصال هادي زمين به صفحه مسي از كابلشو مسي پرسي ( با پرس هيدروليك )استفاده 
مي شود ، كابلشو بايد به وسيله دو عدد پيچ مسي همراه با مهره هاي اصلي و قفل كننده به صفحه مسي 
محكم شود و در صورتي كه اتصاالت بوسيله جوش اكسيژن ( لحيم سخت ) صورت گيرد بايد دقت الزم 

مبذول گردد تا هادي به كابلشو و نيز كابلشو به صفحه مسي در تمامي سطح تماس به يكديگر جوشكاري 
 شود و صرفا به جوشكاري پيرامون كابلشو اكتفا نشود .

    در مواردي كه با نصب يك الكترود مقاومت مورد نظر حاصل نشده و نياز به نصب چندين الكترود باشد 
اوال فاصله بين هر دو الكترود نبايد كمتر از دو برابر طول الكترود ( ميله اي يا لوله اي ) ، يا عمق چاه باشد و 

  ميليمتر به يكديگر متصل شوند.25×3ثانيا كليه الكترودها بايد با تسمه مسي  
   براي سهولت در امر نگهداري و بازرسي سيستم اتصال زمين بعد از نصب و جلوگيري از پوشيده و مفقود 

 ، 2-5شدن محل نصب الكترود ، بايد در باالي هر الكترود حوضچه اي با درپوش مناسب مطابق شكلهاي  
  ساخته و نصب شود .5-5 و 5-4 ، 5-3

     نصب جعبه اتصال آزمون
    براي تسهيل در امر آزمون اندازه گيري ميزان مقاومت الكتريكي هر الكترود اتصال زمين به طور جداگانه 
، بايد يك جعبه اتصال آزمون براي هر الكترود اتصال زمين پيش بيني و نصب شود تا پس از نصب سيستم 
يا در زمان بهره برداري ميزان مقاومت آن نسبت به جرم كلي زمين اندازه گيري و كنترل شود . ( شكلهاي 

  )7-+5 و 5-5 ، 5-4 ، 5-3 ، 5-2
   جعبه اتصال آزمون بايد در روي سطح نزديكترين ديوار به الكترود مربوط و در ارتفاع حداقل     به صورت 

دايمي بر روي    متر از كف تمام شده زمين نصب و عبارت « هادي برقگير» همراه با نشانه 5/1
 آن حك شود .

   گرفتن هرگونه انشعاب از هاديهاي اتصالي بين الكترود و جعبه اتصال آزمون به هيچ وجه جايز نبوده و 
كليه انشعابات و تشكيل حلقه شبكه سيستم اتصال زمين و مانند آن بايد پس از جعبه اتصال آزمون انجام 

 شود.
    نصب هاديهاي اتصال زمين 

   براي اتصال تسمه مسي و يا سيم مسي لخت به الكترود اتصال زمين بايد از بستها و كابلشوهاي متناسب 
  استفاده شود.1-5با نوع الكترود مطابق شكل 

   هاديهاي شبكه سيستم اتصال زمين اعم از تسمه مسي يا سيم مسي لخت بايد حتي المقدور به صورت 
 روكار و قابل رويت و دسترسي نصب شود.

   براي نصب هاديهاي شبكه سيستم اتصال زمين به ديوار ، سقف و كف ساختمان و يا در كانال ، بايد از 
  نشان داده شده است ، استفاده شود.12-5بستهاي مخصوص از جنس مس يا برنج ، كه در شكل 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



                                                                                                                                                 تاسيسات الكتريكي                                           250 

 
  در مواردي كه به علت سنگالخي بودن زمين كوبيدن الكترود يا حفر چاه امكانپذير نمي باشد ، ممكن است 

 سانتيمتري زمين به صورت حلقه يا شبكه و به طول 80 تا 60 ميليمتر در عمق 25×3با نصب تسمه مسي  
 الزم تا حد حصول به حداكثر مقاومت مجاز مورد نظر، سيستم اتصال زمين الزم ايجاد شود.

    آزمون سيستم اتصال زمين 
  براي حصول اطمينان از عدم تجاوز ميزان مقاومت الكترودها نسبت به جرم كلي زمين از حداكثر مجاز، 

مقاومت الكتريكي تمامي الكترودها بايد پس از نصب با دستگاههاي اندازه گيري مخصوص و به وسيله افراد 
 كارآزموده دقيقا اندازه گيري شود.

   به منظور حصول اطمينان از ممتد و متصل بودن كابلهاي شبكه سيستم اتصال زمين و نيز كنترل ميزان 
مقاومت مجاز كل آن، تمامي شبكه سيستم مزبور بايد پس از اتمام عمليات نصب به وسيله دستگاههاي ويژه 

 به دقت مورد آزمون و اندازه گيري مقاومت قرار گيرد.
   هر الكترود يا سيستم اتصال زمين بايد داراي شناسنامه اي حاوي مشخصات كامل آن شامل نوع و جنس 
الكترود يا الكترودها و ابعاد الزم، تاريخ احداث، محل استقرار، جنس خاك، مقدار مقاومت  اندازه گيري شده 

اوليه و دوره هاي متعاقب، و ديگر اطالعات ضروري باشد. در اندازه گيري هاي دوره اي عالوه بر ميزان 
 48مقاومت و تاريخ بايد ساعت اندازه گيري، دماي هوا (درجه سلسيوس )، رطوبت نسبي، مقدار بارندگي 

ساعت گذشته به ميليمتر نيز ثبت شود. اين شناسنامه بايد در اختيار فرد يا افراد و يا تشكيالت بهره بردار از 
 سيستم بوده و براي بازرسي در دسترس باشد.

. ارائه شده است2-5   نشانه هاي ترسيمي الكتريكي براي سيستم هاي برقگير و اتصال زمين در جدول   
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 هفتمفصل 
 صاعقه (رعد و برق)

كليات 
به منظور حفاظت ساختمانهاي بلند،بناهاي تجمعي،بناهاي درماني /مراقبتي،بناهاي صنعتي وسازه هايي 

ازقبيل برجها،دودكشها،مناره ها،خطوط انتقال نيرو،پااليشگاهها ومانند آن دربرابر آذرخش،بايد با توجه به 
ارزيابي خطر صاعقه درطرح واجراي كليه بناهاي مرتفع وتاسيسات مزبور سيستمهاي حفاظت دربرابر 

آذرخش(برقگير حفاظتي)متناسب با مورد كاربرد پيش بيني واجرا شود. 
ارزيابي ميزان خطر آذرخش براي هربنا يا سازه،بستگي به عواملي همچون نوع بنا يا سازه (برج،مسكوني 

 ،تجمعي ،درماني ،صنعتي ومانند آن )،ساختار ومصالح به كار رفته دربنا( چوب،آجر ،بتن،فوالد ومانند آن )،
ارتفاع ساختمان وموقعيت نسبي آن نسبت به بلندي ساير بناها ،موقعيت توپوگرافي محل          ( زمين 

مسطح ،تپه ماهور،كوهستاني ) ،محتواي تصرف از نظر آتشگيري ونيز دفعات رعدوبرق در منطقه مورد نظر 
خواهد داشت.  

 براساس جذب،هدايت ودفع )آذرخش (  صاعقهاصول محافظت ساختمانها وديگر تاسيسات موردنظر ،دربرابر
بار الكتريكي به زمين از طريق مسير عبور جريان برق جداگانه با حداقل مقاومت وبدون اين كه خطري ايجاد 

كند استوار مي باشد، كه ممكن است شامل سيستمهاي حفاظت بيروني ودروني باشد. مسير مذكور شامل 
پايانه هاي هوايي ،شبكه هاديها از تسمه ويا سيم مسي رابط وپايانه هاي زميني يا چاهاي اتصال زمين مي 

 ميله  و بنام به وسيله بنجامين فرانكلين طرح وساخته شد1753باشد . ساده ترين نوع برقگير درسال 
به طور كلي  اما .نام گذاري شده است كه امروز بنام برقگير فراكلين مورد استفاده ميباشدفرانكلين
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برقگيرهايي كه معموال براي محافظت خارجي ساختمانها وديگر تاسيسات ياد شده ممكن است به كار برده 

 شود به قرار زير است :
الف: برقگير قفس فاراده ياشكلي از آن  

) موسوم به الكترو نيك ESEب: برقگير مولد برق اوليه (
برقگير قفس فاراده شامل تعدادي پايانه هاي هوايي ( ميله هاي برقگير فرانكلين ) مي باشد كه بر روي 

سطوح مرتفع پشت بام ساختمانهاي مختلف ويا دربلند ترين قسمت برج وديگر تاسيسات مشابه نصب و به 
وسيله شبكه تسمه مسي به يكديگر مرتبط و از يك و يا چند نقطه مختلف با استفاده از تسمه يا سيم مسي 

لخت به سيستم پايانه هاي زميني ( شبكه اتصال زمين ) مربوط متصل مي شود. شكل ديگر برقگير قفس 
فاراده شامل سيستم پايانه هاي هوايي متشكل از هر تركيبي ازميله ها، سيمها ي كشيده شده وشبكه هاديها 

مي باشد. 
برقگير الكترونيك شامل يك يا تعدادي پايانه هوايي الكترونيك با ملحقات واتصاالت مربوط    مي باشد، كه 
برحسب مورد ممكن است درمركز بلندترين قسمت پشت بام ، برج ، دودكش وديگر تاسيسات مشابه ، ويا 

برروي سطوح مرتفع ساختمان مورد حفاظت برروي پايه مربوط نصب و به وسيله تسمه يا سيم مسي لخت 
به يكديگر مرتبط و سپس از يك يا چند نقطه مختلف به سيستم پايانه هاي زميني ( شبكه اتصال زمين 

شعاع فضاي محاظت شده از مركز هر برقگير الكترونيك بستگي به مدل ، ساختمان، ارتفاع  )متصل شود.
 نصب، و موارد كاربرد آن دارد.

  قسمتهاي مختلف سيستم تأسيسات        تعاريف6-2
به طور كلي ، سيستم حفاظت دربرابر آذرخش مشتمل بر تاسيسات حفاظت بيروني ( ساختمان ) و 

درصورت لزوم تاسيسات حفاظت دروني آن مي باشد. 
 شامل يك يا چند سيستم )آذرخش(  صاعقه      سيستم تاسيسات حفاظت بيروني ساختمان دربرابرالف:

پايانه هوايي ،يك يا چند هادي نزولي ويك يا چند سيستم پايانه زميني مي باشد. 
      سيستم تاسيسات حفاظت دروني ساختمان دربرابر آذرخش شامل تمامي تجهيزات واقداماتي است ب:

كه اثرات الكترومغناطيسي جريان برق ناشي از آذرخش را درون حجم مورد نظر كاهش مي دهد. 
پايانه هوايي  

فوقاني ترين بخش يك سيستم حفاظت دربرابر آذرخش كه در نوع قفس فاراده شامل ميله يا لوله نوك تيز   
( ميله وسر ميله يك ياچند شاخه ) با اندازه وجنس مشخص ، پايه نصب ومحل اتصال هاديهاي ارتباطي 
بوده و در اشكال ديگر قفس فاراده متشكل ازهر تركيبي ازميله ها ،سيمهاي كشيده شده وشبكه هاديها 
خواهد بود و در برقگير هاي الكترونيكي، كه درانواع مختلف ساخته مي شود ، به طور كلي شامل ميله 

برقگير ، مجموعه يونيزه كننده الكترونيكي ، پايه نصب ومحل اتصال هاديهاي ارتباطي است. 
پايانه زميني  

بخشي ازيك سيستم تاسيسات حفاظت بيروني دربرابر آذرخش كه ممكن است شامل يك يا چند الكترود 
ميله اي ،لوله اي ،تسمه اي يا ورق مسي مدفون در زمين باشد كه به صورت شبكه بسته يا شعاعي ، عمودي 

يا مايل ،يا جاسازي شده در پيها براي هدايت وتوزيع برق ناشي از آذرخش به زمين به كار مي رود. 
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كالس حفاظت  
طبقه بندي يك سيستم حفاظت دربرابر آذرخش كه مبين سطح كارايي آن است. 

هادي نزولي  
بخشي از سيستم تاسيسات حفاظت بيروني ساختمان دربرابر آذرخش كه جريان آذرخش را از سيستم پايانه 

هوايي به سيستم پايانه زميني انتقال مي دهد. 
 استانداردهاو مشخصات فني سيستمهاي حفاظت دربرابر آذرخش  

لوازم وتجهيزات مورد استفاده درسيستم حفاظت دربرابر آذرخش بايد برابر يكي از استانداردهاي شناخته 
  طراحي، ساخته CFN 17-102 و CEI , 78 APFN , 6651 SB 1024شده ومعتبر جهاني همچون  

ومورد آزمون قرار گيرد. روش نصب سيستمهاي مذكور نيز بايد با ظوابط ومعيارهاي مندرج در يكي از 
استانداردهاي نامبرده مطابقت نمايد. 

مشخصات سيستم برقگير نوع قفس فاراده ياشكلي ازآن 
لوازم مورد مصرف در سيستم حفاظتي بايد از نوع مقاوم دربرابر زنگ زدگي وخوردگي بوده ويا اين كه به 
نحو قابل قبولي دربرابر عوامل مذكور مقاوم شده باشد. استفاده از دونوع جنس مختلفي كه ايجاد شرايط 

الكتروليتي نموده ودر مجاورت رطوبت موجب تسريع در خوردگي مي شود به هيچ وجه مجاز نخواهد بود. 
درمواردي كه بخشي از سيتم حفاظتي از جنس مس بوده ودر معرض مستقيم گازهاي متصاعد از دودكش يا 
ديگر گازهاي خورنده قرار مي گيرد ،قسمت ياد شده بايد به وسيله يك اندود حفاظتي از جنس سرب يا ماده 

 60محافظ مشابه ديگر باروش غوطه وري گرم پوشيده شود. دراين گونه موارد اندود نامبرده بايد حداقل تا
سانتيمتر پايين تراز دهانه دودكش ادامه يابد. 

مشخصات پايانه هاي هوايي قفس فاراده به شرح زير خواهد بود: 
ه وسر ميله تك شاخه ويا چند شاخه بايد از جنس مس خالص ( با ضريب رچالف- ميله برقگير يك پا

 درصد ) ساخته شده و نوك شاخه ها به شكل مخروطي تيز بوده وصيقلي شده باشد. 95رسانايي حدود 
براي نصب سرميله ( تك شاخه و يا چند شاخه ) برروي ميله برقگير بايد قسمت داخلي انتهاي آن داراي 

  نشان داده شده است . 1-6دنده متناسب با دنده ميله برقگير باشد. انواع ميله برقگير در شكل 
 ميله برقگير دو پارچه بايد ازميله مسي ويا لوله مسي صيقل داده شده ساخته شده ودو سر آن ( يك –ب 

سر براي سوار كردن سرميله وسر ديگر جهت نصب روي پايه ) به طول مناسب دنده شده باشد. 

 قطر ميله برقگير دوپارچه بايد حداقل     اينچ و حد اكثر يك اينچ بوده و طول آن نيز حداقل يك متر و   

 ) . درمواردي كه ارتفاع ميله برقگير از يك متر متجاوز باشد بايد از نقطه اي 1-6حداكثر دومتر باشد.( شكل 
كه ازنصف ارتفاع آن كمتر نباشد حفاظت الزم از نظر ايستايي ميله درنظر گرفته شود. 

پ- ميله برقگير مخصوص تيرهاي فلزي نصب پرچم مشابه سرميله تك شاخه بوده ولي بايد داراي پايه 
شبكه ارتباطي بين ميله هاي برقگير درپشت بام بايد از  مناسب براي نصب روي تير وهمچنين حفاظ باشد.

درمواردي كه ازشبكه پايانه هوايي (         ميليمتر تشكيل شده باشد.2020×3تسمه مسي با حداقل ابعاد 
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 50  ) استفاده مي شود حداقل سطح مقطع هاديهاي موازي رشته اي بايد SB  6651برابر استاندارد     

 ميليمتر مربع درنظر گرفته شود.
هاديهاي ارتباطي ( هاديهاي نزولي ) بين شبكه پايانه هاي هوايي در پشت بام وپايانه هاي زميني بايد از نوع 

 ميليمتر مربع 70  ميليمتر و يا سيم مسي لخت با حداقل سطح مقطع 20×3تسمه مسي با حداقل ابعاد   
باشد. 

سيستم پايانه هاي زميني بايد يكي از انواع ميله اتصال زمين ،لوله اتصال زمين ويا ورق مسي يكپارچه يا 
مشبك دفن شده در زمين يا چاه اتصال زمين باشد ،ليكن در هر صورت مقاومت سيستم پايانه هاي زميني 

براي مشخصات واصول وروشهاي نصب انواع پايانه هاي زميني ( سيستم اتصال  نبايد از پنج اهم تجاوز كند.
 زمين ) مراجعه شود.

   طراحي واجرا مي شود ، حداقل طول CEI  1024-1درمواردي كه سيستم برقگير برابر استاندارد 
 الكترودهاي پايانه هاي زميني بايد با توجه به كالس حفاظت مربوط ومقاومت زمين برحسب منحني شكل 

تعيين شود.  6-2
  CFN 17-102 ) براساس استاندارد ESEمشخصات فني برقگير الكترود (

يك دستگاه محرك ، ويك ميله شامل يك ميله نوك تيز به شرح مذكور و پايانه هاي هوايي الكترونيك بايد 
پايه مجهز به سيستم اتصال هادي نزولي باشد. اين نوع برقگير انرژ ي موجود در هواي متالطم پيش از 

طوفان را جذب وبه وسيله دستگاه محرك الكترونيكي هواي اطراف ميله برقگير رايونيزه مي نمايد. 
 ) با استفاده از يك مدل الكتروژئومتري و ESEسطح حفاظت شده به وسيله يك برقگير الكترونيكي (

مشخصات هر دستگاه برقگير الكترونيك بايد با اندازه پيشروي  پيشروي  زمان تخليه آن تعيين مي شود.
زمان تخليه صاعقه آن در مقايسه با يك ميله برقگير ساده ،كه درآ زمونهاي ارزيابي برقگير تعيين مي شود. 

 مشخص گردد. 
لوازم وتجهيزاتي كه جريان برق صاعقه از آن عبور مي نمايد بايد از جنس مس ،آلياژ مس يا فوالد ضد زنگ 

 ميليمتر مربع سطح مقطع رسانا  باشد. 120باشد .ميله وسر ميله پايانه هاي هوايي بايد داراي حداقل 
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درمواردي كه از برقگيرهاي الكترونيك براي حفاظت دودكش كارخانه ها استفاده مي شود جنس قسمت 
فوقاني برقگيرهاي نامبرده بايد براي گازهاي خورنده اطراف دودكش وحرارت خروجي آن مناسب باشد. 
درمواردي كه تاسيسات بيروني حفاظت دربرابر آ ذرخش مورد استفاده براي يك ساختمان شامل چند 

   30×2برقگير الكترونيكي باشد،شبكه ارتباطي برقگير ها بايد با استفاده از تسمه مسي لخت با حداقل ابعاد 
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 ) به يكديگر متصل شود، مگر اين كه مسير شبكه داراي موانعي با NCF 17-102ميليمتر استاندارد   
  متر باشد. 5/1اختالف سطح بيش از 

به منظور هدايت جريان برق حاصل از آذرخش از سيستم پايانه هاي هوايي به سيستم پايانه هاي زميني 
 ميليمتر مربع استفاده شود. 50بايد از هاديهاي نزولي ازنوع سيم يا تسمه مسي لخت با حداقل سطح مقطع 

ارتفاع نصب برقگير الكترونيك ممكن است با استفاده از يك دكل ،افزايش يابد.دكل حامل اين گونه برقگيرها 
ممكن است ازنوع برج ويا تير فلزي نوع تلسكوپي بوده وحتي االمكان خوداتكا باشد، ليكن درمواردي كه 
برقگيرهاي مذكور به وسيله مهارهاي هادي استحكام مي يابد، انتهاي آن بايد به وسيله هاديهايي همانند 

  ارائه 4-6   و 3-6    هاديهاي نزولي متصل شود. دونوع دكل حامل سيستم برقگير الكترونيك در شكلهاي 
شده است. 

هرهادي نزولي بايد به يك سيستم پايانه زميني كه داراي همان جنس وسطح مقطع باشد متصل شود. 
سيستم پايانه هاي زميني بايد يكي از انواع ميله اتصال زمين ، لوله اتصال زمين ويا ورق مسي يكپارچه يا 
مشبك دفن شده درزمين يا چاه اتصال زمين باشد، ليكن درهر صورت مقاومت سيستم پايانه هاي زميني 

بايد از پنج اهم تجاوز نكند. 
 
 

موارد استفاده وظوابط محاسباتي برقگيرها: 
برقگيرهاي قفس فاراده يا شكلي از آن  

اين گونه برقگيرها ،كه ممكن است متشكل از تعدادي ميله برقگير فرانكلين يا تركيبي از ميله ها ،سيمهاي 
كشيده شده وشبكه هاديهاباشد، براي محافظت ساختمانها وديگر تاسيسات نامبرده زير در برابر آذرخش 

مناسب وقابل استفاده مي باشد: 
الف- مناره ها وبرجها  

ب- بناهاي گنبدي شكل  
پ- دودكشهاي بلند كارخانه ها .( فلزي ويا ساخته شده با مصالح ساختماني) 

ت- مجموعه ساختمانهاي كارخانه هاي سيمان ، گچ وآهك وپااليشگاهها. 
ث- دكل هاي خطوط انتقال نيروي برق. 

ج- دكل هاي فلزي ويژه نصب پرچم. 
چ- مجموعه ساختمانها و ابنيه مختلف. 

طول ميله برقگير فرانكلين براي انبيه مختلف به شرح زير خواهد بود: 
 سانتيمتر باالتراز 30الف- مناره ها وبرجها ، ودودكشها ي كارخانه ها ودكل هاي خطوط انتقال نيرو ، حدود 

سطح مورد حفاظت . 
ب- بناهاي گنبدي شكل بستگي به شعاع مقطع قسمت پايين گنبد داشته وطول ميله برقگير بايد طوري 
محاسبه وانتخاب شود كه بعد از نصب برروي گنبد،ارتفاع از سر برقگير تامقطع قسمت پايين گنبد بزرگتر 
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 30ازشعاع قسمت پايين گنبد باشد ولي درهر صورت نبايد ارتفاع برقگير از باالترين بخش گنبد كمتراز 

سانتيمتر باشد. 
پ- برج سيلوهاي مختلف ،ساختمان كارخانه ها وابنيه گوناگون ،حداقل يك متر وحداكثر دومتر باالتر از 

 .سطح مورد حفاظت .دراين گونه موارد بايد تمهيدات الزم دربرابر واژ گوني ميله ها پيش بيني شود
خواهد بود. 1-6ت- دكل هاي فلزي مخصوص نصب پرچم ،ميله برقگير مخصوص مطابق شكل

تعدادپايانه هاي هوايي مورد نياز براي محافظت ساختمانها با سيستم حفاظتي قفس فاراده بستگي به سطح 
پشت بام ساختمان مربوط ،ارتفاع وفواصل نصب پايانه ها دارد كه برحسب استاندارد مورد مراجعه مختلف 

  به قرار زير است:  APFN  78است. فواصل نصب پايانه هاي مزبور براساس استاندارد 
الف- فواصل پيراموني سقفهاي مسطح يا با شيب ماليم وسقفهاي شيبدار: 

 ميليمتر) كمتر نباشد، 254 اينچ ( 10درموارد ي كه ارتفاع نوك پايانه هوايي از سطح مورد حفاظت از 
فواصل نصب برروي نقاط پيراموني سقفهاي مسطح يا با شيب ماليم ونيز فواصل نصب برروي خط الراس 

 24 متر) درنظر گرفته شود ودرصورتي كه ارتفاع مزبور حداقل 6 فوت (20سقفهاي شيبدار ، بايد حداكثر 
   متر ) انتخاب شود. دراين گونه 6/7 فوت ( 25 سانتيمتر )يا بيشتر باشد فواصل نصب بايد حداكثر 60اينچ (

 سانتيمتر باشد. 60موارد فواصل نصب پايانه هاي هوايي از كناره ها وگوشه هاي سطوح نامبرده بايد حداكثر 
 الف وب) 14-5( شكل  

ب- فواصل مياني نصب پايانه هاي هوايي درسقفهاي مسطح يابا شيب ماليم: 
 متر باشد ،فواصل مياني نصب 15 ،داراي ابعادي متجاوز از با شيب ماليم درمواردي كه سقفهاي مسطح يا

 پ وت) 5-6 متر درنظر گرفته شود.( شكل 15پايانه هاي هوايي بايد حداكثر 
 متر مربع 1800حداقل ابعاد تسمه مسي شبكه مشبك اتصال پايانه هاي هوايي درپشت بام براي سطح تا 

حداقل ابعاد تسمه هاي    ميليمتر يا بيشتر باشد.25×3 متر مربع  1800   ميليمتر و بيشتر از 20×3بايد  
 90مسي هاديهاي ارتباطي ( هاديهاي  نزولي ) بين شبكه مشبك پشت بام وپايانه هاي زميني براي سطح تا

  ميليمتر يا بيشتر باشد .25×3 متر 90 ميليمتر وبيشتر از 20×3 متربايد 18مترمربع وارتفاع حداكثر 
براي تعيين تعدادهاديهاي ارتباطي ( هاديهاي نزولي) بين شبكه مشبك پشت بام وپايانه هاي زميني بايد 

يكي از دو روش زير مالك محاسبه قرارگيرد:  
 متر محيط ( پيرامون ) تحت محافظت برقگير بايد يك 30الف- احتساب پيرامون : به طور كلي براي هر 

 ) 6-6نزولي درنظر گرفته شود ليكن حداقل تعداد نزوليهابراي هر نوع ساختمان دو عدد خواهد بود.(شكل 
 مترمربع مساحت دونزولي وبراي هر 360ب-    احتساب مساحت : براي سطوح تحت محافظت برقگير تا

 مترمربع مازاد يك نزولي اضافه بايد درنظر گرفته شود. 270
 1200 الي 1170 نزولي ، 4 مترمربع 900 نزولي ، 3 مترمربع 630 مترمربع دونزولي ،360به طور مثال : تا

  نزولي ، به همين ترتيب ادامه مي يابد.5مترمربع 
  1024-1 درمواردي كه طراحي پايانه هاي هوايي براساس شكلي از قفس قاراده برابر استاندارد          

CEI انجام مي شود ،ترتيب استقرار سيستم پايانه هاي هوايي بايد به گونه اي باشد كه شرايط مندرج  
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 تامين شود . دراين گونه موارد ممكن است يكي از روشهاي زير به طور مستقل يابا تركيبي 1-6   درجدول
از روشهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد : 

الف- زاويه حفاظي  
ب- گوي غلطان  
پ- شبكه بندي 
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  به قرار   CEI  1024-1متوسط فاصله بين هاديها ي نزولي با توجه به كالس حفاظت برابر استاندارد 

خواهد بود ودر تمامي موارد حداقل بايد دو هادي نزولي درنظر گرفته شود.  2-6جدول  
 

 
) موسوم به الكترونيك ESE     سيستم برقگير مولد برق اوليه (6-4-2

  براي محافظت ساختمانهاي عادي CFN  17-102) براساس استاندارد  ESEسيستم برقگير الكترونيكي (
 متر و فضاهاي باز درموارد زير ممكن است مورد استفاده قرار گيرد: 60با ارتفاع كمتر از 

الف- مجموعه هاي مسكوني  
ب- ساختمانهاي مختلف مجموعه فرهنگي وآموزشي ومانند آن 

پ- مجموعه ساختمانهاي تجاري، اداري، ورزشي ومانند آن 
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ت- ساختمانهاي درماني ومراقبتي همچون بيمارستانها ودرمانگاهها 

ث- كارخانه هاي مختلف وپااليشگاهها 
ج- ساختمانهاي تكي بلند 
چ- موزه هاوآثار باستاني  

ح- برجها ودودكشهاي كارخانه ها 
خ- فضاهاي باز شامل انبارها ومحوطه هاي تفريحي ورفاهي  

) حاصل از ارتفاعهاي مختلف ( npRمحدوده حفاظتي هر برقگير الكترونيك ،از گردش شعاعهاي حفاظتي (
nh 7-6 )  حول محور آن به وجودمي آ يد (شكل  ( 
nh   .ارتفاع نوك برقگير نسبت به صفحه افقي كه از باالي عنصر مورد نظرعبور مي نمايد  : 
 npR .شعاع حفاظتي برقگير درارتفاع درارتفاع موردنظر : 
 
 
 
 

 ) h )  بستگي به ارتفاع نوك آن نسبت به سطح مورد حفاظت (pRشعاع حفاظت هربرقگير الكترونيك (
 )وانتخاب كالس حفاظت مورد نياز دارد كه به شرح زير محاسبه وتعيين مي شود: TΔپيشروي زمان تخليه (

    باشد ،شعاع حفاظت با توجه به كالس حفاظت مورد نظر ممكن است از m 5 ≥ h درمواردي كه –الف 
 الف ،ب وپ به دست آيد . 8-6]  يا منحنيها وجداول مندرج در شكلهاي 1فرمول [

 14-8هاي مندرج در شكلهاي     باشد ،شعاع حفاظت بايد با استفاده از منحنيh > 5ب- درمواردي كه  
 وپ تعيين شود.الف، ب 

 
 ]1[ 

  
 pR   شعاع حفاظت برقگير  : 
 h ارتفاع نوك ميله برقگير از سطح مورد حفاظت : 
 D قطر كره فرضي با توجه به كالس حفاظت يا فاصله : 

برخورد صاعقه   
L Δ فاصله اي كه برقگير نقطه دريافت آذرخش رابرابر : 

نظريه گوي فرضي از نوك پا يانه هوايي دور مي كند. 
كالس حفاظت كه طبقه بندي سيستم حفاظتي برقگير 

الكترونيك دربرابر آذرخش است وسطح كارايي آن را بيان 
مي كند،دراين استاندارد به سه طبقه به شرح زير تقسيم 

شده است: 
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    ,   حداكثر حفاظت m  20=D,  1كالس 
   ,  حفاظت متوسط  m  45=D ,   2 كالس

   , حفاظت استاندارد m  60=D ,   3 كالس 
محاسبه نوع وتعداد برقگير نوع الكترونيك الزم براي محافظت كامل هر ساختمان ويا مجموعه ساختمانها 

دريك فضا بستگي به سطح ساختمان ويا فضاي تحت محافظت دربرابر آذرخش دارد. 
براي محاسبه نوع وتعداد برقگير نوع الكترونيك الزم وحداقل ارتفاع آن از باالترين نقطه سطح پشت بام 

ساختمان بايد يك بررسي مقدماتي به منظور تعيين كالس حفاظت الزم با توجه به ضريب تناوب آذرخش ، 
شرايط محيطي ، نوع ومحتواي ساختمان ،نوع تصرف ومخاطرات ناشي ازآذرخش مطابق ضوابط از استاندارد 

102-17   CFNبندهاي اين  در  به عمل آيد وسپس شعاع حفاظت مورد لزوم برابر ضوابط محاسباتي 
فصل تعيين شود. ( براي تسهيل درارزيابي مخاطرات  آذرخش وانتخاب كالس حفاظت مورد لزوم برابر 

   نرم افزارهاي مناسبي از طرف سازندگان اين نوع تجهيزات CFN   17-102ضوابط مندرج از استاندارد  
ارائه شده است كه ممكن است مورد استفاده قرار گيرد. 
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      اصول وروشهاي نصب سيستمهاي حفاظت دربرابر آذرخش 6-5

برقگير نوع قفس فاراده يا شكلي از آن 
.          درانواع مختلف  ساختمانها وبناها ممكن است از سرميله برقگير تك شاخه يا چند شاخه استفاده شود

 ) 1-6( شكل 
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فواصل نصب ميله   سانتيمتر يا بيشتر باشد.50ارتفاع ميله برقگير از سر ميله تاسطح محل نصب بايد حداقل 
هاي برقگير وشبكه هاديها برحسب استاندارد مورد مراجعه ،طول ميله ها ونوع سقف متفاوت است؛ 

         مواردي كه استاندارد در   استفاده مي شود برابر ضوابط مندرج وAPFN   78درمواردي كه استاندارد 
1-1024   CEIخواهد بود.هاي مذكور    به كار مي رود برابر معيارهاي تعيين شده دربند 

.              كليه گوشه هاي خارجي ساختمان بايد داراي ميله برقگير باشد حتي اگر فواصل آن خيلي كم باشد
 ) كليه ميله هاي برقگير نصب شده دريك ساختمان بايد به وسيله تسمه مسي به يكديگر 14-6( شكل 

  )14-14متصل شده ويك شبكه مشبك بسته را تشكيل دهد.(شكل 
اسكلت فلزي ساختمانهاي اسكلت فلزي ويا آرماتورهاي ساختمانهاي بتن آرمه در چندين نقطه در پشت بام 
وباالي پي ساختمان بايد به شبكه برقگير همبندي همپنانسيل شود. براي اين منظور بايد در هنگام ساختن 

اسكلت فلزي ويا بستن آرماتورها پيش بيني الزم به عمل آيد تادرزمان نصب سيستم برقگير هيچ گونه 
اشكالي به وجود نيايد. 

كليه قسمتهاي فلزي موجود درپشت بام از قبيل سقف شيرواني يا سايبان فلزي ومانند آن بايد به شبكه 
درنقاط اتصال اسكلت فلزي ، آرماتور يا ديگر قسمتهاي فلزي ساختمان به  برقگير همبندي همپتانسيل شود.

ميله هاي  شبكه برقگير بايد ازبه كاربردن وسايل ،قطعات وبستهاي قابل زنگ زدن جدا خودداري شود.
حلقه اتصال ميله هاي برقگير دور  برقگير دور ساختمان بايد روي دست اندازهاي پشت بام نصب شود.

كليه تسمه هاي ارتباطي (نزولي ) بين شبكه مشبك  ساختمان نيز بايد روي دست انداز پشت بام نصب شود.
پشت بام وپايانه هاي اتصال زمين بايد حتي اال مكان با فواصل يكسان واز روي بدنه خارجي ساختمان ودر 

 تسمه هاي ارتباطي به هيچ وجه نبايد از داخل لوله هاي فلزي عبورداده شود. خط مستقيم كشيده شود.
تسمه هاي مورد مصرف براي نصب شبكه مشبك وهمچنين به عنوان هاديهاي نزولي سيستم برقگير بايد 

 ازنوع حلقه اي بوده واز مصرف تسمه هاي شاخه اي ، كه اتصاالت اضافي به وجود مي آورد ،خودداري شود.
ميله هاي برقگير بايد با پايه متناسب با محل استقرار ،نصب وبه تسمه مشبك متصل شود.انواع پايه هاي 

 ) نشان داده شده است.10-6 و9-6مختلف براي نصب ميله برقگير درشكلهاي ( 
كليه تسمه هاي تشكيل دهنده شبكه مشبك در نقاط تقاطع بايد با اتصاالت متناسب به يكديگر متصل شود 

 ) نشان داده شده است . 11-6(. انواع مختلف اتصاالت در شكل 
تمامي تسمه ها بايد با بستها ي مناسب به كف يا ديوار دست انداز بام ومانند آن كامال مستحكم شود.انواع 

رسم شده است. )11-6(بستها درشكل 
اتصال پايانه هاي زميني سيستمهاي حفاظت دربرابر آذرخش به سيستم اتصال زمين ساير تاسيسات برقي 

ساختمان درآيين نامه ها واستانداردها مشروط بر رعايت موارد زير توصيه شده است. 
 طراحي واجراي سيستم حفاظت دربرابر آذرخش بايد با ضوابط ومقررات مندرج دريكي از –الف 

 دقيقا مطابقت نمايد. هاي فوقاستانداردهاي نامبرده در بند
ب- سيستم همچنين بايد با ضوابط واستانداردهاي ساير تاسيسات مربوط نيز مطابقت نمايد. 

پ- سيستم اتصال زمين عمومي بايد متشكل ازيك شبكه گسترده اي باشد كه حداكثر مقاومت الكتريكي 
كل آن برابر با كمترين مقدار تعيين شده براي هر يك از سيستمهاي مورد نظر باشد. 
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ت- لوازم فلزي به كاررفته درسيستمهاي مختلف بايد از يك جنس باشد. 

ث- درمواردي كه اتصال بين سيستمها درداخل ساختمان صورت مي گيرد،مسير هادي اتصال دهنده بايد به 
گونه اي تعيين شود كه موجب القاء جريان برق در كابله وتاسيسات مجاور آن نشود. 

ج- اتصال سيستمهاي پايانه زميني حفاظت دربرابر آذرخش به مدار زمين پي ساختمان بايد درست دربرابر 
هرهادي نزولي بااستفاده از يك وسيله قابل قطع ويك محفظه بازرسي كه با عالمت مخصوص اتصال زمين        

  نشانه گذاري شده باشد،انجام شود .
 
 
 

)  ESE   اصول وروشهاي نصب سيستم برقگير الكترونيك(6-5-2
دستگاه برقگير نوع الكترونيك بايد حدودا در مركز سطح مورد حفاظت ودر باالترين قسمت ساختمان روي 

دكل مناسب نصب شود. 
 اين فصل، بايد  فوق دردرتعيين ارتفاع دكل برقگير الكترونيكي ،عالوه بر رعايت ضوابط مندرج دربندهاي

دقت كافي به عمل آيد كه نوك ميله مركزي پايانه هوايي حداقل دومتر باالتر ازوسايل نصب شده يا موجود 
درسطح مورد حفاظت اطراف برقگير مانند دودكش موتورخانه برج خنك كننده ،كالهك هواكش ، آنتن هاي 

گيرنده يا فرستنده راديو يا تلويزيون ،چراغهاي هشدار دهنده هوايي وغيره قرار گرفته باشد. 
درساختمانهاي مرتفع براي اعالم خطر بايد در باالترين نقطه دكل ( زير دستگاه برقگير الكترونيك) و درروي 

بازوي جداگانه چراغ هشداردهنده هوايي نصب شود. 
برقگيرهاي الكترونيكي مورد استفاده براي حفاظت فضاهاي باز همچون زمين بازي ، استخرشنا، اردوگاه 

ومانند آن بايد برروي تكيه گاهها ي مناسب مانند دكل ويژه نصب برقگير يا سازه مناسب ديگري كه پوشش 
حفاظتي مورد نياز فضاي مورد نظر را تامين كند نصب شود. 

هاديهاي نزولي كه براي انتقال جريان برق ناشي از آذرخش از سيستمهاي پايانه هوايي به سيستم پايانه 
زميني مورد استفاده قرار مي گيرد بايد در سطوح خارجي سازه موردنظر نصب شود.درمواردي كه استفاده از 

مسير خارجي ساختمان عملي نباشد ، هاديهاي نزولي ممكن است از درون مجاري داخلي  ويژه اي كه 
داراي طولي برابر با ارتفاع ساختمان يا بخشي از آن باشد عبور نمايد. اين گونه مجاري بايد عايق ، غير قابل 

 ميليمتر مربع يا بيشتر بوده و در اجراي آن شرايط 2000اشتعال و داراي سطح مقطعي حداقل برابر با 
مربوط به هاديهاي نزولي رعايت شود. مجري سيستم تاسيسات برقي، هنگام استفاده از مجاري داخلي بايد 

نسبت به كاهش كارايي سيستم حفاظتي مربوط و مشكالت بازرسي و نگهداري آن و همچنين مخاطرات 
ناشي از ورود موج ولتاژ باال به درون سازه آگاه باشد. 
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در مواردي كه سطح خارجي ساختمان يا سازه به وسيله ديوار پرده اي فلزي، سنگي و يا 
 شيشه اي پوشيده شده باشد، هادي نزولي ممكن است در پشت پوشش نامبرده به ديوار بتني يا سازه باربر 
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 نصب شود. در اين گونه موارد اجزاء پوششي هادي و سازه نگهدار بايد از باال و پايين به هادي نزولي پيوند 

هر برقگير الكترونيكي بايد به وسيله حداقل يك هادي نزولي به سيستم پايانه زميني متصل شود. در  يابد.
 موارد زير دو هادي نزولي يا بيشتر مورد نياز خواهد بود:

 ). 14-17الف- تصوير هادي نزولي افقي بزرگتر از تصوير هادي نزولي عمودي باشد(شكل 
ب- در صورتي كه سيستم تاسيسات حفاظت خارجي ساختمان در برابر آذرخش بر روي سازه هاي بلندتر از 

 متر نصب شود. 28
در مواردي كه بيش از يك هادي نزولي مورد استفاده قرار گيرد هاديها بايد با فواصل مساوي از يكديگر 

استقرار يابد. 
 ميليمتر مربع، در 50حداقل سطح مقطع هاديهاي نزولي، در صورتي كه از سيم مسي با مقطع گرد باشد 

 ) ميليمتر و چنانچه از سيم مسي بافته انتخاب شود             2×30صورتي كه از تسمه مسي باشد (
 ) ميليمتر خواهد بود . 30×5/2(

تسمه هاي مورد مصرف براي هاديهاي نزولي بايد از نوع حلقه اي بوده و از مصرف تسمه هاي شاخه اي، كه 
اتصاالت اضافي به وجود مي آورد، خودداري شود. 

كليه تسمه ها يا سيمها بايد با بستهاي مناسب و به صورت سه عدد در هر متر به كف بام يا ديوار ساختمان 
 نشان 14-11و مانند آن با در نظر گرفتن ميزان انبساط حرارتي كامال محكم شود. انواع بستها در شكل  

داده شده است. 
هاديهاي نزولي بايد با توجه به محل پايانه زميني در كوتاهترين و مستقيم ترين مسير ممكن و بدون 

 )  18-6 ( شكل . سانتيمتر كمتر باشد20خمهاي تند يا برگشت به باال نصب شود. شعاع خمها نبايد از 
   هاديهاي نزولي نبايد به موازات لوله هاي برق يا به صورت متقاطع با آن نصب شود، ليكن در 12-2-5-14

مواردي كه عبور لوله هاي برق از روي هاديهاي نزولي غير قابل اجتناب باشد، لوله برق بايد در داخل يك 
حفاظ فلزي به طول يك متر از نقطه تقاطع به هر طرف قرار داده شده و حفاظ مزبور به هادي نزولي متصل 

شود. 
هاديهاي نزولي بايد در برابر ضربه و آسيب به وسيله حفاظ مناسب به ارتفاع دو متر از سطح زمين محافظت 

شود. 
به منظور قطع سيستم پايانه زميني و اندازه گيري ميزان مقاومت اتصال زمين، هر هادي نزولي بايد به يك 

 اين گونه جعبه ها بايد در ارتفاع ه و ساير تجهيزات مربوط مجهز شود.جعبه اتصال آزمون همراه با تيغ

 بر روي آن زمين  زمين نصب و عبارت « هادي برقگير » همراه با نشانه   متر از سطح5/1حداقل 
 بصورت دايمي نوشته شود.

در مواردي كه از آذرخش شمار استفاده مي شود ، دستگاه نامبرده بايد بر روي مستقيم ترين هادي نزولي و  
در ارتفاع حدود دو متري از سطح زمين و در باالي جعبه اتصال آزمون نصب شود. 

به منظور جلوگيري از ايجاد جرقه هاي خطرناك بين هادي هاي حامل جريان آذرخش و قسمتهاي فلزي 
نزديك آن (در مواردي كه فاصله ايمن موجود نباشد ) كليه بخشهاي مزبور بايد به سيستم هاديهاي نزولي 

همبندي همپتانسيل شود. بنابراين تمامي قسمتهاي فلزي موجود در پشت بام از قبيل سقف شيرواني يا 
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 ) كمتر از فاصله ايمني ( dسايبان فلزي، درب و پنجره فلزي و مانند آن كه فواصل آن از هاديهاي نزولي ( 
s باشد، بايد به سيستم هاديهاي نزولي همبندي شود. (براي چگونگي محاسبه فاصله ايمن از ( 

 رجوع شود). CFN  17-102استاندارد
   اسكلت فلزي ساختمانهاي اسكلت فلزي و يا آرماتورهاي ساختمانهاي بتن آرمه در چندين نقطه در پشت 

بام و باالي پي ساختمان بايد به هاديهاي نزولي اتصال داده شود. براي اين منظور بايد در هنگام ساختن 
اسكلت فلزي و يا بستن آرماتورها پيش بيني الزم به عمل آيد تا در زمان نصب سيستم برقگير هيچ گونه 

اشكالي به وجود نيايد. 
در مواردي كه سيستم تاسيسات حفاظت داخلي ساختمان در برابر آذرخش مورد نياز است، بايد بخشهاي 

 ميليمتر مربع به يك شمش 16فلزي ساختمان به وسيله هاديهاي مسي همپتانسيل با حداقل سطح مقطع 
 ميليمتر مربع همبندي و سپس شمش مزبور به 75يا ميله مسي همپتانسيل با حداقل سطح مقطع 

نزديكترين نقطه مدار اتصال زمين متصل شود. براي ساختمانهاي بزرگ ممكن است از چندين شمش 
همبندي همپتانسيل متصل به هم استفاده گردد. 

در مواردي كه سيستمهاي تاسيسات برقي يا مخابراتي با استفاده از هاديهاي حفاظ دار، يا در لوله هاي فلزي 
اجرا مي شود، اتصال حفاظ هاديها يا لوله هاي فلزي به سيستم اتصال زمين معموال حفاظت الزم را تامين    

مي كند، در اين گونه موارد در صورت عدم تامين حفاظت الزم، هاديهاي فعال بايد از طريق برقگيرهاي 
حفاظتي به سيستم حفاظت در برابر آذرخش همبندي شود. 

اتصال پايانه هاي زميني سيستمهاي حفاظت در برابر آذرخش به شبكه اتصال زمين ساير تاسيسات برقي 
ساختمان در آيين نامه ها و استانداردها مشروط بر رعايت موارد زير توصيه شده است: 

الف- سيستم اتصال زمين عمومي بايد متشكل از يك شبكه گسترده اي باشد كه حداكثر مقاومت الكتريكي 
كل آن برابر با كمترين مقدار تعيين شده براي هر يك از سيستم هاي مورد نظر باشد. 

ب- طراحي و اجراي سيستم حفاظت در برابر آذرخش بايد با ضوابط و مقررات مندرج در يكي از 
استانداردهاي نامبرده در بندهاي مذكور دقيقا مطابقت كند. 

پ- سيستم اتصال زمين عمومي همچنين بايد با ضوابط و استانداردهاي ساير تاسيسات مربوط نيز مطابقت 
نمايد. 

ت- لوازم فلزي به كار رفته در سيستمهاي مختلف بايد از يك جنس باشد. 
ث- در مواردي كه اتصال بين سيستمها در داخل ساختمان صورت مي گيرد، مسير هادي اتصال دهنده بايد 

به گونه اي تعيين شود كه موجب القاء برق در كابلها و تاسيسات مجاور آن نشود. 
ج- اتصال سيستمهاي پايانه زميني حفاظت در برابر آذرخش به مدار زمين پي ساختمان بايد درست در برابر 
هر هادي نزولي با استفاده از يك وسيله قابل قطع و يك محفظه بازرسي كه با عالمت مخصوص اتصال زمين 

   نشانه گذاري شده باشد، انجام شود. 
) ESEچ- در مواردي كه حجم مورد حفاظت شامل چند سازه جداگانه باشد، سيستم پايانه زميني برقگير (

بايد به سيستم زمين همپتانسيل مجموعه سازه ها، كه به صورت شبكه به هم پيوسته مدفون خواهد بود، 
متصل شود. 
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فصل هشتم  

 
 

خازن 
يكي از عناصر مهم مدارات الكتريكي و شبكه هاي تاسيسات الكتريكي خازن است كه كمترين مصرف توان 

اكتيو را در شبكه داراست تمام توان آن راكتيو بوده و وجود اين عنصر مخصوصا در شبكه هاي قدرت و 
انتقال انرژي تحول عظيمي بوجود آورده است. استفاده از اين عنصر راكتيو در شبكه هاي برق به دو صورت 

انجام مي گيرد  
الف: مدارهاي الكتريكي  

ب: شبكه هاي صنعتي و خطوط انتقال انرژي 
كه به آنچه در اين كتاب بررسي شده است، محاسبات خازن و مشخصات آن در شبكه هاي صنعتي است، 

منظور كاهش توان راكتيو و اصالح ضريب قدرت در شبكه هاي الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد، اغلب 
خازن را همفاز كننده ساكن و يا جبران ساز ساكن نيز مي نامند. امروزه، استفاده از اين گونه خازن ها در 
شبكه ها و تاسيسات برقي جايگزين جبران سازهاي دوار شده است زيرا عالوه بر اينكه فاقد مشكالت راه 

در ساختمان ها و كارخانجات كوچك صنعتي كه با  اندازي است، داراي تلفات اكتيو بسيار ناچيزي مي باشد.
ولتاژ فشار متوسط تغذيه شده ولي داراي بار متغير فشار ضعيف است،براي تصحيح ضريب توان بايد از خازن 

هاي فشار ضعيف استفاده شود زيرا تجهيزات كنترل خودكار خازنهاي ولتاژ پايين ضمن برخورداري از 
انعطاف پذيري مناسب، بسيار ارزانتر از وسايل مشابه فشار متوسط است، كه معموال به صورت مجموعه اي از 

يك يا چند عنصر خازن در يك محفظه منفرد با ترمينال هاي خروجي استفاده مي شود . در صنايع بزرگ 
براي اصالح ضريب قدرت مدار از بانك خازني استفاده مي شود كه متشكل از يك گروه از واحدهاي خازن كه 
به صورت الكتريكي به يكديگر متصل شده اند مي باشد، مانند يك بانك خازني سه فاز كه از سه واحد خازني 

 پارامترهايي كه بايد در يك خازن رعايت شود عبارتند از: تك فاز تشكيل شده است.
ميزان عايق بندي، تلفات خازن، دماي محيط و همچنين دماي هواي خنك كننده كه از پارامترهاي مهم 

محسوب مي شوند. 
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توان اسمي خازن: 
توان راكتيو طراحي شده در خازن در ولتاژ و فركانس نامي را توان اسمي خازن مي نامند كه حاصل ضرب 

 ولتاژ نامي در جريان نامي و سينوس زاويه بين آنها مي باشد
ϕsin..IUQC      توان در شبكه هاي تك فاز                                                                                                        =   

.  
     ϕsin..3 IUQC =             توان در شبكه هاي سه فاز                                                                             

لزوم اصالح ضريب قدرت 
ظرفيت ژنراتورها، ترانسفورماتورها و خطوط انتقال انرژي توسط تلفات حرارتي آنها كه تنها تابع جريان است 
و بستگي به ضريب توان ندارد تعيين مي شود. اما توان مصرفي بارهاي الكتريكي بستگي به ضريب توان آنها 
دارد بنابراين براي استفاده موثر (ماكزيمم) از ظرفيت ژنراتورها، ترانسفورماتورها و همچنين خطوط انتقال و 
توزيع انرژي الزم است ضريب قدرت بارها به ماكزيمم مقدار خود افزايش پيدا كند به بيان ساده تر مي توان 

با ذكر مثالي مبادرت نمود: 
: 6-1مثال

 سيكل باري به 50 كيلو ولت آمپر) 4/4 آمپر (20 ولت و جريان 220يك مولد تك فاز كوچك به ولتاژ 
 اهم را تغذيه مي كند. توان خروجي مولد يا توان بار را براي ضرايب توان يك، نيم تاخيري و 22امپدانس 

صفر تاخيري محاسبه كنيد. 
براي بار با ضريب قدرت يك (مقاومت خالص) 

                                                                                                                      

2200110220
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220

=××=

==

W

I                          

براي بار با ضريب توان نيم تاخيري (مقاومت و خود القاء) 
                                                                                                                                      

11005.010220
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220

=××=

==
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براي بار با ضريب توان صفر تاخيري (خود القاي خالص) 
                                                                                                                                           

0010220
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22
220

=××=

==

W

I  

به طوري كه مالحظه مي كنيد با اينكه در هر سه حالت از جريان مجاز مولد استفاده مي شود و افزايش 
جريان بيش از اين مقدار سبب سوختن مولد مي گردد تنها در حالت اول يعني بار مقاومت خالص از كل توان 
مولد استفاده مي شود. در حالت دوم تنها از نصف توان مولد استفاده مي شود و در حالت سوم يعني بار خود 
القاي خالص ابداً از توان مولد استفاده نمي شود. بارهاي داراي ضريب قدرت كوچك با اينكه جريان مي گيرند 
و ظرفيت مولدها، ترانسفورماتورها و خطوط توزيع را اشغال مي كنند حداكثر توان ممكنه را جذب نمي كنند 
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و بهاي برق مصرفي ماهيانه آنها نيز بالطبع كم خواهد بود. شركتهاي برق منطقه اي اين گونه مشتركان را 

مجبور به اصالح ضريب توان خود مي كنند و در غير اين صورت براي آنان جرائمي وضع مي نمايند. المپهاي 
فلورسنت، موتورهاي القائي بخصوص با بار كم و ماشينهاي جوشكاري، تركيبي از مقاومت و خود القاء 

هستند و ضريب قدرت كوچك دارند و براي اصالح ضريب قدرت آنها مي توان از خازن استفاده كرد. 
جريان در خازن متصل به مدار برق متناوب  

 فاراد را متصل به منبع تغذيه با ولتاژ  Cبراي تعيين جريان خازن در مدار برق متناوب خازني به ظرفيت 
 در نظر بگيريد. 1-6سينوسي مطابق شكل 

                          
 

                                         
تغذيه با ولتاژ سينوسي  : خازن متصل به منبع 1-6شكل

 
 نسبت معكوس دارد. Cولتاژ دو سر خازن پيوسته با انتگرال جريان نسبت مستقيم و با ظرفيت خازن 

                                                                                                                              

∫= idt
C

tVm
1sinω  

پس از حل معادله باال جريان به صورت زير در مي آيد:  
                                                                                                                     

)90sin()( += tCVti m ωω  
 درجه تقدم فاز دارد و لذا ظرفيت توان آن صفر است و خازن 90مالحظه مي كنيد كه جريان نسبت به ولتاژ 

مثل خودالقاي خالص هيچگونه توان حقيقي از منبع تغذيه دريافت نمي كند. 
با توجه به معادله باال رابطه جريان، ولتاژ و امپدانس يا راكتانس در مدار خازن از اين قرار است: 

                                                                                                                                  

ωCI
V
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V

e

e

m

m 1
==   

بنابراين خازن امپدانس يا راكتانسي برابر 
ωC
  از خود نشان مي دهد. 1

تصحيح ضريب توان با استفاده از خازن 
:  6-2مثال 

 سيكل متصل است. 50 ولت 220 به شبكه توزيع 75/0 اهم با ضريب توان 22بار تك فازي را به امپدانس 
ظرفيت خازني را كه ضريب توان را به يك افزايش مي دهد حساب كنيد. 
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رابطه فيزوري ولتاژ و جريان به صورت زير است: 

 
 آمپر است. براي 61/6 آمپر و مولفه عمود بر ولتاژ 5/7جريان داراي دو مولفه است. مولفه هم فاز با ولتاژ 

افزايش ضريب توان به يك الزم است مولفه عمود بر ولتاژ را با استفاده از خازن مناسب حذف كنيم. 
) 1-3با استفاده از مولفه(

                                                                                                                           

26.33
61.6

2201
==

ωC
 

و يا    
                                                                                                                                 

03007.0=ωC  
و يا 

                                                                                                                     
faradC 51057.9 −×=  

براي اصالح ضريب قدرت در مورد بارهاي سه فاز از سه خازن كه معموالً به صورت مثلث متصل مي شوند 
استفاده مي كنيم. 

استاندارد و مشخصات فني خازنهاي صنعتي 
  Un ولتاژ نامي خازن 

مقدار ولتاژ موثري كه بين ترمينالهاي خازن برقرار مي شود. براي خازن هايي كه شامل يك يا چند مدار 
 مربوط به ولتاژ نامي هر Unجداگانه باشد (مانند واحدهاي تك فاز كه در سيستم سه فاز استفاده مي شود)، 

 مربوط به ترمينالهاي Unمدار خواهد بود. براي خازنهاي چندفاز با اتصاالت الكتريكي داخلي بين فازها، 
خطي است كه بين آن باالترين مقدار ولتاژ پديد مي آيد. 

دماي هواي خنك كننده  
دماي هواي خنك كننده اي كه در گرمترين نقطه از يك بانك خازني اندازه گيري مي شود. اين نقطه، در 
وسط دو واحد خازني قرار دارد. اگر خازن شامل يك واحد باشد، دماي مذكور عبارت از دماي اندازه گيري 

 ارتفاع خازن باالتر 3/2 سانتيمتر از محفظه خازن و در ارتفاعي برابر با 30شده، در نقطه اي به فاصله حدوداً 
از كف آن خواهد بود. 

استانداردهاي صنعتي 
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 هرتز بايد بر اساس 50 ولت و فركانس نامي 500 ولت و 380خازنهاي صنعتي فشار ضعيف با ولتاژ اسمي 

 موسسه استاندارد و تحقيقات 2781 و يا  IEC 70 , 70 ; VDE 0560 ; DIN   48500استانداردهاي 
صنعتي ايران طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد. 

+ 50- تا 40 شامل خازنهايي است كه در محدوده دماي محيط بين  IEC 70 , 70 Aمقررات استاندارد 
 متر از سطح دريا به كار مي رود. (در مواردي كه دماي محيط بيشتر 1000درجه سانتيگراد و حداكثر ارتفاع 

 متر باشد، خريدار بايد اين مراتب را به سازنده اعالم 1000از دماي نامبرده باشد و يا ارتفاع نصب باالتر از 
نمايد) 

بر اساس استاندارد ياد شده، خازنها از نظر دماي كار طبقه بندي شده و حدود دماي كار هر طبقه با تعيين 
- درجه سانتيگراد 10- و 25- و 40يك حداقل و يك حداكثر مشخص مي شود. حداقل دما شامل سه مقدار 

 تعيين مي شود. 1-6انتخاب گرديده و حداكثر آن طبق جدول 
 رده بندي حداكثر حدود دماي كار خازن  1-6                        جدول

رده بندي باالترين حد دما 
(درجه سانتيگراد) 

حداقل دماي محيط (درجه سانتيگراد) 
ميانگين دما در 

يك ساعت 
ميانگين دما در 

 ساعت 24
ميانگين دما در 

يك سال 
40 
45 
50 

40 
45 
50 

30 
40 
45 

20 
30 
35 

 
رده بندي خازن ها از نظر حداقل و حداكثر دماي استاندارد محيط كار برحسب درجه سانتيگراد به قرار زير 

است: 
- 10+/45- و 10+/40- و 20+/40- و 40+/40

خازنهاي مورد استفاده بايد براي كار عادي در شرايط مشخص شده مناسب بوده و حتي المقدور داراي 
حداقل تلفات باشد. 

اتصاالت خازن بايد با استفاده از مواد فسادناپذير در برابر شرايط مختلف كار بصورت غيرقابل نفوذ آب بندي 
شود. 

محفظه خازن و تمامي اجزاي فلزي آن كه در معرض هوا قرار مي گيرد مانند پيچ ها، مهره ها، ترمينال ها و 
غيره بايد در برابر زنگ زدگي و خوردگي و ساير عوامل فاسد كننده مقاوم باشد. 

محفظه فلزي خازن بايد مجهز به وسيله مناسبي براي اتصال الكتريكي مطمئن به بدنه باشد تا بدان وسيله 
بتوان محفظه خازن را در پتانسيل ثابتي نگهداري كرد. 

اضافه بار مجاز  
حداكثر ولتاژ و جريان مجاز 

 برابر ولتاژ اسمي 1/1واحدهاي خازن بايد براي كار دراز مدت با ولتاژ موثر بين ترمينالها كه مقدار آن از 
تجاوز نكند (به استثناي ولتاژهاي گذرا) مناسب باشد. براي كار پيوسته در جريان خطي موثر كه مقدار آن از 
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 برابر جرياني كه در ولتاژ  اسمي سينوسي و فركانس اسمي برقرار است (به جز در جريانهاي گذرا) 3/1

مناسب باشد. 
 

تابلوي فرمان 
 ميليمتر و ابعاد مناسب و مشابه ساير اجزاي سيستم 5/1تابلوي فرمان بايد از ورق آهن با حداقل ضخامت 

اصالح ضريب قدرت به نحوي ساخته شود كه بتوان خازن ها را به سهولت در زير آن نصب نمود. 
اين تابلو شامل كنتاكتور يك و يا سه پل خشك بوبين دار با ظرفيت قدرت مناسب، دكمه فشاري دوبل براي 

قطع و وصل كنتاكتور در حالت دستي، فيوزهاي فشنگي نوع تابلويي، چراغ هاي سيگنال و ترمينال هاي 
مربوط مي باشد. 

وسيله تخليه خازن  
هر دستگاه خازن بايد توسط يك وسيله تخليه شارژ الكتريكي كه مستقيما به طور ثابت به آن وصل است 

مجهز باشد. چنانچه اين وسيله مستقيما به دستگاههاي الكتريكي ديگر وصل باشد، يك مدار تخليه را نشان 
مي دهد. در مسير مدار تخليه خازن نبايد كليد قطع كننده، فيوز كات اوت يا خازن هاي سري قرار گيرد. 

وسيله تخليه بايد به گونه اي باشد كه ولتاژ خازن را پس از قطع اتصال از منبع تغذيه، در مدت زمان تعيين 
 ولت يا كمتر از آن برساند. اين زمان براي خازن هاي با ولتاژ نامي 50) به Unشده اي از مقدار نامي ولتاژ (

 دقيقه مي باشد. 5 ولت  كمتر از يك دقيقه و براي خازنهاي با ولتاژ نامي بيشتر از آن، 660
در صورتي كه خازن ها در فواصل كم كليدزني شود، وسايل حفاظتي بايد طوري انتخاب گردد كه هنگام 

% ولتاژ نامي بيشتر نباشد. 10وصل مجدد خازن به ولتاژ، ولتاژ ترمينالهاي خازن، از 
وسيله تخليه نبايد به عنوان جانشين براي اتصال كوتاه نمودن ترمينالهاي خازن به يكديگر يا به زمين، كه 

هنگام سرويس و قبل از دست زدن به آن بايد انجام شود، مورد استفاده قرار گيرد، زيرا ممكن است به علت 
قطع اتصاالت داخلي بين واحدهاي خازني سري شده و يا قطع فيوز آن، بار الكتريكي همچنان در واحدهاي 

خازني باقي مانده باشد.  
توان واحدهاي خازني فشار ضعيف و روش محاسبه خازن مورد نياز 

توان واحدهاي خازني فشار ضعيف، با توجه به ميزان خازن مورد نياز، و تعداد پله هاي خازني براي كليدزني 
اتوماتيك تعيين شده و آنگاه، با توجه به اندازه واحدهاي خازني كه به وسيله سازندگان توليد مي شود، خازن 

مورد نياز مناسب انتخاب مي گردد. 
روش محاسبه خازن مورد لزوم براي حذف توان راكتيو 

 برساند. از 0/1 تا 90/0 را به حدود φcosبراي حذف مصرف راكتيو قدرت خازن بايد به اندازه اي باشد كه 
لحاظ تئوري   
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1cos وقتي  =φ  :باشد مصرف راكتيو كامال از بين رفته است. بنابراين 

1  .φcos :با استفاده از دو فورمول زير محاسبه مي شود 

φ
φφ

2tan1
1costan

+
=⇒=  

 قدرت اكتيو از فرمول زير قابل محاسبه است: φcos. با احتساب 2
φcos×I(آمپر) ×U(ولتاژ) ×= 3WP (قدرت اكتيو) 
 را از φcos به اين ترتيب پيدا مي شود كه مثال اگر بخواهيم 2-11 با كمك جدول شماره F. ضريب 3

 برسيم. 94/0 پيش مي رويم، تا به ستون 60/0 برسانيم، در رديف مربوط به 94/0 و يا به 1 به حدود 60/0
 خواهيم يافت. 97/0 را برابر با Fبه اين ترتيب ضريب 

 مقدار خازن از فرمول زير محاسبه مي شود: F. با پيدا كردن  ضريب 4
FPW  (قدرت خازن) CP= (قدرت اكتيو)×
CP ،قدرت راكتيو خازن -WP ،قدرت راكتيو شبكه -F .ضريب مي باشد -

وسايل قطع و وصل و حفاظت خازنهاي فشار ضعيف  
در مواردي كه بارهاي خيلي كوچك الكتريكي با تغذيه فشار ضعيف مطرح باشد، براي تنظيم توان راكتيو 
ممكن است از سيستم كنترل دستي استفاده شود. وسايل كليدي و حفاظت در اين گونه سيستم ها شامل 

0Fكليدهاي هوايي قابل قطع در زير بار

HRC 1F همراه با فيوزهاي نوع�

 ، و يا كليد فيوز خواهد بود. در اين �
 در جريان نامي خازن تعيين شود. 5/1گونه موارد ظرفيت كليد فيوز بايد با احتساب ضريب 

در مواردي كه از سيستم كنترل خودكار استفاده مي شود، براي انتخاب كنتاكتور مناسب، بايد پارامترهاي 
 ضرب نمود تا در نتيجه پارامترهاي 8/0حرارتي آن را، كه در حداثر جريان خازن بدست مي آيد، در ضريب 

 درصد بيشتر از 25الزم براي انتخاب كنتاكتور حاصل شود. در اين صورت كنتاكتور قابليت عبور جريان تا 
جريان نامي خازن را خواهد داشت. همچنين براي حفاظت مطمئن در برابر اتصال كوتاه، بايد كنتاكتور با 

 در جريان نامي 5/1 به شبكه متصل شود. اندازه اين نوع فيوزها نيز با اعمال ضريب HRCاستفاده از فيوز 
خازن تعيين مي گردد. 

در مواردي كه تغذيه بارهاي فشار ضعيف به وسيله چندين پست توزيع انجام مي شود، استفاده از كنترل 
خودكار محلي در هر پست، براي خازنها، عموما اقتصادي تر از بكار بردن  يك سيستم كنترل مركزي در 

ورودي برق مجموعه خواهد بود. 
روشهاي كنترل خودكار توان راكتيو 

كنترل و تنظيم خودكار ميزان خازنهاي فشار ضعيف در مدار، معموال با توجه به كاربرد ممكن است با 
استفاده از رله هاي حساس به توان راكتيو، رله هاي حساس به جريان و يا بوسيله كليدهاي زماني صورت 

گيرد. 

                                                 
1. On-load air-break isolating switch 

2. High rupturing Capacity 
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در مواردي كه تغييرات ضريب توان دايمي و ناگهاني بوده و در شرايط مختلف بار يك ضريب توان ثابت يا با 
اندك تغييرات مورد نظر باشد بايد از رله هاي حساس به توان راكتيو استفاده شود. اين نوع رله كه در جبران 

سازهاي مركزي مورد استفاده قرار مي گيرد، بهترين روش براي كنترل خودكار خازنهاي فشار ضعيف 
مي باشد. 

در مواردي كه مصرف كننده هاي صنعتي كوچك يا جبران كننده هاي گروهي مورد نظر باشد استفاده از 
رله هاي جريان قابل توصيه است. 

در صورتي كه بار يكنواخت و قابل پيش بيني مطرح باشد  مانند برخي خانه هاي كوچكي كه داراي اين 
گونه مصرف كننده هايي است، رله هاي زماني ممكن است به كار رود. 

اصالح ضريب قدرت  
بارهاي الكتريكي نه تنها توان اكتيو دريافت مي كنند ، بلكه دريافت كننده توان رآكتيو كه در انتقال انرژي 

نقشي ندارند ، مي باشند كه باعث افزايش مقدار افت ولتاژ و تلفات اضافي ديگر در ژنراتورها ، ترانسفورمرها ، 
تجهيزات، سوييچ و كابل ها و خطوط هوايي، خواهد شد امروزه با استفاده از تجهيزات ضريب توان مي توان 
سيستم را پايدار و تلفات انتقالي را كاهش داد . اين تجهيزات در محل بار ،  توان راكتيو توليد مي نمايند . 

بدين ترتيب بارگذاري بر روي تجهيزات توليد و انتقال توان كاهش يافته و در نتيجه سطح تواني كه مي توان 
توليد نمود ، افزايش خواهد يافت در نتيجه وزارت نيرومصرف كنندگان را ملزم مي كند كه نسبت توان اكتيو 

P به توان ظاهري S در محيط مصرف آنها كمتر از مقدار مشخصي نشود. با مثالي مي توان مطالب فوق را 
بهتر بذهن سپرد 
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تصحيح ضريب توان بارهاي خطي بوسيله خازن هاي شنت 
جريان بارهاي خطي نظير موتورها و رآكتيوها ، از سيستم منبع توان ، جريان تقريبا سينوسي دريافت مي 

كنند . به ليل آنكه توان رآكتيو القايي براي توليد ميدان مغناطيسي درآنها ضروري مي باشد ، جريان از ولتاژ 
) كه همواره S ) .در نتيجه ، توان ظاهري اين بارها(1-6-2 عقب مي ماند . ( شكل Φمنبع به اندازه ضريب 

بزرگتر از توان اكتيو مي باشد و از جمع برداري توان اكتيو ورآكتيو بدست مي آيد : 
  

                                                                 ).(22 KVAQPS += 
 

) گفته مي شود : φcosضريب توان   نسبت توان اكتيو به توان ظاهري ، ضريب توان (
 

                                                   sp=φcos    
 

 
 

 خازن هاي شنت
   در اكثر مواقع توان راكتيو توسط خازن هاي شنت تصحيح مي شود . اين عمل مي تواند بصورت منفرد يا 

گروهي و يا بصورت مركزي براي تصحيح كل سيستم انجام گيرد . توان الزم خازن   به منظور تصحيح 
ضريب توان  

1
cosφ به مقدار تصحيح شده  

2
cosφ نياز به خازني به مقدار   Cφ  : خواهد بود 

 )2tan1.(tan φφφ −= P
C
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 ، نشان دهنده نمودار يك سيستم تصحيح شده ، سيستم تصحيح نشده مي باشد . 1-6-3شكل 
به منظور جلوگيري از انتقال توان رآكتيو خازني ، كه منجر به افزايش ولتاژ سيستم مي شود ، بايد از 

)(  تصحيح بيش از حد  1QQC   . جلوگيري نمود  
 

تعيين مقدار خازن  
 طراحي تاسيسات جديد

  به منظور تعيين مقدار خازن در طراحي تاسيسات جديد ، بايد به توان رآكتيو بارهاي منفرد ، مقدار ضريب 
 اثر داده شود . محاسبات بايد بر اساس توان اكتيو و ضريب تواني كه مصرف كننده در عمل با آن aهمزماني 

مواجه است ، انجام گيرد . در مورد راه اندازيها ، اين مقادير ممكن است از مقادير نامي فاصله داشته باشند 
.در عمل مقدار خازن تخمين زده مي شود به عنوان يك قاعده سرانگشتي ، مي توان فرض كرد كه :  

                                          )(3.0 KVarSaQc ××=   
a  ضريب هم زماني  
S  توان ظاهري 

9.0cosاين مطلب بر اساس تصحيح به مقدار =φ0.75  وضريب توان متوسط بارcos =φ   مي باشد .  
هنگاميكه تاسيسات مورد نظر در حال كار باشد ، مقدار خازن الزم را مي توان توسط اندازه گيري مناسب ، 

تعيين نمود . در صورتيكه وسايل اندازه گيري توان رآكتيو و اكتيو نصب شده باشند ، مقدار خازن الزم را مي 
توان با استفاده از قبض برق ماهيانه، محاسبه گردد محاسبات مربوطه عبارتند از:  

 

                           
).(

tan. 2 kVar
t

WW
Q wb

c
Φ−

=
 

 bW توان رآكتيو  (k varh)  ، 
 Ww انرژي اكتيو ( kwh)  ، 
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t   زمان كار   (h)     ، 

2tan φ  1به ضريب توانcosφ  اشاره دارد .  
 

1cosφتوان راكتيو الزم و ضريب توان فعلي    ، را همچنين مي توان براي قسمت هاي جداگانه شبكه ، با  
 ) . براي اين SIMEASاستفاده از آناليزهاي پرتابل و يا ثابت ، تعيين نمود ( مثال از طيف محصوالت 

 اتصال  فاز بايد براي ولتاژها يا جريان ها برقرار شود . تمام اطالعات سيستم منبع توان 4 يا 3منظور ، تنها 
بر اين اساس محاسبه گرديده و يا در حافظه دستگاه ذخيره مي شود و يا بصورت زنده توسط مودم دريافت 

مي گردد . 
خازن هاي شنت(موازي) 

) فرمول زير 1-6-1خازن هاي تك فاز   خازن ها براي مدارهاي تك فاز و سه فاز توليد مي شوند ( جدول 
در مورد خازن هاي تك فاز بكار مي رود . 

                                    
32 10... −= CUQc ω     

                                           
.

U
Qclc =  

 
∆( و يا مثلث (y)خازن هاي سه فاز مي توانند بصورت داخلي به شكل ستاره   متصل شوند مقدار خازن و )

                  : جريان خازن براي اين اتصاالت بصورت زير محاسبه مي گردند  

 
 CQ مقدار خازن(kvar)                                    U ولتاژ كار خازن (kv) 

                       CL جريان خازن(A)                                       Cظرفيت  ( )Fµ 
                          ω1  ( فركانس زاويه اي− f) ( S π (2                  f فركانس سيستم  (HZ) 

 خازن هاي شنت فشار ضعيف 1-6-1                         جدول 
مدل   siGUTدر سيلندر هاي آلومينيمي با ترمينالهاي 

 براي هر خازن در  25kvar تا 5kvarبراي مدارات تك فاز و سه فاز ، 
 ، از نوع خشك ، VAC 690 تا v 50/60 HZ 230ولتاژ اسمي سيستم 
ماده موثر نيتروژن  

طراحي  
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موقعيت نصب  درهر موقعيتي  
Ip 20   ( با حفاظ انگشتي )    درجه حفاظت

×nl  تا  ظرفيت عبور جريان   1.5
 ( برحسب 240mm و 204mm، ارتفاع 142mm تا 122mmقطر 

ظرفيت )  
ابعاد  

-25/D      كالس دما
0.2 w/kvar   تلفات توان    در دي الكتريك

100 000h    عمر مفيد
CQ ظرفيت براي مقدار مشابه خازن ( 1/3در مدارات داخلي مثلث ، تنها به   )  مورد نياز  مي باشد . در  

 ) ، اتصال داخلي ستاره ، بيشتر قابل اطمينان است و اقتصادي v 2500ولتاژهاي سيستم باالتر ( بزرگتر از 
تر مي باشد . 

ولتاژ و فركانس 
  اطمينان از اينكه ولتاژ نامي خازن در محل نصب متناسب با ولتاژ كار سيستم باشد داراي اهميت است . در 

صورتيكه ولتاژ و فركانس كار سيستم با ولتاژ و فركانس كار خازن تفاوت داشته باشد ، توان خروجي خازن 
تغيير خواهد كرد . 

                     :  فرمول زير بكار مي رود 

1

2

2

1

2
12 f

f
U
UQQ 








=  

 توان خروجي خازن براي مقادير كاري متفاوت . 2  مقادير خازن و انديس 1انديس 
ولتاژ اسمي سيستم هرگز نبايد از مقدار ولتاژ خازن در محل نصب ، تجاوز نمايد . 

اقتصادي ترين ضريب توان 
براي كاهش هزينه هاي جاري مصرف برق اصالح ضريب توان هزينه جاري برق را كاهش مي دهد ليكن 

چون نصب خازن خود مستلزم مخارجي است، الزم است به مجموع هزينه برق و خازن توجه شود و 
اقتصادي ترين ضريب توان تعيين شود. 

فرض كنيد در يك تعرفه دو قسمتي هزينه برق   ريال در سال براي هر كيلووات آمپر حداكثر تقاضا و   ريال 
براي هر كيلووات ساعت مصرفي است. هزينه خازن و نصب آن را براي هر كيلووات آمپر راكتيو ظرفيت   

 كيلووات و توان راكتيو A سال در نظر بگيريد. اگر باري با توان حقيقي حداكثر nريال و عمر مفيد آن را 
 كيلووات ساعت باشد، بدون نصب D كيلووات آمپر در سال داشته باشيم كه مصرف ساليانه آن Bحداكثر 

خازن هزينه ساليانه چنين است: 
22 ABD ++αδ  

 مي شود و در نتيجه B – C كيلووات آمپر نصب كنيم توان راكتيو برابر Cدر صورتي كه خازن به ظرفيت 
حداكثر تقاضا بر حسب كيلووات آمپر چنين مي شود: 

( )22 CBA −+  
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در نتيجه هزينه ساليانه برق با احتساب هزينه خازن از اين قرار مي شود: 

( )
n
CCBAD βαδ +−++ 22  

 برابر مي شود با  S ميزان صرفه جويي ساليانه  

( )
n
CCBAABS βαα −−+−+= 2222  

 Cبراي محاسبه مقدار خازني كه ميزان صرفه جويي را به حداكثر مي رساند، مشتق صرفه جويي را نسبت به 
براي صفر قرار مي دهيم 

( )[ ] ( )
n

CBCBA
dC
dS βα =−−+⇒=

−
2
1

220  

و يا 

( ) α
β

nCBA

CB
=

−+

−
22

 

 پس از اصالح ضريب توان است، اقتصادي ترين ضريب توان پس از اصالح φsin  چون طرف چپ معادله  
چنين است: 





= −

α
βφ

n
1sincoscos  

 6-3مثال 
 ريال براي هر كيلوولت آمپر 500 ولت استفاده مي كند 380تعرفه يك مشترك صنعتي كه از برق سه فاز 

 ريال براي هر كيلووات ساعت مصرفي است. هزينه نصب خازن براي هر كيلوولت 3حداثر تقاضا در سال و 
 كيلوولت 1200 سال است. حداكثر ديماند مشترك را 10 ريال وئ عمر مفيد آن 2000آمپر راكتيو ظرفيت 
 تاخيري فرض كنيد. 75/0 كيلوولت آمپر و ضريب توان مشترك را ثابت و برابر 300آمپر و حداقل آن را 

الف- اقتصادي ترين ضريب توان براي مشترك چقدر است؟ 
ب- ظرفيت خازن هاي سالم چيست؟  

پ- اگر اين خازن ها در مدار باقي بمانند، ضريب توان در ساعات حداقل ديماند چقدر مي شود؟ 
) داريم 2-3الف- با استفاده از (

9165.0
10500

2000sincos 1 =





×
−  

ب- قبل از وصل خازن داريم 

6614.0sin
750.0cos

=
=

i

i

φ
φ  

بعد از وصل خازنها داريم 

40.0sin

9165.0cos

=

=

f

f

φ

φ
 

X :توان راكتيو خازن ها، از رابطه زير بدست مي آيد ،
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مصرف راكتيو در حالت حداقل مصرف 
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75.0300
5.202tancoscos

5.20292.40042.198
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−
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−
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كه تقدمي خواهد بود. پس در اين مورد بايد با كاهش بار مقدار خازن در مدار را به طور خودكار يا دستي از 
مدار خارج كرد و از پيشفاز شدن ضريب توان  جلوگيري نمود. 

اصول و روشهاي نصب 
دماي كار 

دماي كار خازن تاثير بسياري در دوام و عمر آن دارد عامل تعيين كننده، دماي گرمترين نقطه درون خازن 
است كه اندازه گيري مستقيم آن در عمل ممكن نيست، بنابراين دماي هواي خنك كننده بايد مالك تعيين 

 درجه سانتيگراد  5دماي مطلوب خازن قرار گيرد، به اين ترتيب كه ميانگين آن در طول يك ساعت نبايد 
) باشد. 1-6بيش از دماي محيط (ستون دوم جدول

خازن ها بايد به گونه اي نصب شود كه حرارت ناشي از تلفات خازن به وسيله تابش و تبادل حرارتي انتقال 
يافته و در نتيجه دماي خازن از حد مشخصي باال نرود ، بنابراين نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد :  

الف: تهويه اتاقي كه خازن ها در آن نصب مي شود و نيز ترتيب گردش هوا در اطراف هر واحد خازن بايد مد 
نظر قرار گيرد . اين امر به ويژه هنگامي كه واحد هاي خازن بر روي يكديگر قرار مي گيرد از اهميت خاصي 

برخوردار است .  
ب : درمواردي كه دماي خازن ها بر اثر تابش خورشيد يا هر منبع حرارتي ديگر افزايش مي يابد، براي كنترل 

دما بايد با توجه به دماي هواي خنك كننده و همچنين شدت و مدتي كه خازنها در برابر تابش قرار 
مي گيرد، يكي از روشهاي زير مورد استفاده قرار گيرد: 

- حفاظت خازنها در برابر تابش خورشيد يا منبع حرارتي. 
- انتخاب خازنهايي كه براي دماي محيط باالتر طراحي شده باشد. 

- استفاده از خازنهايي با ولتاژ نامي باالتر (در اين حالت كاهش توان راكتيو خازنها نيز بايد منظور شود). 
شرايط محل نصب 
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محل نصب خازنهاي طراحي شده براي فضاهاي داخلي بايد تميز و خشك بوده و داراي تهويه مناسب باشد. 

خازنهاي مورد استفاده در فضاهاي باز بايد از نوع مناسب براي فضاي آزاد باشد. 
در مناطق گرمسيري، عالوه بر دماي زياد محيط، شرايط نامناسب ديگري مانند رطوبت نسبي زياد و 

متناوب، امكان رشد سريع كپك، ايجاد خوردگي در اثر عوامل جوي موجود در مناطق صنعتي و ساحلي، و 
حمله حشرات موذي ممكن است وجود داشته باشد، در اينگونه موارد خريدار بايد هنگام سفارش خازنها و 

لوازم جانبي آن، شرايط نامبرده را به اطالع سازندگان مربوط برساند. 
در محيطهاي مخاطره آميز كه به علت وجود گازها، بخارها، غبارها و مايعات قابل اشتعال، الياف و رشته هاي 
آتشگير و مانند آن، امكان به وجود آمدن آتش سوزي و انفجار در اثر جرقه، قوس الكتريكي و دماي بيش از 
حد بسيار است، خازنها و ديگر لوازم و تجهيزات الكتريكي بايد برابر يكي از استانداردهاي شناخته شده بين 

 و مانند آن، از نوع تاييد شده و متناسب با مكان مورد استفاده، انتخاب و IEC  و NECالمللي همچون  
بكار گرفته شود.  

آرايش هاي تصحيح ضريب توان  
-4بارها مي توانند بصورت انفرادي ، گروهي و يا بصورت مركزي از نظر ضريب توان تصحيح شوند . ( شكل 

   ) .انتخاب آرايش تصحيح ضريب توان بايد براساس نقطه نظرهاي فني و اقتصادي انجام گيرد.6-1
تصحيح انفرادي  

معيار تخمين در موارد زير تصحيح انفرادي توصيه مي گردد : 
 بارهاي بزرگ با  ضرايب توان ثابت و  در حالت كار قرار داشتن به مدت زمان طوالني . 

 :  يكي از مزاياي اين روش تصحيح آن است كه بارگذاري بر روي كابل ها كاهش مي يابد . در موارد امزاي
زيادي ، خازن ها بطور مستقيم به ترمينال هاي بارهاي منفرد متصل مي شوند و با استفاده از يك وسيله 

سوييچ مشترك روشن و خاموش مي گردند . 
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معايب: در استفاده از اين روش تصحيح براي موتورها بايد دقت كرد . درمورد موتورهايي كه در آنها قطب ها 
تعويض مي شوند و يا موتورهايي به راه اندازهاي ستاره مثلث متصل مي باشند ، خازن تصحيح كننده ، نبايد 

بطور لحظه اي از سيستم منبع قطع گردد زيرا خطر ايجاد فاز معكوس وجود دارد . اين مطلب در مورد 
موتورهايي كه بصورت دوره اي كار مي كنند ، نيز صادق مي باشد . دراين موارد ، خازن بايد همواره به مقدار 

 ولتاژ نامي ) . براي جلوگيري از خطر تحريك خودي ، %10كافي تخليه شده باشد ( به مقدار كمتر از 

Qمقادير نامي خازن متصل شده به ترمينال ها  ( c  مصرف توان رآكتيو بي باري باشد %90 بايد كمتر از )  
 .

يك راه حل براي اين مطلب آن است كه خازن توسط يك كنتاكتور جداگانه كه در كنترلر موتور مجتمع 
) . 1-6-5شده است ، به موتور متصل گردد ( شكل 

 

 
تصحيح گروهي  

در سيستم تصحيح گروهي ، يك واحد تصحيح كننده به هر گروه بار متصل مي شود . گروه بار ممكن است 
شامل موتورها و يا المپ هاي فلورسنت باشد كه توسط يك كنتاكتور و يا سوئيچ  به سيستم متصل شده 
باشند . دراين آرايش مثل آرايش تصحيح انفرادي ، براي كليد زني خازن ها ، معموال نيازي به تجهيزات 

سوييچ جداگانه نمي باشد  
تصحيح مركزي  

واحدهاي تصحيح ضريب توان براي تصحيح مركزي بكار مي روند . اين واحدها مستقيما به تابلوهاي توزيع 
اصلي و يافرعي متصل مي شوند .اين نوع تصحيح خصوصا هنگاميكه بارهاي زير نياز به تصحيح داشته باشند 

، مورد استفاده قرار مي گيرد : 
-  تعداد زيادي از بارها   1
 -  نيازمنديهاي توان متفاوت  2
 -  در حالت كار بودن بارها در زمانهاي متفاوت . 3
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 مزايا 

   مزاياي تصحيح مركزي عبارتند از :  
الف-   به دليل آرايش مركزي : تجهيزات تصحيح به سادگي مي توانند مورد بررسي قرار گيرند . 

ب -   نصب مجدد و يا توسعه به سادگي امكان پذير مي باشد . 
ج -   مقادير خازن  همواره متناسب با نيازمنديهاي توان رآكتيو بارها مي باشند.  

-د -  بادرنظر گرفتن ضريب هم زماني ، معموال مقدار خازن نسبت به حالت تصحيح انفرادي ، كوچكتر مي
باشد . 

واحدهاي تصحيح ضريب توان شامل كنترلر و بخش توان مي باشند كه بخش توان شامل موارد زير است :  
-  خازن هاي شنت  1 
-  كنتاكتورهايي براي كليد زني خازن ها  2 
-   فيوزهايي براي مدرات خازن ها  3
-  المان هايي براي تخليه خازن ها ، وقتي از مدار قطع مي شوند . هر واحد تصحيح ضريب توان با 4 

مشخصاتي مثل اندازه توان كه شامل مجموع مقادير خروجي مدارات انشعابي است ، نسبت عملكرد پله اي و 
تعداد پله ها ، مشخص مي گردد . 

يك مدار جانبي تعيين كننده توان خازني كه توسط خروجي كنترلر رگوله مي شود . - 5
 : كنترلر در محل ورودي ، توان رآكتيو را توسط ترانسفورمرهاي ولتاژ و جريان اندازه گيري مي كند كنترلر 

. در صورتيكه مقدار اندازه گيري شده با مقدار تنظيم شده تفاوت داشته باشد ، به كنتاكتورهاي سوئيچ 
كننده خازن ها فرمان مي دهد و در نتيجه خازن را قطع يا وصل مي نمايد . 

دو نوع اصلي از كنترلرها موجود مي باشند : 
-  كنترلرهاي مداري  1
-  كنترلرهايي با نسبت عملكرد پله اي قابل انتخاب . 2

 :  كنترلرهاي مداري باتوزيع يكنواخت سيكل هاي قطع و وصل واحد كنترل بين تمام كنترلرهاي مداري
 كنتاكتورها عمل مي نمايند . اين مطلب منجر به ايجاد معايب زير مي شود:
الف-   فقط تصحيح مدارات جانبي با مقادير يكسان امكان پذير مي شود ،  

  پله سوييچ كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند ، نياز به تعداد مشابهي رله خروجي 12 يا 6ب-   تعداد 
در كنترلر دارند . 

 عدد مي شود. 12 يا 6ج-  تعداد پله ها محدود به 
د -  در صورتيكه مقادير مخازن تغيير نمايد ، مقايدر تمام مدارات جانبي بايد به تناسب تغيير نمايد  

ه -  نسبت عملكرد پله اي بطور آزادانه نمي تواند تعريف شود . 
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فصل نهم: 
 
 

طراحي و اجراي تاسيسات الكتريكي در اماكن مختلف 
مقدمه  

طراحي دقيق در روشهاي متعدد ساخت  با بتون مورد استفاده امروزي ، ديوارها ديگر گچكاري نميشوند و 
امكان حفر كانال پس از  پايان كار يا وجود ندارد  و يا بسيار  پرهزينه  خواهد بود . در نتيجه  بايد كانالها  ، 

جعبه هاي  اتصال و جعبه هاي كليد  ها در هنگام توليد  قطعات  قالب ريزي  شده در قالب  پيش بيني 
شده باشند . مواد مورد استفاده در تاسيسات  الكتريكي  درون قالب قرار داده ميشوند و در صورت نياز  

مستحكم  ميگردند . اين  عمل براي تاسيسات  آب رساني  و حرارتي و قابهاي  در و پنجره  نيز انجام ميشود 
. در نتيجه  الزم است كه هنگام طراحي قطعات پيش ساخته ، تجهيزات  الكتريكي  نيز لحاظ گردند . اين 

عمل بايد  با دقت بسيار زياد  انجام گيرد . زيرا هزينه هاي تصحيح  ، اشتباهات  طراحي ممكن  است بسيار 
سنگين  باشند .پيش بيني نيازهاي آتي  امكان اعمال  تغييرات  در ساختمانهاي  پيش ساخته  بسيار 

مشكل  ميباشد به اين علت  پيش بيني  نيازهاي آينده به  وسيله تامين  كانالهاي  كافي براي خروجيهاي  
پريز و خطوط  ارتباطي  ، كانالهاي  عايق  ،  سيم بندي اضافي  و غيره ، بسيار مهم ميباشد . به منظور  ايجاد 
هماهنگي  با توليد كننده ساختماني ، مهندس  تاسيسات  الكتريكي بايد با روشهاي  ساختماني  بتوني مورد 

نظر ، آشنا باشد . 
روشهاي ساختماني  

در روش ساخت با استفاده از پنلهاي بزرگ ، قطعات  پيش ساخته  در اندازه هاي ديوار و در بعضي  موارد 
قطعات مربوط به سقف  در  محل سايت ساختمان ، مونتاژ ميگردند ،  اين پنلها در قالبهاي افقي   و عمودي ، 
توليد ميشوند . هنگامي كه  پنلهاي قالب ريزي شده مونتاژ ميگردند كانالها يا جعبه هاي عايق براي تشكيل 

 شبكه اي  كه سيستمها  و كابل از آن عبور ميكنند ، در محل  اتصال پنلها كار گذاشته ميشوند .
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  توليد افقي
 در حالت توليد افقي، قالب شامل  يك ميز متحرك  فلزي  و يك ميز ثابت چوبي   و قطعاتي  براي ديواره 

) به ندرت  مورد استفاده قرار ميگيرد در روش توليد عمودي كه batteryها  ميباشد . روش توليد عمودي  (
 نيز شناخته ميشود ، تعدادي قالب  در كنار هم قرار داده ميشوند و  پنلهاي ديوار به batteryبه روش توليد 

صورت  عمودي قالب ريزي مي شوند . پس از آنكه بتون  محكم شد  (اين عمل معموالً   بدون حرارت  دادن 
-2انجام ميشود ) پنلها  از درون قالب  بيرون آورده ميشوند براي اين كار معموالً  قالبها باز ميشوند ( شكل 

) بتون درون  قالب ريخته  شده و توسط يك ويبراتور  داخلي ،  فشرده ميشود . در اين حالت  ، هر دو 2-5
) 5-2-3سمت  پنلها  صاف هستند ، زيرا قالب  دو طرفه است . تمام جزئيات  بايد در نقشه پنل (شكل 

  مشخص شود (مثال ً فررفتگي كابلهاي  رابط)
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اتصاالت ديوار به ديوار 
 اتصال ديوار به ديوار  را ميتوان  در هر نقطه اي  كه براي مسير عبور كابل مناسب  باشد ، برقرار كرد ،  پس 

از برقراري  ارتباط ،  فرورفتگي  بين پنلها بايد پر شود . اگر فرو رفتگي  در بخش زيرين پنل ايجاد شده باشد 
نيازي به پرداخت  بعدي نخواهد بود . در نهايت اتصال به پنل  مجاور درون اليه نهائي قرار خواهد گرفت . 
سيمها  و كابلهاي  محافظت  نشده را نبايد بر روي كف زمين قرار داد ، زيرا تجربه نشان داده است كه آنها 

معموالً  در حين عمليات ساختماني  ، آسيب ميبينند، براي  محافظت از آنها بايد سيمها  و كابلهاي را درون  
 كانال قرار داد .

آرايش تار عنكبوتي  
در آرايش تار عنكبوتي  سيمهائي كه از كليدها يا پريزها  خارج ميشوند  به يك يا چند جعبه تقسيم  سقفي 

هدايت ميگردند . اين عمل به كمك قالبهاي سقفي انجام ميشود ،   از جعبه  هاي تقسيم  ميتوان براي نصب  
) 5-2-6ترمينال و خروجي روشنائيها  نيز استفاده نمود . ( شكل 

مسير عبور كابل از ميان طبقات  
در موارد كه مسير عبور  كابل از ميان چند طبقه  عبور مينمايد ، نظير كابلهاي آنتن ،  كانال عايقي كه 

درون قالب قرار ميگيرد به انتهاي ديوار ختم نميشود . در اين وضعيت كانال  عايق انعطاف پذير به صورت 
حلقه نگهداشته  شده و هنگامي كه قالب برداشته ميشود اين كانال به قالب طبقه باالتر ، هدايت ميشود . 

 
 

 سيم كشي و قطعات  تاسيساتي 
تجربه نشان داده است كه كانالهاي  پالستيكي  (خرطومي ) براي روشهاي ساختماني  با پنلهاي  بزرگ 

 براي pvc تجاوز ننمايد  ، كانالهائي از جنس c ْ 60مناسب مي باشند در صورتي كه دماي پرداخت  بتون از 
اين كار كفايت ميكند . براي دماهاي باالتر ، بايد از كانالهاي پلي اتيلن  مقاوم در برابر حرارت  و يا كانالهائي  
كه براي بارهاي مكانيكي سنگين  مناسب ميباشند  ، استفاده شود ،  كانالها به ميله هاي  تقويت كننده  اي 

كه درون قالب كار گذاشته  ميشوند ، متصل ميگردند ،  هنگامي كه بتون به درون قالب  ريخته ميشود 
كانالهاي ارتجاعي  مانع از انتقال  فشار به جعبه هاي اتصال ميشوند .از كانالهاي سخت در بخش هائي از 
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ديوار استفاده ميگردد كه اصالً مسلح نيستند و يا كمتر تقويت شده اند .بر حسب نوع قالب  ، از جعبه هاي 
اتصال گوناگوني  استفاده ميشود تمام انواع  جعبه هاي اتصال بايد  در برابر  تنشهاي مكانيكي  پايدار بوده و 

در محل تماس با قالب وروديهاي  كانال در برابر نفوذ سيمان  مايع ، آب بندي شده باشند .در روش افقي 
اگر از قالبهاي  چوبي يا پالستيكي استفاه شده باشد و نوع ديوارهاي توليد شده مرتباً  تغيير نمايد، ميتوان 

) در صورتي كه تعداد ديوارهاي توليدي از a8-2-5جعبه ها را به وسيله  ميخ به قالب  متصل كرد (شكل 
يك نوع و نسبتاً زياد باشند ، روش نصب  توسط رولپالك كه بر روي قالب  كارگذاشته  ميشوند مناسبتر 

 ) البته در اين روش اگر از عمليات ويبره بتون استفاده شود ، بايد به موارد متعدد a8-2-5ميباشد (شكل  
ديگري نيز توجه گردد .به دليل آنكه درلحظه قالب ريزي سيمان ، فشارهاي مكانيكي  زيادي ايجاد ميشوند ، 

ميتوان جعبه ها را بااستفاده از سوراخهاي  جلوي آن و به كمك سيم به ميله هاي تقويت كننده بتون نيز 
 متصل كرد .

كابينتهاي  اندازه گيري  و تابلوهاي توزيع  
كابينتهاي اندازه گيري  و تابلوهاي توزيع در انواع طرحهاي استاندارد عرضه شده ند در روشهاي ساخت پنل 

بزرگ و در محل ،  فضاي  الزم براي اين تابلوها به وسيله محفظه هاي چوبي يا فلزي  كه قابل استفاده مجدد 
نيز هستند ،  تعبيه ميشود 

 
جعبه هاي قالب ريزي شده براي تابلوهاي توزيع  

استفاده از جعبه هاي قالب ريزي  شده براي تابلوهاي توزيع از روشهاي ديگر مناسب تر ميباشند  . در اين 
روش فضاي الزم براي كانالها به دلخواه فراهم ميگردد . كانالهائي كه داراي مكانيسم قفل شونده هستند ،  به 

صورت بسيار مستحكم در محل خود قرار ميگيرند و از حفره هاي اين جعبه ها بسادگي  بيرون نمي آيند  
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ساختمانهاي اداري 
از نقطه نظر  منبع وتوزيع توان الكتريكي ، ساختمانهاي اداري معموالً شامل نواحي عملياتي وسيع با 

نيازمنديهاي مشخص و متنوع ميباشند جداي از خود اداره ها ( اداره هاي با مديريت باز ، گروهي و منفرد) 
امروزه ساختمانهاي  اداري شامل نواحي عملياتي نظير پاركينگهاي زير زميني  وسيع ، آشپزخانه هاي بزرگ 

و غذاخوري  ، مراكز كامپيوتري  ، چايخانه ، سالنهاي سخنراني  وغيره ميباشند . توزيع  بار حاصل از 
فرايندهائي كه در اين نواحي  عملياتي  انجام ميگيرد ، بسيار پيچيده بوده و برحسب  زمان و ساعت  روز 

متغير ميباشند براي مثال  ميتوان به فرايندهائي كه تامين كننده شرايط داخلي  اتاقهاي  يك اداره هستند 
اشاره شود ، نظير درجه حرارت (سرمايش و گرمايش) ، تهويه و غيره .در نتيجه  هنگام طراحي  سيستم منبع 

الكتريكي  براي چنين ساختماني  ، در نظرگرفتن  پروفايل بار و تعيين ضرايب هم زماني  براي بارهاي 
گروهي مستقل ، داراي اهميت فراواني ميباشد . پروفايل  بار در نظر گرفته شده ميتواند در مراحل بعدي 
پايه اي براي بهينه سازي آرايش  سيستم و مصرف داخلي  ، قرار گيرد .بر حسب ساختارساختمان (بلند 

مرتبه ، كم ارتفاع و يا تركيبي از هر دو حالت )ميتوان مراكز بار را با استفاده از تابلوهاي توزيع اصلي تغذيه 
 ولت خواهد بود كه منجر به تغذيه با تلفات كم مصرف  كننده 1kvنمود احتماالً  ولتاژ اين تابلوها بزرگتر از 

نهائي خواهد شد اين حالت ، خصوصاً در گروههاي بار مصرف نظير آسانسور ، سيستمهاي  تهويه مطبوع 
مركزي (سرمايش ، گرمايش و تهويه ) و آشپزخانه ها ،  بسيار مطلوب ميباشدبراي بارهاي سطحي نظير  

روشنائي و تجهيزات  اداري كه از پريزهاي سيستم تغذيه ميشوند ، توصيه ميشود  كه در هر طبقه يك ناحيه 
يا منطقه توزيع تشكيل شود . البته اگر هر طبقه داراي چندين بخش مصرف كننده عمده باشد ، بهتر است 
كه براي هر يك از آنها يك ناحيه توزيع در گرفته شود .بر حسب ميزان اهميت  هر يك از بارهاي  مصرف 

كننده  نهائي ( از نظر تامين حفاظت  افراد در موارد اضطراري  و براي تامين توان  الكتريكي  تجهيزات 
اداري مثل كامپيوترها در هنگام قطع برق ) بايد بين انواع بارهاي  زير تمايز  قايل گشت : 

 الف- بارهائي كه به وسيله سيستم منبع توان اضطراري  تغذيه مي شوند 
ب- بارهائي كه به منبع توان اضطراري متصل هستند ( منبع توان بدون وقفه يا با  وقفه هاي مجاز) و 

 بارهائي كه منبع سيستم منبع توان عمومي متصل هستند .
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منبع توان ايمني يا اضطراري : بارهائي كه به اين منبع توان متصل ميگردند  شامل موارد زير ميباشند : 
 - روشنائي اضطراري 1
 - سيستمهاي توليد سيگنالهاي اعالم خطر و آالرم 2
 - پمپهائي كه براي سيستمهاي اطفاي حريق به كار ميروند .3
 - سيستمهاي آشكار ساز شعله و دود 4
 - آسانسورهاي تخليه  و آتش نشاني و 5

وديگر سيستمهائي كه براي تضمين ايمني پرسنل در مواقع اضطراري  به كار ميروند ،  خصوصاً  در موارد 
 حريق كه بايد در صورت قطع سيستم توان عمومي ، همچنان به كاركرد خود ادامه دهند .

مسيرهاي  عبور توان الكتريكي  
در صورت امكان مسيرهاي اصلي عبور توان الكتريكي به تابلوهاي توزيع فرعي در طبقات نبايد از راهروهاي 
مشترك و راه پله هاي ساختمان باشد . در صورتي كه مسيرهاي عبور توان به صورت عمومي انتخاب شده 

باشند ، توصيه ميشود كه از داكتهائي كه در دسترس باشد استفاده شود ، اگر مسيرها در طبقات افقي باشند 
ال  نصب گردند ( درون كانال داخل كف يا داخل اليه نهائي ) و ع، بايد كابلها در كف ساختمان غير قابل اشت

يا در راستاي راه روهاي اتاقهاي مجاور ولي در خارج از آن نصب شوند .درروشهاي ساختماني مدرن ،  نصب 
كابلها در ديوارهاي خارجي و يا پارتيشنها  ،  مجاز نميباشد براي نصب كابلها و تجهيزات وابسته ، از داكتهاي 

كابل زير پنجره يا سيستمهاي داكت زير كفي استفاده ميگردد  كابلهاي سيستمهاي روشنائي و ديگر 
تجهيزات در طول سطح دروني سقف هدايت ميشوند . در صورتي كه براي عبور كابلها الزم باشد كه در 

ديوارهاي ضد آتش سوراخي ايجاد گردد ، بايد مجدداً  اين حفره ها مطابق مقررات حفاظت در برابر آتش 
سوزي ، مسدود شوند . 

مدارات پريز : در موارد عادي ، براي تغذيه توان به شش پريز خروجي با اتصال زمين به طور دائم ، بايد از يك 
مدار استفاده شود . از يك مدار  خروجي پريز نبايد  براي تغذيه توان به بيش از هشت پريز دائمي استفاده 
شود . اين محدوديت باعث ميشود استفاده از كابلهاي  توسعه و پريزهاي سيار اضافه بر پريزهاي نصب شده 
دائم كمتر ايجاد اشكال كند . در اين وضعيت اگر عيبي در مدار پيدا شود قطعي مدار در محدوده كوچكي 

اتفاق خواهد افتاد . 
 

هتلها  
سيستمهاي الكتريكي تاثير زيادي بر تامين رفاه و آسايش مورد انتظار مهمانهاي هتل دارد .در موارد خاص 
اين رفاه مستقيماً مثالً  به وسيله روشنائي و تهويه مطبوع تامين ميگردد .مهمانهاي هتل البته از انواع ديگر 
سرويسها نظير خدمات لباسشوئي  و آشپزخانه تا سيستمهاي  مخابراتي ، سود ميبرند . در نتيجه سيستم 

منبع توان قابل اطميناني مورد نياز خواهد بود .با در نظر گرفتن ساختار ، يك هتل معموالً  شامل نواحي زير 
ميباشد : 

ناحيه پذيرش، اتاقهاي مهمان، اتاقهاي كنفرانس سالنها، استخرهاي شنا ،سالنهاي بدن سازي، آشپزخانه ها ،  
سالنهاي يخچال و انبارها ،تجهيزاتي  نظير آسانسورها  وسايل اطفاي حريق ، تهويه ... و پاركينگ هتلها 
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هتلها به نماي ظاهري نيز اهميت ميدهند ، كه اين مطلب نيز در تعيين مشخصه هاي تاسيسات الكتريكي  
ساختمان اثر دارد .با در نظر گرفتن طيف بسيار وسيع  تجهيزات به كار گرفته شده در هتلها ، امكان تعيين 

اطالعات گسترده در مورد مقدار مشخص بارهاي يك ناحيه ، غير ممكن ميباشد ، البته تجربه نشان داده 
 اختصاص داده w 3500است كه در مورد هتلهائي كه تهويه مطبوع ندارند ، به طور متوسط براي هر اتاق 

 براي هر اتاق تخصيص w 4500ميشود و در مورد هتلهائي كه تهويه مطبوع دارند ، بايستي تواني به اندازه 
يابد .به دليل آنكه هتلها معموالً مورد استفاده كساني واقع ميشوند كه با ساختمان آشنائي ندارند شامل 

مقررات رسمي ايمني ويژه و استانداردهاي خاصي ميگردند .عالوه بر مشخصات ساختماني  مسيرهاي عبور ( 
راه روها و راه پله ها ) بر حسب اندازه ساختمان استفاده از تجهيزات ايمني خاصي ضروري خواهد بود . اين 
مقررات مربوط به موارد قطع برق و پديدار شدن عيب در سيستمهاي الكتريكي ساختمان و همچنين ايمني 
ساكنان در موارد خطرات آتش سوزي ميباشد . آشنائي نداشتن مهمانهاي هتل با ساختمان ، اهميت  تامين 

توان مطمئن  را براي تجهيزات ايمني افزايش مي دهد . اين مطلب در موارد ذيل در نظر گرفته مي شود : 
 - روشنائي اضطراري در طول مسير هاي فرار در ساختمان و سالنهاي بزرگ 1
 - سيستمهاي فعال كننده آالرم و صدور دستورالعمل هاي اضطراري 2
 - پمپهاي تقويت براي سيستمهاي اطفاي حريق 3
 - سيستمهاي باالبر 4
 - بخشهائي از سيستم تهويه و تخليه دود 5

در هتلهاي  بزرگ نصب  يك منبع توان اضطراري  به گونه اي كه عالوه بر تغذيه موارد گفته شده در باال ، 
 قسمتهائي از آشپزخانه  ، سردخانه ، قسمتي از روشنائي  اتاق و تغذيه سيستمهاي مخابراتي ، انتقال اطالعات و 

سيگنالينگ  نيز در صورت قطع برق ، از برق اضطراري  استفاده كنند . عاقالنه و ضروري به نظر ميرسد 
مهمان خانه ها براي اطمينان از آنكه بروز  خطا بر اثر نقصهاي  الكتريكي  در يك اتاق  ديگري تأثير نگذارد  

توصيه ميشود تا هر اتاق  به يك تابلوي  توزيع شامل  تجهيزات  حفاظتي  مدارات جانبي مجهز گردد 
) به 5-4-1.كنترل روشنائي عمومي  اتاقها بايد از سمت  در ورودي  و در كنار تخت امكان پذير باشد (شكل 

طور مثال براي اين منظور استفاده از المپهاي فلورسنت در پشت پرده مناسب ميباشد . استفاده از المپهائي 
با نور گرم  كه ميتوان از آنها به صورت گروهي  همراه با المپهاي رشته اي استفاده كرد به دليل خواص 

رنگي جالب آنها ، قابل توصيه ميباشد . سيستم روشنائي  را ميتوان با المپهاي دكوراتيو ديواري  ، المپهاي  
روميزي  و چراغهاي  سقفي توكار تكميل نمود . استفاده از المانهاي روشنائي متعدد  امكان تطبيق با 

coنيازمنديهاي  خاص ميهمانها را افزايش ميدهد . 
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عالوه بر پريزهائي كه براي راديو ، تلويزيون ، ويديو و تجهيزات ديگر در نظر گرفته شده است . بايد در كنار 
تخت و ميز تحريز نيز پريزهائي براي استفاده احتمالي  در نظر گرفته شود . اين مطلب در مورد پريزهاي 

تجهيزات مخابراتي  نيز صادق ميباشد .در اتاقها مدارات مربوط به روشنائي و پريزها بايد از دو مدار متفاوت 
تغذيه شده باشند .پريز نصب شده در درون حمام به همراه ترانسفرمر ايزوله كننده آن به وسيله تامين 

حفاظت در برابر تماس غير مستقيم ، سطح ايمني را افزايش ميدهد . 
سالن پذيرائي مهمترين بخش هتل است كه در آن پرسنل هتل و مهمانها  با يكديگر مالقات ميكنند . اين 
سالن بايد داراي روشنائي كامل باشد بدون آنكه باعث خستگي چشم شود . سيستم روشنائي عمومي سالن 

بايد به گونه اي باشد كه به همراه روشنائي  تكميلي  بخشهاي مختلف نظير المپهاي  استاندارد  موضعي  يا 
روشنائي  سقفي  ، احساس  راحتي و امنيت را القا كند . روشنائي مناسب ميتواند بر طراحي معماري يك 

سالن تأثير مثبت بگذارد . 
در رستوران بايد از سيستم روشنائي  سقفي با تابش رو به پائين  براي هر ميز استفاده شود . براي اين بخش 

 12Vاز سيستم روشنائي  استفاده از المپهاي رشته اي و المپهاي هالوژن ولتاژ پائين مثالً  با ولتاژ نامي 
ترجيح داده ميشوند .در عين حال استفاده از المپهاي فلورسنت  براي روشنائي عمومي  و تكميلي  مناسب 

ميباشد . هنگام انتخاب  المپهاي رستوران بايد دفت شود كه خواص رنگي المپها به گونه اي باشد كه غذا ها 
طبيعي به نظر برسند و تحريك كننده اشتها باشند .ميهمانهاي هتل انتظار دارند كه محيط كافه تريا داراي 

جوي راحت و جذاب باشد . اين ويژگي توسط روشنائي  محوطه ميتواند تقويت شود . براي اين منظور  
ميتوان روشنائي عمومي را به وسيله افكتهاي متفاوتي  نظير المپهاي هالوژن ولتاژ پائين با نور متمركز  و 

المپهاي پروژكتور با فيلترهاي رنگي ،  پروژكتورهاي ماوراي بنقش (هدف گيري شده به سمت تصاوير 
فلورسنت و درخشان و دكورها ) و نورهاي زير كفي سن ، تكميل نمود . براي اين كاربردها استفاده از سيستم  

كنترل روشنائي توصيه ميشود . 
اتاقهاي سخنراني  و كنفرانس بايد داراي سيستم روشنائي كنترل شونده باشند  تا با نيازهاي نوري و بصري  
متفاوت تطبيق داده شود .سيستمهاي نمايش فيلم ، اساليد ، اورهدها و نمايشات  ويديوئي نياز به سطح نوري 

قابل تنظيم دارند . براي اين كاربردها  المپ فلورسنت مناسب ميباشند . امكان كنترل مستقل روشنائي 
اطراف  ناحيه پروژكتورها  ، داراي اهميت  خاصي است .براي هر رويدادي به آرايش  نوري متفاوتي  نياز 

خواهد بود . براي مثال در كنسرتها  يا نمايشات  سر صحنه نياز به سيستم كنترل روشنائي نيز وجود خواهد 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



                                                                                                                                                 تاسيسات الكتريكي                                                 328 

 
داشت . در صورتي كه نور افكنهاي با نور موضعي  بخش ثابت  سيستم روشنائي  نيباشند بايد تعدادي 

مدارات  كنترل شونده خروجي  پريز براي نصب موقت انواع  روشنائي در نظر گرفته شود .راه روها و راه پله 
ها سيستم روشنائي  راه روها  و راه پله ها هم جنبه كاربردي داشته و هم جنبه دكوراتيو دارد . سيستم 
روشنائي بايد به گونه اي  آرايش شده باشد كه بتوان در هنگام شب بخشي از آنها را روشن نگه داشت . 

كليدهاي روشنائي راه پله  و راه روها بايد داراي عالمات نوري  بوده تا مكان آنها براحتي  شناسائي شود . 
براي امكان استفاده از تجهيزات نظافتي بايد راه روها و راه پله ها  به تعداد كافي از پريزها  مجهز شوند . 

مدارات روشنائي و پريزهاي راه روها و راه پله ها بايد مستقل از اتاقها باشند . 
 

بيمارستانها و مراكز پزشكي  
بيمارستانها و بناهائي كه خارج از بيمارستان براي اهداف پزشكي مورد استفاده قرار ميگيرند داراي ساختار 

تاسيسات خاصي ميباشند . اين مكانها  جز مكانهائي طبقه بندي ميگردند كه شامل پيچيده ترين  تجهيزات  
فني و الكتريكي  موجود ميباشند دو ويژگي مهم ، بيمارستانها را از ساير انواع ساختمانها متمايز مينمايد . 
بيمارستانها در تمام طول سال فعال بوده و هيچگاه زمان توقف ندارند و در بيمارستانها تجهيزات الكتريكي 
مستقيماً  بر روي انسانها به كار گرفته ميشوند . اين ويژگي منجر به اعمال تقاضاهاي بسيار دقيقي در مورد 

تاسيسات آنها ميگردد .هنگام بررسي نيازمنديهاي ايمني الكتريكي بيمارستانها و مكان مورد استفاده مقاصد 
پزشكي ،  با توجه به سرعت زياد پيشرفتهاي  مهندسي پزشكي بايد دور انديشي الزم ، لحاظ گردد . 

اين موارد در استانداردهاي مربوطه اهميت خاصي دارند :حفاظت از بيمار ، پزشك و پرسنل در هنگام 
استفاده از تجهيزات پزشكي الكتريكي، ايمني منبع توان تجهيزات الكتريكي حياتي و حفاظت عمومي بيمار 

با سطوح تحرك متفاوت ، نظير مواقع اضطراري . براساس اين مشخصه ها  بايد براي تجهيزات ذيل ، سيستم 
 S 15منبع توان ايمني كه مستقل از برق شهر بوده و به طور خودكار در صورت قطع برق در مدت حداكثر 

به كار بيافتد ، در نظر گرفته شود . 
- روشنائي ايمني در طول مسيرهاي فرار در اتاقهائي كه براي كاربرد پزشكي در نظر گرفته شده اند . 1

همچنين براي اطمينان از تداوم عمليات به روال عادي در بيمارستان منبع توان الكتريكي بايد در مناطق 
 عملياتي مهم نيز نصب شوند .

 -آسانسورهاي خدمات آتش نشاني  و باالبر2
 - سيستمهاي تهويه براي تخليه دود 3
 -سيستمهاي فراخوان عمومي 4
 -سيستمهاي آالرم وهشدار 5
 -سيستمهاي اطفاي حريق و 6
 - تجهيزات پزشكي 7

خصوصاً در موارد زير : 
الف - المپهاي اتاقهاي عمل و ديگر قطعات مشابه  
 ب- تجهيزات پزشكي در اتاقهائي از كالس كاربري 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



                                                                                                      329                                                             فصل نهم: طراحي و اجراي تاسيسات الكتريكي در اماكن مختلف
 

 ج- تجهيزات الكتريكي براي منبع گاز ، شامل هواي فشرده ، منبع خالء و لوازم بيهوشي
منبع توان اضطراري  

به عالوه سيستم توان تجهيزات فهرست شده ذيل نيز كه براي تدوام كاركرد طبيعي امور بيمارستان ضروري 
ميباشند ، بايد به وسيله نصب منبع توان اضطراري  ايمن شوند ، اين منبع توان مستقل  از سيستم منبع توان 

عمومي است . 
 - تجهيزات استريل كننده 1
 - سيستمهاي داخلي ، خصوصاً سيستمهاي حرارتي ، تهويه و تخليه زباله 2
 - سيستمهاي سردخانه 3
 - ديگر تجهيزات مهم و باالبرها 4

 ثانيه بيشتر باشد . توصيه ميشود كه براي اين تجهيزات 15زمان انتقال توان براي سيستمهاي فوق نبايد از 
سيستم منبع توان اضطراري دومي تهيه شود . البته بايد امكان سوئيچ اين منبع توان به سيستم منبع توان 

ايمني وجود داشته باشد  (بدين ترتيب در هنگام عمليات تعميراتي  و يا در لحظه قطع كاركرد منبع توان 
اضطراري در دسترس خواهد بود ) سطح هم پتانسيل  تكميلي بايدبراي جلوگيري از ايجاد اختالف پتانسيل 
درهنگام وقوع خطا كه ممكن است جان بيمار را به خطر اندازد از يك سطح هم پتانسيل تكميلي در اطراف 

 متري 5.1بيمار استفاده شود . اين مطلب به معني آن است كه بايد تمام بخشهاي خارجي واقع در شعاع 
بيمار بررسي و از تجهيزات الكتريكي پزشكي در اين سطح هم پتانسيل تكميلي استفاده گردد . در اتاقهايي 

از كالس كاربري  كه در آنها عمل جراحي قلب باز انجام ميگيرد بايد ترمينالهايي براي اتصال تجهيزات 
پرتابل الكتريكي پزشكي به كار رفته تعبيه شود ( براي هم پتانسيل شدن تجهيزات )  درصورت وجود 

ديوارهاي جلوگيري كننده از ميانه هاي تداخل كننده و يا سيستمهاي برق گير سطوح كف الكترواستاتيك 
اين موارد نيز بايد به سطح هم پتانسيل تكميلي وصل شوند. هاديهاي سطح هم پتانسيل بايد در هر اتاق در 
طول يك نوار هم پتانسيل هدايت شوند . اين نوار هم پتانسيل بايد به  هادي  حفاظتي تابلوي توزيع متصل 

شود  
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 DIN VDE 0107 TABIE 1 مثالهائي از طبقه بندي اتاقها بر اساس 5-5-1جدول 

كالس كاربري  نوع اتاق براساس كاربرد  نوع بهره برداري پزشكي  
 از تجهيزات  الكتريكي پزشكي 

استفاده  نميشود  
بخشهاي بيمارستان  

اتاق استريليزاسيون  بخش جراحي  
اتاق شستشوئي  بخش جراحي  

جراحي دنداني و طب سوزني 
5 

از تجهيزات  الكتريكي پزشكي  بر 
رو يا درون بدن بيمار استفاده 

ميگردد اين تجهيزات از راه منافذ 
طبيعي وارد بدن  شده و يا عمل 

جراحي كوچك انجام ميگردد  

بخش  بيمارستان  
 اتاق فيزيوتراپي 
 اتاق آب درماني

 اتاق كتتر قلب  جهت تشخيص 
 اعمال جراحي كوچك و دندانپزشكي

بخش جراحي سرپائي  مريضها  

اتاق اندوسكپي 
 اتاق دياليز

 اتاق آزمايش و معاينه
 اتاق زايمان

 اتاق راديولوژي 
اتاق ماساژ 

6 

انوع عملهاي جراحي بر اندامها  
(جراحي عميق) گذاشتن 

كاتترهاي قلب ، نصب دقيق لوازم  
جراحي  ، همه انواع  جراحيها  ، 

كمك به حيات توسط  لوازم 
الكتريكي  طبي، جراحي قلب باز 

اتاق قبل از جراحي  
 اتاق عمل 

 اتاق استراحت بعد از عمل
 اتاقهاي قالب گيري  (مثالً گچ)

 اتاقهاي كلينيكي  زايمان
 اتاق آزمايش و معاينه 
اتاق اورژانس  و دياليز 

اتاق مونيتورينگ  
 اتاق اندوسكپي
 اتاق راديولوژي

اتاق كتتر قلب براي تشخيص و درمان ( به 
جز اتاقهائي كه در آنها فقط كتتارهاي 
هدايت شونده با سيال به كار ميرود ) 

2 

اتاقها بر اساس مقاصد پزشكي و تجهيزات به كار رفته در آنها  به انواع كاربريهاي متفاوت تقسيم بندي شده اند . براي اين منظور بعضي از اتاقها را 
ميتوان به چندين نوه كاربري نسبت داد . هنگام طراحي تأسيسات توان در بيمارستانها  ،  نمي توان  با قاطعيت محل نصب  دستگاههاي  الكتريكي 

پزشكي را پيش بيني نمود در نتيجه در موارد مشكوك نبايد از اتاقهائي  از نوع كاربري استفاده شود . 
 

حذف تداخل  سيستمهاي حساس مونيتورينگ بيمار كه شامل تعدادي زيادي از تجهيزات ثبت و اندازه 
  ECG (echo cardio graphic)گيري ميباشند در اتاقهاي عمل اتاقهاي معاينه  مونيتورينگ و نيز در 

 الكترو آنسفالوگرافي و اتاقهاي كنترل قلب به كار  ميروند. در اين EAG(elctro ancepalo graphy)و  
سيستمها ممكن است ميدانهاي الكتريكي حاصل از كابلهاي توان شبكه يا ميدانهاي مغناطيسي 

ترانسفورمرها رآكتورها و موتورها بر روي دقت اندازه گيري اثر منفي بگذارند در نتيجه روشهاي حذف 
 تداخل توصيه ميگردد .

 ميدانهاي الكتريكي
از تداخل حاصل از ميدانهاي الكتريكي ، معموالً به وسيله استفاده از كانالهاي فلزي يا پوشش فلزي براي 

كابلهاي قدرت در اتاقهائي كه از آنها در باال نام برده شد ، جلوگيري ميشود . كانالهاو پوشش هاي فلزي بايد 
به يكديگر و سط هم پتانسيل به صورت الكتريكي اتصال داشته باشند . خروجيهاي سوكت پالستيكي در 

طول كابل و كانالها ، نقش قابل توجهي در كاهش تداخل ندارند .كابلهاي حامل جريانهاي باال نظير كابلهاي 
 از آنها ، mm 6 باال رونده اصلي يا كابلهاي آسانسور  بايد از مسير هاي دور از اين اتاقها و يادر فاصله حداقل

 ممكن است موارد دقيق تري الزم االجرا باشد . در اين مورد يك EAGعبور داده شوند .براي اتاقهائي نظير 
روش استفاده  از توري فلزي در سطح زير گچ سطوح اتاق به جز درها و پنجره ها و اتصال آن به سطح هم 

 و با ضخامت mm 100- 50 برنز با اندازه توري –پتانسيل ميباشد.كاربرد توري ساخته شده از سيم فسفر 
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 عمالً موفقيت آميز بوده است . اتصال توري به سطح با چسب و سپس استفاده از گچ انجام mm 0.8سيم 
ميگيرد . بخشهاي مستقل بايد به يكديگر لحيم شده و در تعداد نقاط مناسب به سطح هم پتانسيل وصل 

شوند . 
ميدانهاي مغناطيسي 

با آرايش مناسب تجهيزات توليد تداخل و حفظ فاصله مناسب بين آنها و تجهيزات اندازه گيري ميتوان از 
تداخل حاصل از ميدانهاي مغناطيسي جلوگيري نمود . اين عمل توسط آرشيتكت و در مرحله طراحي نقشه 
اتاق انجام مي گيرد . معموالً فواصل مشخص شده بين منبع ايجاد تداخل و تجهيزات اندازه گيري در جدول 

 كافي ميباشد . 5-5.-3
 

 فواصل بين منبع ايجاد تداخل و تجهيزات اندازه گيري 5-5-3جدول 
تجهيزات  mحداقل فاصله بر حسب 

0.75 
6 
 
3 
6 
9 

باالست المپ فلورسنت 
ترانسفورمرها و موتورها 

كابلهاو هاديهاي چند رشته اي با سطح مقطع خارجي : 
10mm2 -70 mm 2 

– 95 mm 2 – 185mm 2 – 
> 185 mm2 

  
ساختمانهاي  صنعتي و سالنهاي نمايش  

ساختار سيستمهاي منبع توان الكتريكي  واحدهاي صنعتي تا  حد بسيار زيادي به نوع فعاليت توليدي و 
انتخاب  تجهيزات الكتريكي در آنها بستگي دارد . هنگام طراحي سيستمهاي توزيع از ديدگاه جلوگيري از 
وقفه در توليد ، عالوه بر نيازمنديهاي  عمومي ، بايد حداكثر امنيت ممكن براي  منبع و تجهيزات در نظر 

 ) معموالً به عنوان حداقل نيازمندي  براي جلوگيري  n-1گرفته شود .حداقل ايمني منبع معيار معروف به ( 
از وقوع وقفه  بر اثر نقص در منبع توان به كار ميرود . در اين معيار مشخص شده است كه حتي در صورت  

از كارافتادگي  يكي از بخشهاي منبع توان ، ظرفيت منبع نبايد  از مقدار كل كمتر گردد .در صورت وقوع 
ناگهاني خطا در كل سيستم منبع توان عمومي، استفاده از يك منبع توان اضطراري مي تواند تغذيه بارهاي 

 كنترل توليد و ديگر تجهيزات را به عهده گيرد. با اين روش مي توان فرآيندهاي ITمهمي نظير سيستمهاي 
يا kv10توليد را با نظم و ترتيب مناسب متوقف نمود. واحدهاي صنعتي متوسط معموالً به شبكه عمومي 

kv20  ،متصل مي باشند. در صورتي كه اغتشاش سيستم واحدهاي كوچكتر بر روي شبكه اثر منفي بگذارد 
اين واحدها نيز بايد به شبكه هايي با همين سطوح ولتاژ متصل گردند. معموالً براي سيستمهاي فشار ضعيف 
در ساختمانهاي صنعتي از كابلهاي پروتودور استفاده مي شود. استفاده از اين كابلها باعث مي شود كه بتوان 
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بسادگي مكان نصب تابلوهاي توزيع و بارها را با فاكتورهاي ساختاري ناحيه توليدي و ايجاد تغييرات يا 

توسعه بسرعت تطبيق داد.بهترين روش نصب كابلهاي گروهي يا كابلهايي با سطح مقطع بزرگ، قرار دادن 
 آنها در داكت يا راك مي باشد. 

 
) در 6m (معموالً بزرگتر از 8mسيستمهاي روشنايي: در گذشته، رديفهاي المپهاي فلورسنت در ارتفاع تا 

كارگاه هاي توليد بزرگ نصب مي شده اند. در ارتفاعهاي بيشتر، از المپهاي حاوي بخار فلزات در پروژكتورهاي 
با منعكس كننده، استفاده مي شده است. افزايش سطح اتوماسيون در خطوط توليد به معني آن است كه 

كاركنان ساختمانهاي صنعتي نيز نياز به سطح نور مشابه اداره ها دارند. روشناييهاي نصب شده در ارتفاع زياد 
و مدرن با المپهاي فلورسنت، كيفيت نور و موارد زير را تأمين مي نمايند:  

- مقدار ديد رنگي و كنتراست بصري در سطح باال 1
- سطح زياد روشنايي به همراه كاهش بهينه درخشندگي  2
- توزيع ايده آل روشنايي در اتاق و  3
- مشخصه هاي مدل سازي خوب 4

 روشناييهاي نصب شده در ارتفاع با المپهاي فلورسنت (با ارتفاع [W/(m2.lx)]امروزه مقدار توان مشخصه 
 و شدت نور مشابه است. HQL). كمتر از روشنايي رفلكتوري با زاويه باريك و المپهاي 14mنصب تقريبي 

 و سنسورهاي نور (براي (ECG dynamic)به كمك كنترل كننده هاي الكترونيكي المپهاي فلورسنت 
 ، مي توان هزينه هاي روشنايي را Instabus EIBآشكار سازي نور روز و تنظيم شدت روشنايي مورد نياز) و 

در خطوط توليد بر حسب نوع توليد، نوع بهره برداري و نور روز، بيش از پيش كاهش داد.  
روشنايي اضطراري در اداره ها و مكانهاي توليدي فضاي بسته، بايد بين سيستم روشنايي اضطراري (آماده به 

كار) و روشنايي ايمني تمايز قايل گشت. سيستم روشنايي آماده به كار وظايف سيستم روشنايي مصنوعي 
نرمال را در مدت زمان محدودي بر عهده دارد. نصب اين سيستم بستگي به نيازهاي كارخانه داشته و در 
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نتيجه جزء مسئوليتهاي مالك مي باشد. سيستم روشنايي ايمني عمومي بوده و براي جلوگيري از حادثه به 
كار مي رود و به دو بخش تقسيم مي شود:  
الف- روشنايي ايمني براي مسيرهاي فرار  

ب- روشنايي ايمني براي مكانهاي كاري كه داراي خطر مي باشند.  
نمايشگاه ها 

سالنهاي نمايش براي به نمايش گذاشتن انواع اشيا به كار مي روند و معموالً با تعداد زياد بازديد كننده از 
خارج مواجه مي شوند. نيازمنديهاي ويژه در اين موارد منجر به اعمال تقاضاي خاصي در طراحي منبع توان و 

ايمني آن مي گردد. معموالً سالنهاي نمايش بدون روشنايي طبيعي مي باشند. روشنايي عمومي با مقدار بار 
.سيستم تهويه و تخليه با مقدار بار در lx 300 براي روشنايي تقريبي 10w/m2در واحد سطح تقريبي 

 100 تا 50 فضاي اتاق منبع سكوي نمايش با مقدار بار در واحد سطح 5kW/1000m3واحد حجم 
W/m2 ،با بارگذاري دو بعدي (در بعضي از موارد ممكن است هريك از اشياء به چندين برابر اين مقدار 

توان نياز داشته باشند).  بر حسب ارتفاع سقف، در سالنهاي نمايش از المپهاي فلورسنت، المپهاي بخار 
فلزات و يا تركيب هر نوع براي روشنايي عمومي استفاده مي گردد. از روشنايي هاي نصب شونده در ارتفاع با 

 استفاده نمود. يكي از مزاياي المپهاي نصب شده در 14mالمپهاي فلورسنت مي توان براي ارتفاعهايي تا 
ارتفاع با استفاده از المپهاي فلورسنت آن است كه در صورت وقوع افت ولتاژ لحظه اي، بالفاصله مجدداً 
روشن مي شوند. سطوح روشنايي متفاوت مورد نياز براي نصب و يا پياده سازي پايه ها با در نظر گرفتن 

سيستم سيم كشي الكتريكي سالنهاي نمايش در تطبيق پذيري (براي برپايي سكوهاي نمايش، مقاصد نظافتي 
و نمايشگاهي و غيره) و با در نظر گرفتن فضاي تخصيص داده شده به سكوي نمايش (كه از نمايشگاه تا 

نمايشگاه متفاوت است) روشنايي نمايشگاه نياز به سيستم انعطاف پذير و با قابليت تطابق بسيار زياد دارد. 
 ويژگيهاي مورد نظر را به طور كامل تأمين مي نمايد. به instabus EIBسيستم كنترل ساختمان به همراه 

، مي توان فقط با تماس با يك instabus EIBعنوان مثال، با استفاده از سيستم كنترل ساختمان به همراه 
كليد، نيازمنديهاي متفاوت روشنايي، حرارتي و تهويه را تأمين كرد.. با در نظر گرفتن اين حقيقت كه تعداد 

بازديدكنندگان نمايشگا ه ها بسيار زياد مي باشد و بسياري از آنها با موقعيت مكاني و تأسيسات الكتريكي آشنا 
 2000نيستند، نمايشگاه هايي كه سالنهاي آن (به طور انفرادي يا گروهي) داراي مساحت مفيد كار بزرگتر از 

m2 مي باشند، بايد به سيستم روشنايي اضطراري مجهز گردند. مسيرهاي فرار داخل و بين سالنها بايد با 
 از سطح زمين اندازه گيري cm 20، روشن باشند. اين شدت نور در ارتفاع lx 1سطح روشنايي حداقل 

 منبع تغذيه اضطراري: به عنوان مثال، عالمتهاي مسيرهاي (Switch over)مي شود. زمان سوئيچ كردن 
فرار باالي خروجي اضطراري و خروجي معمول بايد همواره روشن باشند (روشنايي ايمني دايم). در مواقع 

 بزرگتر باشد. اين 1sوقوع خطاي نرمال در سيستم تغذيه، زمان كليدزني منبع توان اضطراري نبايد از 
) براي برقراري منبع s 12 تا 8مطلب به معني آن است كه ژنراتورهاي اضطراري نرمال (با زمان راه اندازي 

 توان، كافي نمي باشند. استفاده از منبع توان ايمني براي تجهيزات زير نيز ضروري است: 
 - سيستمهاي تأمين كننده آب براي اصفاي حريق 1
 - باالبرها براي آتش نشانها2
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 - سيستمهاي هشدار و آالرم و 3
 - سيستمهاي تخليه دود و حرارت 4

 230/400)تغذيه سكوهاي نمايش را مي توان توسط شبكه هاي شعاعي يا مش در ولتاژهاي نرمال و پايين 
V AC) .به همراه تابلوي توزيع اصلي فشار ضعيف به صورت مركزي يا محلي و با ترانسفورمر، تأمين نمود ، 

به دليل هزينه هاي كمتر اين روش، ايستگاه هاي فرعي ترانسفورمرها كه به صورت محلي پياه سازي مي شوند، 
همواره در سالنهاي نمايش مورد استفاده قرار مي گيرند.   

 
گاراژها  

استفاده از سيستمهاي الكتريكي در گاراژها، خصوصاً در گاراژهاي بزرگتر از اندازه مشخص، غير قابل 
چشم پوشي است. عالوه بر تجهيزات براي اطمينان از كاركرد صحيح گاراژ، سيستمهاي الكتريكي ديگر شامل 
تأسيسات روشنايي و تهويه مي باشند. به طور خاص، گاراژهاي متوسط و بزرگ نياز به تجهيزات ايمني نظير 

 و آالرمهاي آتش سوزي، جهت كاركرد امن و مطمئن COروشنايي ايمني، سيستمهاي هشدار دهنده 
مي باشد.روشنايي گاراژها فقط با منبع نوري الكتريكي انجام شود،سيستمهاي الكتريكي با قواعد برق صنعتي 

مرسوم نصب، اصالح، نگهداري و كار كنند. عالمتهاي الزم براي راه پله ها و خروجيهاي گاراژ بايد در 
گاراژهاي بزرگ، داراي روشنايي باشند.  

تهويه: مطابق مقررات استاندارد گاراژهاي متوسط و بزرگ سرپوشيده، به جز آنهايي كه داراي حجم و 
ترافيك ورودي و خروجي پاييني هستند، (مثل گاراژهاي ساختمانهاي مسكوني) بايد به سيستم تهويه 

مكانيكي با حداقل يك واحد تخليه مجهز گردند. در صورتي كه گاراژ داراي ورودي هواي كافي نباشد بايد به 
يك واحد ورودي هواي مكانيكي نيز مجهز شود. سيستم تهويه بايد به گونه اي نصب گردد تا متوسط  نيم  

 تجاوز نكند.  100ppm(100cm3/m3)،از  COساعتي  مقدار 
 جهت توليد سيگنالهاي صوتي و CO: استفاده از سيستمهاي هشدار دهنده COسيستم هشدار دهنده 

بصري در گاراژهاي بزرگ ضروري است (به جز گاراژهايي كه داراي حجم و ترافيك ورودي و خروجي پاييني 
هستند).  

سيستم آالرم و حريق: مطابق مقررات استاندارد گاراژ، اگر گاراژهاي متوسط و بزرگ در مجاورت اتاقها يا 
تأسيساتي باشند كه در آنها وجود سيستمهاي آالرم حريق ضروري است، بايد براي گاراژها نيز اين سيستم 

تأمين گردد.  
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پريزها: در گاراژهاي متوسط و بزرگ سرپوشيده بايد تمام مكانهاي پارك و مسيرهاي عبور به خروجي پريز با 
 مدارات مستقل از مدار روشنايي مجهز شوند. 

ساختمانهاي مسكوني  
قبل از شروع عمليات ساختماني، بايد مالك، آرشيتكت، طراح سيستمهاي الكتريكي و تكنسينهاي فني در 
مورد طرح و هدف سيستم الكتريكي، تجهيزات مورد نياز و محلهاي اتصال مربوطه به توافق رسيده باشند. 

عالوه بر اطمينان از وجود تعداد خروجيهاي پريز براي تجهيزات، تعيين صحيح سطح مقطع هاديهاي مورد 
استفاده و تعداد مدارات كافي نيز داراي اهميت مي باشد. براي تعداد زيادي از تجهيزات نظير اجاق برقي و يا 

آب گرمكن ديواري، ممكن است استفاده از مدارات سه فاز ضروري باشد. يك خط اصلي با فيوز سرويس 
100 A براي يك منزل سه واحدي كفايت خواهد كرد. در صورت استفاده از پايه فيوزهاي I.v.h.b.c. در 

 استفاده نمود. براي چهار تا A 400جعبه هاي سرويس ورودي، مي توان از خطوط اصلي با فيوز سرويس تا 
شش واحد آپارتمان بايد دو خط اصلي تأمين گردد. در صورتي كه در ابتدا فقط يك خط اصلي براي هشت 

يا تعداد بيشتر آپارتمان:  براي هشت يا تعداد بيشتر آپارتمانها (ساختمانهاي بلند مرتبه) مي توان از هاديهايي 
با مقاطع بزرگتر و با فيوزهاي سرويس مناسب استفاده نمود. خطوط اصلي كه به صورت خطوط حلقه اي 

 راه حلهاي اقتصادي تري هستند.  mm2 25آرايش شده باشند با مقطع 
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آرايش كنتورهاي و تابلوهاي توزيع  
در منازل تك واحدي، معموالً كنتور در ابتداي ورودي يا در زيرزمين نصب  مي شوند. در منازل آپارتماني نيز 

كنتورها در ورودي ساختمان يا داخل جعبه و در راه روهاي هر طبقه نصب مي گردند.  

 
جعبه كنتور نبايد در طول مسيرهاي فرار نصب گردند، مگر آنكه مجوزهاي الزم از مسئوالن ساختمان اخذ 
شده باشد . هنگامي كه مكان نصب مشخص گرديد، بايد با سازمان مربوطه مشورت شده و از شرايط فني 
منبع توان تبعيت نمود. تعدادي از مجتمعهاي عمومي، ترجيح مي دهند تا كنتورها در يك مكان مركزي 

نصب گردند. مثالً در زير زمين و در مجاورت فيوزهاي سرويس، زيرا اين عمل، قرائت كنتور را تسهيل 
). از هر يك از كشورها يك كابل به سمت تابلوهاي توزيع فرعي در هر يك از 5- 8- 6مي كند (شكل 

  cm, 1. 10 1.85آپارتمانها، هدايت مي شود. جعبه كنتور و نمايش دهنده هاي كنتور بايد در ارتفاع بين 
m از سطح زمين نصب شوند. به عالوه بايد اطمينان حاصل كرد كه تابلوهاي اندازه گيري براحتي در 

دسترس قرار گيرند. در منازل آپارتماني بايد يك كنتور دوم مستقل براي امكانات مشترك نظير روشنايي 
عمومي راه روها، راه پله ها، زير زمين و سيستمهاي زنگ و فراخوان، در طبقه اول با زير زمين تعبيه گردد. 
دژنكتورهاي مينياتوري جريان باقي مانده و فيوزهاي هر يك از مدارات آپارتمان در تابلوي توزيع فرعي كه 

بايد در مركز بار آپارتمان (در نزديكي آشپزخانه يا حمام) نصب شود، قرار مي گيرند . نمونه اين تابلوهاي  
 مي باشد. در منازل تك SIMBOX 63 يا تابلوي توزيع كوچك STABتوزيع، تابلوهاي توزيع ديواري 

واحدي، استفاده از قابهاي ورودي سرويس روش بسيار اقتصادي مي باشد. تمام اتصاالت و تجهيزات 
). پانلهاي 5- 8- 7اندازه گيري الكتريكي، آب، گاز و مخابراتي در قاب ورودي سرويس نصب مي شوند (شكل 

هر يك از تجهيزات اندازه گيري به روش از قبل طراحي شده اي نصب مي شوند. ارتفاع و عرض جعبه كنتور 
 تجاوز نمايد. فرو رفتگي ديوار را مي توان با استفاده از يك در استاندارد  mm, 950 mm 550نبايد از 
coبست. 
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كابلهايي كه از جعبه كنتور به سمت تابلوهاي توزيع فرعي خارج مي شوند. بايد همواره براي جريان سه فاز 

انتخاب شده باشد. حتي اگر در ابتدا از مسيرهاي جريان متناوب استفاده شده باشد. شرايط فني منبع قدرت 
سازمانهاي مسئول محلي بايد در نظر گرفته شود. مدارات روشنايي و خروجيهاي پريز بايد از يكديگر جدا 
باشند. مزيت اين كار آن است كه در صورت از كار افتادن يكي، ديگري در همان اتاق به كار ادامه خواهد 

داد.  
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نصب سيستمهاي سيم بندي  

 در ساختمانهاي مسكوني، نصب mm2 4امروزه متداول ترين روش نصب كابلهاي با سطح مقطع كوچكتر از 
 است. در اين روش نصب نياز به حفر مسيرهاي عبور كابل در SIFLAنيمه روكار كابلهاي تخت بافته شده 

گچ نخواهد بود. در نتيجه اين نوع نصب مناسب استفاده در ديوارهاي نازك مي باشد. در هاديهاي با سطح 
 با پوشش پالستيكي سبك يا كانالهاي عايقي كه NYM ، از كابلهاي پنهان mm2 4مقطع بزرگتر از 

كابلهاي تك هسته اي ترموپالستيكي سبك يا كانالهاي عايقي كه كابلهاي تك هسته اي ترموپالستيك بدون 
غالف از ميان آن عبور داده مي شود، استفاده مي گردد. ايجاد شيار در گچ براي عبور كابل در عمليات 

ساختماني ضروري خواهد بود. تجهيزات (كليد و پريزها) نصب نيمه روكار مشابه تجهيزات نصب پنهان 
مي باشند. براي جا سازي تجهيزات از جعبه هاي ساخته شده از مواد عايق استفاده مي شود و براي نصب 

تجهيزات از گيره يا پيچ استفاده مي گردد. براي پريزها، پيچ ترجيح داده مي شوند.  
كابلهاي نيمه روكار يا پنهان بايد فقط به صورت افقي يا عمودي نصب شوند. در صورتي كه الزم باشد كه 

مسير كابل از اطراف پنجره عبور نمايد (تا حد امكان از اين وضعيت بايد جلوگيري شود)، بايد نقاط اتصال 
قالبهاي پرده و جعبه هاي پرده هاي مكانيكي در نظر گرفته شوند. امروزه از نصب سطحي فقط در زير زمينها، 

زير شيرواني و ساختمانهاي چوبي استفاده مي شود كه عمليات بعدي بر روي كابلها انجام مي گيرد. ترجيحاً 
كابلهاي روكار بايد در كانال يا داكت نصب شوند. در غير اين صورت مي توان از كابلهاي با پوشش پالستيك 
سبك استفاده كرد. در صورتي كه خطر آسيب مكانيكي وجود داشته باشد، تجهيزات كليد زني و پريزها به 

صورت توكار نصب مي گردند و يا درون فرو رفتگي قرار مي گيرند.  
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   :  در صورتي كه راديو و تلويزيون در نزديكي هم قرار داشته باشند، عالوه بر دو عدد پريز و سوكت آنتن  

، CDدو سوكت آنتن، پريز اضافي ديگري نيز مورد نياز است (براي دستگاههاي اضافي نظير ويديو، پخش 
المپ تلويزيون و غيره).خروجيهاي چند گانه     در مراحل بعدي مي توان به جاي استفاده از خروجي پريز 

).  5- 8-11تكي از خروجيهاي دوبل استفاده كرد (شكل 

 
جعبه هاي تجهيزات براي روشناييها بايد مطابق در خواستهاي ساكنين و هماهنگ با لوازم داخل آپارتمان 

نصب شوند. اگر يك حلقه پريز در نظر گرفته شده باشد و ساكنين فقط نياز به روشن و خاموش كردن 
روشنايي به صورت محلي داشته باشند، كافي خواهد بود كه كابل از هر پريز يا جعبه رزرو در طول 

كوتاه ترين مسير به روشنايي هدايت شود و در نتيجه هزينه ها به حداقل كاهش يابند. كليدهاي راه دور :لبته 
اغلب الزم است كه روشنايي از چندين محل روشن و خاموش شود. اگر بيشتر از دو كليد در مدار قرار گرفته 
باشند و يا در طول كابلها تعداد كليدها نسبتاً زياد باشد، استفاده از كليدهاي راه دور كه مي توانند از چندين 

كليد فشاري استفاده نمايند، توصيه مي شود . براي تامين روشنايي كافي در اطراف آينه ها (در اتاق خواب، 
حمام، هال، دستشويي) بايد از دو روشنايي هر كدام در يك سمت آينه استفاده كرد. استفاده از المپهاي 

راهنما در تجهيزات راه انداز، پيدا كردن آنها را در تاريكي ساده مي نمايد. اين المپها را مي توان به سادگي در 
هر كليد يا كليد فشاري جا سازي نمود. المپ پيلوت اگر به عنوان مثال، كليدهاي روشنايي و حرارتي در 

اتاق قرار نداشته باشند (در بيرون اتاق نصب شده باشند)، استفاده از كليدهايي كه داراي المپ پيلوت براي 
نمايش وضعيت كاري و تجهيزات باشد، مفيد است. در صورتي كه وسيله مورد نظر روشن باشد، المپ پيلوت 

 در نظر گرفته شود. Nنيز روشن مي شود. هنگام نصب كليدهاي المپ دار بايد پيش بينيهاي الزم براي هادي 
اگر كابلها براي اتصال به ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي، منبع حرارتي مادون قرمز در حمام، گرم 

كننده هاي اتاق پذيرايي و غيره الزم نيست فوري نصب شوند، بايستي كانالهاي رزرو به تعداد كافي در نظر 
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گرفت تا در مراحل بعدي اين دستگاهها به برق متصل شوند. در اتاقهاي پذيرايي بزرگ، بايد پيش بيني هاي 

الزم براي روشنايي سقفي، روشناييهاي ديواري براي محلها نشستن و همچنين روشناييهاي پنجره ها در نظر 
گرفته شوند. تعداد خروجيهاي كافي نيز براي نصب المپهاي استاندارد روميزي اضافي و تجهيزات الكتريكي 

، ويديو، جارو برقي و ...) در نظر گرفته شود. امكان روشن و خاموش كردن CD(نظير راديو، تلويزيون، پخش 
مدارات خروجي روشناييها از محل ورودي (در) بسيار مفيد خواهد بود. تعداد سوكتهاي آنتن كافي براي 
تجهيزات باند گسترده يا گيرنده ماهواره بايد در نظر گفته شود تا بتوان موقعيت تلويزيون، راديو و ديگر 

تجهيزات را نسبت به هم براحتي تغيير داد.  
 خروجيهاي بالكن و تراس:بالكنها و تراس بايد حداقل داراي يك خروجي پريز حفاظت شده به وسيله 

دژنكتور جريان باقيمانده براي المپ روميزي و يك خروجي براي منبع حرارتي مادون قرمز باشند.  
 : از گرفتن يك خروجي خط حلقه با جعبه هاي رزرو در اتاقها، براي امكان ايجاد خروجيهاي اتاق خوابها

تغييرات در صورت تمايل، مفيد خواهد بود. وجود دو يا سه خروجي پريز در كنار تختها براي نصب المپ 
مطالعه، گيرنده راديو، بالشهاي برقي، پتوهاي برقي و غيره، توصيه مي گردد سوكتهاي آنتن نيز بايد در اتاق 

خواب در نظر گرفته شود.  
خروجيهاي دستشويي و حمام :  استفاده از يك خروجي سه فاز براي حداكثر بار ممكن (آب گرمكنهاي 

برقي) براي تامين آب گرم در حمام توصيه مي شود.در صورتي كه اتاق مجزاي ديگري براي ماشين 
لباسشويي و خشك كن وجود نداشته باشد، خروجيهاي الزم براي اين تجهيزات نيز بايد در نظر گرفته شوند. 

 طراحي شده اند) نيازي به استفاده  A 16معموالً براي ماشينهاي لباسشويي مدرن (كه براي جريان متناوب 
از جريان سه فاز نخواهد بود. عالوه بر روشنايي در دستشوييها و حمام بايد خروجي پريز براي ماشين اصالح 
پيش بيني گردد. خروجيهاي پريز ويژه ماشين اصالح مجهز به ترانسفورمرهاي ايزوله، حفاظت در برابر تماس 

مستقيم با بخشهاي فعال را نيز تامين مي نمايد.  
پريزهاي آشپزخانه:به دليل آن كه سطوح كاري در آشپزخانه در اطراف اتاق گسترده اند، امكان تامين 

روشنايي كامل با استفاده از نورپردازي مركزي وجود ندارد. بنابراين استفاده از روشناييهاي باالي محل كار، 
همواره ضروري خواهد بود. روشناييها و خروجيهاي تجهيزات و لوازم خانگي كوچك (مخلوط كن غذا، 

آسياب، قهوه و غيره)، يخچالها، هود آشپزخانه و هواكشهاي نصب شده در ديوار يا پنجره، را مي توان به يك 
مدار متصل كرد. براي لوازم خانگي با مصرف بيشتر نظير قهوه جوش، فر، سماور، بايد يك پريز ديگر در نظر 
گرفته شود. قرار دادن يك پريز در مجاورت سينك ظرفشويي براي آب گرم كن آشپزخانه همواره مورد نياز 

است. ماشينهاي لباسشويي اتوماتيك و خشك كنها خصوصًا در آپارتمانهاي كوچك كه حمام آنها كوچك 
است، در آشپزخانه نصب مي شوند. در اين موارد وجود پريز مجزا ضروري مي باشد. ماشين ظرفشويي نيز به 
مدار وجود پريز مجزا دارد. آب گرم كنها و اجاقهاي برقي كه پر مصرف هستند نيز هر يك نياز به مدار سه 

فاز ويژه  خود دارند.  
بايد اطمينان حاصل شود كه كليدها و پريزها توسط پوششهايي كه در اطراف اجاق نصب مي شوند، پنهان 

 از كف در نظر 2.25mنگردند. در هر طبقه بايد فرو رفتگيهايي براي جعبه هاي اتصال در ارتفاع تقريبي 
گرفته شود. براي انتقال كابلهاي سيستم مخابراتي از محل نصب سيستم مخابراتي به مكان ديگر از جعبه 
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 است. شيار ايجاد شده mm 16اتصال مخابراتي ويژه اي استفاده مي گردد. قطر كانال مناسب براي اين جعبه 
 عمق داشته باشد. كليدهاي فشاري به همراه محل نصب نام و كليد mm 30براي اين كانال بايد حداقل 

فشاري چراغ دار براي روشن كردن روشنايي راه پله يا باغچه بر روي يك پانل فلزي مجتمع شده و در ورودي 
ساختمان يا دروازه باغچه نصب مي گردد. اگر از صفحات نام نويسي چراغدار استفاده شده باشد، المپ 

فيالمان دار مورد استفاده بايد به روشنايي راه پله و باغچه متصل شود.  
سيستمهاي فراخوان ساختمان :  سيستمهاي فراخوان ساختمان و ورودي آن، براي برقراري ارتباط كالمي 
بين آپارتمان و ورودي ساختمان يا دروازه باغچه به كار مي روند. اين سيستمها به صورت سيستم مخابراتي 

داخلي آپارتمان در شيارهاي كه به طور فيزيكي مستقل از شيارهاي كابلهاي توان هستند، نصب شوند. منبع 
تغذيه هر يك از سيستمها درون تابلوي توزيع مربوطه نصب مي شود. ايستگاه ورودي (در ورودي ساختمان) 
با كليدهاي فشار زنگ و كليدهاي فشاري روشنايي راه پله و باغچه به تعداد مناسبي از ايستگاههاي خانگي 

در آپارتمان متصل مي شود. يك كليد فشاري به همراه محل نام مالك اضافي براي مولد سيگنال فراخوان در 
مجاورت در هر طبقه نصب مي گردد. از سيگنالهاي صوتي متفاوتي بايد استفاده شود تا ساكنين آپارتمان 
قادر به تشخيص حضور ميهمان در ورودي ساختمان با ورودي آپارتمان باشند. در سيستمهاي صحبت به 

، همواره مكالمات ايستگاه ورودي و ايستگاه داخلي منزل خصوصي بوده و قابل شنيدن يا قطع (PTT)نوبت 
شدن از ايستگاه داخلي آپارتمان ديگري نمي باشد. ايستگاههاي داخلي، مناسب نصب روكار هستند. اين 
موضوع به نوع سيستم بستگي خواهد داشت. بر خالف سيستمهاي صحبت به نوبت، اين سيستمها براي 

ارتباط داخلي بين ايستگاههاي داخلي نيز قابل استفاده هستند. در اين كاربرد، ايستگاههاي خانگي مانند 
دستگاههاي تلفن در شبكه تلفن عمومي مي باشند. اين ايستگاهها مناسب نصب روكار مي باشند و قابل 
تبديل به واحدهاي روميزي نيز هستند. همه ايستگاههاي داخلي داراي يك كليد در بازكن نيز هستند. 
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