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درجه ی حفاظت تابلوها  و وسايل برقی دوار در برابر نفوذ آب و اجسام  - ۲

M
حفاظت در برابر ورود مقادير زيانبار آب در _

حالت کارکردن دستگاه

W
حفاظت در برابر شرايط آب و هوايي خاص    _

)طبق توافق ( 

S
حفاظت در برابر ورود مقادير زيانبار آب در _

حالت عدم کارکرد دستگاه

6
تجمع گرد 

وغبار
حفاظت کامل در برابر ورود گرد و غبار به 

داخل وسيله 

5
تجمع گرد و 

غبار
حفاظت شده در برابر تجمع مقادير زيانبار گرد 

)قابل نفوذ ( وغبار در داخل وسيله  

4
اشيای بزرگتر 

ميليمتر ۱از 
حفاظت شده در برابر ورود اشيای ريز يا  

.  ميليمتر باشد ۱ابزاری که قطر آنها بيش از 

3
اشيای بزرگتر 

ميليمتر۲/۵از 
حفاظت شده در برابر تماس يا ورود ابزار و اشيای 

.  ميليمتر باشد۲/۵کوچک که قطر آنها بيش از 

2
اشيای بزرگتر 

ميليمتر ۱۲از 

حفاظت شده در برابر تماس انگشتان  ، حفاظت 
 ۱۲شده در برابر ورود اجسام سخت با قطر بيش از 

ميليمتر

1
اشيای بزرگتر 

ميليمتر۵۰از 

حفاظت شده در برابر تماس قسمتی از بدن مانند 
 ۵۰دست يا ورود اشيای سخت با قطر بيش از 

ميليمتر

0
بدون 

حفاظت
هيچ حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی يا  

.  تماس بدن با قسمتهای برقدار وجود ندارد

از اول رقم 
    سمت چپ

n     

حفاظت در 
nتوضيح برابر 

ΙΙΙΙ P n m خارجیدرجه ی حفاظت تابلوها  و وسايل برقی دوار در برابر نفوذ آب و اجسام 

8

غوطه وری  
نامحدود

حفاظت در برابر غوطه ور شدن در آب با 
فشار معين و زمان نامحدود

7
غوطه وری 

محدود
حفاظت در برابر غوطه ور شدن در آب با 

عمق ، فشار و زمان معلوم

6
حفاظت در برابر موج و آب در شرايط عرشه  سيالب

ی کشتي ها

5
حفاظت در برابر پاشيده شدن آب با فشار از جت آب

هر جهتی 

4
حفاظت در برابر پاشيده شدن مايعات از هر پاشش مايع

جهتی 

3
 ۶۰حفاظت در برابر اسپری مايع با زاويه ی اسپری مايعات

درجه

 2
قطرات 
مايعات

حفاظت در برابر چکيدن قطرات مايع تا  
درجه ۱۵زاويه ی 

1
قطرات 
مايعات

حفاظت در برابر چکيدن قطرات مايع  
بصورت عمودی

0
.هيچ حفاظتی در برابر آب نداردبدون حفاظت

رقم دوم از 
چپسمت
m    

حفاظت
در برابر 

mتوضيح  

۲۰



حفاظت موتورها و تابلو های الکتريکی در برابر ورود گردو غبار ، مايعات و وارد آوردن ضربه

 

۲۱



پالک خوانی موتورهای   - ۱۰
DC

پالک خوانی و روش نصب  -۳

DCموتورهای 

۲۲



  

۲۳



  ACپالک خوانی و روش نصب موتورهای  -۴

۲۴



۲۵



۲۶



۲۷



۲۸



۲۹



 ACنصب استاندارد موتورهای الکتريکی  -۵

۳۰



۳۱



DCهای نصب موتورهای روش  -۶

 

۳۲



سايز فريم موتورهای استاندارد -۷

۳۳



AC و DCرژيم های کاری الکتروموتورهای  -۸

S1رژيم کاری ����
نمودار بار، تلفات الکتريکی و اشباع حرارتی  ۱شکل 

.را نشان می دهد S1الکتروموتور با نوع کار 

الکتروموتور تحت بار نامی به درجه حرارت پايدار و  

.ثابت می رسد

الکتروموتور بدون وقفه کار  می کند ،    S1در رژيم 

.بدون آنکه دمای آن از دمای مجاز تجاوز کند

PL ، توان بار P  تلفات الکتريکی و

.دمای الکتروموتور است
۱شکل 

۳۴

����
S2رژيم کاری  

نمودار بار، تلفات الکتريکی و  ۲شکل  

اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار  

S2 را نشان می دهد.

.زمان کار الکتروموتور کوتاه است

:زمان های بارگذاری استاندارد 

.دقيقه است ۹۰و  ۶۰،  ۳۰،  ۱۰

PL ، توان بار P  تلفات الکتريکی ودمای

۲شکل .الکتروموتور است



S3رژيم کاری   ����

  و الکتريکی تلفات بار، نمودار ۳ شکل 

  کار نوع با الکتروموتور حرارتی اشباع

S3 دهد می نشان را.

: استاندارد های ED يا کاری ضريب  

.است %۶۰ و ۴۰ ، ۲۵ ، ۱۵

  را آن نباشد معلوم سيکل زمان مدت اگر

  .گيرند می نظر در دقيقه ۱۰

ED=
۳شکل 

۳۵

����
S4رژيم کاری  

نمودار بار، تلفات الکتريکی و  ۴شکل  
اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار 

S4 را نشان می دهد.
است ، در اين   S3کار شبيه  S4  در 

الکتروموتور حالت جريان راه اندازی ، 
.را بيشتر گرم می کند

 

۴شکل 



S5رژيم کاری 

نمودار بار، تلفات الکتريکی و اشباع   ۵شکل  
را   S5حرارتی الکتروموتور با نوع کار 

.نشان می دهد
است ، در اين حالت    S4کار شبيه  S5  در 

ترمز جريان  ( يک نوع ترمز الکتريکی 
در نشر  )مستقيم ، ترمز جريان معکوس 

گرفته شده است که الکتروموتور را بيشتر  
.گرم می کند

۵شکل 

S6رژيم کاری 

۳۶

S6رژيم کاری 

نمودار بار، تلفات الکتريکی و  ۶شکل  
اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار  

S6 را نشان می دهد.
  زمان در ، است S3 شبيه کار S6   در

 در الکتروموتور ، استراحت يا وقفه
 و گيرد می قرار بار بدون حالت

  .شود نمی خاموش

N = ثابت بار در کارکرد زمان مدت
= باری بی در کارکرد زمان مدت V

 
۶شکل 



S7رژيم کاری 

نمودار بار، تلفات الکتريکی  ۷شکل  
و اشباع حرارتی الکتروموتور با 

.را نشان می دهد S7نوع کار 
الکتروموتور بدون وقفه کار   S7  در 

بلحاظ راه اندازی . می کند
مداوم و ترمز الکتريکی،  

الکتروموتور بيش از حد معمول  
.گرم می شود

ترمز با جريان مستقيم           

۷شکل 

۳۷

S8رژيم کاری 
نمودار بار، تلفات الکتريکی و  ۸شکل 

اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع 
.را نشان می دهد S8کار 

است ،فقط    S7کار شبيه  S8  در 
تغيير دور به وسيله تغيير قطب ها  

.انجام می شود

 

۸شکل



۹شکل

۳۸



S10رژيم کاری 

۱۰شکل 

۳۹



آشنايي با روش های نقشه خوانی نقشه های مدارات فرمان ، قدرت ، مونتاژ ، ترمينالی و مسير جريان  -۹
در برق صنعتی 

  زير شرح به کنتاکتور هر مشخصات .رود می بشمار الکتريکی مدار مهم اجزای از يکی کنتاکتور       

  :است        

۴۰



۱۱

۴۱



۴۲



۴۳



۴۴



عالئم اختصاری اجزا و تجهيزات در مدارات فرمان الکتريکی  

۴۵



۴۶



مدارات فرمان الکتريکی
مداراتی که با استفاده از کنتاکتور طراحی و مورد استفاده قرار می گيرند ، شامل مدارهای فرمان و 

.  اصلی است

۴۷



۴۸



۴۹



۵۰



۵۱



۵۲



۵۳



V/Fبه روش  ACراه اندازی نرم و کنترل دور در موتورهای  - ۱۰

الزم است که فرکانس و ولتاژ به يک نسبت کاهش يابد تا جريان راه اندازی    ACبرای راه اندازی نرم  و کنترل دور موتورهای  
برای راه اندازی به روش نرم  وکنترل دور آنها تکنيک های . کاهش يافته و موتور با گشتاور مورد نياز بار ، راه اندازی  شود

.  مختلفی وجود دارد

۵۴



ACشرح يک دستگاه راه انداز نرم و کنترل دور موتورهای 

۵۵



۵۶



۵۷



۵۸



يک دستگاه ديزل ژنراتور اضطراری مدارات قدرت و فرمان -۱۱

۵۹



۶۰



۶۱



۶۲



۶۳



۶۴



۶۵



۶۶



۶۷



۶۸



۶۹



۷۰



۷۱



۷۲



۷۳



۷۴



۷۵



۷۶



۷۷



۷۸



۷۹



۸۰



۸۱



۸۲



کيلوولت و کليدهای قدرت ۲۰مدارات قدرت و فرمان خط هوايي  - ۱۲

۸۳



۸۴



۸۵



۸۶



۸۷



۸۸



مشخصات و مدارات قطع و وصل چند دستگاه کليد فشارقوی و تجهيزات وابسته 

۸۹



۹۰



۹۱



۹۲



مدارات قدرت و فرمان چند دستگاه باطری شارژر  - ۱۳

۹۳



۹۴



۹۵



UPS دستگاه چند حفاظتی عناصر و فيلتر ، الکترونيکی اجزای - ۱۴

۹۶



و مجهز به سوييچ استاتيکی UPSدياگرام تک خطی يک دستگاه 

QS7/F2

QS6/F1
QS5QS4QS3QS2QS1

QS 5

QS 2

QS 1 QS 4

QS 3

Battery

(1P/CE mark)

O/P L3

O/P L2

O/P L1

MAIN-1 L3

MAIN-1 L2

MAIN-1 L1

MAIN-2 L1

MAIN-2 L2

MAIN-2 L3

(Bypass)

(Service)

(Normal)

OFFOFF

OFF

OFF

OFF

ON ON

ONON

ON

ON

ON
Position_3

Position_2

Position_1

  

ON

ON

OFF

Fuse
Switch

Switch
FuseFuse

Switch

Switch
Fuse

Battery

I/P N

O/P N

MAINTAIN BYPASS

BATT.
EXT.

CHGR

EMI EMI

EMI

(3P/CE mark)

(3P/CE mark)

AC

AC DC

DC

S.T.S.EMI

(3P/CE mark)

(3P/CE mark)

۹۷

By مسير با UPS نوع يک خطی تک دياگرام pass نگهداری و سرويس براس



UPS دياگرام بلوک

۹۸



 ANSIشماره گذاری رله های حفاظتی و المان های برقی  بر اساس کد  -۱۵ 

( Master  Element )المان اصلی يا اوليه  

رله ی زمانی ،تأخير در شروع يا بستن رله  

Time  Delay  Starting  or  Closing  Relay  
رله ی تطبيقی جهت سيستم کنترل بهم پيوسته

Ckecking  or  Interlock  Relay

( Master  contactor )کنتاکتور اصلی  

  ( Stopping  Device )متوقف کننده وسيله ی

 ( Start  Circuit Breaker )کليد اتوماتيک برق دستگاه 

(Anode  Circuit  Breaker)کليد اتوماتيک مدار مثبت جريان مستقيم 

۱

۲

۷

۶

۳

۴

۵

کليد اتوماتيک مدار مثبت جريان مستقيم 

  Control  Power  Disconnecting)کليد قطع مدار کنترل 
Device)

( Reversing  Device )وسيله ی معکوس کننده ی جهت گردش ماشين 

( Unit  Sequency  Switch )کليد تعويض کننده ی ترتيب کار 

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

 ( Over  Speed  Device )کنترل کننده ی سرعت زياد  

Synchrounous )کنترل کننده تطبيق سرعت  Speed  Device )

( Under  Speed  device )کنترل کننده ی سرعت کم 

۱۱

۱۰

۹

۸

۷

۱۲

۱۳

۱۴

۹۹



وسيله يکسان کننده سرعت يا فرکانس
   (Speed  0r Frequency  Matching  Device )

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

( Switching  or  Discharge  Switch )کليد قطع و وصل 

( Accelerating or  Decelerating  Device )وسيله تغيير شتاب  

کنتاکتور واسطه بين شروع و کار معمولی

( Starting  To  Running  Transition  Control ) 

 ( Electrically  Operated  Valve )شير الکتريکی 

( Distance  Relay )رله مسافت 

۱۵

۱۶

۲۱

۲۰

۱۷

۱۸

۱۹

رله مسافت 

Equalizer Circuit Breaker )کليد اتوماتيک تعديل کننده   )

( Temperature  Control  Device )وسيله کنترل درجه حرارت 

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

وسيله سنکرون کردن
 ( Synchronizing  or Synchronism  Check  Device )

  Appratus  Thermal )وسيله کنترل درجه حرارت کم و زياد  
Device ) 

( Under  Voltage  Relay )رله  ولتاژ کم

( Flame   Detector )وسيله آشکار کننده ی شعله 

۲۵

۲۴

۲۳

۲۲

۲۱

۲۶

۲۷

۲۸

۱۰۰



( Isolated   Contactor )کنتاکتور جداکننده  

  ( Anunciator  Relay )) خبر نوری ( رله خبردهنده 

( Separate  Excitation  Device )وصل کننده مدار تحريک مجزا 

( Reverse  Power  Relay )رله ی قدرت معکوس  

 (  Position  Switch )کليد کنترل وضعيت 

کليد موتوری جهت تنظيم مراحل کار دستگاه  

( Motor  operated  Sequency  S witch )

دستگاه بردارنده زغال و اتصال کوتاه کننده ی مدار 
 ( Brsh  operated  or  slip ring  Short  Circuiting  

۲۹

۳۰

۳۵

۳۴

۳۱

۳۲

۳۳

 ( Brsh  operated  or  slip ring  Short  Circuiting  
Device )

وسيله ی جلوگيری از جابجايي قطب ها يا فازها
 ( Polarity  Device )

(Under  Current or  Under  Power Relay)رله جريان يا قدرت کم  

( Bearing  Protective  Device )وسيله ی حفاظت ياتاقان   

)مکانيکی شرايط کنترل دستگاه Mechanical Condition Monitor)

 ( Field  Relay )) قطع يا کاهش جريان ميدان ( رله ميدان الکتريکی  

( Field   Circuit   Breaker )کليد اتوماتيک ميدان الکتريکی 

( Running Circuit   Breaker )کليد کار معمولی ماشين 

۳۹

۳۸

۳۷

۳۶

۳۵

۴۰

۴۱

۴۲
۱۰۱



وسيله ی دستی انتخاب وضعيت  
 ( Manual  Transfer  or  Selector  Device )

رله ی مراحل شروع کار ترتيبی واحد

( Unit   Squense  Starting  Relay )
کنترل کننده ی شرايط جوی  

( Athomospheric  Condition   Monitor  )
رله تغيير فاز و عدم تعادل جريان  

 ( Reverse  Phase or Phase  Balance  Current  Relay)

Phase  Squence )رله ولتاژ ترتيب و فاز  Voltage )  

 (Incomplete  Sequence  Relay )رله ناتمام بودن عمليات ترتيبی 

رله حرارتی جهت ترانسفورماتور يا ماشين  

( Machine  or  Transformator  Thermal   Relay )
رله لحظه ای جريان زياد  

۴۳

۴۴

۴۹

۴۸

۴۵

۴۶

۴۷

رله لحظه ای جريان زياد  

( Instantaneous  Overcurrent  or  Rate  of  Rise  
Relay )

( AC  Time Overcurrent Relay )رله زمانی جريان زياد متناوب 

( AC  Cicuit  Breaker )کليد اتوماتيک قطع جريان متناوب 

رله مربوط به تحريک کننده يا مولد جريان مستقيم
   ( Exciter  or  DC   Generator  Relay )

کليد اتوماتيک قطع سريع جريان مستقيم  
   ( High  Speed  DC  Circuit   Breaker ) 

( Power  Factor  Relay )رله ضريب قدرت  

( Field  Application  Relay )رله کنترل ميدان الکتريکی  

۵۳

۵۲

۵۱

۵۰

۵۴

۵۵

۵۶

۱۰۲



)اتصال کوتاه و اتصال زمين ( دستگاه حفاظتی جريان خطا 
 ( Short  Circuiting   or  Grounding   Device )

رله ی قطع تحريک يکسو کننده ی قدرت

( Power  Rectifire  Misfire  Relay )

 ( Overvoltage  Relay )رله ولتاژ زياد 

( Voltage  Balance  Relay )رله اختالف ولتاژ بين دو مدار  

( Current  Balance  Relay)رله اختالف جريان بين دو مدار 

(Time  Delay  Stopping  or Oenning Relay )رله تأخيری در قطع 

رله مربوط به فشار ، جريان ، ارتفاع  جهت گاز يا مايع  

( Liquid  or Gas  Pressure , Level ,  or  Flow  Relay )

( Ground   Protective  Relay )رله حفاظت از اتصال زمين  

( Governor )) گاورنر(تنظيم کننده ی دور 

۵۷

۵۸

۶۵

۶۴

۶۳

۶۲

۵۹

۶۰

۶۱

( Governor )) گاورنر(تنظيم کننده ی دور 

( Notching  or  Jogging  Device )وسيله ی کنترل تعداد اعمال 

رله زمانی جريان زياد جهت دار متناوب 
 ) ( AC   Directional   Overcurrent   Relay 

( Blocking  Relay )رله ی محدود کننده 

کليد دو حالته دستی جهت امکان قطع و وصل يا کليد اتوماتيک 
  ( Permissive  Control  Device )

 (Electrically  0perated  Reostat )) رئوستات ( مقاومت متغيير بوسيله ی موتور 

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

(  DC  Circuit  Breaker )قطع کننده ی اتوماتيک جريان مستقيم 

۶۷

۶۶

۶۵

۶۸

۶۹

۷۰

۷۲

۷۱

۱۰۳



کنتاکتور بار مقاومتی  
 ( Load  Resistor  Contactor )

 ( Alarm   Relay ))سمعی و بصری ( رله خبری 

)  کليد اتوماتيک ( وسيله ی تغيير وضعيت 

( Position  Changing  Mechanism )
رله زمانی جريان زياد مستقيم

 ( DC  Overcurrent  Relay)

  ( Pulse  Transmiter )مولد فرستنده ی پالس 

رله حفاظتی اختالف فاز
 ( Phase  Angle  Measuring  or  out  of  Step  Protective Relay )

رله اتوماتيک اتصال مجدد جريان متناوب

( AC  Reclosing   Relay )

۷۳

۷۴

۷۹

۷۸

۷۵

۷۶

۷۷

( AC  Reclosing   Relay )

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

( Frequency  Relay )رله فرکانس کم يا زياد  

رله اتوماتيک اتصال مجدد جريان مستقيم

( DC  Reclosing   Relay )
رله اتوماتيک انتخاب يا تبديل وضعيت

   ( Automatic  Selective  Control  or  Transfer  Relay )

( Operating  Mechanism )مکانيسم عمل 

رله فرستنده و گيرنده ی عالئم سيگنال 
   (Carrier  or  Pilot  Wire  Reciever  Relay ) 

( Locking  out   Relay )رله قفل کننده  

۸۳

۸۲

۸۱

۸۰

۷۹

۸۴

۸۵

۸۶

۱۰۴



( Differential  Protective  Relay )رله حفاظت مقايسه ای  

( Auxiliary  Motor  or  M0tor  Generator )موتور ژنراتور   –موتور کمکی 

 (  Line  Switch )) برق متناوب يا مستقيم ( کليد خط سکسيونر 

  ( Regulating   Device )وسيله ی تنظيم کميت 

 (Voltage  Directional  Relay )رله ولتاژ جهت دار 

رله ولتاژ و قدرت جهت دار  

(Voltage  And  Power  Directional  Relay )

کنتاکتور تغيير ميدان کمکی 

۸۷

۸۸

۹۳

۹۲

۸۹

۹۰

۹۱

کنتاکتور تغيير ميدان کمکی 

( Field  Changing  Contactor )

Trpping )رله قطع کننده ی کليد اتوماتيک  or Trip  Free  Relay )

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

( Reserved  For  Future  Application )) رزرو ..........( 

۹۷

۹۶

۹۵

۹۴

۹۳

۹۸

۹۹

۱۰۵



ACرله های حفاظتی موتورهای  انواع  - ۱۶

۱۰۶



۱۰۷



۱۰۸



: منابع و مراجع  - ۱۷

جدول مهندسی برق و قدرت -۱
Starke   ،Heinks  ،Benz: تأليف

مهندس هاشمی : مترجم 
 ACراه انداز و توقف نرم موتورهای  -۲

پرتو صنعت از شرکت : منابع و مراجع  - ۱۷
 راه انداز و توقف نرم موتورهای  -۲

پرتو صنعت از شرکت
موتورهای الکتريکی و درايوهای آن -۳

ABBاز شرکت 
دستورالعمل سرويس و نگهداری تجهيزات -۴

الکتريکی       

۱۰۹


