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 با استفاده از نظر كارشناسان برجسته، جمهورييس نت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رمعاونظام فني اجراييدفتر 

 وجود با. مبادرت به تهيه اين دستورالعمل نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است

.تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلطهاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست

از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني، از اين رو،

:مراتب را به صورت زير گزارش فرماييد

.وضوع مورد نظر را مشخص كنيدشماره بند و صفحه م-1

.ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد-2

.در صورت امكان، متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد-3

.نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد-4

.كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت

.شودپيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 خيابان صفي علي شاه،ميدان بهارستانتهران، : نشاني براي مكاتبه

 دفتر نظام فني اجرايي، جمهورو نظارت راهبردي رييسريزي برنامهمعاونت

خيابان صفي علي شاه-1149943141 تهران -سازمان مركزي
http://tec.mporg.ir 





 
 بسمه تعالی 

 
 پیشگفتار 

 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و بـه منظـور تعمـیم اسـتانداردهای                      23در اجرای ماده    
های مربوط به تولید، انتقـال و توزیـع نیـروی بـرق،               صنعت برق و ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طراحی و اجرای پروژه           

با همکاری  )  دفتر نظام فنی اجرایی    – نظارت راهبردی معاونت امور   ( جمهور   رت راهبردی رئیس  ریزی و نظا    معاونت برنامه 
اقـدام بـه تهیـه مجموعـه کـاملی از           » ضوابط و معیارهای فنی صـنعت بـرق       «ر قالب طرح    د شرکت توانیر    –وزارت نیرو   

 . استانداردهای مورد لزوم نموده است
 سیستم تغذیه داخلی –خطوط فوق توزیع و انتقال ،  پست ها اجراییمشخصات فنی عمومی و«نشریه حاضر با عنوان 

  LVDC )(مباحـث مربـوط بـه طراحـی، سـاخت، آزمـون هـای        در بر گیرنـده  » اول جلد - در پست های فشار قوی
برای تغذیه داخلی پست های فشار قوی در         ) LVDC( استاندارد، نصب و راه اندازی سیستم برق مستقیم فشار ضعیف           

 کیلو ولت می باشد که شامل انواع باتری ها ، باتری شارژر، تابلو های توزیع و سایر متعلقـات                    400 تا   63سطح ولتاژ های    
 . مربوط خواهد بود

ها   نین سازمان اندرکاران به ثمر رسیدن این نشریه و همچ         های دست    به این وسیله از کوشش     نظارت راهبردی معاونت  
اند   های مهندسی مشاور که با اظهارنظرهای سازنده خود این معاونت را در جهت غنا بخشیدن به آن یاری نموده                    و شرکت 

 . سپاسگزاری و قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را از درگاه ایزد یکتا آرزومند است
 
 

 معاون نظارت راهبردي
                                                                                           ۱۳۸۷  





 
سیستم تغذیه    - خطوط فوق توزیع و انتقال     ،پست ها  مشخصات فنی عمومی و اجرایی    

 432 -1ه نشریه شمار - پست های فشار قوی  در  LVDCداخلی 
 

 تهیه کننده
سید مهدی سـیف،     ،بهزاد کیوانی آقایان مهندسین     با همکاری  این مجموعه به وسیله شرکت مهندسین مشاور نیرو       

 تهیه و تدوین شده است و توسط        طاهره نوری مهندس   و خانم    دکتر عارف درودی  آقای   اظمی،بهرنگ مافی، شهرام ک   
 . آقای اسماعیل زارعی مورد ویراستاری قرار گرفته است

 

 کمیته فنی
های مهندسی مشاور  این نشریه همچنین در کمیته فنی طرح با مشارکت مجری و مشاور طرح و نمایندگان شرکت         

 .به شرح زیر بررسی، اصالح و تصویب شده استتحت پوشش وزارت نیرو 
  مجری طرح – سازمان توانیر –وزارت نیرو  آقای مهندس جمال بیاتی

 رحمت اهللا اکرم  آقای مهندس
  بهمن اهللا مرادیآقای مهندس
  عنایت اهللا جمشیدیآقای مهندس

 آقای دکتر عارف درودی
  حمید رضاییآقای مهندس
  مسعود سعیدیآقای مهندس
  محمد رضا شریعتیآقای مهندس
  علی اصغر کسائیانآقای مهندس

  طاهره نوری مهندسخانم
  مریم ودیهتی مهندسخانم

  احسان اهللا زمانیآقای مهندس
 

 شرکت مشانیر
 سازمان توسعه برق ایران

 شرکت مشانیر
 نیرومهندسین مشاور 
 پژوهشگاه نیرو
 شرکت مشانیر
 پژوهشگاه نیرو

 ومهندسین مشاور قدس نیر
 نیرومهندسین مشاور 
 پژوهشگاه نیرو

  دبیر کمیته فنی طرح– سازمان توانیر –وزارت نیرو 
 

ــداف دفتر   ــتای اه ــریه در راس ــرل و بررســی نش ــوولیت کنت ــاممس ــینظ ــی   فن ــین  اجرائ ــان مهندس ــده آقای ــه عه  ب
 . محمدرضا طالکوب بوده استو پرویز سیداحمدی 
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  کلیات-1

، نصـب و    بنـدی   بسـته  ،گـذاری   ای، عالمـت    هـای کارخانـه     متن مشخصات فنی حاضر نیازهای مربوط به طراحی، ساخت، آزمـون          
 .نماید  کیلوولت بیان می400 تا 63های   و متعلقات مربوط را در پستLVDC سیستم اندازی راه

 استانداردهای زیر و مشخصات فنی تجدید نظر ها باید نیازهای ذکر شده در آخرین  پستآن تجهیزات مختلف  و LVDCسیستم 
 : استاندارد حاضر را برآورده سازد 

 ها کننده ملع و دهنده کدگذاری برای وسایل نشان گذاری و اصول شناسایی و نشانه  :60073 شماره IECاستاندارد 
 ها  مبدلهای ساخته شده از نیمه هادی  : 60146 شماره IECاستاندارد 
 سوکتها و متعلقات برای وسایل الکترونیکی   : 60149  شمارهIECاستاندارد 
 تجهیزات کنترلی فشار ضعیف   :  60158-2  شمارهIECاستاندارد 
 های الکتریکی  رله  : 60255 شماره IECاستاندارد 

 فیوزهای فشار ضعیف   :60269 شماره IECستاندارد ا
 های الکتریکی مشابه  ایمنی در وسایل الکتریکی خانگی و دستگاه  :60335 شماره IECاستاندارد 
 قطعات سوئیچگیر وتجهیزات کنترل فشار ضعیف   :60439 شماره IECاستاندارد 
 ز نوع خشک ترانسفورماتورهای قدرت ا  :60726 شماره IECاستاندارد 
 کلیدها : 2 قسمت ،تجهیزات کلیدزنی و کنترل فشار ضعیف  : 60947-2 شماره IECاستاندارد 
  شده با فیوز سکسیونرهای ترکیبسکسیونرها و ها،  سوئیچ : 3 قسمت ، فشار ضعیفتجهیزات کلیدزنی و کنترل  :60947-3 شماره IECاستاندارد 
 های اسید سربی و روش آزمون آنها ای کلی باترینیازه  :60896 شماره IECاستاندارد 
  ولت 660فیوزهای کشوئی برای ولتاژهای تا   :88 شماره BSاستاندارد 
 وسایل نشان دهنده الکتریکی   : 89 شماره BSاستاندارد 
 رسوئیچگیهای جزئی  کشی سیمها، اتصاالت اصلی و   شینهآرایشعالمت گذاری و  : 158 شماره BS استاندارد
  و تجهیزات مربوطه هاسوئیچگیر :162 شماره BS استاندارد
  برای کاربردهای عمومی) از نوع پالنتهصفحه مثبت  بایسرب -نوع اسید(ای مشخصات باتریهای انباره  :440 شماره BSاستاندارد
  ولت مستقیم1200و متناوب و  ولت 1000کنتاکتورهای مورد استفاده در ولتاژهای تا   :775 شماره BSاستاندارد
  و کلیدهای هواییهاایزوالتور   : 861 شماره BSاستاندارد
  سربی-های اسید خصوصیات اسیدسولفوریک مورد استفاده در باتری   : 3031 شماره BSاستاندارد
 MCCBکلیدهای کلیدهای مینیاتوری و   :3871 شماره BSاستاندارد
 ای انبارههای  باتری: قسمت دوم. های قابل شارژ و تأسیسات آنها ی برای باترینیازهای ایمن :50272-2 شماره BSاستاندارد
 ها  سربی و باتری-عملکرد مطمئن سلولهای اسید  :6133 شماره BSاستاندارد
 ای  سربی انباره -سلولها و باتریهای اسید  :6290 شماره BSاستاندارد
 هـادی کنتـرل شـده در محـدوده           ات مشخصات فنـی بـرای قطعـات نیمـه         مقررات آماده سازی جزئی     :9331 شماره BSاستاندارد

 )  آمپر100 تا 1(دیودهای یکسوساز جریان متوسط 
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 ) آمپر50جریان نامی بیش از (جریان زیاد دیودهای یکسوساز   :9332 شماره BSاستاندارد
 ای انباره سربی روباز -های اسید دستورالعمل نگهداری، آزمون و تعویض باتری :450 شماره IEEEاستاندارد
 ای انباره سربی روباز -های اسید دستورالعمل طراحی نصب و طراحی باتری :484 شماره IEEEاستاندارد
 ای انباره سربی -های اسید دستورالعمل تعیین ظرفیت باتری :485 شماره IEEEاستاندارد

 به همراه تمامی    LVDCسیستم  . بایستی مدنظر قرار گیرد     ق می ها و مراجع مندرج در استانداردهای فو        کلید تجدیدنظرها، الحاقیه  
 . بایستی تکمیل گردد تجهیزات مورد نیاز جهت کارکرد مناسب و صحیح می

 . باشدI (LVDC(اطالعات و مقادیر اصلی تجهیزات اصلی باید مطابق با موارد مندرج در جدول 

  طراحی و ساخت-2

 ای اسید سربی باتریه-2-1

 ای اجرائی نیازه-2-1-1
باتری را برای طـول دورۀ مشـخص   ، ظرفیت مشخص شده های بار و حداقل درجه حرارت محیط    سازنده باید با در نظرگرفتن نیاز     

 . تا در طی پریود مشخص شده کامالً شارژ گردند باشندقادر یها باید باتر. شده تضمین نماید 
 .  امکان اجرای صحیح وظایف خود را بدهدمقاومت داخلی باتری باید به حدی پایین باشد که به باتری

  نیازهای ساخت-2-1-2
 سـلولها . دنداخـل سـاختمان مناسـب باشـ        و بـرای نصـب در        بـوده  سرب سـاکن     -های اسید  های باتریها باید از نوع سلول      سلول

 .بایستی دارای دریچه خروج گاز باشند یم
ایـن صـفحات    .  شده و استقامت مکانیکی کافی داشته باشـد         بصورت یکپارچه از سرب خالص ریخته      دشده، بای  صفحه مثبت نصب  

خـوردگی در آن ایجـاد       خوردگی و تـرک     هیچگونه پیچ  عملکرده و تحت شرایط عادی      دمکانیکی تغییر شکل ندا   الکتروباید با نیروهای    
 .اتصال قطعات کوچک سربی به یکدیگر یا تغییر شکل صفحات به ابعاد بزرگتر مجاز نیست. نگردد

شـده    صفحات متصل  .تواند بصورت دو نیمه متصل به هم باشد        و انتهای صفحات منفی می     بودهای   فی باید از نوع جعبه    صفحه من 
 .تقامت مکانیکی کافی باشنددارای اسباید 

اضافه بر نیاز در ظروفـی کـه بـه فروشـنده            % 10الکترولیت نیز باید جداگانه به میزان       . ها باید بصورت خشک تحویل شوند      سلول
 .باشد) 3031 شماره BSمطابق با استاندارد ( الکترولیت باید اسیدسولفوریک مناسب برای باتری .شود، تحویل شود زگردانده نمیبا

ـ   . خوردگی و شکاف باشد    ی از هر گونه ترک    رباید از جنس پالستیک شفاف بوده و عا       سلولها  محفظه    زیـر تمـام     دفضای کافی بای
این فضا باید طوری طراحی شود کـه        . دد تا قطعات ریزکنده شده از صفحات را درخود جای دهد          ای فراهم گر   به گونه سلولها  صفحات  

 . بدون ایجاد هر گونه اتصال کوتاهی به وظیفه خود عمل نمایدباتریدر تمام طول عمر 
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ن درپوش بایـد بـه      عملکرد ای .  داشته باشد  یو ترجیحاً بیش از یک حفره خروج      از نوع ضد ترشح بوده       درپوش و مجرای هوا باید      
 . ای باشد تا گازها آزادانه از آن عبور کرده و خارج شوند و از طرف دیگر به نحو مؤثری جلو خروج ذرات اسیدی را سد نماید گونه

پرکـردن  از طریـق آنهـا       و سرویس و بازرسی فراهم شده ولـی          تیلای از الکترو   امکان برداشت نمونه   یدبا    با برداشتن این درپوش   
 .پذیر نباشد مکان اهالسلو

کـه  را حفـظ نمـوده و اجـازه دهـد     عایق الکتریکـی بـین صـفحات    این جدا کننده باید  در باتری،     در صورت استفاده از جداکننده    
 انتخاب شود و عـاری از گـره،          مناسب و یا هر ماده ضد اسید     تواند از چوب      می  جداکنندهجنس   .حرکت کند ،  انهالکترولیت بصورت آزاد  

بـه نحـوی    شـیمیایی بایـد  فعل و انفعاالت عالوه بر این . ها و سطوح آن صاف باشد یا هر گونه عیب و نقص بوده و لبهخوردگی   ترک
 .روی آن صورت گیرد تا هر گونه ناخالصی از روی آن پاک شود

 PVCپارچه  عایق یک  باید از جنس مس بوده با        هاباتری و اتصاالت بین هر مجموعه از        باتری اتصاالت درون    ،اتصاالت بین سلولها  
 را داشـته    دشـارژ در طراحی اتصاالت داخل سلولها دقت کافی باید صورت گیرد تا قابلیت تحمل جریانهای بـاالی                 . پوشیده شده باشد  

 .باشند
هـا    گرفتـه و روی مقـره      و از طریق ترمینال صـورت        PVCباید با استفاده از میله مسی با عایق         های رابط    سیماتصال از باتری به     

اتصاالت باید از ایمنی کافی برخوردار بوده و به صورت پیچـی    . های نگهدارنده مورد نیاز باید تأمین شوند       تمامی گیره . داشته شوند نگه
 .برقرار گردد

هر ترمینـال اتکـایی بایـد       . در آن جای داده شود    کامالً و به راحتی     ای طرح شوند تا اتصاالت پیچی خارجی         ترمینالها باید به گونه   
ی بایـد بـه منظـور       پـائین حفره  . قرار داده شوند   درجه نسبت به هم      90امتداد   دو حفره پیچ به قطرهای یکسان بوده و ترجیحاً در          دارای

یا روکـش    تمام اجزاء فلزی ترمینال باید از نوع سربی          .اتصال ترمینالها در نظر گرفته شود     جهت   حفره فوقانی    وداخل سلول   ارتباط به   
 .سربی باشد
 .ها باید شش گوش بوده و دارای روکش سربی باشند  مهرهها و سرپیچ

 نشتبندی شود تا از      ای آب  ها و پوشش خارجی و همچنین اتصال بین پوشش خارجی و محفظه باید به گونه                اتصال بین ترمینال  
ستونی تقویت شـده مخصـوص      های    ترمینال باشند باید   میبرای سلولهایی که دارای جریان  تخلیه زیاد         . الکترولیت ممانعت بعمل آید   

 . مورد استفاده قرار گیرند
  :ز باتری منحصر به اقالم زیر نیستوسایل مورد نیا در عین حال باشد  زیرجانبیشامل وسایل  باتری باید

 کارتهای دستورالعمل  -
 گیری ولتاژ سلولها اندازه مربوطه جهت اتصاالت به همراه ولت) ±3( درمحدودهdc عددولتمتر یک -
  گرم بر سانتیمتر مکعب 005/0های  گیری چگالی الکترولیت در پله هیدرومتر جهت اندازه عدد دو -
 ای به همراه ظرف و درپوش مناسب یک دماسنج میله -
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 دو عدد دماسنج جیبی  -
 دوعدد قیف ضداسید -
 دو عدد پارچ ضداسید با حجم کافی  -
 بند الستیکی  دو عدد پیش -
 دو عدد دستکش الستیکی  -
  پالستیکی جهت پرکردن آب مقطردو عدد بطری -
 دو عدد تسمه جهت بیرون کشیدن سلول  -
 اسیدپمپ دو عدد  -
 دوعدد لوله اسید -
 دستی  دو عدد چرخ -
 دو عدد ظرف جهت رقیق کردن اسید -
 کننده  یک سری شوینده چشم برای مواقع اضطراری و مواد خنثی -
 چهار سری اتصاالت اضافی -
 چهار سری درپوش  -
 یک دست آچار مناسب -

سازی اتاق باتری باید توسط پیمانکار        ها در شرایط محیط نصب، آرایش، بارگذاری و کف          رایط مورد نیاز تهویه و سرمایش باتری      ش
 . ارائه گرددتا در طراحی اتاق باتری مورد استفاده قرار گیرد

  جانمائی باتری-2-1-3
. یرات و نگهداری وجود داشته باشد     باید در دو طرف برای تعم      کافی   فضایها در کنار یکدیگر و در دو ردیف قرار گیرند،             اگر باتری 

 .های مربوط به ابعاد و آرایش باتری را به تصویب کارفرما برساند پیمانکار باید نقشه
 .نگهدارنده باتری باید به نحوی طراحی گردد تا شتاب زلزله مشخص شده را بخوبی تحمل نماید

ها باید از جنس چوب سـخت مرغـوب بـه             نگهدارندۀ باتری . هدارنده باتری نصب گردند   گذاری شده و روی نگ      ها باید شماره    سلول
ها باید برای     ساختمان این نگهدارنده  . با پوشش پالستیک ساخته شوند    ) ترجیحاً فوالد ( ه رنگ ضد اسید و یا از جنس فلز        همراه دو الی  

و عاری از هر گونه پیچ و تاب بوده و جهـت اتصـال پـیچ و                 ها باید کامالً سخت       نصب روی کف سطح بتونی مناسب باشد، نگهدارنده       
 .ای به یکدیگر و در یک ردیف مناسب باشند مهره

  شارژ باتری-2-1-4
ها نیـاز     های الزم را زمانی که باتری       بایستی توصیه   پیمانکار می . بایستی مشخص شده باشد     روش پیشنهادی برای شارژ باتری می     

 .نمایدالم کننده دارند اع به شارژ متعادل



  طراحی و ساخت -کلیات
 

 

7

  عمر باتری-2-1-5
بـا  . برداری در شرایط محیطی و کاری پست باشند          سال بهره  25 تا   20ها باید قادر به حفظ تمامی آمپر ساعت خود در طول              سلول

 .شده باتری در شرایط کاری مشخص شده را تعیین نماید بایستی عمر تضمین این وجود پیمانکار می

 گذاری  عالمت-2-1-6
 :اید دارای برچسبی دائمی با اطالعات زیر باشد هر سلول ب

 شماره سلول  -
 نوع صفحه مثبت -

  ساعت 8آمپرساعت سلول در  -

 حداقل و حداکثر سطح اسید -

 نوع محفظه  -

 نام سازنده  -

 سال ساخت  -

  باتری شارژر و متعلقات-2-2

  نیازهای عملکردی-2-2-1
امکانـات   ،هـا   نشـان دهنـده  ،ترانسـفورماتورها ، گیری، فیوزها  ههای اندازهها، دیودها، دستگا  رله،شارژر به همراه تمامی کلیدها  هر  
بایـد در  ، شـوند    و تمامی تجهیزات وابسته که جزئیات آنها در این متن مشـخص مـی   AVR، شارژهای شناور و سریع، سیستمآالرم

 .داخل یک تابلو خود ایستا نصب شوند
در شرایط  . عمل نماید به صورت اتوماتیک    ریها  ته همراه با  و ب دیگر  ر  بتواند با شارژ  شود تا   و ساخته   ای طرح    شارژر باید به گونه   هر  

حالت اتوماتیـک و دسـتی بصـورت پیوسـته          هر دو    ولتاژ شارژر باید در      .گردد  ولتاژ خروجی موردنظر در جلو تابلو تنظیم می        ،کار دستی 
 .کنترل گردد

شـده   درصد با ولتاژ خروجـی تنظـیم         5/0 با تلورانس    خروجی را    dcاید ولتاژ   شارژ شناور ب  حالت  رگوالتور ولتاژ ثابت اتوماتیک در      
 و در شـرایط تغییـرات ولتـاژ،    شـود   مـی کشـیده شـارژر   درصد جریان نـامی از  100این ولتاژ باید در شرایطی که صفر تا    . تطبیق دهد 

 . گردددر محدودۀ ذکر شده تنظیمبا توجه به دمای محیطی مشخص شده،  یا هر دو و فرکانس 
از این رو ولتاژ کنترل بایـد       . مجاز نیست شارژر  توسط ولتاژ خروجی    آن   کنترل شود و کنترل      باتریشارژر باید توسط ولتاژ ترمینال      

 .از طریق فیوزهای مجزا از باتری برداشت شود
 ولتـاژ   ،صـد جریـان نـامی      در 110جریان بوده تا در صورت عبور جریانی بیش از          داخلی  محدودکننده  یک  حالت شناور باید دارای     

 .را کاهش دهد به طوری که بار اضافی را باتری تغذیه نمایدشارژر خروجی 
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باید شارژ سریع   .  گرم شدن اضافی باتری را به دنبال نداشته باشد         کهر حالت شارژ سریع باید به مقداری محدود شود           ریپل د  مقدار
 .گردد بصورت دستی انتخاب 

در حالـت شـارژ شـناور       . باشـد  درصد ولتاژ نامی باتری قابل  تنظیم         140 تا   90 بینحالت شارژ سریع    در  باید  ولتاژ خروجی شارژر    
 . درصد ولتاژ نامی باتری است115ا  ت110محدوده این ولتاژ بین 

 . ه از باتری جدا گرددتاعس 12 تا 8حالت شارژ سریع باید به صورت خودکار بعد از یک فاصله زمانی مشخص 
  .محدود نمایدمقدار مجاز رای فیلترهایی باشد تا سطح پارازیت را به شارژر باید دا

 .دن دمای مشخص شده باشدر محدودۀ باید قادر به تحویل خروجی نامی در خالل کارکرد دائم، قطعات شارژر تمامی 

  نیازهای ساخت-2-2-2
ولتاژ . ت پل تمام موج کنترل شده استفاده شده باشدها به صورSCRشارژر باید از نوع استاتیک بوده و ترجیحاً در ساختمان آن از           

 .بایستی مشخص شده باشد شارژر می
SCR                   ها و دیودهای مورد استفاده در شارژرها با مقدار نامی باالتر انتخاب شده و عناصر الزم جهت حفاظت آنها نیـز بایـد فـراهم

 .گردد
برای هر آالرم وجود داشته باشـد و        تلق مانند   های پالستیکی    دهنده سیستم اعالم خبر در شارژر باید بصورت تابلویی بوده و نشان          

 .در روی هر یک متن مربوطه نوشته شده باشد
 .ها باید ارائه گردد گذاری سیم  رنگ سیمها و شماره کشی شارژر، نقشه سیم

،  کنتـرل  سیسـتم صـاری در    باشند باید جهت اعالم خبـر اخت       ها می رکننده عیب در هر یک از شارژ       تمامی کنتاکتهایی که مشخص   
 .و ثبات وقایع بصورت موازی به یکدیگر متصل گردنداسکادا 

های خارج از مدار در محلهایی کـه قابـل           دو سیم پیچه بوده و به تعداد کافی تپ        و  ترانسفورماتور شارژر باید از نوع خشک، داخلی        
. ها را داشته باشـد     بور پیوسته جریان مشخص شده در تمامی تپ       ترانسفورماتورها باید قابلیت ع   . دسترسی باشند در آن تعبیه شده باشد      

 .داده شود در داخل تابلوی شارژر که قابلیت تهویه دارد قرار دبای ترانسفورماتور 
 . ردوای باشد تا از کارکردغلط وسایل و تجهیزات ناشی از ضربه یا زلزله ممانعت بعمل آ استحکام تابلو باید به گونه

 :ارای امکانات زیر باشدرژر باید دهر شا
 (SCR)یک مجموعه یکسوساز قابل کنترل سیلیکونی  -
 پیچه  ترانسفورماتور خشک دو سیم -
 بـرای ( انتخاب دو وضعیت خودکار و دستی     یک بخش به نام واحد تنظیم اتوماتیک ولتاژ به همراه کلیدهای سلکتوری جهت               -

 )شناورشارژ حالت 
 AVRامکان کنترل ولتاژ با  -

بـه همـراه کلیـد دو وضـعیتی خودکـار و دسـتی و               )  حالت شارژ سـریع      برای(کننده خودکار جریان ثابت      نظیم ت یک دستگاه  -
 .شده است شناور برای دو حالت خودکار و دستی در نظر گرفتهشارژ امکاناتی دیگر که در حالت 
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ولتاژ و دیگری برای تنظیم دقیق      یکی برای انتخاب دستی     سریع و شناور    شارژ  هر یک از حاالت     برای  کلیدهای تنظیم ولتاژ     -
 ولتاژ مورد نظر 

  ساعته و تجهیزات مربوطه جهت روشن و خاموش کردن خودکار در حالت شارژ سریع 12 تا 8یک دستگاه تایمر  -
 حالت شارژ قطبی و سریع جهت انتخاب تک وضعیتی، تک،  در زیر بارعملکردقابل یک دستگاه کلید گردان  -

وجی که جریانهای اضافه بار، اتصال کوتاه و قطع سـریع در آنهـا قابـل تنظـیم بـوده و دارای      در ورودی و خر  MCCBکلید   -
ها باید قادر به قطع جریـان  MCCB. های اضافی جهت استفاده در سیستم اعالم خبر، اسکادا و ثبت وقایع نیز باشند              کنتاکت

 .اتصال کوتاه مشخص شده باشند
 امکـان آالرم    به منظـور  تمامی فیوزها باید    .  ها SCR خاص جهت حفاظت از       و فیوزهای  HRCمجموعه کاملی از فیوزهای      -

 .باشند) یک کنتاکت در حالت عادی باز(مجهز به کنتاکت جهت مشخص نمودن حالت سوختن فیوز 
 باری  یک دستگاه کلید تپ چنجر جهت تغییر تپ ترانسفورماتور در حالت بی -
 .شناور و سریع گیری ولتاژهای شارژ لکتور دو حالته جهت اندازه به همراه فیوز مربوطه و یک کلید سdcولتمتر  -
 های شارژ شناور و سریع گیری جریان هت اندازهجمجهز به مقاومت شنت  dcآمپرمتر  -

  گیری جریان در حالت شارژر شناور و سریع باشد جهت اندازه ت نیز مجهز مین با دو رنج که به مقاومت شصفریک آمپرمتر  -
 .شود تکفاز، که توسط یک ترموستات جهت کنترل دمای تابلو بکار گرفته میمتناوب لت  و230یک گرمکن  -
  ولت، جهت اتصال المپ سیار230ار دیک دستگاه پریز کلید -
 شاخه  دو و  گرمکن   ولت230تغذیه  وصل ،جهت قطع و MCBاقطبی ی  تک فیوز یک دستگاه کلید -
 مناسبرودی و خروجی وفیلترهای  -
 تنظیمات شارژر وسایل مربوط به  -
 تثبیت ولتاژ خروجی وسایل  -
  نویزمصونیت در برابر تجهیزات  -

  ظرفیت-2-2-3
 مشخص شده را به همراه مقدار کافی ظرفیـت   dcبایستی طوری انتخاب شود تا جریان شارژ شناور باتری و بار              ظرفیت شارژر می  

 .همچنین توسعه آتی پست باید در نظر گرفته شود. مایدهای مربوطه تأمین ن تغذیه جریان شارژ اولیه باتریاضافی به منظور 
شارژرها باید جریانها و ولتاژهـای شـارژ   . شوندها در زمان مشخص شده شارژ  حالت شارژ سریع باید طوری طراحی شود که باتری 

 .ها را تأمین نمایند شناور و سریع باتری

 ها، آالرم و حفاظت دهنده  نشان-2-2-4
 .های زیر باشد ارژر باید دارای تجهیزات حفاظتی و نشان دهندههر شعالوه بر این ، 

 ورودی شارژر  acسه المپ روی تغذیه  -
 dcمایش وجود ولتاژ ن به منظور dcیک المپ در خروجی  -
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 )…سریع، شناور و (دهنده برای وضعیت شارژر   یک المپ نشان -
 زمـانی  تـأخیر  از بعد ر  شارژ   خروجی MCCBه  ب   قطع  فرمان  اعمال  جهت یک رله اضافه ولتاژ که از کنتاکتهای این رله         -

 .شود شده استفاده می  تنظیم 
  با دو کنتاکتdcولتاژ   کاهش  به  حساس  رله  یک -
 هـر   روی  شـده  حـک   مناسـب   ونوشتارهایهای فشاری     شاسیآالرم صوتی،    وق، ب ها، به همراه پنجره    آالرم مستسی  یک -

 .پنجره

 : زیر باید فراهم گردد آالرمهایدر این سیستم، 
 قطع شارژر در اثر افزایش ولتاژ در حالت شارژ شناور -
 کاهش ولتاژ شارژر -
 قطع شارژر -
 خروج اتوماتیک در حالت شارژ سریع -
 acکاهش ولتاژ تغذیه  -

 رزرو -
 .همچنین سه سری کنتاکت قابل تعویض برای آالرمهای مشترک در شارژر باید در نظر گرفته شوند

 زیع تابلوهای تو -2-3

  نیازهای ساخت-2-3-1
ای   و فیدرهای ورودی و خروجـی بایـد بـه گونـه    LVDC، تابلوی توزیع   )شارژرها(و شارژر   ) ریهاتبا(طراحی و نحوه اتصال باتری      

 .  را شارژ نماید باتری را تامین نموده و هباشد که هر شارژر بتواند بارهای مربوط
 .ردنـد  کنترل و حفاظت گ MCCB یا MCBد توسط کلیدهای یی خروجی بافیدرها و  MCCBفیدرهای ورودی بایدتوسط کلید     

مقادیر نامی یا تنظیم شده جریان قطع اتصال کوتاه باید به حدی باشد تا حفاظت مناسـب در مقابـل اثـرات ناشـی از وقـوع خطـا در                              
 . لهای خروجی را تأمین نمایدترمینا

 . گذاری سیمها باید ارائه گردد سیمها و شماره تابلوهای توزیع، رنگ  کشی تابلوی شارژر، نقشه سیم
 . باشدتکه یک با درجلویی مناسب وو با ارتفاع خود ایستا ،  دربسته، قابل نصب روی کف   باید بصورت فلزی،تابلو

ابـل ورود   در مق ای باشـد کـه       بعالوه باید بگونـه   . و از هر جهت محکم باشد      ودهمقاوم ب ، پیچش و انحنا     تابلو باید در مقابل لرزش      
 .  باشد IP4Xدارای درجه حفاظت حیوانات موذی گردو غبار و 

چنانچه در مناطق گرمسیر و توأم با گرد و غبار احتیاج به انتخاب کالس باالتر حفـاظتی باشـد، بهتـر اسـت تابلوهـا بـه سیسـتم                             
 .هواکش فیلتردار مجهز گردند
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 میلیمتر  2و با ضخامت بیش از      ) به روش سرد  نورد شده   (دی تهیه شده    قهای فوال رچهارچوب تابلو باید از فوالد نرم و مناسب یا و         
 میلیمتر پوشـیده شـده و دارای واشـرهای          2با ضخامت بیش از     تهیه شده بوسیله روش نورد سرد       شود وبوسیله ورقهای فوالد       ساخته  

 . در کلیه درها ، پوششهای کناری و صفحات گلند باشددرزبندی 
 .مقاوم باشد محل در مقابل شرایط خوردگیای باشد که تابلو  ستی به گونهبای میتابلو ضخامت رنگ 

های ایجاد شده    صفحه گلند با تعداد و ابعاد مناسب سوراخ       برای اینکار باید از     . تابلو باید دارای محل مناسب برای ورود کابل باشد         
 .استفاده نمودبر روی آن 

های نشان دهنده باید از جنس فلز با ابعاد مناسب باشد  این پالک. و و عقب تابلو باشدگذاریها در جل تابلو باید دارای شینه و عالمت
های این پالکهـا نشـان دهنـده بایـد از            ها، متن   ابعاد، شماره  ،قبل از ساخت  . و متن روی آن بصورت حکاکی شده و با رنگ سیاه باشد           

 .کارفرما سوأل شود
های حفاظتی باید روی درجلـویی هـر بخـش تـابلو نصـب               ها و رله   دهنده، المپ  نها، تجهیزات نشا   پوش باتون ،  لیدهای کنترلی ک
 .گردد

 . دستگیره پیچی و قفل باشد،صفحه پشت تابلو باید قابل جدا شدن باشد و درهای آن قابل برداشتن بوده و دارای لوال
به طوری که بدون نیاز بـه بـازکردن در           داشته باشد    MCCBرشهایی برای عملکرد کلیدهای     ببخش از تابلو باید بر روی در،        هر  

و  بندی شود تا از ورود گـرد  اطراف این برشها باید با واشرهای درزگیر آب       . دومهر بخش بتوان کلید مربوطه را بصورت دستی کنترل ن         
 .ی جلوگیری نمایدذغبار و حشرات مو

ه و از دمای ماکزیمم خود بـا توجـه بـه دمـای     طراحی تابلو باید بصورتی باشد تا کلیه تجهیزات بصورت رضایت بخش عمل نمود       
 .ننمایدتجاوز محیط 

  .ابل کنترل به ترموستات مجهز باشدتابلو باید به هیتر ق
. پـذیر باشـد    ای باشـد کـه انجـام کلیـه عملیـات مربوطـه بـه سـهولت امکـان                   به گونه باید  محل نصب کلیه قطعات و دستگاهها       

گیری شـده بـا       چنانچه الزم است چند کمیت اندازه      .وند که براحتی قابل خواندن باشند      ش در محلی نصب  باید  گیری   دستگاههای اندازه 
 .در کنار هم روی تابلو نصب گردندآنها باید  گیری ، دستگاههای اندازهیکدیگر مقایسه گردند

 ،با بازکردن و بستن درباید اند،   ازبینی نصب شده  بدر داخل تابلوها که به منظور روشنایی به هنگام تعمیرات و            شده  المپهای نصب   
 .بصورت خودکار روشن و خاموش گردند

مناسبی کـه در زیـر ایـن اجـزاء در داخـل تـابلو چسـبانده،        با برچسبهای ها باید  هر جزء داخل تابلو، بلوک ترمینال و خود ترمینال        
 قبـل از سـاخت   هـا  ایـن شـماره  . ندشو خطی نشان داده می  های تک های تخصیصی این اجزاء در نقشه   شماره. شود مشخص گردد   می

 . شودهماهنگکارفرما باید با تابلوها 
 . خاموش گرددآنها شعله ها و تجهیزات داخل تابلو باید غیر قابل اشتعال باشد یا حداقل با قطع  کلیه سیمها و کابل

 .م باشندها باید در مقابل عوامل جوی مقاو کلیه سیمها دارای دو شماره در دو سر باشند و این شماره
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 ها  شینه-2-3-2
ها، اتصـاالت و نقـاط انتهـایی آن بایـد روکـش              شینه. بایستی یک تکه باشد     میها باید از جنس مس بوده و در طول تابلو            شینه

PVCداشته باشد . 
کوتـاه و فاصـله     تعداد و مشخصات آنها بستگی به جریان اتصال         . های اتکایی در داخل تابلو نصب شوند       ها باید بر روی مقره     شینه

هـر دو شـینه     (هایی اتکایی مشترک     نسبت به مقره  ) هر شینه یک مقره   (های اتکایی تکی     مقره. بین شینه مثبت و منفی خواهد داشت      
. باشد، مقاومـت نماینـد     ها باید در مقابل نیروهای شدید وارده بر آنها که ناشی از جریان اتصال کوتاه می                شینه. ترجیح دارند ) یک مقره 

 .خراش باید تدارک دیده شودنه در نظر گرفته شود، یک حفاظ ضدبرای دو شینگهدارنده ورتی که یک مقره در ص
ریس مخصوص روی  گ،ها باید کامالً تمیز شده و قبل از اتصال ای بوده و محل اتصال شینه اتصاالت شینه باید از نوع پیچ و مهره    

 .آن قرار داده شود

 MCBو  MCCB کلیدهای -2-3-3

 جهت اعالم خطـا   همچنین باید   . به سرعت عمل کند   ا  طرفع خ در   را بوده و  داشده را    باید قدرت قطع مشخص      MCCBدهای  کلی
داشته را  رفع خطا   حس و   قابلیت  باید   MCCBو در صورت وقوع خطا در دورترین نقطه         . اشته باشد دوجود   کنتاکتهای کمکی تعدادی  

 .باشد
 و در ارتفاعی نصب شوند که براحتی قابل         وده کلید ب  بازشدنکت کمکی جهت آالرم       باید دارای کنتا    MCCB و   MCBکلیدهای  

 .قطع و وصل باشند

  کمکی  وهای حفاظتی رله -2-3-4
های حفاظتی باید به منظور حفاظت در برابر گرد و غبار، در داخل یک محفظه قرار داده شود و از نوع توکار و سـوکتی بـوده و         رله

 .پذیر باشد رداندن به حالت اولیه از جلوی آن امکانتنظیم، آزمایش و بازگ
 :در نظر گرفته شوددرخصوص هر رله بایستی  عالوه بر موارد فوق ملزومات زیر می

  له اتصال زمینر -2-3-4-1

 . دد متصل گرHRC در نظر گرفته شود و از طریق دو عدد فیوز dcدر تابلوی باید های اتصال زمین  رله،  باتریمجموعهبرای هر 
تـر از میـزان    های هـر یـک از قطبهـای بـاتری و کـاهش امپـدانس بـه پـایین          عایق سیم  خرابیدر صورت وقوع خطای زمین یا       

 .شده، رله باید آالرم صادر نماید تنظیم
 . مقاوم باشندdc درصد ولتاژ 50یپل ولتاژ تا رها باید در مقابل  رله

صفر وسط که به طور سری با بـار و زمـین قـرار              با  توسط یک میلی آمپر متر       به صورت پیوسته  رله باید از هر جهت کامل بوده و         
 .دیده را نشان خواهد داد جهت انحراف عقربه، قطب آسیب. گیرد، وضعیت عایق موجود را نمایش دهد می
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  1 کمولتاژ رله -2-3-4-2

 آالرم  ، درصـد ولتـاژ نـامی      5/92هش ولتاژ بـه     در صورت کا  و   باید به منظور بررسی ولتاژ هر شینه تدارک دیده شده             کم رله ولتاژ 
 .صادر نماید

ناشـی از سیسـتم، آالرم   گـذرای  ای بسته شده تـا در اثـر بـروز افـت ولتاژهـای          میلی ثانیه  100 تا   60کنتاکت آالرم باید با تأخیر      
 .غیرواقعی صادر نشود

 . درصد باشد103نسبت بین ولتاژ شروع به کار و ولتاژ قطع باید کمتر از 
 . درصد ولتاژ نامی سیستم بصورت رضایت بخش کار کنند110 تا 80های کمکی بایددرمحدودۀ ولتاژ  هرل

 . پریونیت را تحمل کند4/1ای طراحی شود تا اضافه ولتاژهای ماندگار تا  رله باید به گونه

  گیری و آالرم تجهیزات اندازه -2-3-5
هـای آالرم و     پنجـره . نه باید دارای یک ولتمتر با محدودۀ مناسـب باشـد          هر فیدر ورودی باید دارای یک آمپرمتر و هر قسمت شی          

 :رای تجهیزات و ویژگیهای زیر باشداعالم خبر باید دا
 ک آالرم صوتی مشترکی -
 ، خاموش کردن و دریافت خطامپ الآزمونکلیدهای فشاری برای  -
 آالرم قطع تغذیه با صدای متفاوت -
  تابلو  مشخص شده dcبرای کار با ولتاژ مناسب  -
   متناوب ولت230و مناسب برای ولتاژ " قطع تغذیه" بصری مجزا جهت مشخص نمودن -سمعیامکان آالرم  -

 . اتاق کنترل، اسکادا و ثبات وقایعبهامکان اعالم خبر  -

  DCتابلوی روشنایی اضطراری  -2-3-6

  کلیات-2-3-6-1

قابلیـت اطمینـان     پذیری و  طراحی، انعطاف . در پست استفاده ک   برای روشنایی اضطراری باید از یک تابلو بصورت مجزا جهت تمام          
 . اصلی باشندdcتجهیزات آن باید مشابه با تابلو توزیع  و این تابلو

 تأمین نموده و تغذیه مورد نیاز جهت روشنایی اضـطراری تمـامی پسـت را از                 dcی توزیع   وقدرت مورد نیاز خود را از تابل      این تابلو   
 . نماید روجی تأمین میطریق فیدرهای متعدد خ

بـرای اطمینـان از اینکـه    . حرارت ناشی از تلفات بوجود آمده در تجهیزات الکتریکی واقع در تابلوها باید به هوای اطراف داده شود             
 .تجاوز نمایدمشخص شده نباید از حدود داخل تابلو این تجهیزات بکار صحیح ادامه دهند، درجه حرارت 

 در نزدیکی سطح جانبی نصب گردند تا امکان تبادل حرارتی وجود داشـته باشـد و بعـالوه در    بایستی  میدستگاههای مولد حرارت  
 .داخل تابلو قطعات الکترونیکی و حساس باید در محلی قرار گیرند که دور از دستگاههای مولد حرارت باشند

                                                           
1.Under voltage relay 



 های فشارقوی  در پستLVDC عمومی و اجرائی سیستم تغذیه داخلی مشخصات فنی
 

14

ضـمناً دسـتگاهها و     . دگـرد مبادلـه   تـر    احـت  نباید نزدیک بهم باشد تا حرارت ایجادشـده ر         …محل نصب کلیدها و کنتاکتورها و       
  ، احتمال اتصال کوتـاه یـا ایجـاد قـوس          مناسبحرارتی   تبادل  ل جریان نباید نزدیک بهم مونتاژ شوند تا عالوه بر امکان          مهای حا  شینه

 .یابد  کاهشدر فاصله بین آنها ذرات گرد و غبار نشتی بعلت 
 .کند فیدر ورودی را متصل می اتوماتیک کنتاکتور به صورت پست acدر صورت قطع شدن برق 

  هاکنتاکتور -2-3-6-2

 . باید از نوع الکترومغناطیسی هوایی بوده و قابلیت تحمل مقادیر نامی را بصورت بدون وقفه داشته باشند کنتاتور
 .ته باشدای باشد تا با مدار مربوطه مطابقت داش مقادیر نامی کلید و کنتاکتور هر یک از مدارها باید به گونه

 .کنتاکتور باید قدرت قطع و وصل تمامی بارهای مربوط به روشنایی اضطراری را داشته باشد

 آزمونها  -3

رسـد، بایـد بـرروی اجـزاء سیسـتم            های ذکر شده در این استاندارد ، به جز مواردی که به توافق سازنده و خریدار مـی                   کلیه آزمون 
LVDCفقط در صورت توافق و ذکر در قرارداد انجام شودهای اختیاری باید  آزمون.  انجام شود. 

 های الزم برای شارژر  آزمون-3-1

 باید انجام شود تا از مطابقت طراحی، جنس و عملکرد    60146 شمارۀ   IEC آزمونهای جاری و نوعی ذکر شده در استاندارد          تمامی
 :باشند زیر میاین آزمونها به شرح . ها در باتری شارژر اطمینان حاصل گردد نیمه هادی

 های جاری   آزمون-3-1-1
 آزمون عایقی  -
 آزمون کم باری و عملکرد  -

 سایل کمکیبازبینی و -

  بازبینی وسایل حفاظتی -

 های دستگاه کنترل  بازبینی مشخصه -

 های نوعی   آزمون-3-1-2
 تمامی آزمونهای جاری -

 آزمون جریان نامی  -

 شارژر ها و آزمون تعیین تلفات برای نیمه هادی -

 ن افزایش دماآزمو -



 اآزمونه
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 های اختیاری  آزمون-3-1-3
 گیری ضریب قدرت  اندازه -
 گیری تنظیم ولتاژ داخلی  اندازه -
 آزمون مصونیت  -
 آزمون قابلیت تحمل اضافه جریان  -
 های رادیویی تولید شده و نویزهای هدایتی سمیزان تداخل فرکان -
 نویز قابل شنود  -
 گیری ریپل ولتاژ و جریان  اندازه -
 افی دیگر های اض آزمون -

    سربی-های اسید های الزم برای باتری  آزمون-3-2

هـای    باید انجام شود تا از مطابقت طراحـی، جـنس و عملکـرد بـاتری           60896 شماره   IECکلیه آزمونهای ذکر شده در استاندارد       
 :باشد  به شرح زیر میها  سرب اطمینان حاصل گردد، این آزمون-اسید

 آزمون ظرفیت  -
 عملکرد در شارژ شناور آزمون قابلیت  -
 دشارژ-های شارژ آزمون پایداری در دوره -
 آزمون جریان اتصال کوتاه و مقاومت داخلی  -
 آزمون نگهداری شارژ  -

 LVDCهای الزم برای تابلوی   آزمون-3-3

بقـت طراحـی،   بایستی انجام گیرد تـا از مطا      ذکر شده است می    60439 شماره   IECکلیه آزمونهای نوعی و جاری که در استاندارد         
 .باشد  اطمینان حاصل گردد، این آزمونها به شرح زیر میLVDCجنس و عملکرد تابلو 

  های نوعی  آزمون-3-3-1
 های افزایش درجه حرارت  تایید محدوده -
 های عایقی  تایید مشخصه -
 در برابر اتصال کوتاهتایید استقامت  -
 تایید اتصاالت و پیوستگی مدار حفاظتی -
  و خزشی تایید فواصل عایقی -
 تایید عملکرد مکانیکی  -
 تایید درجه حفاظت  -
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 های جاری   آزمون-3-3-2
 کشی و در صورت لزوم آزمون عملکرد الکتریکی  بازبینی تابلو شامل بازبینی سیم -
 آزمون عایقی  -

 بازبینی درجات حفاظتی و اتصال صحیح و پیوسته مدار حفاظتی  -

 ها  و مدارک   نقشه-4

 :یشنهاددهندگان ارائه نمایند  مدارکی که باید پ-4-1

 شده تکمیل  LVDC (II)جدول  -
 کاتالوگ و کتابچه مشخصات فنی  -
 های ابعادی  نقشه -
 ای از گزارش آزمونهای نوعی  خالصه -
  توسط پیشنهاددهندگان فروخته شدهلیست تجهیزات  -
 ای از استثنائات بر مشخصات فنی مناقصه  شرح خالصه -
 لیست لوازم مخصوص  -
 یدکی لیست لوازم  -

 : مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده تجهیزات ارائه نماید -4-2

بنـدی، حمـل،    گـذاری، بسـته   ای، عالمـت  های الکتریکی و مکانیکی مربوط به طراحی، ساخت، آزمونهای کارخانـه    مدارک و نقشه  
باشـند ولـی بـه آنهـا محـدود             بشرح زیر می   ها و مدارک عملیاتی و تعمیراتی که        برداری، نقشه   های محلی، بهره  نانبارداری، نصب، آزمو  

 :شوند باید ارسال گردد نمی
 محاسبات الزم برای اثبات کیفیت حفاظت و مقادیر الزم تجهیزات از هر نظر  -
 شامل قطعات و اتصاالت نیز باشند های ابعادی که  نقشه -

 های مونتاژ نقشه -

 و انبارداریبندی  بسته ،حملجزئیات  -

 های پالک مشخصات نقشه -

 اهی موفق بودن آزمونهای جاری گو -

 دستورالعمل آزمونهای محلی -
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 برداری و نگهداری  اندازی، بهره راه دستورالعمل حمل ، انبارداری ، مونتاژ، نصب، -

 اسناد آزمونهای نوعی  -

 لیست تجهیزات  -

 اهانه مجداول کار و گزارش پیشرفت  -

 ها لیست نقشه -

 های برابر ساخت  نقشه -

 ، مونتاژ مجدد و تنظیم مونتاژ ددستورالعملهای  -

 LVDC مربوط به سیستم تجهیزاتاندازی   و نقل، انبارداری، نصب و راه  حمل-5

 ها  باتری-5-1

  حمل و نقل-5-1-1
اسید باید در ظـروف مجـزا و بـه          . باتری و کلیه تجهیزات آن به صورت خشک و تحت شرایط شارژشدۀ خشک حمل خواهند شد               

 .صورت غیرقابل برگشت حمل گردد

  بازرسی در هنگام وصول کاال-5-1-2
در هنگام وصول و پیاده کردن بـار، بایـد          . ها و انبارگیری الزامی است      رعایت دستورالعمل سازنده در مراحل وصول، بازکردن جعبه       

لکترولیـت مشـخص    ها باید از لحاظ ظاهری بازرسی شود تا خسارات وارده و یا کمبود ا               به باال قرار گیرد و هر یک از جعبه         ها رو   جعبه
های سالم باید انجام گیرد و نتیجه در صورتحساب حمل و  تر روی محموله اگر هر دو مورد بررسی و مالحظه شد، بازرسی جزئی     . گردد

 .نقل یادداشت شود
 .تاریخ وصول کاال و نتیجه بازرسی کاال نوشته شود. ها باید در صورت نیاز انجام گیرد تعمیر یا تعویض سلول

 ها از جعبه کردن باتری ارج خ-5-1-3
 .ها در صورت امکان یک تسمه و یک تسمه بازکن باید مورد استفاده قرار گیرد در هنگام حمل و نقل سلول

 .ها از قسمت پایین گرفته شود بایستی سلول برای حمل، می

بایستی مورد بازبینی واقـع       ند می سطوح الکترولیت برای اطمینان از اینکه هیچ گونه کمبودی نداشته باشد و صفحات پوشیده هست              
اگر سطح . سطح باالی صفحات باشد، سلول باید عوض گرددحد  میلیمتر یا بیشتر زیر 13در صورتی که سطح الکترولیت حدود  . گردد

طح بایسـتی بـه آن الکترولیـت یـا آب اضـافه شـود و سـ        سطح باالی صفحات باشد، میحد  تر از      میلیمتر پائین  13الکترولیت کمتر از    
 . صفحات کامالً پوشانده شود
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ای آنها شکسته است یا ترمینال خروجی ندارند یا صـفحات آنهـا    محفظه شیشهدارای عیوب آشکار که بعنوان مثال    همه سلولهای 
 .اند، باید تعمیر یا تعویض شوند بصورت نامرتب ردیف شده

 ها   انبار کردن باتری-5-1-4
از دمای هوای خیلی پائین     .  خشک و خنک و روی یک زمین صاف و تراز نگهداری شوند            ، تمیز ،ها باید در یک فضای بسته       سلول

 .بایستی احتراز شود یا منابع گرمای محلی می

یک دوره زمانی . ها نباید برای مدت زمانی بیش از آنچه سازنده پیشنهاد کرده است، بدون اتصال شارژر به باتری، انبار شوند سلول
 .ن در صورتی که شرط فوق برآورده شده باشد، مجاز استسه ماه جهت انبار کرد

برای شارژ  و شرایط   زمان انجام   . ها در انبار هستند یا شرایط خاص با سازنده باتری باید مشورت شود              برای شارژ در حالتیکه باتری    
 .بایستی ثبت شود ها در انبار هستند می هر نوع شارژ هنگامی که باتری

 اندازی باتریهای اسید سربی   مالحظات کلی در خصوص نصب و راه-5-1-5
انجام هرکاری بـرروی بـاتری بایـد تنهـا          . مالحظاتی که در اینجا عنوان خواهد شد، باید در طول نصب باتری در نظر گرفته شود               

 .توسط پرسنل متخصص و با وسایل ایمنی و حفاظتی الزم انجام گیرد
 :منظور حفاظت افراد در دسترس باشدرای نصب و نگهداری باتری و به تجهیزات حفاظتی زیر باید ب

 ماسک یا عینک محافظ -
 دستکش مقاوم در برابر اسید -

 پیشبند محافظ و روکش کفش  -

 هنگام تماس با الکترولیت اسیددر با آب  برای شستشوی چشم و صورت تسهیالتی -

 ).برای خنثـی کـردن تراوشـات اسـید        (ا آب مخلوط شده است       کیلوگرم در لیتر ب    1/0بیکربنات یا جوش شیرین که با نسبت         -
کربنات یا جوش شیرین به منظور خنثی کردن تراوشات اسید ممکن است باعث تولید مواد                 شایان ذکر است که استفاده از بی      

 .استفاده کننده باید از چگونگی خنثی کردن اثر مواد با خبر باشد. خطرناک گردد
 را  C کـالس    CO2بعضی از سازندگان باتری برای خـاموش کـردن آتـش اسـتفاده از                (Cکالس  دستگاه اطفاء آتش از نوع       -

 .)کنند بدلیل قابلیت شوک حرارتی پیشنهاد نمی

 . شده باشندعایقلوازمی که بطور مناسب  -

 )در صورت نیاز( با ظرفیت مناسب باالبرهای  دستگاه -

  مالحظات ایمنی در هنگام نصب باتری -5-1-5-1

 :اید قبل و هنگام نصب رعایت گرددیمنی زیر بمالحظات ا
 . سلولها رو به باال نگهداشته شوند -

 . فلزی مطابق دستورالعمل اجرائی مناسب به زمین متصل شوندهای پایهباید  -
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 .از جهت مناسب بودن برای عملیات بررسی شوندباالبر همه وسایل  -

  .از ورود افراد غیر مسئول در محل نصب باتری جلوگیری شود -

 .بایستی اجتناب گردد کشیدن سیگار و روشن کردن شعله، ممنوع گردد و از هرگونه امکان جرقه در نزدیکی باتری می -

 . ء خارجی نباید روی باتری قرار گیرد هیچ شی -

 .روشنائی اطمینان حاصل گرددکافی بودن از  -

 . مسدود نباشدخانه راه خروج از باتری -

 .محل باتری در طول شارژ تهویه شود -

 .از پوشیدن و یا همراه داشتن هرگونه وسایل فلزی نظیر جواهرات در هنگام کار با باتری خودداری شود -

 .شود خودداری گردد از تکان دادن شدید سلول که باعث بیرون ریختن الکترولیت می -

از بین بایستی  ه در بدن میقبل از کار با باتری با برقراری اتصال به نزدیکترین سطح زمین شده، الکتریسیته ساکن ایجاد شد               -
 . برود

  معیارهای طراحی نصب -5-1-5-2

. گـردد    که باتری در آن نصب می       دارد LVDCسیستم  ملزومات  مالحظاتی که باید در هنگام نصب باتری رعایت شود بستگی به            
 :معیارهای عمومی طراحی نصب برای همه باتریهای اسید سربی عبارتند از 

ای باشـد کـه    گیرند، باید به گونه ای نصب باتری و تجهیزاتی که همراه با باتری در آن قرار میفضا و سطح مشخص شده بر     -
 .ای انجام گیرد که فشار بار وارده بر کف، از حدمجاز افزایش نیابد محاسبات باید بگونه. نیازهای حال و آینده را پاسخگو باشد

 .مصون باشدمحل انتخاب شده برای نصب باتری باید از هرگونه لرزشی  -

ای مناسب در آن انجام گیرد و فضای مناسـب و روشـنایی کـافی جهـت      مکان نصب باتری باید تمیز و خشک باشد و تهویه      -
همچنین فضا باید برای عملیات حمل و نقل تجهیـزات،  . بازرسی، تعمیر، آزمایش و تعویض سلول یا باتری وجود داشته باشد         

 .مناسب باشد) ه درجه حرارت و چگالی ویژهاز جمل(گیری  اضافه کردن آب و اندازه

های طبیعی از جمله زمین لرزه، باد، سیل و طوفان و نیز در مقابل حوادثی از جمله آتـش سـوزی،                       باتری باید در مقابل پدیده     -
 . حفاظت کافی داشته باشدCO2، خالی شدن مایع و تخلیه )ضربه(انفجار، گلوله 

انتخاب محلی که درجه حرارت بتوانـد       . گردد  ست و ظرفیت نامی در این دما بیان می         ا C25◦بهترین درجه حرارت الکترولیت      -
دمای باتری نبایـد    . گردد  برداری می   در این مقدار ثابت بماند، منجربه طول عمر بهینه باتری و بهینه شدن اجرا و هزینه بهره                

شود و باال رفتن دمای بـاتری بـرای مـدت زیـاد،              خیلی پائین یا باال برود زیرا دمای پائین باعث کم شدن ظرفیت باتری می             
اگر دمای هوای محیط در محل نصب باتری زیر درجـه           . گردد  باعث کم شدن طول عمر باتری و افزایش هزینه تعمیرات می          

 .باشد تاثیرگذار می اندازه باتری در محاسباتحرارت بهینه باشد، 
 حرارت سلولهای مختلف در یک مدت زمان مشـخص، بـیش از سـه    ای باشد که درجه موقعیت و آرایش سلولها باید به گونه    -

آید و باعـث تغییـرات        از انتخاب مکانهایی که سرما یا گرمای موضعی در آن بوجود می           . درجه سانتیگراد اختالف نداشته باشد    
 .باید اجتناب ورزید ای که از لحاظ الکتریکی نامتعادل گردد،  گردد بگونه دما در باتری می
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بایسـتی    تواند به صورت ثابت و یا قابل حمل باشد برای پاک کردن الکترولیت بیرون ریختـه شـده مـی                      آب که می   کشی  لوله -
 .لحاظ شده باشدبایستی   سازی، نگهداری و مسائل ایمنی مربوط به اسید میخنثی الزم جهت تمهیدات. م باشدفراه

پذیر است با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بند آتی در                امکانشارژر و تابلوی توزیع اصلی بایستی تا آنجا که به لحاظ عملی              -
 ها جایابی شود  نزدیکترین نقطه به باتری

ای  بایستی چیدمان تجهیزات بـه گونـه   زن هستند، می های جرقه   خانه و اطراف تجهیزاتی که دارای کنتاکت        در محوطه باتری       -
خانـه نیـز هـیچ        در داخـل بـاتری    . های هیدروژن وجود دارد دور باشـد       گیری حباب   از نقاطی که امکان شکل    ه  انجام پذیرد ک  
 . بایستی وجود داشته باشد زنی نمی کنتاکت جرقه

 .بایستی در حد مناسب باشد میروشنایی در محوطه باتری  -

 ها   سوار کردن باتری-5-1-5-3

بایستی از عـایق     میا و بخش فوالدی پایه       بین سلوله  .متداول ترین روش برای این کار، نصب سلول روی یک پایه فوالدی است            
های فوالدی جزء ملزومات طراحی و دستورالعمل اجرائـی باشـد، ایـن                در صورتیکه زمین کردن پایه     .مقاوم در برابر اسید استفاده شود     

یق مناسب بـر روی     توانند روی نگهدارنده با عا      ها می   همچنین سلول . بایستی بصورت مستقیم به سیستم زمین متصل شوند         ها می   پایه
 .پایه یا کف زمین نصب شوند

شود که بین سلولها اختالف درجه حرارت حـداقل           این امر باعث می   . های بزرگ نباید بیش از دو ردیف یا طبقه داشته باشند            باتری
 در قسـمت قبـل    در صورتیکه ملزومات مربوط به اختالف درجه حرارت بین سلولها که   ،یک سری سه ردیفه   . شود و تعمیر آسان گردد    

 .باشد بیان شد برآورده گردد و بر نگهداری اثر نامطلوب نگذارد قابل قبول می

ای قرار دارند باید به نحوی سوار گردند که یک لبه از هر صفحه جهت بازرسی قابل دیـد باشـد و                        سلولهایی که در محفظه شیشه    
 .ترسی باشدهوائی به راحتی قابل دسهای  دریچه الکترولیت و  کشوئیهای لوله

ای ایجاد شود که کمترین فشار مکـانیکی          های جداگانه باید به گونه      اتصاالت الکتریکی به باتری و بین سلولها در سطوح یا ردیف          
 .های باتری اعمال گردد بر ترمینال

 ها  ی  مالحظات مربوط به زمین لرزه در نصب باتر-5-1-5-4

ها و مکان نصب بایـد در برابـر نیروهـای     ها، نگهدارنده ربوط به زلزله، پایه، محفظه  مطابق با دستورالعمل اجرائی در مورد مسائل م       
 ارتفـاع برای اینکه اثرات نیروهای ناشی از زلزله حداقل شود، باتری بایـد تـا حـدامکان در                  . محاسبه شده ناشی از زلزله، پایداری کنند      

 :قرار گیرد معیارهای زیر باید در هنگام نصب مورد توجه . پائین قرارگیرد
های بین سلولها روشی است که باعث کم          ایجاد ریلهایی در اطراف و انتهای سلولها با جدا کننده         . همه سلولها باید مهار شوند     -

 . گردد  در هنگام زمین لرزه میخسارتشدن 
یـدا کننـد یـا      وقتی بیش از یک قفسه مورد استفاده قرار گرفته است، بخشهای هر قفسه باید بصورت محکم بهـم اتصـال پ                     -

. های قابل انعطـاف مطـابق پیشـنهاد کارخانـه سـازنده، اتصـال یابنـد                 سلولهای نزدیک به انتهای قفسه باید با اتصال دهنده        
 .پذیر باشد بایستی از نوع انعطاف های مختلف می همچنین اتصاالت بین سلولی در ردیف
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های  وان به استفاده از گیرهت ها می از جملۀ این روش. کم شوند باید با استفاده از روشهای مناسب به ساختار سیستم محها پایه -
 .اشاره کرد) شوند تعیین اندازه میها  پایهکه باتوجه به اندازۀ (های فوالدی سازه  به صفحهها  پایهدادن  کننده یا جوشمهار

 . شود افزایش تنش باعث ممکن است به دلیل تداخل مدهای ارتعاشی به کف و دیوارها  ها پایهمهارکردن : نکته

  تهویه اتاق باتری -5-1-5-5

اتـاق بـاتری نبایـد      . اتاق باتری باید با هر دو سیستم طبیعی و مصنوعی تهویه شود تا از انباشته شدن هیدروژن جلـوگیری گـردد                    
تولید . گردد   تولید می  بیشترین مقدار هیدروژن در زمان شارژ باتری      . باشد  ،  هائی که باعث جمع شدن گاز هیدروژن گردند         دارای قسمت 

 .شود هیدروژن یک ساعت بعد از خاتمه عمل شارژ، متوقف می
بـدترین  .  اسـت  C25◦ برای هر آمپر در هر سلول در فشار استاندارد و دمای             m3/s 7-10× 27/1ماکزیمم نرخ آزادسازی هیدروژن     

 .اعمال شودکامل  شارژ باحالت ممکن وقتی است که ماکزیمم جریان به باتری 
گـردد و بنـابراین        طبقه بندی نمـی    "خطرناک"ر صورتیکه اتاق باتری ملزومات بیان شده را دارا باشد، این اتاق به عنوان مکان                د

 .سوزی یا انفجار بکارگیری تجهیزات محدودکننده الزم نخواهد بود برای جلوگیری از خطر آتش
 . یکی ضد اسید باشدهای آن ترجیحاً از ماده پالست موتور فن باید ضد انفجار و پره

 های مورد نیاز  و آالرم   لوازم-5-1-5-6

 :های زیر را نیز در بر داشته باشد نصب هر باتری باید نصب لوازم و آالرم
 ولتمتر  -
 آالرم افت ولتاژ یا اضافه ولتاژ باتری -
 رله خطای زمین -

 گیری جریان عبوری از باتری دستگاه اندازه -

 ها   مونتاژ کردن باتری-5-1-5-7

 :ها  نصب پایه
 . سازنده انجام گیرد  مطابق دستورالعملها بایستی نصب پایه

 
 : ها و اتصاالت  نصب سلول

 :ن خصوص موارد زیر باید رعایت شوددر ای
هـا    سـلول .  حمل شـوند   ها  پایهبایستی تا محل      ها می    اشاره شد باتری   3-1-5ای که در بند اول و دوم قسمت           باتوجه به رویه   -

 استفاده نشود مگر اینکه سازنده ذکر ها پایهاز مواد چرب کننده و نرم کننده روی . دستورالعمل سازنده نصب گردد   باید مطابق   
 .کرده باشد

 .بایستی نصب شود می  تجهیزات اطفاء حریق،ها پس از باز کردن درب محموله -
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 .پالریته سلولها برای اتصال مثبت به منفی درون باتری باید چک شود -

ها و محل اتصاالت که آثـار خـوردگی داشـته یـا کثیـف و                  شود، تمام جعبه ترمینال     دی که توسط سازنده ذکر می     به جز موار   -
سپس محل اتصاالت با یک ورقه نـازک کـه          . آغشته به اسید هستند با یک برس غیر فلزی یا یک جاذب رطوبت پاک شود              

 .ست، پوشانده شوددهد و ترکیب آن جهت جلوگیری از خوردگی مناسب ا سازنده ارائه می
. دهنده بین سلولی باید به وسیله یک برس غیر فلزی یا یک جاذب رطوبت بصورت آرام تمیـز شـود                    صفحات کنتاکت اتصال   -

سپس محل اتصاالت با . در حین پاک کردن دقت کافی صورت گیرد تا از جدا شدن روکش آب فلزکاری شده جلوگیری شود
 .شود و ترکیب آن جهت خوردگی مناسب است، پوشانده شود ییک ورقه نازک که توسط سازنده ارائه م

 .سلولی برقرار شوند های بین  اتصال،های مناسب ارائه شده توسط سازنده با استفاده از اتصال دهنده -

بایستی در طرف مخـالف       دهنده بین سلولی برای هر سلول مورد نیاز است، اتصاالت بین سلولی می             وقتی بیش از یک اتصال     -
 .گرددیجاد بیشترین سطح تماس برقرار برای ا

  .هر دو انتهای اتصاالت با گشتاور پیشنهادی سازنده محکم شود -

یک دسـتمال تمیـز نمـدار    توان از  میبرای پاک کردن و گرد و غبار و آلودگی، . ها تمیز شوند  ها و محفظه    روکش همه سلول   -
کربنات یا   ی خنثی کردن اسید از یک دستمال نمدار آغشته به بی          چنانچه الکترولیت بیرون ریخته شده باشد برا      . استفاده نمود 

و قلیائی قوی که ممکن است باعـث آسـیب          ) مشتقات نفت (های نوع هیدروکربنی      از تمیز کننده  . جوش شیرین استفاده شود   
 .دیدن یا شکاف محفظه یا روکشها شود خودداری شود

ولتاژ کامل باید تقریبـاً برابـر بـا         (بایستی خوانده شود      افته ولتاژ باتری می   برای اینکه اطمینان از اینکه هر سلول درست اتصال ی          -
گیری کمتر اسـت، اتصـاالت بـرای اطمینـان از             اگر مقدار اندازه  ). گیری شده یک سلول باشد      تعداد سلولها ضربدر ولتاژ اندازه    

 .بایستی بازبینی شود صحت پالریته می

ها بایـد پشـت سـرهم         این شماره . ئی باشند باید هر سلول بطور مجزا شماره گذاری شود         برای اینکه سلولها در آینده قابل شناسا       -
 . بوده و شماره یک به ترمینال مثبت باتری تعلق گیرد

 جهت تعیین مناسب بودن نصب اولیه بعنوان یـک          گیری  همچنین روش اندازه  . ت شود مقاومت اتصاالت بین سلولی خوانده و ثب       -
گیری مقاومت هـر یـک از         اطالعات ثبت شده در مورد اندازه     . بایستی ثبت شود    آینده می رداری در   ب  بهرهالزامات  مرجع جهت   
هر کـدام کـه   ( میکرواهم 5یا % 10گیری شده آن  هر یک از اتصاالت را که مقاومت اندازه . بایستی بازبینی شود    اتصاالت می 
ها، اتصال سلولهای بین      های بین قفسه    ولی، اتصال سلول  اتصال بین سل  (بزرگتر از مقدار متوسط هر نوع اتصال        ) بزرگتر است 

 .گیری گردد بسته شود و سپس مقاومت اندازهمجدداً  باز و است، ) ها ردیف

 .گرددهنگامی که نکات ذکر شده در باال به نحو مطلوبی انجام گردید، جهت شارژ اولیه اتصاالت از باتری به شارژر برقرار  -
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 آوری اطالعات و آزمون باتری  جمع شارژ اولیه، -5-1-5-8

 : شارژ اولیه
دهد، یک شارژ اولیه باید بعد از نصب و قبل از اتصـال بـه                 باتری، شارژ خود را در حین حمل و نقل و انبارگیری از دست می             چون  

صوصاً باید شامل موارد زیر     برای نحوه شارژ و زمان آن باید از دستورالعمل سازنده پیروی شود، که خ             .  پذیرد  سیستم روی باتری انجام   
 .باشد

ی یتا های سلول ده ها و نیز دمای الکترولیت و چگالی ویژه یک سلول در دسته    قبل از اعمال شارژ، ولتاژ مدار باز همه سلول         -
 .شود  برای شارژ اولیه انتخاب می"سلول مرجع"سلولی که کمترین غلظت را دارد بعنوان . خوانده و ثبت شود

در صورت نیاز بر مقدار کـافی       . نظر اینکه سطح الکترولیت آنها باالی صفحات باشد مورد بررسی قرار گیرند           همه سلولها از     -
 .بایستی اضافه گردد تا سطح صفحات پوشیده شود الکترولیت می

تـاژ  اگـر ولتـاژ شـارژ  اولیـه از محـدوده ول     . بایستی اعمال شود    شارژ اولیه برای هر جزئی که سازنده توصیه کرده است می           -
 .ای انجام پذیرد که بارها از شارژر جدا باشند بایستی به گونه باشد، شارژ اولیه میسیستم بیشتر 

ولتاژ باتری، ولتاژ   : بایستی ثبت شود     حداقل یک بار در طول روز و در حین شارژ اولیه می            گردد  ی که در ادامه ذکر می     موارد -
 . ی و چگالی ویژه و دمای الکترولیت سلول مرجعیتا  سلول دههای لیت یک سلول در دستههر سلول مجزا، دمای الکترو

 .شود شارژ به حالت شناور بازگردانده می -

  جمع آوری اطالعات -5-1-5-9

 غلظت و سطح الکترولیت خوانده و ثبـت         ،های مجزا، دمای الکترولیت      ساعت شارژ شناور، ولتاژ همه سلول      72بعد از اتمام     -
 .شود

 یا ولتاژ آن خارج از محدوده مشخص شده توسط سازنده باشد، نیاز به اعمال تصـحیح مطـابق                   هر سلول که مقادیر غلظت     -
 .دستورالعمل سازنده دارد

اگر توسط سازنده مناسب تشخیص داده شده است الکترولیت بکار برده           (در صورت نیاز آب به مقدار مناسب بکار برده شود            -
 .طح مشخص شده توسط کارخانه سازنده تنظیم شودتا سطح الکترولیت برای همه سلولها، به س). شود

 .سطوح جدید الکترولیت یادداشت شوند -

  آزمون ظرفیت باتری  -5-1-5-10

 . بایستی انجام گیرد  می450 شماره IEEEدر صورت لزوم، آزمون ظرفیت مطابق استاندارد 
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 ها   ثبت اطالعات الزم درخصوص باتری-5-1-5-11

اطالعـات ثبـت    . رود  باتری بکار می  برداری از     بهره بدست آمده است، برای      اولیه انبارگیری، مونتاژ و شارژ      اطالعاتی که از تحویل،   
اطالعات زیر باید تاریخ زده، ثبت شود و در یک فایل مناسب نگهداری شده تـا در                 . های سلول باشد    شده مذکور باید مطابق مشخصه    

 :آینده از آن استفاده شود
 های الزم در زمان تحویل گرفتن باتری رایط و کنترلاطالعات مربوط به ش -
 مقادیر مقاومت اولیه اتصاالت بین سلولی  -

 .گیری شده و سطوح الکترولیت ، ولتاژ اندازه)بعد از اعمال ضریب تصحیح حرارتی(چگالی ویژه هر سلول مجزا  -

 .اطالعات آزمون ظرفیت -

 اندازی های اولیه و آزمونهای راه  بررسی-5-1-6
  و ثبت ولتاژ هر سلول باتری بررسی -
 بررسی و ثبت غلظت هر سلول باتری  -
 بررسی محکم بودن اتصاالت سرهای باتری  -
 ها و وازلین کاری اتصاالت بررسی تمیز بودن باتری -
 بررسی سطح آب اسید -
 اتاق باتریبررسی سیستم تهویه  -
 اتاق باتریبررسی سیستم حرارتی  -
 اتاق باتریبررسی سیستم ایمنی  -
 درجه حرارت هر سلول باتریبررسی  -

 اندازی شارژر   نصب و راه-5-2

  روش نصب شارژر -5-2-1
 .شود دار به نزدیک محل نصب حمل می شارژر بوسیله جرثقیل چنگکجعبه  -

قسمتهای باال و جانبی جعبۀ چوبی جدا شود و پیچهایی را که پانل را به قسمت پائین جعبه چوبی متصل نموده اسـت، بـاز      -
 .شود

 .که سطح آن تراز و دارای استحکام کافی جهت تحمل وزن دستگاه باشدداده شود ه در محلی قرار دستگا -

شود، سالن محل نصب دستگاه باید از تهویه مناسب و کـافی برخـوردار                به دلیل اینکه دستگاه توسط جریان هوا خنک می         -
 .باشد

است که دستگاه از دیوار فاصـله مناسـبی داشـته           به منظور ایجاد فضای الزم جهت گردش هوا در داخل دستگاه، ضروری              -
 .باشد
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 های اولیه شارژر   بررسی-5-2-2
بایـد  در هـر دو حالـت        بـرداری قـرار گیـرد و        شارژرها ممکن است بالفاصله بعد از نصب و یا چند ماه پس از نصـب مـورد بهـره                  

 :های زیر انجام گیرد بازبینی
 .گرد و غبار را بوسیله پارچه خشک پاک کنید -

 .اند مطمئن شد بایستی از اینکه  تمام اجزاء سالم هستند و در زمان حمل و نصب آسیب ندیده ا بازبینی چشمی میب -

باشد و در جایی که حشرات وجود دارند، اطمینان حاصل شود کـه               در شرایط آب و هوایی که برای رشد گیاهان مناسب می           -
ای دیده شد، واحدها کامالً تمیـز شـده و بوسـیله              اگر گیاه یا حشره   . هیچگونه اثری از رشد گیاه و النه حشرات وجود ندارد         

هـا،    شـینه (های الکتریکی محکم باشند       های اتصال   که کلیه مهره   به دقت بررسی شود   . روغن جال یا مواد مشابه رنگ شود      
 ...)ها و  کابل

 اندازی شارژر   روش راه-5-2-3
 .دقت شود که دستگاه در حالت خاموش باشد -

 . دستگاه کنترل شودفیوزهای -

 .باتریها طبق ولتاژ نامی دستگاه آماده شود -

های اتصال به مصرف کننده و باتری را از دو رنگ، ترجیحاً قرمز               سیم. کابلهای اتصال مطابق ظرفیت دستگاه انتخاب شود       -
 .برای اتصال به قطب مثبت و سیاه برای اتصال به قطب منفی، انتخاب شود

 . ابتدا به ترمینال باتری دستگاه و سپس به سرهای باتری وصل شودهای مربوط به باتری سیم -

 .های مصرف کننده به ترمینال مربوط به بار وصل شود سیم -

 . که اتصاالت صحیح است واتصال زمین برقرار شده استشوداطمینان پیدا  -

 .قبل از اعمال تغذیه، تمام کلیدها در حالت باز قرار داده شود -

 .در وضعیت اتوماتیک قرار داده شودکلید وضعیت شارژ را  -

 . کلید ورودی به منظور تغذیه یکسو ساز بسته شود -

  ثبت اطالعات مربوط به شارژر -5-2-4
. رود  اندازی شارژر بدسـت آمـده اسـت، بـرای نگهـداری شـارژر بکـار مـی                   اطالعاتی که از مراحل وصول، انبارگیری، مونتاژ و راه        

اطالعات زیر باید همراه با تاریخ مربوطه ثبت شود و در یـک فایـل               . های شارژر باشد    ق مشخصه اطالعات ثبت شده مذکور باید مطاب     
 . مناسب نگهداری شده تا در آینده از آن استفاده شود

 اطالعات بازرسی در هنگام وصول و انبارگیری و نصب -
 های اتصال به مصرف کننده و باتری وضعیت سیم -

 های شارژر ها و ترمینال ا، کلیدها، سیمه وضعیت المپهای نشان دهنده، آالرم -

 های شارژر آمپرمتر و ولتمتروضعیت -
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 acمقدار نامی ولتاژ ورودی  -

 نرمال و سریعبرای شارژ کالیبراسیون جریان و ولتاژ  -

 شارژراندازی  آزمونهای راههای اولیه و  بررسی -5-2-5
 قطع و ایزوله نمودن شارژر -
  معیوباییوزها و مدارات و در صورت نیاز تعویض المپ و فیوزهتمیز نمودن و کنترل هیتر، روشنائی، ف -
 dc و acهای مدارات  محکم بودن ترمینال -
 مترها و فیوزهاپتانسیوها و  بررسی و صحت عملکرد میکروسوییچ -
 نرمال و سریع برای شارژ بررسی و کالیبره نمودن جریان و ولتاژ  -

 ریگی های اندازه بررسی و کالیبره نمودن نشاندهنده -
 بررسی سیستم زمین قسمتهای مختلف شارژر -
 و اضافه ولتاژکم های خطای زمین، ولتاژ  آزمون صحت عملکرد رله -
 ها ها و آالرم آزمون سیگنال -
 ها تنظیم ولتاژ خروجی براساس تعداد سلول باتری -

  LVDC سیستم های نصب تابلو-5-3

 .  انجام گیرد باید مطابق با دستورالعمل سازندهLVDC سیستم هاینصب تابلو

 اندازی های اولیه و آزمونهای راه  بررسی-5-3-1
 و محکم نمودن محل اتصال سیم زمین به تابلو بررسی  -

 های فلزی  سیم زمین و پایه-ها های ترمینال بررسی و محکم بودن پیچ -

 های ورودی و خروجی کلیه تجهیزات بررسی و محکم نمودن ترمینال -

 رهامترها و آمپرمت بررسی دقت ولت -

 بررسی فیوزها -

 ها  میکروسوییچآزمون -

 های مربوطه در تغذیۀ روشنائی اضطراری  مدارها و رلهآزمون -

 ها  آالرمآزمون -
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 )توسط خریدار تکمیل شود (LVDCسیستم مقادیر نامی و مشخصات  : )I(جدول 

 مشخصات فنی شرح ردیف 

   مشخصات سیستم 1
 48-110-125 ولت dcولتاژ سیستم  1-1
 400/230 ولت acلتاژ سیستم و 1-2
 +10 و -15 درصد بازۀ تغییر ولتاژ 1-3
 زمین نشده  dcنوع زمین سیستم  1-4

   :شرایط عملکرد  2
 55/50/45/40 درجه سانتیگراد حداکثر دمای محیط  2-1
 -25/-35/-40 درجه سانتیگراد حداقل دمای محیط  2-2
 * درجه سانتیگراد متوسط دمای روزانه 2-3
 * وات بر مترمربع تشعشع خورشیدی 2-4
 2500/2000/1500/1000 متر ارتفاع از سطح دریا  2-5
 ویژه/سنگینخیلی / سنگین/ متوسط/ سبک  سطح آلودگی  2-6
 45/40/30 متربرثانیه   حداکثر سرعت باد 2-7
 20 متربرثانیه سرعت باد در شرایط یخ  2-8
 5 /10/ 20/ 25 میلیمتر ضخامت یخ  2-9
 g35/0،g3/0،g25/0،g2/0 متربرمجذورثانیه شتاب زلزله  2-10
 95/95/90بیش از  درصد  رطوبت نسبی  2-11

   :باتری  3
 شونده روباز، اسید سربی با دریچه تنظیماسید سربی   نوع باتری 3-1
 سری ا دو ییک    موازی شدهباتریهای  بانکتعداد  3-2
 *  باتری در هر بانک تعداد سلولها 3-3
 125-110-48  مستقیمولت ولتاژ نامی 3-4
 8-10 ساعت نامی دشارژ زمان  3-5
 * آمپرساعت  C20°  نامی در دشارژظرفیت 3-6
 * ولت  نهائیدشارژولتاژ  3-7
هایی کـه بـاتری را بـه مـدارهای خـارج از آن          نوع کابل  3-8

 . نماید متصل می
 

 رهز  و بدونPVCبا عایق مسی رشته تک کابل
 سریع و شناور  نحوه شارژ مورد نیاز 3-9
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 )توسط خریدار تکمیل شود (LVDCسیستم مقادیر نامی و مشخصات  : )I(جدول ادامه 

 مشخصات فنی شرح ردیف 

   شارژر و متعلقات 4

 ترکیب شناور و سریع  نوع 4-1
 * ساعت پریود قابل تنظیم شارژر سریع 4-2
 400 ولت اژ تغذیهولت 4-3
 ±10 درصد تغییرات ولتاژ تغذیه 4-4
 ±5 درصد تغییرات فرکانس تغذیه 4-5
 ±10 درصد تغییر در ولتاژ و فرکانس تغذیه با هم 4-6
 در ترمینـال شـارژر بـه        ولـت  400سطح اتصال کوتاه تغذیـه       4-7

 * کیلوآمپر ثانیهیک  مدت 
   : یک دقیقهولتاژ تحمل فرکانس قدرت در بازه زمانی 4-8
 2500 ولت مدار قدرت 4-8-1
 2000 ولت مدار فرمان 4-8-2

   :ولتاژ خروجی شارژر 4-9
 * ولت در حالت شارژ سریع 4-9-1
 * ولت در حالت شارژ شناور 4-9-2
 * ولت کننده در حالت شارژ متعادل 4-9-3
   ای جهت تغییر خودکار جریان شارژ آیا وسیله 4-10

   دار زیاد به مقدار کم و بعد از آن بهباطری از مق 
خیر/ بله  خیلی کم مورد نیاز است؟   بله 

در حالـت شـارژ شـناور        dcحداکثر تغییـرات مجـاز در ولتـاژ          4-11
 ±5/0 درصد )تا بار کامل باری از بی(

 کننده  در حالت شارژ متعادلdcحداکثر تغییرات مجاز در ولتاژ  4-12
 ±١ درصد )لباری تا بار کام از بی(

 بدون بار   وع تپ چنجر برای ترانسفورماتور یکسوسازن 4-13
 از پائین  ورودی کابل 4-14
و اسکادا مـورد     آیا کنتاکتهایی برای سیستم ثبت وقایع، آالرم       4-15

 بله خیر/ بله  نیاز است؟

   :رنگ نهایی 4-16
 RAL 7035  خارج 4-16-1
 سفید لعابی  داخل 4-16-2
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 )توسط خریدار تکمیل شود (LVDCسیستم مقادیر نامی و مشخصات : ) I( جدولادامه  

 مشخصات فنی شرح ردیف

    :dcتابلوی توزیع  5

 * ولت مستقیم  ولتاژ نامی 5-1
 نصب در داخل ساختمان  محل نصب 5-2
 نصب روی کف اتاق  نحوه نصب 5-3
  یکسری_ دوسری  تعداد تابلوها 5-4
 * ولت dc  عملکرد ولتاژحداکثر 5-5
 IP4X  درجه حفاظتی  5-6
 مس  جنس شینه 5-7
 تخت   نوع شینه  5-8
 * آمپر جریان نامی پیوسته 5-9
 * کیلوآمپر جریان اتصال کوتاه 5-10
 1 ثانیه  زمان اتصال کوتاه 5-11
 یک در  یک در یا دو دور 5-12
 مالً کشوئیکا  کامالً کشوئی یا نیمه کشوئی یا ثابت 5-13
 *  ورودیفیدرهای  تعداد و مقادیر نامی  5-14
 *  فیدرهای خروجی تعداد و مقادیر نامی  5-15
 MCCB   فیدرهای ورودی کلیدهاینوع 5-16
 *  فیدرهای خروجیکلیدهای نوع  5-17
 80 میکرون  رنگ تابلوها ضخامت 5-18
   رنگ نهائی 5-19
 سفیدلعابی  داخل 5-19-1
 RAL 7035  خارج 5-19-2
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 )توسط خریدار تکمیل شود (LVDCسیستم مقادیر نامی و مشخصات  : )I(جدول 

 مشخصات فنی شرح ردیف 

   dcتابلو روشنایی اضطراری  6
 داخل  محل نصب 6-1
 *  نحوه نصب 6-2

 * ولت  نامیdcولتاژ  6-3

 * ولت  کارکردdcحداکثر ولتاژ  6-4

 مس  جنس شینه 6-5
 * آمپر جریان نامی 6-6

 * کیلوآمپر بر ثانیه جریان و زمان اتصال کوتاه 6-7

 یک در  یک در یا دو در 6-8
 *  کامالً کشوئی یا نیمه کشوئی یا ثابت 6-9

 *  تعداد و مقادیر نامی فیدرهای ورودی 6-10

 *  تعداد و مقادیر نامی فیدرهای خروجی 6-11

 *  نوع فیدرهای ورودی 6-12

 *  نوع فیدرهای خروجی 6-13

 *  های رنگ تابلوها تعداد الیه 6-14

 * میکرون های رنگ تابلوها ضخامت الیه 6-15

   :رنگ نهایی 6-16
 RAL 7035  خارج 6-16-1
 سفید لعابی  داخل 6-16-2

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 . گردد توسط مهندس طراح تعیین میاین مقادیر  *
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 )توسط فروشنده پر شود (LVDCسیستم شده  فنی تضمیناطالعات  : )II(جدول 
 

 مشخصات فنی شرح ردیف

   شارژر و متعلقات 1

   نام کارخانه سازنده 1-1
   عالمت مشخصه 1-2
   استاندارد اجرایی 1-3
   :مقادیر نامی 1-4
  متناوبولت  ولتاژ ورودی 1-4-1
  ولت مستقیم ولتاژ خروجی 1-4-2
   مستقیمولت ولتاژ نامی شارژ شناور 1-4-3

   مستقیمولت ولتاژ نامی شارژ سریع 1-4-4
   به مدت یکاضافه جریان قابل تحمل میزان  1-4-5

  آمپر  ساعت کارکرد در جریان نامی10ساعت بعد از  
   : (AVR)وسیله تنظیم اتوماتیک ولتاژ  1-4-6

  خیر/ بله   برای حالت شناور در نظر گرفته شده است؟AVRآیا  1-4-6-1
  غیره/استاتیکی  AVRنوع  1-4-6-2
  درصد )باری تا بار کامل از بی (AVRدرصد تنظیم ولتاژ با  1-4-6-3

   :تپ چنجر 1-4-7
  خیر/ بله  آیا تپ چنجر روی حالت سریع تعبیه شده است؟ 1-4-7-1
  زیربار/ بدون بار حوه تغییر تپن 1-4-7-2
   ها محدوده تپ 1-4-7-3

   :شده راندمان تضمین 1-5
  درصد  درصد بار نامی20در  1-5-1
  درصد در بار نامی 1-5-2

   :ضریب قدرت 1-6

    درصد بار نامی20در  1-6-1
   در بار نامی 1-6-2
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 )توسط فروشنده پر شود (LVDCسیستم شده  فنی تضمیناطالعات  : )II(جدول 
 

 مشخصات فنی شرح ردیف

در نظر گرفته شده  حداکثر افزایش دمای مجاز باالتر از دمای محیط 1-7
 :در طراحی

  

  درجه سانتیگراد ترانسفورماتور یکسوساز 1-7-1
  درجه سانتیگراد سلولهای یکسوساز 1-7-2

  درجه سانتیگراد راکتور صافی 1-7-3
   یقیکالس عا 1-8
  )دیود/تریستور( نوع یکسوساز 1-9

   :کردن نحوه خنک 1-10
   یکسوسازها 1-10-1
   ترانسفورماتور 1-10-2

  خیر/ بله  آیا فیلتر عرضه شده است 1-11
   :هارمونیکها در بار نامی 1-12
  درصد با وجود باطری 1-12-1
  درصد بدون باطری 1-12-2

   )اند ا اگر بکار گرفته شدهیا دیوده(تریستورها  1-13
   عالمت مشخصه 1-13-1
  آمپر جریان نامی مؤثر 1-13-2

  آمپر  در یک سیکلضربهجریان نامی  1-13-3

  آمپر  مکررضربهجریان  1-13-4
  آمپر جریان نامی عبوری در جهت مستقیم 1-13-5
  ولت باری ولتاژ نهائی بی 1-13-6
  ولت کاملولتاژ نهائی در بار  1-13-7
  ولت ولتاژ معکوس قابل تحمل 1-13-8
  ولت  معکوس قابل تحملضربهولتاژ  1-13-9

   تعداد در شارژر 1-13-10

  درصد مقدار ریپل مجاز شارژر 1-14

  متر میلی  ارتفاع× عرض×ابعاد کلی شارژ طول  1-15
   تعداد شارژرها 1-16
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 )توسط فروشنده پر شود (LVDCم سیستشده  فنی تضمیناطالعات  : )II(جدول 
 

 مشخصات فنی  شرح ردیف

    سرب-باطری اسید 2

   نام کارخانه سازنده 2-1
   عالمت مشخصه 2-2
   استاندارد قابل اجرا 2-3
اسید سربی / روبازاسید سربی  نوع 2-4

 شونده با دریچۀ تنظیم

 

  ولت ولتاژ نامی سیستم 2-5
   ظرفیت دشارژ نامی 2-6
  آمپرساعت در دشارژ به مدت یک ساعت 2-6-1
  آمپرساعت در دشارژ به مدت ده ساعت 2-6-2

   خصوصیات سلول 2-7
  ولت ولتاژ هر سلول در حالت شارژ شناور 2-7-1
  ولت ولتاژ هر سلول در پایان دشارژ به مدت یک ساعت 2-7-2

  ولت ولتاژ هر سلول در پایان دشارژ به مدت ده ساعت 2-7-3

  ولت ولتاژ نهائی هر سلول در حالت شارژ سریع 2-7-4
   :جریان شارژکننده 2-8
  آمپر جریان آغازین 2-8-1
  آمپر اندازی ماکزیمم جریان راه 2-8-2
  آمپر جریان پیوسته 2-8-3

  آمپر ای مجاز با تداوم یک دقیقه بیشترین جریان مجاز لحظه 2-9

  اهم مقاومت باتری 2-10
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 )توسط فروشنده پر شود (LVDCسیستم شده  فنی تضمیناطالعات  : )II(جدول 
 

 مشخصات فنی  شرح ردیف

   ها چیدمان باتری و سلول 2-11

   تعداد سلول 2-11-1
   ها تعداد ردیف 2-11-2
   ) فلز- شیشه-پالستیک(جنس محفظۀ سلول  2-11-3

  کیلوگرم وزن کل سلول به همراه الکترولیت 2-11-4
  کیلوگرم وزن باتری در حالت کار 2-11-5
   نوع صفحۀ مثبت 2-11-6
   نوع صفحۀ منفی 2-11-7
  گرم بر سانتیمترمکعب  در شارژ کاملC °25چگالی مخصوص الکترولیت در دمای  2-11-8
  نتیمترسا ) ارتفاع× عرض ×طول (ابعاد کلی باتری  2-11-9

   عمر مورد انتظار باتری 2-12
   :ی فیوزهای باتر 2-13
   سازنده و عالمت مشخصه 2-13-1
  آمپر جریان نامی  2-13-2

   DCتابلوی توزیع  3
   نام کارخانه سازنده 3-1
   عالمت مشخصه 3-2
   استاندارد قابل اجرا 3-3
   )ثابت/ کشوئی یمهن/ کامالً کشوئی از جلو/دوتایی/تکی(ساخت  3-4
  متر میلی )ارتفاع × عرض × طول(ابعاد تقریبی تابلو  3-5

   ضخامت ورق فلزی 3-6

  میکرون های رنگ تابلوها تعداد الیه 3-7
  میکرون های رنگ تابلوها ضخامت الیه 3-8
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 )روشنده پر شودتوسط ف (LVDCسیستم شده  فنی تضمیناطالعات  : )II(جدول 
 

 مشخصات فنی  شرح ردیف

  متر میلی :ها  بین شینه هوایی فاصله 3-9
   :ها شینه 3-10

   جنس 3-10-1
  متر مربع میلی سطح مقطع 3-10-2
   بندی عایقنوع  3-10-3
  خیر/ بله  شده است؟  عایقPVCآیا انتهای شینه و اتصاالت با  3-10-4
  آمپر  پیوسته تحت شرایط محلحداکثر جریان نامی 3-10-5
  درجه سانتیگراد در طراحی با جریان نامی افزایش دمای مجاز باالتر از حد در نظر گرفته شده 3-10-6
   جنس نگهدارنده شینه 3-10-7
  متر میلی ها فاصله بین نگهدارنده 3-10-8
  کیلوآمپر )یک ثانیه(جریان نامی کوتاه مدت  3-10-9

   : زمینرله خطای 3-11
   نام کارخانه سازنده 3-11-1
   عالمت مشخصه 3-11-2

   استانداردهای قابل اجرا 3-11-3

  ولت پیچ ولتاژ سیم 3-11-4
  وات پیچ توان مصرفی سیم 3-11-5
  اهم محدوده تنظیم 3-11-6
  ثانیه میلی زمان عملکرد 3-11-7

   :  کمرله ولتاژ 3-12
   ندهنام کارخانه ساز 3-12-1

   عالمت مشخصه 3-12-2

   استانداردهای قابل اجرا 3-12-3
  ولت ولتاژ نامی 3-12-4
  وات توان مصرفی 3-12-5
  درصد محدوده تنظیم 3-12-6
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 )توسط فروشنده پر شود (LVDCسیستم شده  فنی تضمیناطالعات  : )II(جدول 
 

 مشخصات فنی  شرح ردیف

   :زنده و نوعسا 3-13
    سوئیچسوئیچهای کنترل و سلکتور 3-13-1
   ولتمتر 3-13-2
   آمپرمتر 3-13-3

   MCCBکلیدهای  3-14
   نام کارخانه سازنده 3-14-1
   عالمت مشخصه 3-14-2
   استانداردهای قابل اجرا 3-14-3
   مستقیمولت ولتاژ نامی 3-14-4

  آمپر جریان نامی 3-14-5

  کیلوآمپر جریان قطع 3-14-6
ی در تحت شرایط محیط افزایش دمای کنتاکتها هنگامیکه جریان نامی 3-14-7

 درجه سانتیگراد کند یم، از آن عبور  شده طراحینظر گرفته شده 

 

   :تعداد کنتاکتهای کمکی 3-14-8
   حالت عادی باز 3-14-8-1
   حالت عادی بسته 3-14-8-2

    دهندهتغییر وضعیت 3-14-8-3

   آیا موارد زیر تدارک دیده شده است؟ 3-14-9
  خیر/ بله  کننده موازی پیچ قطع سیم 3-14-9-1
  خیر/ بله   ولتاژ کمکننده  قطع 3-14-9-2
  خیر/ بله  کننده آنی قطع 3-14-9-3
  خیر/ بله  کننده اضافه جریان تأخیری قطع 3-14-9-4
  خیر/ ه بل کننده اضافه بار قطع 3-14-9-5

   DCتابلوی روشنائی اضطراری  4
   نام کارخانه سازنده 4-1
   عالمت مشخصه 4-2
   استاندارد قابل اجرا 4-3
   )ثابت/ کشوئی نیمه/کامالً کشوئی از جلو/دوتایی/تکی(ساخت  4-4
  متر میلی )ارتفاع × عرض × طول(ابعاد تقریبی تابلو  4-5
   ضخامت ورق فلزی 4-6
  میکرون های رنگ تابلوها تعداد الیه 4-7

  میکرون های رنگ تابلوها ضخامت الیه 4-8

  متر میلی :ها  بین شینه هوایی فاصله 4-9
    

  



 جداول
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 )توسط فروشنده پر شود (LVDC سیستم فنی تضمین شدهاطالعات  : )II(جدول 

 مشخصات فنی  شرح ردیف

   :ها شینه 4-10
   جنس 4-10-1

  مترمربع میلی قطعسطح م 4-10-2

   بندی عایقنوع  4-10-3
  خیر/بله  عایق شده است؟PVCآیا انتهای شینه و اتصاالت با  4-10-4
  آمپر حداکثر جریان نامی پیوسته تحت شرایط محل  4-10-5
  درجه سانتیگراد افزایش دمای مجاز باالتر از حد در نظر گرفته شده در طراحی با جریان نامی 4-10-6
   جنس نگهدارنده شینه 4-10-7
  متر میلی ها فاصله بین نگهدارنده 4-10-8
  کیلوآمپر )یک ثانیه(جریان نامی کوتاه مدت  4-10-9

   :سازنده و نوع 4-11
    سوئیچسوئیچهای کنترل و سلکتور 4-11-1
   ولتمتر 4-11-2
   آمپرمتر 4-11-3

    
 
 





گراميخواننده

فعاليتسالسيازبيشگذشتباس جمهورريزي و نظارت راهبردي ريي برنامهمعاونت نظام فني اجراييدفتر

معيـار، ضابطه،نامه،آيينقالبدرفني،-تخصصينشريهعنوانچهارصدبرافزونخود،مطالعاتيوتحقيقاتي

حاضرنشريه. استكردهابالغوتهيهترجمه،وليفاترتصوبهمقاله،وعموميفنيمشخصاتدستورالعمل،

هـاي فعاليـت بهبـود وكشوردرعلومگسترشوتوسعهبهنيلراهدرتاشده،تهيهشدهيادمواردراستايدر

اينترنتـي سـايت دراخيـر هـاي سـال درشـده منتشـر نشـريات فهرسـت . شـود بـرده كـار بـه عمرانـي 

ir.mporg.tec://httpدباشميدستيابيقابل.

دفتر نظام فني اجرايي





 

 این نشریه 
مشخصـات فنـی عمـومی و اجرایـی         «با عنـوان    
سیسـتم  –خطوط فوق توزیع و انتقال       ،پست ها 

ــی  ــه داخل ــای ) ( LVDC  تغذی  در پســت ه
حاوی مطالـب مربـوط بـه       »  جلد اول  -فشار قوی 

طراحی، ساخت، آزمون های اسـتاندارد، نصـب و         
راه اندازی سیستم برق مستقیم فشـار ضـعیف         

  هــای فشــار قــوی در ســطح بــرای تغذیــه پســت
 کیلو ولت مـی باشـد کـه         400 تا   63ولتاژ های   

شامل انواع باتری ها ، باتری شـارژر، تـابلو هـای            
 .توزیع و سایر متعلقات مربوط است






